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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: Az RMDSZ és a Fidesz–KDNP szövetségét az erdélyi magyar választók 
kényszerítették ki 
2019. február 22. – MTI, Magyar Hírlap, Híradó, Demokrata, Mandiner, fidesz.hu, Nyugati 

Jelen, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Semjén Zsolt szerint teljes a bizalmi együttműködés Orbán Viktor és Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök között, de az RMDSZ és a Fidesz-KDNP szövetségéről nem a politikusok 

állapodtak meg: ezt az erdélyi magyar választók kényszerítették ki. A magyar kormány 

miniszterelnök-helyettese a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

kongresszusán mondott köszöntőjében beszélt erről pénteken, Kolozsváron. Kijelentette: 

azok az erdélyi magyarok kényszerítették ki a magyarországi kormánypártok és az RMDSZ 

együttműködését, amelyek elsöprő többségben szavaznak a romániai választásokon az 

RMDSZ-re, a magyarországi választásokon pedig a Fidesz-KDNP-re. Kijelentette: "Semmi 

nem fogadható el, ami gyengíti az RMDSZ-t", mert ha a szövetség meggyengülne, véget érne 

az erős magyar érdekképviselet az erdélyi önkormányzatokban és a bukaresti parlamentben. 

Úgy vélte: az RMDSZ-re a román–magyar kapcsolatok területén is szerep hárul. Hozzáfűzte: 

amikor Románia és Magyarország együttműködött, az segítette a brüsszeli források lehívását. 

 

Potápi: a diaszpóra magyarsága bizonyította élni akarását 
2019. február 22. – MTI, Híradó, Mandiner, 888.hu, Magyar Nemzet, Propeller, Lokál, 

Szóljon, Gondola, OrientPress, Pannon RTV 

A diaszpóra közösségei bizonyították élni akarásukat, és azt, hogy meg akarják őrizni 

magyarságukat, identitásukat – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a 

hétvégi magyar iskolák találkozóján pénteken Budapesten. Potápi Árpád János kiemelte: 

Magyarország történelme úgy alakult, hogy hazánk világnemzetté vált. A történelem 

kegyetlenségei, a politikai, gazdasági változások miatt a magyarság szétszóródott az egész 

világban; a folyamat az 1850-es években kezdődött, és utána folyamatosan, hullámokban 

valósult meg. Az államtitkár szerint ez azt is jelenti, hogy bárhová utazik valaki a világban, 

találkozhat magyar emberekkel, és számíthat a segítségükre. Jelezte: a 2010-es évektől a 

magyar nemzetpolitika a Kárpát-medencei magyarság támogatása, megerősítése mellett 

egyre inkább a diaszpóra magyarsága felé fordult. 

 

Miniszteri biztos: a magyar kormány nem határokban, hanem nemzetben 
gondolkodik 
2019. február 23. – MTI, Híradó, HírTv, Origo, Propeller, kormany.hu, Lokál, Promenád, 

Felvidék Ma 

A magyar kormány nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik - mondta Szilágyi Péter 

miniszteri biztos a II. Pedagógus expón, Budapesten. Szilágyi Péter kiemelte: a nemzet szélei 
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nagyon tágak, a mostani rendezvényre is a világ több mint 30 országából érkezett pedagógus, 

köztük több száz határon túli magyar. Emlékeztetett arra, hogy a 19-20. században sok 

honfitársuknak kellett hazáját elhagynia, de kultúrájukat, nyelvüket, a Kárpát-medencét soha 

nem felejtették el. A magyarság mára világnemzetté vált, amelynek mindig van egy központja, 

anyaországa, amely mindig segíti és hazavárja a magyarokat - mondta. Beszámolt arról, hogy 

tavaly több mint 6000 magyar családot értek el és 10 ezer magyar gyermeket szólítottak meg 

a Külhoni magyar családok éve program keretében. Idén is ez a cél a Külhoni magyar 

gyermekek éve program során - fűzte hozzá. 

 

A pragmatikus transzilvanista politika folytatását ígérte Kelemen Hunor 
2019. február 22. – MTI, Híradó, Webrádió, Origo, Magyar Nemzet, Mandiner, Nyugati 

Jelen, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A pragmatikus transzilvanista politika folytatását ígérte a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) kongresszusán szombaton elmondott beszámolójában Kelemen Hunor, a 

szövetség elnöke. Kifejtette: az RMDSZ-ben vannak konzervatívak, liberálisok, 

kereszténydemokraták és szociáldemokraták, kormányzáspártiak és ellenzékiek, de a 

szövetségben mindenekelőtt a pragmatikus transzilvanizmus volt és lesz a közös ideológia. 

"Nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk más pártok, más ideológiák csatlósai, csak 

kizárólag saját közösségünk alakítói. Aki ezt megérti és elfogadja, annak tisztességes, 

szavatartó partnerei leszünk" – mondta az elnök. Kelemen Hunor kiemelte: az RMDSZ 

szövetségkötéseit is a pragmatizmus jellemezte. 

 

RMDSZ-kongresszus - Az EU-s együttműködésről írtak alá Kárpát-medencei 
Nyilatkozatot 
2019. február 22. – MTI, Webrádió, Demokrata, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély 

Ma, Bihari Napló, Körkép 

Ünnepélyes fogadalmat tettek a Kárpát-medencei magyar politikai alakulatok vezetői az 

RMDSZ Kolozsváron zajló kongresszusán pénteken, hogy együttes erővel lépnek fel a magyar 

közösségek érdekében az Európai Unióban. A legnagyobb magyarországi és a határon túli 

magyar politikai szervezetek választott vezetőiként, az Európai Néppárt közös frakciójának 

tagjaiként az alakulatok vezetői azt vallják, hogy a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés 

sikere a magyar összefogásnak köszönhető. Ennek jegyében folytatják munkájukat az 

őshonos kisebbségek védelmében. „Célunk egy európai kisebbségvédelmi törvény 

elfogadtatása. Azért küzdünk, hogy a magyar embereknek szülőföldjükön az 

otthonmaradáshoz megfelelő életkörülményeket biztosítsunk. Azért dolgozunk, hogy az 

Európai Unió segítse ezt a folyamatot, a támogatások nőjenek, ne csökkenjenek” – szerepel a 

nyilatkozatban. 

 

Svédországi Magyarok Országos Szövetsége: érthetetlenek a családtámogatási 
terv körüli heves indulatok 
2019. február 23. – MTI, Echo Tv, Szeged.ma, Gondola, Webrádió 
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Érthetetlen, hogy a bejelentett családtámogatási terv miért váltott ki heves indulatokat. 

Minden ország kormányának szuverén joga, valamint kötelessége, hogy lehetőségei szerint 

országa állampolgárainak a boldogulását elősegítse - közölte a Svédországi Magyarok 

Országos Szövetségének vezetősége szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a szervezet 

mély aggodalommal szemléli választott hazája, Svédország és anyaországa, Magyarország 

kormányai között fennálló éles szemléletbeli ellentéteteket, amelyet az Orbán Viktor 

miniszterelnök által bejelentett családvédelmi akcióterv váltott ki. "Svéd állampolgárokként 

büszkék vagyunk a világszerte elismert és irigyelt szociális hálóra, amely általános jólétet 

biztosít minden svédországi lakosnak. A bejelentett magyarországi családvédelmi terv is ezt 

szolgálja. Nem kirekesztő, hisz Magyarország minden állampolgára részesülhet a javasolt 

támogatásból, vallási vagy etnikai hovatartozástól függetlenül" - hangsúlyozták, hozzáfűzve, 

mindenki maga döntheti el, hogy él-e ezzel a lehetőséggel vagy sem. 

 

„Kisebbségvédelem Európában” nyári egyetem - vegyen részt Ön is! 
2019. február 23. – Ma7.sk, Pannon RTV, Erdély.ma, Magyar Szó 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2019-ban immár nyolcadik 

alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet. A program 

célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a 

téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a 

külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni. A nyári egyetem 

tematikájában a kisebbségvédelem a nemzetközi és uniós jogi vetületeire, a nyelvhasználat és 

az oktatási jogok kiterjesztésének kérdéskörére, illetve a kisebbségek politikai képviseletének 

témakörére fókuszál. Előadónak olyan jogászokat, politológusokat, szociológusokat és 

politikusokat kérünk fel, akik a terület elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, 

tudományos háttérrel rendelkeznek. 

 

A román vezetők együttműködésre bíztatták a szövetséget 
2019. február 22. – MTI, Nyugati Jelen, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Mind a jobb-, mind a baloldali román politikai erők képviselői az RMDSZ együttműködését 

kereső üzenettel üdvözölték pénteken Kolozsváron az RMDSZ kongresszusát. Klaus Iohannis 

államfő üzenetében – amelyet Laurențiu Ștefan elnöki tanácsadó olvasott fel – méltatta az 

RMDSZ szerepvállalását az ország demokratizálásában és euroatlanti integrációjában. A 

jobboldali elnök úgy vélekedett: a bukaresti szociálliberális kormány – amelynek az RMDSZ 

parlamenti támogatást nyújt – ma a jogállamiságot veszélyezteti. A román pártok 

képviseletében felszólaló szónokok sem a kisebbségi jogok romániai érvényesítésére, hanem 

az etnikai együttélésre, az általuk megbízható partnerként megismert RMDSZ méltatására 

helyezték a hangsúlyt, igyekeztek köszöntőjük néhány szavát, vagy néhány mondát magyarul 

elmondani. Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök a bukaresti kormánykoalíció kisebbik 

pártja, a liberális ALDE elnöke azt hangsúlyozta: mindig fontosnak tartotta, hogy az itt élő 
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magyarok teljes értékű állampolgároknak érezzék magukat, otthon érezhessék magukat 

Romániában. 

 

Érvénytelenítette a bíróság a sepsiszentgyörgyi ünnepi magyar zászlók miatt 
kirótt prefektusi bírságot 
2019. február 22. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

A Sepsiszentgyörgyi Bíróság pénteki ítéletében első fokon érvénytelenítette azokat a 

bírságokat, amelyeket Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa rótt ki azok miatt a 

magyar nemzeti színű szalagok miatt, amelyekkel Sepsiszentgyörgy főterét díszítette ki a 

polgármesteri hivatal 2018 március 15-én. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján 

tették közzé. Az ítélet ellen a hivatalos közlés utáni 30 napig lehet fellebbezni. 

 

Szent Lászlót megjelenítő virágkocsival köszönti Debrecen városa Ferenc pápát 
Csíksomlyón 
2019. február 22. – MTI, Krónika 

Szent László alakját szimbolizáló és ereklyéit bemutató virágkocsival köszönti Ferenc pápát 

Csíksomlyón Debrecen – közölték a szervezők pénteken a Református Kollégiumban tartott 

sajtótájékoztatón. Dénes Zoltán plébános felidézte, hogy Debrecenben egyszer már áthaladt 

egy kocsi, amelyik Szent László testét vitte Somogyvárról végső nyughelyére, a váradi Szűz 

Mária-székesegyházba. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere támogatásával ezt az 

ősi eseményt újítják meg zarándoklattal Somogyvárról Debrecenbe, onnan Nagyváradra, 

majd Csíksomlyóra, a pápai szent misére – tette hozzá, megjegyezve, hogy útközben 

szalagokkal, zászlókkal, üzenetekkel lehet majd díszíteni a virágkocsit. 

 

Szilágyi Zsolt Nagyváradról üzente az RMDSZ-nek: továbbra is fenntartják a 
koalíciós javaslataikat  
2019. február 22. – transindex.ro 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke péntek délután részt vett a Néppárt 

nagyváradi szervezetének tisztújító küldöttgyűlésén, ahol köszöntötte a jelenlévőket, s 

beszédében kitért a RMDSZ kolozsvári kongresszusára is. „Korábban megfogalmazott 

koalíciós javaslatainkat továbbra is fenntartjuk. Ezek különösen érvényesek annak fényében, 

hogy tudjuk: a hatályos választási törvény 20-ik szakasza mind a pártok, mind pedig a 

koalíciók számára 5%-ot határoz meg bejutási küszöbként a közelgő európai parlamenti 

választások alkalmával. Épp ezért arra kérjük az RMDSZ kongresszusának résztvevőit, hogy a 

közösség és ne a szűk pártérdek alapján döntsenek, kongresszusi munkálataikhoz pedig 

ezúton is sok sikert kívánunk” – mondta Szilágyi Zsolt. 

 
RMDSZ-kongresszus: a szövetség szerint nem szabad letérni a 30 éve 
megkezdett útról 
2019. február 23. – Krónika 
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Határozottan erősödött az elmúlt évtizedekben közösségként az erdélyi magyarság 

intézményeivel, településeivel együtt – hangzott el az RMDSZ kolozsvári, 14. 

kongresszusának második napján, szombaton. Az RMDSZ elmúlt négy évéről szóló 

beszámolójában Kelemen Hunor tulajdonképpen a szövetség által harminc évvel ezelőtt 

megkezdett út helyességét, „járhatóságát” bizonygatta. Felidézte, hogy megalakításának 

pillanatában az alakulat azt a megbízást kapta a közösségtől, hogy vívja ki az identitás 

megőrzéséhez szükséges egyéni és közösségi jogokat, szerezze vissza az elrabolt javakat, 

támogassa, szervezze a közösség építkezését és egy olyan demokratikus állam felépítését, 

amelyben minden polgár otthon tudja érezni magát és biztonságban tervezheti jövőjét. 

 

Versenyképessé tennék a magyar közösséget – A 21. század Erdélyét 
„találgatja” az RMDSZ vitairata 
2019. február 23. – Krónika 

Panelbeszélgetések keretében rendeztek vitaindítót az RMDSZ kincses városi kongresszusán 

Erdély jövőjéről. Az erről összeállított, több mint harminc oldalas vitairat több területen 

keresi a választ a jövő kihívásaira. A dokumentum szerint az RMDSZ alapításkori céljai 

változatlanok, ugyanakkor szükségesnek tartják néhány területen a hangsúlyok áthelyezését, 

a prioritások megrajzolását. Hat központi területre kívánnak nagyobb hangsúlyt fektetni 

középtávon: 21. századi Erdély, versenyképes gazdaság, minőségi oktatás, bővített 

jogvédelem, társadalmi és szervezeti szolidaritás, átértékelt magyar–román párbeszéd. 

 

A jövő felé fordulást hirdette meg az RMDSZ élén másodszor újrázó Kelemen 
Hunor 
2019. február 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem történt meglepetés: az egyedül induló Kelemen Hunort választották meg elnöknek a 

küldöttek az RMDSZ 14. kongresszusán Kolozsváron. A poszton másodjára újrázó, a 

tisztséget egyedül megpályázó politikust 728-an támogatták voksukkal, huszonhatan ellene 

szavaztak, három voks érvénytelennek bizonyult, így a következő négy évben is Kelemen 

Hunor irányítja az alakulatot. Programbeszédében Kelemen úgy fogalmazta meg az alakulat 

jövőképét: szülőföldünkön erős magyar közösségként megmaradni. Ehhez még hozzátette azt 

is, hogy versenyképes, gazdaságilag megerősödő, felzárkózó és fejben is erős emberek alkotta 

magyar közösségként akar megmaradni a magyarság szülőföldjén. Elmondta, Romániára úgy 

tekintenek a magyarok, mint többnemzetiségű országra, amelyben a magyar nemzeti 

közösség államalkotó tényező, és az ehhez elvárható és az ehhez járó jogokat és tiszteletet 

kérik. 

 
Vitamentes volt az RMDSZ kolozsvári kongresszusa  

2019. február 23. – transindex.ro 

Másodpercre kiszámíthatóra sikerült az RMDSZ 14. kongresszusa. Jelentősége inkább belső 

kommunikációsnak mondható, olyan volt, mint egy többórás, csúcsprofi motivációs tréning.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/versenykepesse-tennek-a-magyar-kozosseget-n-a-21-szazad-erdelyet-btalalgatjar-az-rmdsz-vitairata
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/versenykepesse-tennek-a-magyar-kozosseget-n-a-21-szazad-erdelyet-btalalgatjar-az-rmdsz-vitairata
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/masodszor-ujrazott-az-rmdsz-elen-kelemen-hunor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/masodszor-ujrazott-az-rmdsz-elen-kelemen-hunor
http://itthon.transindex.ro/?pp=49&RMDSZkongresszus_percrol_percre_meglepetes_lenne_minden_meglepetes
http://itthon.transindex.ro/?pp=49&RMDSZkongresszus_percrol_percre_meglepetes_lenne_minden_meglepetes
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CNMR: „Amikor 896-ben bejöttek a magyarok, itt románokat találtak” 
2019. február 24. – szekelyhon.ro 

Terjedelmes közleményben fakadt ki a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR), 

amiért a magyar elöljárók szándéknyilatkozatot írtak alá a napokban Székelyföld és Dél-Tirol 

együttműködésére vonatkozóan. Az együttműködési megállapodás kidolgozásának a 

szándéknyilatkozatát Sepsiszentgyörgyön írták alá Kovászna, Hargita és Maros megyék 

önkormányzati vezetői az olaszországi Bolzano autonóm megye (Dél-Tirol) helyettes 

kormányzójával. A CNMR közleménye szerint ez a szándéknyilatkozat veszélyezteti Románia 

nemzetbiztonságát. A koalíció képviselői hosszan taglalják, hogy milyen előzményei vannak 

az autonómia- törekvéseknek, és hogy az RMDSZ felvállaltan a dél- tiroli mintára akarja 

megvalósítani Székelyföld területi autonómiáját. Mint írják: a Székelyföld területi 

autonómiájának megszerzésére irányuló manipulációt nem szemlélheti passzívan a román 

nép, amely „vérrel írta ennek a román földnek a 2000 éves történelmét”. „Az úgynevezett 

Székelyföld egy új irredenta találmány. (…) A románok több ezer éve vannak Erdélyben. 

Amikor 896-ban a magyarok ide jöttek, itt románokat találtak – fejtegeti Alexandru 

Cumpănaşu, a CNMR elnöke. 

 

„Ez itt Románia!” - Mihai Tudose kiakadt az RMDSZ kongresszusi határozata 
miatt 
2019. február 24. – maszol.ro 

Facebook-oldalán fakadt ki Mihai Tudose, Románia volt miniszterelnöke, miután az RMDSZ 

hétvégi kongresszusa határozatban nyilvánította ki, hogy a magyar közösség szimbólumának 

tekinti a piros-fehér-zöld színeket, a székely zászlót, a magyar himnuszt és a székely 

himnuszt. Mihai Tudose szerint illegális a romániai magyarok szimbólumhasználatra 

vonatkozó határozata, és bejegyzésében arra szólítja fel a lakosságot, hogy választójogukkal 

élve büntessék az RMDSZ-t. „Zuhanyzás közben alapvetően mindeni azt énekel, amit akar. A 

hálószobája falait is olyan színűre festheti, amilyenre szeretné. DE az otthonaikon kívül az 

ORSZÁG, amelyben a magyar nemzetiségűek élnek, az Románia!! A himnusz is a Romániáé. 

A zászló is a Romániáé. Ennyi. A zászlóval és himnusszal kapcsolatos többi ‘ötletet’ törvény 

szabályozza, amelyet be kell tartani.”  

 

Beindult a nemzetféltés: Băsescu és Tudose is bírálja az RMDSZ-kongresszuson 
elhangzottakat 
2019. február 24. – Krónika, maszol.ro 

Gyávasággal vádolja a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség 

(USR) képviselőit Traian Băsescu volt államfő, amiért nem hívták fel a figyelmet az RMDSZ 

kongresszuson elhangzott „elfogadhatatlan” túlkapásokra, Mihai Tudose volt kormányfő 

pedig arra emlékezteti a magyar közösség tagjait, hogy azt az országot, amelyben élnek, 

Romániának hívják. Traian Băsescu, „azt még csak megértené”, hogy a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) vezetői elmentek az RMDSZ 

kongresszusára, hisz a szövetség „szilárd pillére” a kormánykoalíció által elkövetett 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/cnmr-bamikor-896-ben-bejottek-a-magyarok-itt-romanokat-talaltakr
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108559-ez-itt-romania-mihai-tudose-kiakadt-az-rmdsz-kongresszusi-hatarozata-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108559-ez-itt-romania-mihai-tudose-kiakadt-az-rmdsz-kongresszusi-hatarozata-miatt
https://kronika.ro/belfold/beindult-a-nemzetfeltes-bsescu-es-tudose-is-biralja-az-rmdsz-kongresszuson-elhangzottakat
https://kronika.ro/belfold/beindult-a-nemzetfeltes-bsescu-es-tudose-is-biralja-az-rmdsz-kongresszuson-elhangzottakat
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„aljasságoknak”, de nem érti, hogy mit kerestek a kongresszuson a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselői. 

 

Még tárgyal az MPP a befutóhelyről az RMDSZ-szel, de önállóan nem indul az 
EP-választáson 
2019. február 24. – Krónika 

Tárgyalóasztalhoz ülnek a Magyar Polgári Párt (MPP) és az RMDSZ vezetői hétfőn 

Kolozsváron, hogy az idei európai parlamenti választáson való együttműködésről 

egyeztessenek. Mezei János, a polgári alakulat elnöke a Krónikának elmondta, az MPP 

továbbra is fenntartja igényét az RMDSZ jelöltlistájának második, befutónak számító helyére 

(amit már korábban Márton Zsuzsanna, a Szatmár megyei Egri község polgármestere 

számára kértek). „Megpróbáljuk meggyőzni az RMDSZ felső vezetését, hogy a második hely 

átengedése jó lehetőség lehet mindenki számára, hiszen ha erőteljesen odaállunk, és 

megszólítjuk a mi táborunkat, akkor még a harmadik hely is meglehet, amit az RMDSZ nem 

tart befutónak” – nyilatkozta a pártot tavaly október óta irányító politikus. 

 

Bocskai-zarándoklat: Tőkés szerint történelmi szerepcserére van szükség 
Erdély, Magyarország és Bukarest viszonylatában 
2019. február 24. – Krónika 

Tizenharmadik alkalommal szervezték meg a magyarországi hajdútelepülések elöljárói a hét 

végén a Bocskai-zarándoklatot, amely a hajdú múlt ápolása és őrzése mellett a határok fölötti 

magyar nemzeti egységet is hivatott szolgálni. A Partiumi Keresztény Egyetemen, a volt 

református egyházkerületi székházban Tőkés László európai parlamenti képviselő és id. 

Pintér István, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke és ügyvezetője köszöntötték a 

zarándokokat. Tőkés László méltatta a hagyományossá vált Bocskai-zarándoklatot, 

ismertetve azokat az emlékezetpolitikai rendezvényeket, amelyek a közelmúltban 

Nagyváradon is lezajlottak a jelesebb magyar történelmi évfordulók kapcsán. „A három részre 

szakadt magyarhonban két malom közt őrlődő fejedelem mintegy „második Mózesként” vált 

Erdély és a nemzet megmentőjévé, aki egyszersmind a hit védelmezőjeként (fidei defensor) 

hagyott kitörölhetetlen nyomot történelmünkben” – jelentette ki az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke. 

 

Jövőkép, erődemonstráció 
2019. február 25. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „jó lenne hinni abban, hogy az RMDSZ valóban komolyan 

gondolja a Jövő Erdélyben című vitairatban rögzítettek megvalósítását, nem pedig 

tematizálásnak, gumicsontnak szánja a közelgő európai parlamenti választásokat megelőző 

kampányra. Hiszen nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a most papírra vetett víziók, 

iránymutatások és stratégiák némelyikét itt-ott már láttuk, olvastuk az idők folyamán, csak 

más-más mottóval bocsátották közvitára. Az pedig ennél is szembeszökőbb volt, hogy a 

szövetség egyértelműen erődemonstrációnak szánta kincses városi, sorrendben 14. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-targyal-az-mpp-a-befutohelyrol-az-rmdsz-szel-de-onalloan-nem-indul-az-ep-valasztason
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-targyal-az-mpp-a-befutohelyrol-az-rmdsz-szel-de-onalloan-nem-indul-az-ep-valasztason
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bocskai-zarandoklat-tokes-szerint-szerepcserere-van-szukseg-erdely-magyarorszag-es-bukarest-viszonylataban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bocskai-zarandoklat-tokes-szerint-szerepcserere-van-szukseg-erdely-magyarorszag-es-bukarest-viszonylataban
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kongresszusát, amelynek igazából semmi különösebb tétje nem volt az elnöki tisztséget 

egyedül megpályázó Kelemen Hunor újraválasztásán kívül. A megannyi „önvállonveregetés”, 

az elért eredményeket sorjázó termelési beszámoló (ahol az se baj, ha nem feltétlenül az 

RMDSZ-hez köthető a megvalósítás) és sikerpropaganda, no, és persze a hazai és külföldi 

partnerek, illetve politikai ellenfelek részéről érkező méltatás abban erősíti meg az alakulatot, 

hogy joggal érezheti nyeregben magát”. 

 

Menyhárt azt mondja, nehezebb volt visszalépni, mint elindulni 
2019. február 23. – Új Szó 

Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét, volt államfőjelöltet kérdezte az Új Szó a visszalépése 

okairól. „Bárki lett volna az MKP államfőjelöltje, ebben a specifikus helyzetben ez lett volna a 

jó és felelősségteljes döntés. Amit, ahogy utaltam rá, az elnökség is egyöntetűen elfogadott. A 

politikai konkurencia természetesen érdekelt abban, hogy turbulenciákat jósoljon, de én nem 

ezzel, hanem az előttünk álló feladatokkal szeretnék törődni. Májusban EP-választás lesz, 

arra a lehető legjobban kell felkészülnünk.” – fejtette ki Menyhárt József. 

 

A 70. évfordulóra ünnepi műsorral készül a Csemadok 
2019. február 22. – Felvidék Ma 

Hetven évvel ezelőtt alakult meg a Csemadok, amelynek voltak előzményei is, hiszen a 

Felvidéken már a két világháború között is működtek kultúregyesületek, a hontalanság évei 

után pedig szinte azonnal alakultak színjátszó csoportok, énekkarok. Amikor 1949. március 5-

én létrejött a Csemadok, szinte azonnal jelentkeztek csoportosulások, hogy szeretnének 

alapszervezeteket létrehozni. Éppen annak köszönhetően, hogy 1948-ban már számos 

kultúrakedvelő és művelő csoport létrejött – mondta Görföl Jenő, a Csemadok országos 

titkára azon a sajtótájékoztatón, amelyet Érsekújvárban, a Csemadok-házban tartottak meg 

február 22-én. A tájékoztatón elhangzott, a szervezetet ugyan a kommunista párt hozta létre, 

de az alapszervezetek a magyarság érdekvédelmét vállalták fel. 

 
A választási részvételi arányon javítanának az EP Nagyköveti Iskolái 
2019. február 24. – Ma7.sk 

Több szlovákiai középiskola példáját követve, ebben a tanévben a Selye János Gimnázium is 

bekapcsolódik az EPAS – az Európai Parlament Nagyköveti Iskolája elnevezésű országos 

programba. Ennek nem titkolt célja, hogy a május 25-i európai parlamenti választások előtt 

az Európai Unió történetével és működésével kapcsolatos tudással, kreativitást is igénylő 

módon vértezze fel a fiatalokat. Hatására remélhetőleg megjön a hazai diákok szavazókedve, 

ugyanis ők a legutóbbi EP-választásokon, a 18-24 éves választók között európai viszonylatban 

az utolsó helyen végeztek. 

 

A Felvidéki Magyar Nemzetrész Értéktár bemutatkozott a Duna Palotában 
2019. február 24. – Felvidék Ma 
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https://ujszo.com/kozelet/menyhart-azt-mondja-nehezebb-volt-visszalepni-mint-elindulni
https://felvidek.ma/2019/02/a-70-evfordulora-unnepi-musorral-keszul-a-csemadok/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-valasztasi-reszveteli-aranyon-javitananak-az-ep-nagykoveti-iskolai
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-valasztasi-reszveteli-aranyon-javitananak-az-ep-nagykoveti-iskolai
https://felvidek.ma/2019/02/a-felvideki-magyar-nemzetresz-ertektar-bemutatkozott-a-duna-palotaban/
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Bemutatta a Felvidéki Értéktárban elhelyezett értékeit a Bátkai Települési Értéktár 2019. 2. 

22-én Budapesten a Duna Palotában. A rendezvényt, amelyen Bátkán kívül bemutatkozott 

Hetény és Csicsó is, a Magyarság Háza szervezte. Működésünknek volt néhány előzménye. A 

szentendrei skanzenbe került egy kisnemesi lakóház a tőlünk 5 km-re fekvő Nemesradnótról. 

Az ezt előkészítő munkálatok, a családfakutatás ráébresztettek minket arra, hogy olyan 

értékeink vannak, amelyeket át kell menteni a jövő számára. A másik ilyen előzmény a Pósa 

Lajos-emlékév volt 2014-ben, amikor a költő életútját kutattuk és munkásságát, verseit és 

meséit elevenítettük meg. Ennek köszönhetően 35 helyszínen 69 rendezvény valósult meg. A 

harmadik előzmény pedig egy anekdota felbukkanása volt, amely Pósa és Feszty barátságáról 

szólt és egy kiállításnak lett a témája. 

 

Nagyszarva megoldotta a szlovák tannyelvű iskola ügyét 
2019. február 22. – Ma7.sk 

A nagyszarvai képviselőtestület csütörtök esti ülésén foglalkozott a szlovák szülők által 

alapított Iniciatíva BKZ kérvényével, amelyet január elején nyújtottak be a községi hivatalba. 

Beadványuk összefügg azzal a levéllel, amellyel a környező települések polgármestereit 

szólították meg, hogy nyomást gyakoroljanak a nagyszarvai képviselőtestületre. A nagyszarvai 

képviselőtestület csütörtök esti ülésén foglalkozott a szlovák szülők által alapított Iniciatíva 

BKZ kérvényével, amelyet január elején nyújtottak be a községi hivatalba. Beadványuk 

összefügg azzal a levéllel, amellyel a környező települések polgármestereit szólították meg, 

hogy nyomást gyakoroljanak a nagyszarvai képviselőtestületre. 

 

Felélesztik a magyar néphagyományokat a mátyusföldi Taksonyon 
2019. február 22. – Ma7.sk 

Hagyományteremtő célzattal várják február 23-án, délután három órára az érdeklődőket egy 

magyaros télűző délutánra a mátyusföldi Taksonyon. A falu újonnan alakuló polgári 

társulásának, a Pro Taxond-nak a célja, hogy újra fellendítse a magyar közéletet és kultúrát a 

faluban és megismertesse a gyerekekkel a magyar hagyományok és népi élet alapjait. 

 

Hiányoznak a magyar logopédusok a Felvidéken 
2019. február 23. – Ma7.sk 

A tizenöt-húsz éves adatokhoz képest szinte megkétszereződött a beszédhibás óvodáskorú 

gyermekek száma, akik logopédiai kezelésre szorulnak. Magyar anyanyelvű logopédust találni 

Felvidék-szerte problémát jelent. A szakemberek túlterheltek, a szülők türelmetlenek, a 

gyermekkori beszédhibák így gyakran még az általános iskola felső tagozatán is előfordulnak. 

A Felvidéken a logopédiai kivizsgálások és kezelések nagyjából a rendszerváltás óta okoznak 

problémát, már akkor is ritkaságszámba ment a magyar anyanyelvű beszédfejlesztő 

szakember.  

 
Középpontban a regionális termékek 
2019. február 24. – Ma7.sk, Körkép 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/nagyszarva-megoldotta-a-szlovak-tannyelvu-iskola-ugyet
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/nagyszarva-megoldotta-a-szlovak-tannyelvu-iskola-ugyet
https://ma7.sk/tajaink/felelesztik-a-magyar-nephagyomanyokat-a-matyusfoldi-taksonyon
https://ma7.sk/kozelet/hianyoznak-a-magyar-logopedusok-a-felvideken
https://ma7.sk/tajaink/kozeppontban-a-regionalis-termekek
https://ma7.sk/tajaink/kozeppontban-a-regionalis-termekek
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Besztercebánya megye regionális termékeit állították ki, illetve árusították a losonci Galéria 

bevásárlóközpontban. A termékek mindegyike ún. regionális termékvédjeggyel voltak ellátva, 

azt a célt szolgálva, hogy megőrizzék az adott régió hagyományait, egyedi termékeit, s így 

támogathatják a helyi kistermelőket, kézműveseket, népszerűsíthetik a régiót és a különféle 

szolgáltatásokat is. Janka Bačíková, a Hont termékvédjegy koordinátora szerint legfontosabb, 

hogy a kézművesek megmutathatják és népszerűsíthetik termékeiket, amelyek így 

könnyebben eladhatók. 

 

Deli: Bemutatjuk Brüsszelben a vajdasági örökségünk legjavát 
2019. február 24. – Pannon RTV 

A tavalyi strasbourgi bemutató után most a szélesebb közönség előtt is meg szeretnék 

jeleníteni a vajdasági magyarok értékeit – mondta Deli Andor. Március 5-én nyitják meg A 

vajdasági magyarok történelmi és kulturális öröksége című kiállítást Brüsszelben, a Balassi 

Intézetben. A vajdasági származású EP-képviselő azt mondta, hozzáférhetőbb módon 

szeretnék bemutatni vajdasági örökségünk legjavát. 

 

Vajdasági napot tartanak március elején Budapesten 
2019. február 23. – Mti, Pannon RTV 

Vajdaság kulturális értékeit mutatja be március 9-én a budapesti Hagyományok Háza 

tematikus napja. Tánctanítás, mesemondás, népzenei koncert és gasztronómiai bemutató is 

várja az érdeklődőket a Budai Vigadóban. A délelőtt kezdődő gyerek- és családi programok 

között kézműves-foglalkozások, népszokások bemutatása, húsvéti készülődés, mesemondás 

és gyerekjátékok, gyerekdalok tanulása is szerepel. 

 

Kinevezték az MNT szakbizottságainak elnökeit és tagjait 
2019. február 22. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén megválasztották az új összetételű szakmai 

bizottságok elnökeit és tagjait. Az elkövetkező időszakban az oktatási bizottságot Baráth 

Gábor Gergely pedagógus irányítja majd. A kulturális bizottság élére Sárközi István 

közművelődési szakember került. A tájékoztatási bizottság új elnöke Kozma Zoltán, a Pannon 

TV programigazgatója. A hivatalos nyelv- és íráshasználati bizottságot ifj. Kovács Károly 

okleveles jogász vezeti majd. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a VMCSSZ 
2019. február 24. – Vajdaság MA 

Gabona Ferenc cserkésztiszt személyében új elnököt választottak a Vajdasági Magyar 

Cserkészszövetség élére. A tisztújító közgyűlést szombaton tartották meg Muzslyán, előtte 

pedig a Gimnázium-templomban megkoszorúzták Králik László, egykori piarista tanár 

emléktábláját, aki az 1900-as évek elején jelentette meg Robert Baden-Powell: Cserkészet 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/deli-bemutatjuk-brusszelben-vajdasagi-oroksegunk-legjavat
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23349/Kineveztek-az-MNT-szakbizottsagainak-elnokeit-es-tagjait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23349/Kineveztek-az-MNT-szakbizottsagainak-elnokeit-es-tagjait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23357/Tisztujito-kozgyulest-tartott-a-VMCSSZ.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 25. 
11 

fiúknak című könyvének magyar nyelvű fordítását. A cserkészmozgalom ettől az időszaktól 

vette kezdetét a térségünkben. 

 

Topolya: A köztársasági és a tartományi pályázati lehetőségekről tájékoztatták 
a termelőket 
2019. február 24. – Vajdaság MA 

A tartományi és köztársasági támogatásokról értesülhettek a gazdálkodók Topolyán, a 

vásártéri otthonban megtartott összejövetelen. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 

szervezésében, a topolyai Gazdakör és a Topolyai Termelők Egyesülete meghívására jelen volt 

Juhász Attila, a Mezőgazdasági Minisztérium államtitkára és Molnár Viktor, a Tartományi 

Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatóhelyettese. 

 

Szabadkán megtartotta 12. Közoktatási konferenciáját az Észak-bácskai Magyar 
Pedagógusok Egyesülete 
2019. február 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Iskolafejlesztés, tudásmegosztás, együttműködés – ezzel a három kiemelt témával 

foglalkozott az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének közoktatási konferenciája, 

amit 12. alkalommal rendeztek meg Szabadkán, az új városháza épületében. 

Óvodapedagógusok, tanítók és szaktanárok egyaránt részt vettek a rendezvényen Vajdaság 

egész területéről. 

 

Gulyás: az ukrán kormány „félfasiszta” oktatási törvényt fogadtatott el 
2019. február 24. – hirado.hu, karpatalja.ma 

Gulyás Gergely február 21-én sajtótájékoztatót tartott Budapesten. A Miniszterelnökséget 

vezető miniszter az ukrán választásokra vonatkozó kérdésre azt mondta, bíznak abban, hogy 

a választások után az új adminisztrációval szót lehet érteni, mert a jelenlegivel nem sikerült. 

Ukrajnának most a kisebbségi jogokat eltipró kormánya van, amely „egy félfasiszta” oktatási 

törvényt fogadtatott el – tette hozzá, jelezve: továbbra is azt várják, Ukrajna változtasson a 

jogszabályon. 

 

Ukrán külügyminisztérium: megengedhetetlen Gulyás Gergely kijelentése az 
oktatási törvényről 
2019. február 24. – karpatalja.ma 

Az ukrán külügyminisztérium megengedhetetlennek minősítette pénteken Gulyás 

Gergelynek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek azt a kijelentését, amellyel 

félfasisztának nevezte az ukrán oktatási törvényt. Gulyás Gergely csütörtöki budapesti 

sajtótájékoztatóján az ukrajnai választásokra vonatkozó egyik újságírói kérdésre válaszolva 

azt mondta, bíznak abban, hogy az új adminisztrációval szót lehet érteni, mert a jelenlegivel 

nem sikerült. Ukrajnának most kisebbségi jogokat eltipró kormánya van, amely “egy 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23356/Topolya-A-koztarsasagi-es-a-tartomanyi-palyazati-lehetosegekrol-tajekoztattak-a-termeloket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23356/Topolya-A-koztarsasagi-es-a-tartomanyi-palyazati-lehetosegekrol-tajekoztattak-a-termeloket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23354/Szabadkan-megtartotta-12_-Kozoktatasi-konferenciajat-az-Eszak-bacskai-Magyar-Pedagogusok-Egyesulete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23354/Szabadkan-megtartotta-12_-Kozoktatasi-konferenciajat-az-Eszak-bacskai-Magyar-Pedagogusok-Egyesulete.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gulyas-az-ukran-kormany-felfasiszta-oktatasi-torvenyt-fogadtatott-el/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukran-kulugyminiszterium-megengedhetetlen-gulyas-gergely-kijelentese-az-oktatasi-torvenyrol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukran-kulugyminiszterium-megengedhetetlen-gulyas-gergely-kijelentese-az-oktatasi-torvenyrol/
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félfasiszta” oktatási törvényt fogadtatott el – tette hozzá, jelezve: továbbra is azt várják, 

Ukrajna változtasson a jogszabályon. “Mi tárgyalásokat folytatunk partnereinkkel az ő 

országaikban megválasztott képviselőiken keresztül, és elvárjuk, hogy épp ilyen tisztelettel 

viseltessenek az ukrán nép választásai iránt is” – hangsúlyozta a külügyi szóvivő a tárca 

honlapján közzétett közleményben. 

 
Nagycsaládos sportnapot tartottak Nagyberegen 
2019. február 24. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete sportnapot szervezett február 23-án a 

Nagyberegi Református Líceumban. A közel 80 résztvevőt hat – egy-egy szín nevét viselő – 

csoportba osztották a szervezők. Minden csapat egyenlő eséllyel indult, hiszen valamennyit 

nagymamák, szülők és különböző korú gyermekek alkották. A Birta János és Szűcs Zoltán 

vezette ügyességi játékok között volt zsákban futás, kapura rúgás, talicskázás, labdavezetés és 

kosárra dobás is. 

 

A magyar nemzeti történelem nyomában – Irodalmi kilátó Beregszászban 
2019. február 24. – karpatalja.ma 

Irodalmi kilátót szervezett Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Magyar Értelmiségiek 

Kárpátaljai Közössége (MÉKK) február 21-én a magyar külképviselet Gulácsy-termében. Az 

esemény vendége Botlik József történész, Zselicki József költő és Kása Csaba szerkesztő, a 

Herman Ottó Intézet munkatársa volt. A köszöntők után Botlik József történész átvette a 

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elismerő oklevelét, majd Kása Csaba szerkesztővel 

együtt bemutatták A magyar nemzetpolitika előfutárai – Darányi Ignác, Egán Ede, Kazy 

József című új kötetet. 

 

Szórványvidéken oktatók konferenciája a Rákóczi-főiskolán 
2019. február 22. – karpatalja.ma 

Szórványvidéken oktatók konferenciája kezdődött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán (II. RFKMF) a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében 

február 22-én. A háromnapos programsorozat témája Tehetséggondozás a vasárnapi 

iskolákban címet viseli. A konferenciát dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke és Takács Mária, a 

szórványprogram felelőse nyitotta meg. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
2019. február 24. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító közgyűlését február 22-én tartotta 

az Európa–Magyar Házban. Varga Éva, az egyesület elnöke köszöntötte elsőként a szép 

számmal egybegyűlt könyvtárosokat a tisztújító közgyűlésen. Röviden összefoglalta az elmúlt 

négy év során megvalósult kulturális és tudományos programokat, amelyek között több 

konferencián való részvétel, szavalóverseny-szervezés, ösztöndíjprogram és továbbképzés is 

szerepelt. 
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Idén is megjelenik Kárpátalja az Utazás kiállításon 
2019. február 23. – Kárpátalja 

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

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosság 

támogatásával az idén negyedik alkalommal vesz részt Kárpátalja a 2019. február 21–24. 

között megrendezésre kerülő Utazás Kiállításon. A rendezvény nyitónapján rendezett 

sajtótájékoztatón dr. Grezsa István miniszteri biztos kiemelte annak fontosságát, hogy 

Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közös standon mutatja be a Tisza két oldalán 

élők által teremtett kulturális sokszínűséget. 

 
Készen állnak az ukránosításra: megvan az államnyelvi törvény átdolgozott 
szövege 
2019. február 24. – karpatalja.ma 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa nagyon határozott lépésekkel halad a Закон України „Про 

забезпечення функціонування української мови як державної”, magyarul: Ukrajna 

törvénye „Az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról” című törvény 

elfogadásának útján, és folyamatban van a törvény 2018. október 4-én első olvasatban 

megszavazott szövegéhez érkezett módosító indítványok áttekintése, a jogszabálytervezet 

átdolgozása, kiegészítése. 

 
Tavasszal is lesz üzleti tervezés képzés Kárpátalján 
2019. február 24. – karpatalja.ma 

2018 tavaszán és őszén is sikerrel zártak az üzleti tudatosság, pénzügyi tervezés tanfolyamok 

a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének szervezésében. A nagy érdeklődésre 

való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy idén is indítanak tanfolyamot. 2018-ban 

mindkét képzési alkalommal közel egy tucatnyi vállalkozó vett részt a két hétvégét átfogó 

üzleti képzésen. 

 

Semmelweis-szobrot avattak Bécsben 
2019. február 21. – volksgruppen.orf.at 

Az anyák megmentőjének szobrát avatták fel február 20-án Bécsben, az Orvostudományi 

Egyetem udvarán. Párkányi Raab Péter alkotását a budapesti Semmelweis Egyetem 

ajándékozta, és Áder János, Magyarország köztársasági elnöke avatta fel. 

 

Igényfelmérés a bécsi magyar oktatásról 
2019. február 23. – volksgruppen.orf.at 
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Felmérést indított a budapesti HÉTFA Kutatóintézet Magyarország Bécsi Nagykövetségével 

együttműködésben, amely a bécsi magyarság oktatási igényeit térképezi fel. Az anonim 

internetes kérdőíveket március 5-ig lehet kitölteni. 

 

Magyar tag az Egyházzenei Bizottságban 
2019. február 24. – volksgruppen.orf.at 

Magyar lelkészt is felkért tagjai közé az Ausztriai Evangélikus Egyház Istentiszteleti és 

Egyházzenei Bizottsága. Wagner Szilárd, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

lelkésze, az országosan három, nem zsinati tagok számára fenntartott hely egyikét nyerte el. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Térkép 

2019. február 23. – Duna World 

 

Még a legeldugottabb szórványtelepüléseken is szinte nap mint nap érezhetik, hogy a kultúra 

több mint szórakozás, annak a sok programnak köszönhetően, amelyeket ezeken a helyeken 

rendeznek. A Magyar Népművelők Egyesülete 13 évvel ezelőtt indította útjára a Kultúrházak 

éjjel-nappal eseménysorozatot. 

 

A Trianon 100 konferenciasorozat negyedik állomása Pécs, Temerin és Kolozsvár után a 

Bánság fővárosa, Temesvár volt. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Kárpát-medencei 

Magyar Autonómia Tanács a trianoni békediktátum közelgő századik évfordulója apropóján 

hirdette meg a rendezvényt.  

 

Felvidéken a Házasság hete alkalmából a főurak párkapcsolatáról, családi életéről tartottak 

tárlatvezetést a homonnai Vihorláti Múzeumban. A Csákyk majd az Andrássyak egykori 

otthonában látható portrék nyomán a kastély és a vidék meghatározó személyiségeinek életét 

elevenítették fel.  

 

Az első világháború után, amikor felbomlott a történelmi Magyarország, úgynevezett időszaki 

pénzeket vezettek be Kárpátalján. Volt beregszászi, ungvári, munkácsi pénz; azaz minden 

megyének megvolt a maga átmeneti pénze.  
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„Sokkal jobb és sokkal szebb ez a világ mint amilyennek a legtöbb ember gondolja! „ – ezt 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mondta azon a hagyományos jótékonysági esten 

Nagyszalontán, amelynek bevételét a Béke Királynője Otthon kis lakóinak ajánlották fel.  

 

Muravidék és a magyar szó. Szúnyogh Sándor író, publicista szellemi örökségére emlékezve 

Lendván minden évben megrendezik a diákok fogalmazási versenyét. A muravidéki magyar 

fiatalok írásaikkal évről évre bizonyítják, hogy tudnak kritikusan gondolkodni. 

 

 

Öt kontinens 

2019. február 23. – Duna World 

 

Már több mint hetven éve dolgozik a hagyományok éltetésén és megtartásán az osztrák 

fővárosban, a Délibáb Magyar Kultúregyesület. A foglalkozásaikra számos magyar jár el, 

hiszen heti szinten lehet magyar muzsikára táncolni, népdalokat tanulni és citerázni. 

 

Magyar grafikus készítette a közép-amerikai Panamavárosban tartott Katolikus Ifjúsági 

Világtalálkozó illusztrációinak jelentős részét. Pál Éva önkéntesként jelentkezett a grafikus 

csoportba, ahova több száz illusztrátor közül válogatták be. K Debreceni Mihály és Vass 

Tamás panamai hangulatjelentése következik.  

 

Szerencséből kovácsolt amerikai jelen. Birch Attila és családja az úgynevezett zöldkártya-

lottónak köszönhetően került Amerikába. Kisorsolták és elindultak. Először amerikai 

cégeknél dolgozott, ma viszont már saját vállalkozása van.   

 

Ahol csak fellép, állva tapsol a közönség. A világon mindenhol, New Yorkban, Párizsban, 

Berlinben. Londonban és Brüsszelben is tárt karokkal fogadják. Szilágyi Enikő nemzetközi 

művész. 

 

Joó Gábor harminc évvel ezelőtt indult el családjával Magyarországról Ausztráliába. Nem a 

könnyebb megélhetést keresve, hanem  a nyugodt élet reményében vágva neki a 15 

kilométernek. A cukrászként végzett fiatalember akkor még nem is gondolta, hogy élete egy 

kisebb kanyart véve a lángoshoz köti majd. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-02-23-i-adas/
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Határok nélkül 

2019. február 22. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán adóhivatal egyre több olyan vállalkozót keres fel adategyeztetés céljából, akik 

sikeresen pályáztak az Egán Ede Gazdaságélénkítő Alapítványnál eszközfejlesztésre és 

kapacitásbővítésre. A magyar kormány által támogatott programnak eddig több ezer nyertes 

pályázója volt Kárpátalján, és a tervek szerint hamarosan újabb forrásokat nyitnak majd meg 

a mezőgazdászok, a turizmussal foglalkozók és más vállalkozók előtt. Iváncsik Attila az Egán 

Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány igazgatóját, Berki 

Mariannát kérdezte.  

 

Közel ezer küldött, több száz meghívott vesz részt az RMDSZ 14. kolozsvári kongresszusán, 

amelyen az erdélyi magyar közösség jövőképét akarja megfogalmazni a szövetség. Ki, milyen 

elvárásokkal érkezett a kongresszusra? - kérdezte Szilágyi Szabolcs néhány résztvevőtől. 

Csütörtökön nyílt meg az idei Utazás 2019. Az idei kiállításon először szerepel a szlovákiai 

Nagyszombat megye. A megye vezetői nemcsak régiójuk reklámozása miatt érkeztek 

Budapestre, hanem - többek között - a dunaszerdahelyi színház alapítása ügyében is. A 

részletekről Nagyszombat megye alelnökét, Berényi Józsefet kérdeztem.  

 

Nagyszombat megye először mutatkozik be a budapesti Utazás kiállításon. Berényi Józsefet, a 

megye alelnökét hallottuk. És a továbbiakban is a turizmusról, egy régió népszerűsítéséről 

lesz szó. 

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 legnagyobb kárpátaljai gasztronómiai eseményt a 

magyar kormány is támogatja. Iváncsik Attila Grezsa István kormánybiztost kérdezte. 

 

A CSEMADOK - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség - nagyszabású 

ünnepségsorozattal készül  megemlékezni megalakulásának 70. évfordulójáról. A 

programokról, a szervezet tagságáról a szövetség főtitkára, Görföl Jenő és nyitrai munkatársa, 

Neszméri Tünde Érsekújvárban tájékoztatta a sajtó képviselőit.  

 

30 éve kezdődött a Hungarofest Melbourne-ben. Minden páratlan év februárjának utolsó 

hétvégéjén rendezik a közel háromnapos seregszemlét az ausztrál nagyvárosban, így ez a 15. 

Nemcsak magyarok kíváncsiak a közel hatvan programra, a 2-3000 vendég között sok az 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-22_18-01-00&enddate=2019-02-22_18-39-00&ch=mr1
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ausztrál és más nemzetiségű, így joggal mondhatjuk, hogy erősítik a magyarság jó hírét. 

Marot Márta szervezőtől Benkei Ildikó kért tájékoztatót.   

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség felszerelésekkel támogatja a NAC Egyesületet, amely magyar 

focicsapatot működtet Nagyváradon. Jelenleg ötven, 7-13 éves kor közötti gyermek jár az 

edzésekre. Az egyesület vezetői szeretnék, ha a fiatalok az egykori nevezetes Nagyváradi 

Atlétikai Club nyomdokába lépnének. Az eseményen részt vett Gellei Imre, a magyar 

labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. 

 

Határok nélkül 

2019. február 23. – Kossuth Rádió 

 

Harminc évvel ezelőtt „trendi” volt a temesvári forradalom, s a világ rokonszenvét maga 

mögött tudhatta az egyházellenes, kommunista Ceausescu-rezsim megdöntésére irányuló 

szerveződés, amelynek magja a Tőkés László akkori temesvári lelkész köré tömörülő 

református közösség volt. Kezdetben nem akartak mást, csak megvédeni lelkészüket a 

kilakoltatástól. Tiltakozó akciójuk nyomán rendszerellenes tüntetések kezdődtek Románia-

szerte, amely végül elsöpörte a diktátor, a „Kárpátok géniusza” uralmát. 

 

30 év telt el azóta, de a három évtized alatt nem sikerült sem Romániában, sem máshol a 

kommunizmus örökségét felszámolni. Egykori főszekus ma menő üzletember lehet – mondja 

– nem kis keserűséggel - az egyik emlékező a Brüsszelben, az Európai Parlamentben 

megtartott „In memoriam Temesvár 1989” elnevezésű konferencián. 

 

Ez a rendezvény nyitotta meg az emlékezések sorát a jubileumi esztendőben, amely 

Temesváron zárul december 15-én. Mai műsorunk a brüsszeli megemlékezésről kíván képet 

adni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-23_18-02-00&enddate=2019-02-23_18-40-00&ch=mr1

