
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 20. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Élvezi a törődést a diaszpóra 
2019. február 20. – Magyar Nemzet 

 Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Diaszpóra Tanács mellett még egy magas szintű 

fórumot sikerült életre hívni a diaszpórában élő magyaroknak a Hétvégi magyar iskolák 

találkozója című rendezvény részeként — nyilatkozta lapunknak Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. Kiemelte: a pénteki, kifejezetten az oktatás 

területén dolgozókat megszólító programon való magas részvétel is jelzi, hogy a sokáig 

elhanyagolt diaszpóra élvezi a törődést. Hazánk diaszpórapolitikája ugrásszerű fejlődésen 

ment keresztül az elmúlt években: a magyar kormány – régi adósságát törlesztve – 2010-től 

kezdve fontos célként határozza meg a diaszpórában élők és az anyaország közötti 

kapcsolatok rendezését, illetve a korábban meg nem szólított közösségekkel való viszony 

kiépítését, a szemléletmódváltás óta eltelt csaknem egy évtized pedig meghozta gyümölcsét. 

Mostanra ugyanis a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága a 

diaszpórában élők minden korábbinál nagyobb létszámát éri el programjainak köszönhetően, 

amelyek az identitás megőrzésén túl annak is kiemelt figyelmet szentelnek, hogy 

megteremtsék a közösségek fennmaradását biztosító feltételeket, valamint bevonják őket a 

Kárpát-medencei folyamatokba, növelve ezzel aktivitásukat a magyarság sorsának 

alakításában. 

 

Szlovák elnökválasztás - Az MKP jelöltje visszalépett a legerősebb ellenzéki 
jelölt javára 
2019. február 19. – MTI, Híradó, Mandiner, Gondola, Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, 

Körkép 

A szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP) jelöltje kedden Pozsonyban bejelentette, hogy 

nem indul a szlovákiai elnökválasztáson. Menyhárt József a felmérések által legerősebbnek 

tartott ellenzéki jelölt, Robert Mistrík javára lépett vissza. Az MKP elnöke a párt Országos 

Tanácsa (OT) által megerősített döntését a "közös felelősségvállalás szükségességével", 

valamint azzal indokolta, fennáll a veszélye annak, hogy a márciusi államfőválasztás második 

fordulójába nem jutna "jobboldali, demokratikus" jelölt. Az MKP politikusa egyúttal 

felszólította a többi "jobboldali demokratikus" jelöltet, hogy értékeljék át jelöltségükkel 

kapcsolatos álláspontjukat. A magyar választókat pedig arra kérte, a voksoláskor álljanak ki 

Robert Mistrík mellett. Menyhárt József a döntését indokolva a 2004-es államfőválasztás 

során előállt helyzetet hozta példaként. 2004-ben az államfőválasztás második körébe két 

azonos térfélen politizáló jelölt, Vladimír Meciar és az azután államfőnek választott Ivan 

Gasparovic jutott. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/elvezi-a-torodest-a-diaszpora-4780496/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhart-jozsef-visszalepett-az-allamfojeloltsegtol-az-mkp-robert-mistriket-tamogatja
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhart-jozsef-visszalepett-az-allamfojeloltsegtol-az-mkp-robert-mistriket-tamogatja
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Hetedik alkalommal tartják meg a magyar konyha hetét Kárpátalján 
2019. február 19. – MTI, promenad.hu, Magyar Nemzet  

Hetedik alkalommal tartják meg február 28. és március 3. között Kárpátalján a magyar 

konyha hetét, amelyen 30 étterem és vendéglátóhely kínálja a megye hat járásában 

kedvezményes áron magyar ételeit. A magyar kormány által is támogatott legnagyobb 

kárpátaljai gasztronómiai eseményről Magyarország beregszászi konzulátusán tartottak 

sajtótájékoztatót kedden. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a magyar konyha hete annak 

idején a magyarországi torkos csütörtök sikerén felbuzdulva indult, ám mostanra azon már 

jóval túlmutat. Hozzátette: a számtalan erőfeszítés mellett a magyar konyha hetének is 

jelentős szerepe van abban, hogy jelentős mértékben nőtt Kárpátalján a kelet-ukrajnai 

konfliktus miatt néhány éve visszaesett idegenforgalom. Kiemelte: tavaly 2,5 millió turista 

látogatott a térségbe, ami a duplája a megye lakosságának. 

 

A száz év magány véget ért – ismét felújított óvodákat adtak át Kárpátalján 
2019. február 20. – karpatalja.ma 

Az Óvodafejlesztési Program második üteme részeként február 19-én ünnepélyes keretek 

között újabb felújított óvodákat adtak át a kárpátaljai Dédában és Batáron. Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosa hangsúlyozta, 

hogy többszörösen jelképes ez az óvodaátadás. Ebben az évben, a munkácsi római katolikus 

óvoda átadása után, most két újabb intézményt avathattak, mely jól jelképezi, mennyire 

elfogadhatatlan körülmények között jártak a gyermekek óvodába. Most egy korszerűen 

felújított épület várja a legkisebbeket, mely minden magyar gyermeket megillet. Kiemelte a 

görögkatolikus egyház és az óvodapedagógusok áldozatos munkáját, és háláját fejezte ki, hogy 

van kinek építkezni. 

 

„Nem szabad elfeledkezni a nemes kezdetekről” – Tőkés szerint igazságtétel 
nélkül nem vihető sikerre a rendszerváltozás 
2019. február 19. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Igazság- és jóvátétel nélkül „országunk jelenlegi válságos állapota nem orvosolható”, és az 

egykor elkezdődött rendszerváltozás sem vihető sikerre, amiért „mi is mindnyájan 

meghátrálás nélkül harcolunk, és amiben állhatatosan reménykedünk” – jelentette ki Tőkés 

László európai parlamenti képviselő Brüsszelben kedden. Tőkés László az 1989-es temesvári 

forradalom 30. évfordulójára emlékező, az Európai Parlamentben rendezett konferencián 

hangsúlyozta, hogy a forradalom megnyitotta Románia útját a szabad és demokratikus 

egyesült Európa felé. A kelet- és közép-európai rendszerváltozás pedig „új fejezetet nyitott 

öreg kontinensünk történetében”, és lehetővé tette a vasfüggöny, illetve a hidegháború által 

megosztott Európa újraegyesülését – hangoztatta. 
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http://www.promenad.hu/2019/02/19/hetedik-alkalommal-tartjak-meg-a-magyar-konyha-hetet-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-szaz-ev-magany-veget-ert-ismet-felujitott-ovodakat-adtak-at-karpataljan/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-szabad-elfeledkezni-a-nemes-kezdetekrolr-n-tokes-laszlo-igazsagtetel-nelkul-a-rendszervaltozas-nem-viheto-sikerre
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-szabad-elfeledkezni-a-nemes-kezdetekrolr-n-tokes-laszlo-igazsagtetel-nelkul-a-rendszervaltozas-nem-viheto-sikerre
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Másodszor is megszavazta a román parlament a kisebbségi iskolai osztályok 
megszüntetését nehezítő jogszabályt 
2019. február 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A szenátus ügydöntő házként másodszor is megszavazta azt a jogszabályt, amely előírja, hogy 

a nemzeti kisebbségek anyanyelvén működő osztályokat csak az oktatási minisztérium 

kisebbségi államtitkársága, a Nemzeti Kisebbségi Tanács oktatási szakbizottsága vagy az illető 

kisebbség parlamenti képviseletét ellátó szervezet jóváhagyásával lehet átszervezni vagy 

megszüntetni – közölte kedden az RMDSZ. Az érdekvédelmi szervezet tájékoztató hírlevele 

emlékeztetett, hogy a parlamentnek azért kellett másodszor is szavaznia, mert a tavaly 

júniusban először elfogadott jogszabályt Klaus Johannis román elnök visszaküldte a 

parlamentnek. 

 

Nem csillapodnak a kedélyek az SZNT-ben, Borsos Géza vitatja Izsák Balázs 
döntését 
2019. február 19. – Krónika 

Nem csillapodnak a kedélyek a Székely Nemzeti Tanácsban (SZNT) azt követően, hogy a 

szervezet nyolc széki vezetője közül öt többek között diktatórikus vezetéssel, valamint az 

autonómiaküzdelem eredményességének veszélyeztetésével vádolta meg Izsák Balázs 

elnököt. Borsos Géza azt állítja: az SZNT elnöke valótlanságot állít, amikor az eltávolítására 

tett kísérletét az ő számlámra próbálja írni, mondván, a lépésre maga szolgáltatott okot a 

testület üléseiről való indokolatlan távolmaradásaival.  

 

Soós Zoltán múzeumigazgató: törvénybe ütköző a marosvásárhelyi mélygarázs 
megépítése  
2019. február 19. – maszol.ro 

Illegális lenne felépíteni Marosvásárhely főterén a mélygarázst, mivel az érintett terület öt 

védett régészeti lelőhelyet rejt magában – erősítette meg hétfőn este Soós Zoltán régész. A 

Maros Megyei Múzeum igazgatója egy olyan kérdésben szólalt meg, amely megosztja a várost, 

és súrlódást okozott az RMDSZ Maros megyei, illetve marosvásárhelyi szervezete között is.  

 

Határ menti munkaerőhelyzet: két kézzel kapnak a gyári munkások után 
2019. február 19. – maszol.ro 

Románia nyugati határ menti megyéiben a kritikusan alacsony munkanélküliségi arányra 

panaszkodnak a nagyvállalatok. Arad megyében például a múlt év végére másfél százalék alá 

csökkent a hivatalosan nyilvántartott munkanélküliek aránya, miközben az állami 

állásközvetítő ügynökség közel háromezer szabad állást kínált fel. Mindennek – és a 

híresztelések – ellenére nem jellemző, hogy Magyarország keleti megyéiből tömegesen 

áramlanának a munkások a romániai gyárakba. Valóban szállítanak buszokkal Elekről, 

Kevermesről vagy Battonyáról munkába igyekvőket az aradi ipari övezetbe, de ők zömmel 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/masodszor-is-megszavazta-a-roman-parlament-a-kisebbsegi-iskolai-osztalyok-megszunteteset-nehezito-jogszabalyt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/masodszor-is-megszavazta-a-roman-parlament-a-kisebbsegi-iskolai-osztalyok-megszunteteset-nehezito-jogszabalyt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-csillapodnak-a-kedelyek-az-sznt-ben-borsos-geza-vitatja-izsak-balazs-donteset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-csillapodnak-a-kedelyek-az-sznt-ben-borsos-geza-vitatja-izsak-balazs-donteset
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108377-soos-zoltan-muzeumigazgato-torvenybe-utkoz-a-marosvasarhelyi-melygarazs-megepitese
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108377-soos-zoltan-muzeumigazgato-torvenybe-utkoz-a-marosvasarhelyi-melygarazs-megepitese
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108380-hatar-menti-munkaer-helyzet-ket-kezzel-kapnak-a-gyari-munkasok-utan
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108380-hatar-menti-munkaer-helyzet-ket-kezzel-kapnak-a-gyari-munkasok-utan
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olyanok, akik az elmúlt tíz évben, kihasználva az akkori alacsony ingatlanárakat, a határhoz 

közeli magyarországi településeken vásároltak házat, de Aradra ingáznak dolgozni.  

 
Továbbra sem mondanak le a magyar oktatásról az orvosi egyetemen 
2019. február 19. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi orvosi egyetem diákjai tudják ugyan a jegyeiket, hiszen a tanárok 

ismertették azokat velük, egy részük be is került a naplókba, az osztályzatok zöme azonban 

nincs beírva. De nem csupán a magyar tagozatot jellemzi ez az áldatlan állapot. 

 

Online lehet majd regisztrálni a pápalátogatásra 
2019. február 19. – szekelyhon.ro 

Készül az az online felület, a pontifex.ro oldal, amelyen keresztül március elsejétől kezdődően 

online lehet egyénileg, illetve csoportosan regisztrálni a csíksomlyói pápalátogatásra. 

 

Kártérítést kér az EMNP a nagyváradi RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászló 
meggyalázójátó 
2019. február 19. – MTI, Krónika 

Ugyanannyi kártérítést kér az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nagyváradi székházára kitűzött magyar 

zászló meggyalázójától, amennyi bírságot Szováta korábbi polgármesterének kell fizetnie, 

amiért elmulasztotta eltávolítani a székely zászlót a városházáról. A párt azt követően 

jelentette be a kárigényét, hogy a rendőrség közölte: azonosította a személyt, aki 2018 utolsó 

napján megpróbálta felgyújtani az RMDSZ Bihar megyei szervezetének székházára kitűzött 

magyar zászlót. Az elkövető egy 21 éves nagyváradi lány, akit rongálás miatt állítottak elő. 

 

A DNA három év alatt még vádat sem emelt Antal Árpád ellen 
2019. február 20. – Krónika 

A korrupcióellenes ügyészség csaknem napra pontosan három évvel ezelőtt házkutatásokkal, 

kihallgatásokkal, különféle korlátozó intézkedésekkel „esett neki” Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármesternek, ám az elmúlt másfél évben gyakorlatilag semmi nem 

történt: az eljárást nem szüntették meg, de vádat sem emeltek. „Egy élettapasztalat, amiből 

tanulni lehet. Én úgy érzem, erősebb lettem; megtapasztaltam, kire számíthatok az ilyen 

helyzetekben, és ki örül annak, ha az ember bajban van” – fogalmazott a Krónikának Antal 

Árpád. A szentgyörgyi polgármester nem az egyedüli székelyföldi magyar elöljáró, akinek 

évek óta húzódó „viszonya” van a DNA-val. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tovabbra-sem-mondanak-le-a-magyar-oktatasrol-az-orvosi-egyetemen
https://szekelyhon.ro/aktualis/tovabbra-sem-mondanak-le-a-magyar-oktatasrol-az-orvosi-egyetemen
https://szekelyhon.ro/aktualis/online-lehet-majd-regisztralni-a-papalatogatasra
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/karteritest-ker-az-emnp-a-nagyvaradi-rmdsz-szekhazra-kituzott-magyar-zaszlo-meggyalazojatol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/karteritest-ker-az-emnp-a-nagyvaradi-rmdsz-szekhazra-kituzott-magyar-zaszlo-meggyalazojatol
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Menyhárt: ezzel a döntéssel még nem teljesült be a küldetésünk 
2019. február 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A visszalépés okairól és a továbbiakról beszélt Menyhárt József a Kossuth Rádió Határok 

nélkül c. műsorának ma esti adásában. Mint a műsorban elhangzott, az MKP elnökének 

népszerűsége az államfőjelöltek között a „legutóbbi méréseken sem kúszott feljebb másfél 

százaléknál”. De nem ez volt az oka a visszalépésnek Menyhárt József szerint. „Arról van szó, 

hogy tudatosan alakítsuk már 2020-ra a mi erőinket, oda rendezzük, abba a jobboldali 

irányba, amelyet korábban is, egy évvel ezelőtt, amikor jobboldali kerekasztal volt ebben a 

házban, akkor is megmutattuk, hogy a mi közösségünk nem akar egy Fico-féle, Smer által 

befolyásolt maffiakormányt, hanem szeretne egy új irányt, szeretne egy új Szlovákiát, és 

annak elsősorban a köztáraságielnök-választással kezdődik meg a sora.” – nyilatkozta 

Menyhárt József. 

 

Mistrík örül, hogy Menyhárt is őt támogatja 
2019. február 19. – Új Szó 

Menyhárt József, az MKP elnöke kedd délutáni sajtótájékoztatóján bejelentette, visszalép a 

köztársaságielnök-jelöltségtől. A szavazóit arra biztatja, hogy Robert Mistrík ellenzéki jelöltet 

támogassák. Az MKP elnökének döntése kapcsán megkeresték Mistríket is, aki azt válaszolta, 

köszöni Menyhártnak és pártjának a támogatást. „Ez egy további lépés abba az irányba, hogy 

e választások során ne aprózódjanak el a demokratikus erők” – nyilatkozta Mistrík, illetve 

hozzátette, hogy a szlovákok és a magyar kisebbség közti viszonyokat értékesnek tartja és a 

jövőben erősíteni szeretné. 

 

Pásztor István: Megmarad a Petőfi Sándor Általános Iskola Óbecsén 
2019. február 19. – Pannon RTV 

A dolgok mostani állása szerint megmarad a Petőfi Sándor Általános Iskola Óbecsén – 

nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejtette: annak érdekében, hogy ne kerüljön lakat az 

intézmény ajtajára, a Szerb Haladó Párt elnökével, azaz Szerbia államfőjével, Aleksandar 

Vučićtyal is tárgyalt, és a támogatását kérte az ügyben: „Azt mondtam neki, hogy mi ezt a 

döntést nem tudjuk elfogadni, és szeretném, ha támogatna engem, partnerem lenne ebben az 

erőfeszítésben. A dolgok mostani állása szerint meg fog maradni a Petőfi Sándor Általános 

Iskola Óbecsén.” 

 
Az MNT szerint elfogadhatatlan a médiafejlesztési stratégia-tervezet 
2019. február 19. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A szerbiai médiafejlesztési stratégia tervezetének szövegét vitatták meg ma Újvidéken a 

Városi Képviselő-testület épületében megtartott fórumon. 

Jelen voltak az illetékes szervek mellett a médiaintézmények és a nemzeti tanácsok képviselői 

is. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Pannon RTV-nek nyilatkozva elmondta, a 
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https://felvidek.ma/2019/02/menyhart-ezzel-a-dontessel-meg-nem-teljesult-be-a-kuldetesunk/
https://ujszo.com/kozelet/mistrik-orul-hogy-menyhart-is-ot-tamogatja
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/az-mnt-szerint-elfogadhatatlan-mediafejlesztesi-strategia-tervezet
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nemzeti tanácsok koordinációs testülete elfogadhatatlannak tartja a stratégia szövegét, mivel 

szerintük általa sérülnek a kisebbségek szerzett jogai. 

 

Sokszínű együttműködés 
2019. február 20. – Magyar Szó 

A Colourful Cooperation a magyar–szerb határvidéken élők gazdasági és kulturális életét 

hivatott segíteni. A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében két művelődési ház épül Palicson és Mórahalmon, amelyek révén helyet és teret 

adnak a két nemzet együttműködésének, és egyúttal a határokon átnyúló kulturális turizmust 

is fejlesztik. A hároméves projektum részeként létrehoztak egy kétnyelvű weboldalt is, 

kifejezetten a magyar–szerb határvidékre vonatkoztatva, amely a Colourful Cooperation 

programjaiba, a határrégió híreibe, eseményeibe és egyéb érdekességekbe nyújt betekintést. 

 

Egressy Tibor nem küldött levelet – sőt, nem is létezik 
2019. február 20. – Kárpátalja 

Február 11-én ismertette az Ukrinform kijevi hírügynökség egy állítólagos kárpátaljai magyar, 

pontosabban ukrán–magyar kettős állampolgár dr. Grezsa István magyar kormánybiztosnak 

írt levelét – amelyet megszerzett a kijevi székhelyű ukrán hírügynökség. Azóta a levél fotója, 

és annak ukrán lakosok számára is megmagyarázott fordítása megjelent több ukrán 

hírportálon. A nagy nyilvánosságot kapott levelet Egressy Tibor benei (nyírmeggyesi) lakos 

írta alá, amelyben nehezményezi, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírmeggyesen élő, 

ott nyugdíjellátásban részesülő kárpátaljaiakkal kapcsolatban vizsgálódik a magyarországi 

ügyészség. A Magyar Konyha Hetét beharangozó sajtótájékoztató előtt megkérdeztük dr. 

Grezsa István kormánybiztostól is, hogy megkapta-e Egressy Tibor levelét, aki elmondta, 

hogy nem kapott sem postán, sem elektronikus formában ilyen levelet. Majd az eset kapcsán 

tisztázta: „mi is tájékozódtunk, hogy ilyen nevű ember nem lakik ebben a faluban, úgyhogy az 

Ukrinform hírügynökség által közölt és több hírportál által is átvett levél beleillik azoknak a 

provokációknak a sorába, amelyekből az elmúlt években oly sok kijutott igazságtalanul 

Magyarország számára. 

 

Dikun György kárpátaljai festőművész képeiből nyílik kiállítás Budapesten 
2019. február 19. – MTI, karpatalja.ma  

Dikun György kárpátaljai festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön Budapesten a 

Forrás Galériában, a Kárpát-haza Galéria eseménysorozatának keretében. A március 13-ig 

nyitva tartó tárlaton láthatók lesznek többek között a Tenyérjós, Az öreg halász és a tenger II., 

valamint a Pán című alkotások - közölte a Forrás Galéria szerdán az MTI-vel. Dikun György 

képein egy elképzelt világ mágiája, a valós élményekből táplálkozó fantáziavilág jelenik meg. 

Mint írják, "Dikun György színházában csillogó, színes, mesebeli életképeket láthatunk, ahol 

megelevenednek a vacsorák, tengerparti séták, a megélt élmények". A fények, árnyékok, 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3914/gazdasag/197618/Soksz%C3%ADn%C5%B1-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s.htm
https://karpataljalap.net/2019/02/19/egressy-tibor-nem-kuldott-levelet-sot-nem-letezik
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/dikun-gyorgy-karpataljai-festomuvesz-kepeibol-nyilik-kiallitas-budapesten/
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vonalak és foltok játékának köszönhetően figurái deformálódnak, zsugorodnak vagy nőnek, 

álarcot öltenek, átalakulnak. 

 
„Minden nap értéket adunk” – Kulturális sokszínűség és szülők bálja Péterfalván 
2019. február 19. – karpatalja.ma 

Magyarország-szerte több száz kulturális központban és művelődési házban várták az 

érdeklődőket február 15. és 17. között a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat 

keretében. A Magyar Népművelők Egyesülete tizenhárom évvel ezelőtt indította el az 

eseménysorozatot azzal a céllal, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési 

intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Jelmondatuk: Mindennap értéket 

adunk. Az idei év különlegessége, hogy határon túli táncházak is csatlakozhattak az 

eseményhez. Kárpátaljáról egyedüliként a Kokas Banda kapcsolódott be a Kultúrházak éjjel-

nappal programsorozatba.  

 

Premier: Este hívlak – film a jelen valóságáról 
2019. február 19. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány (KMFA) közreműködésében létrehozott Este 

hívlak című játékfilm premiervetítésére került sor február 17-én a Kárpátaljai Megyei Magyar 

Drámai Színházban (KMMDSZ). A film a magyar kormány által meghirdetett 2018 a külhoni 

magyar családok éve alkalmából készült. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. február 19. – Kossuth Rádió 

 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja  államfő elnökjelöltje bejelentette, visszalép a 

jelöltségtől Robert Mistrík javára. Menyhárt József népszerűsége a legutóbbi felméréseken 

sem kúszott feljebb, másfél százalékkal mértek. A pártelnök mai sajtótájékoztatója után 

Haják Szabó Mária szolgál a részletekkel. 

 

Kárpátalján ma átadták, a Beregszásztól 5 km-re fekvő Beregdéda magyar óvodáját, amelyet a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program részeként újítottak fel. A település lakossága 

többnyire magyar, így minden magyar gyermek magyar óvodába járhat. Iváncsik Attila 

mikrofonja előtt elsőként Grezsa Istvánt, a Miniszterelnökség Kárpátalja fejlesztéséért felelős  

miniszteri biztosát hallják.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/minden-nap-erteket-adunk-kulturalis-sokszinuseg-es-szulok-balja-peterfalvan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/minden-nap-erteket-adunk-kulturalis-sokszinuseg-es-szulok-balja-peterfalvan/
https://karpataljalap.net/2019/02/19/premier-este-hivlak-film-jelen-valosagarol
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-19_18-01-30&enddate=2019-02-19_18-39-30&ch=mr1
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Bár csak nemrég kezdődött el a második félév a romániai közoktatásban, a megyei 

tanfelügyelőségek már elkészítették a következő tanév beiskolázási tervét. Temes megyében 

nem szűnnek meg magyar oktatási intézmények vagy tagozatok, de a megyei magyar 

iskolahálózat valamelyest karcsúsodik – mondta el Lehőcz Lászlónak Halász Ferenc 

főtanfelügyelő-helyettes, azt is megjegyezve, hogy a nem csökkenő diáklétszám részben annak 

köszönhető, hogy több nyelvileg vegyes család íratja gyermekét magyar iskolába. 

 

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár 11-szer hírdette meg a felolvasó maratont. Ma a 

110 éve született és 75 éve elhunyt Radnóti Miklós verseit ajánlották felolvasásra. Az akcióhoz 

a temesvári Bartók Béla líceum diákjai is csatlakoztak, Fazakas Enikő vallástanár vezetésével. 

A felolvasáson Lehőcz László is ott volt. 

 

A felolvasó maraton Székelyudvarhelyről 11 éve. Immár öt éve a csíkszeredai Kájoni János 

Megyei Könyvtár szervezi. Több országból iskolák, intézmények, egyesületek baráti 

társaságok kapcsolódnak be, Idén számuk meghaladta a 33 ezret. A Csíkszeredából indul 

felolvasó maratonról Oláh-Gál Elvira számolt be.  

 

Nagyon szigorú szabályok lesznek a június 1-i csíksomlyói pápalátogatáson. A részvétel 

regisztrációhoz kötött, gépkocsival nem, csak gyalog lehet eljutni Csíksomlyóra, ez elég nagy 

távolság a város határától. A részleteket Bodó Mártától, a pápalátogatást előkészítő 

sajtóbizottság tagjától kérdezte Szilágyi Szabolcs  

 

1978-ban fiatal délvidéki színészek, rendezők és színinövendékek azért hozták létre a 

Tanyaszínházat, hogy a tanyavilág népét és a kistelepüléseken élőket színházi élményben 

részesítsék a Vajdaságban. Előadásaikat nyaranta az óta is szabadtéren tartják. Idén 

negyvenegyedik turnéjára készül a Magyar Örökség-díjas Tanyaszínház.  Ez alkalommal már 

a magyar határt is át szeretnék lépni. Ehhez azonban még hiányzik egy szalonképes traktor és 

két pótkocsi. Magyar Attilával, a Tanyaszínház elnökével Ternovácz István beszélgetett. 

 

 

 

 


