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Nyomtatott és online sajtó 
 
Szijjártó Péter a védelmi fejlesztésekről tájékoztatta a NATO főtitkárhelyettesét 
2019. február 26. – MTI, Mandinder, hirado.hu, Magyar Hírlap, Origo, Lokál  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar védelmi fejlesztésekről tájékoztatta 

Rose Gottemoeller NATO-főtitkárhelyettest Budapesten - közölte a tárca kedden az MTI-vel. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) közleményében hangsúlyozták: Szijjártó Péter 

beszámolt tárgyalópartnerének arról, hogy Magyarországon átfogó haderőfejlesztés zajlik, 

amely nemcsak az ország biztonságát, hanem a NATO megerősítését is szolgálja. Szijjártó 

Péter jelezte a szövetség főtitkárhelyettesének, hogy "Magyarország semmilyen geopolitikai 

vonatkozásban nem fogja feláldozni a kárpátaljai magyar közösséget, és elvárja Ukrajnától, 

hogy tartsa tiszteletben az ott élő magyarok jogait" - áll a KKM közleményében. 

 

Potápi: a kormány mindent megtesz a felvidéki magyarság identitásának 
megőrzése érdekében 
2019. február 26. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Lokál, Magyar Szó, 

felvidek.ma 

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a felvidéki magyarság meg tudja őrizni 

identitását - jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár kedden Szegeden. Potápi Árpád János 

A cseh-szlovákiai magyarság megpróbáltatásai vallási, politikai, kulturális téren 1938-2010 

című nemzetközi konferencia megnyitóján azt mondta, a kormány a történelmi egyházakkal, 

a stratégiai szövetséges magyar párttal, a civil szervezetekkel olyan kapcsolatrendszert tart 

fent, amelynek célja, hogy a felvidéki magyarság meg tudja őrizni nyelvét, kultúráját, 

identitását. A politikus fontosnak nevezte a kultúra, az oktatás, az egyházak, a szociális szféra 

erősítését. Példaként említette a pozsonyi szakkollégium létrehozását, illetve a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programot, amely kifejezetten jól halad a Felvidéken, elsősorban a 

református, kisebb mértékben a katolikus egyházra és az önkormányzatokra támaszkodva. 

Jelentős civil mozgalmak is elindultak, melyek nemcsak a Felvidéken példamutatóak, hanem 

az egész Kárpát-medencében - mondta Potápi Árpád János, kiemelve a kétnyelvűség 

elfogadtatása érdekében indított Igen-Ano kezdeményezést. 

 

Jubileumi születésnap Ungváron – 30 éves a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség 
2019. február 26. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alakuló gyűlésére 1989. február 26-án 

Ungváron, a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság nagytermében került sor. A zsúfolásig 

megtelt helyiségben a megye gyakorlatilag valamennyi magyarlakta települése képviselve 

volt. A tömeg egyhangúlag elfogadta a Szövetség Alapítólevelét, amely a létrehozandó 

szervezet célját „a Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti 

hagyományainak, anyanyelvének megőrzésében és ápolásában, anyanyelvi művelődésének és 
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oktatásának elősegítésében, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelmében” 

határozta meg, jóváhagyta az Alapszabályt, majd Fodó Sándort választották a szervezet 

elnökévé. S történt mindez az akkori Szovjetunióban, a hatalmas birodalom legnyugatibb 

területén, az anyaországtól vasfüggönnyel elzárt magyarság körében. Itt született meg a 

határon túli magyarok első érdekvédelmi szervezete. Kereken 30 esztendő elmúltával 

ugyanazon a napon és ugyanazon a helyen emléküléssel méltatták a jeles jubileumot. 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke köszöntötte a tagságot a 30. évforduló alkalmából. 

 

Versek kötik össze a világ magyar diákjait 
2019. február 26. – karpatalja.ma 

Versfolyam 2019 címmel maratoni versmondást szervez határon túli és a diaszpórában 

működő magyar iskolák és magyarországi középiskolás diákjainak részvételével a 

Békéscsabai SZC Trefort tagiskolája és a békési székhelyű Veritas Kulturális Egyesület. Csibor 

Géza, az egyesület vezetője az MTI-nek elmondta, hogy hasonló versfolyamot már szerveztek 

a korábbi években József Attila születésnapja, a költészet napja alkalmából. 

 

Székely gőzös mozdony nélkül – gazdasági szakértők szerint erősíteni kell 
Székelyföld belső kohézióját 
2019. február 26. – Krónika 

Anyagi tekintetben és az életminőség szempontjából is rendkívül hasznos volna Székelyföld 

gazdasági szereplőinek együttműködése, szervezett formába való tömörülése – ebben a 

lapcsalád által megszólaltatott elöljárók és gazdasági szakemberek is egyetértenek. Úgy vélik: 

ha a sok ezer eurós átlagfizetés megteremtése nem is reális célkitűzés, Hargita, Kovászna és 

Maros megye versenyképes és az ott élők számára élhető, sőt vonzó lehet, amennyiben az 

érintett felek együtt gondolkodnak és közös projektbe fektetnek be. 

 

Nemigen bíznak a románok a magyarokban, a legjobban a homoszexuálisokat 
és a romákat utasítják el 
2019. február 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

A románok jelentős része nem bízik a magyarokban – derül ki az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megrendelésére az IRES közvélemény-kutató által 

készített, kedden közzétett felmérésből. A kutatásból kitűnik, hogy a megkérdezettek nagy 

része elsősorban a homoszexuálisokkal és a romákkal szemben elutasító, ugyanakkor a 

magyarok sem szerepelnek megkülönböztetett helyen a preferencialistájukon. Ez abból a 

szempontból furcsa, hogy arra kérdésre: mely szempontok határozzák meg egy másik 

emberhez való viszonyulásokat, csupán 27 százalék nevezte fontosnak a nemzetiséget, 44 

százalék a nyelvet és 15 százalék a bőrszínt. A szexuális irányultságot már többen: 47 százalék 
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számára meghatározó. Amikor azonban arra kérdeztek rá, milyen kategóriákban bíznak a 

legjobban és a legkevésbé, 74 százalék válaszolta azt, hogy a homoszexuálisokban, 72 

százalék, hogy a cigányokban, és 53 százalék azt, hogy a magyarokban nem bízik. 

 

Vitákat generált a főtéri mélygarázs ügye: összecsaptak az érvek a 
marosvásárhelyi tanács által megszavazott létesítmény kapcsán 
2019. február 26. – Krónika 

Kiélezett szakmai és politikai vitát generált a marosvásárhelyi önkormányzat által még 

januárban elfogadott határozattervezet, amellyel a tanács elfogadta a főtér szinte teljes 

hosszában elnyúló föld alatti parkoló megvalósíthatósági tanulmányának gazdasági mutatóit. 

A szakemberek a történelmi belvárost, a polgármesteri hivatal vezetői a frissen megszavazott 

projektet féltik. 

 

Közösen tárja fel a segesvári csatateret két anyaországi múzeum 
2019. február 26. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

Együttműködési megállapodást írt alá a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Honvédelmi 

Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum a segesvári csatatér régészeti feltárására 

kedden Budapesten. A sajtótájékoztatón Demeter Szilárd, a PIM főigazgatója hangsúlyozta: a 

fehéregyházi csatateret, ahol vélhetőleg Petőfi Sándor is elesett 1849. július 31-én, még sosem 

kutatták korábban modern régészeti módszerekkel. A kutatás eredményeit közös 

kiadványokban és kiállításokon fogja bemutatni a két múzeum. „A hadirégészet területén 

komoly eredményei vannak a HM Hadtörténeti Intézetnek és Múzeumnak, köztük az 1849-

ben Gönyűnél elsüllyesztett hadianyag-szállító uszály feltárása” – emelte ki Kovács Vilmos, az 

intézmény vezetője. A PIM kezdeményezésére a segesvári csata helyszínén már 2018-ban 

elkezdődtek a próbajellegű terepi kutatások, az eddigi eredményekről Polgár Balázs, a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum régésze számolt be. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ megőrizte azt a képességét, hogy a román politika 
minden oldala figyel rá  
2019. február 26. – transindex.ro 

A hétvégén lezajlott, kétnapos kolozsvári RMDSZ-kongresszus kiértékelése határozta meg a 

legújabb A politika belülről beszélgetés vezérfonalát. Kelemen Hunort, a szövetség szombaton 

újraválasztott elnökét Tibor Szabó Zoltán kérdezte a 14. kongresszuson elhangzottakról, a 

politikai visszajelzésekről és sajtóvisszhangról, a politikai szövetségekről, a bejelentett 

tervekről és az EP-jelöltek rangsorolásáról.  

 

A magyar és a román fővárosban is közös standon népszerűsítették a térséget a 
székelyföldi megyék  
2019. február 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Közös Székelyföld standon népszerűsítette a térséget Kovászna, Hargita és Maros megye a 

hétvégi budapesti Hungexpon berendezett 42. Utazás kiállításon és a Bukarestben a 
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Romexpo kiállítótérben megszervezett Romániai Turisztikai Vásáron (TTR), számolt be a 

hírről Kovászna Megye Tanácsának sajtóközleménye. A közlemény szerint a három 

székelyföldi megye állandó résztvevője a nemzetközi turisztikai kiállításoknak és vásároknak, 

amelyek jó alkalmat biztosítanak a régió és annak értékeinek a megismertetésére, valamint a 

kapcsolatépítésre és szakmai találkozókra.  

 
Jövőkép a fiataloknak 
2019. február 26. – MTI, Nyugati Jelen 

A Külügyi és Külgazdasági Intézet Románia-szakértője, Pászkán Zsolt a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) hétvégi kongresszusa nyomán azt mondta, a pártnak a 

romániai magyar fiatalok otthonmaradásán kell dolgoznia a jövőben. A kongresszuson újra 

Kelemen Hunort választották a párt elnökének, aki 2019-et a jövő felé fordulás évének 

nevezte. Erre reagálva Pászkán Zsolt az M1 aktuális csatornán kedden azt mondta, meg kell 

határozni azokat a fejlődési irányokat, amelyek mellett össze lehet tartani a romániai magyar 

közösséget, hiszen a Romániára rendkívül jellemző elvándorlás a magyar közösséget is érinti 

– magyarázta. Romániából az elmúlt húsz évben négymillió ember vándorolt el, 

létszámarányos részük a magyar közösségből – mutatott rá. A magyar kormány elindította 

gazdaságfejlesztési program segítségével, illetve a helyi és uniós források felhasználásával a 

pártnak olyan közösséget kell építenie, amelyben a fiatal nemzedék jövőképet lát – 

fogalmazott. 

 

Klubba tömörülnek a Maros megyei menedzserek 
2019. február 26. – szekelyhon.ro 

A munkaerőhiány ugyanúgy aggasztja a Maros megyei vállalkozásokat, mint a jövendő 

vezetők, középvezetők hiánya, de aggodalomra ad okot a pályázatokkal, adózással és 

szervezetépítéssel kapcsolatos ismeretek hiánya is. Egyebek közt ezért is alakították meg a 

Szent György Menedzserklubot, amelynek tagjai egy nagy közös célt is megfogalmaztak: látni, 

merre halad Marosvásárhely és Maros megye. 

 

Új elnök az MPP Hargita megyei szervezetének élén 
2019. február 26. – szekelyhon.ro 

Salamon Zoltán helyi szinten visszalépett, így a Magyar Polgári Párt Hargita megyei 

szervezete Rákossy Botond Józsefet választotta megyei elnökké a hét elején. Salamon 

kifejtette, az MPP Hargita megyei szervezetében betöltött elnöki mandátuma még nem járt le 

ugyan, de mivel a tavaly novemberi országos tisztújítást követően a párt országos elnöksége 

ügyvezetői feladatok ellátására kérte fel – és mindkét tisztség egész embert kíván –, ezért a 

megyei elnökségről lemondott. „Erdélyben 500–600 ezer azoknak a száma, akiket mindeddig 

nem tudtak maguk mögé állítani az RMDSZ alternatívájaként létrejött pártok. Az MPP-nek 

fel kell térképeznie, hogy miért távolodtak el sokan a közélettől. Azon kell dolgoznunk, hogy 

felélesszük az inaktívvá vált szervezeteinket, megerősítsük a meglévőket, érdekeltté tegyük a 

közélet iránt azokat, akik elfordultak tőle. Megyei elnökként mindezt találkozók 

szervezésével, az alulról építkezés lehetőségének megteremtésével szeretném elérni” – 
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fogalmazott székfoglaló beszédében Rákossy. Hozzátette, az MPP-n belül hiányosság az 

utánpótlás-nevelés, elnöki tevékenysége során erre a területre is hangsúlyt kíván fordítani. 

 

Nem csitulnak az RMDSZ-szel szembeni román bírálatok, Băsescu folytatja a 
hergelést 
2019. február 26. – Krónika 

Folytatta a magyarkártya kijátszását Traian Băsescu volt államfő, az ellenzéki Népi Mozgalom 

Párt (PMP) szenátora azt követően, hogy az RMDSZ kongresszusa kapcsán egyrészt a magyar 

nemzeti jelképek használatáról határozatot elfogadó szövetséget, másrészt a fórumon részt 

vevő román ellenzéki pártokat bírálta. A volt államfő arról töltött föl videókat a Facebook-

oldalára, miként utasította el még elnökként a magyar autonómiatörekvéseket. Kedden 

például egy 2009-ben, Budapesten készült videót osztott meg, amelyen Sólyom László akkori 

magyar államfővel közös sajtótájékoztatója látható. Ezen arra a kérdésre, mikor lesz a 

romániai magyar közösségnek autonómiája, Băsescu leszögezte: soha, mivel ellenzi a 

kisebbségek kollektív jogait, az egyéni jogaikat azonban nem. Egy nappal korábban egy 

szintén 2009-es tusványosi videót osztott meg, amelyen Orbán Viktor mellett ülve 

kijelentette: Székelyudvarhelynek is csak akkora autonómiája lehet, mint Caracalnak. 

 
Tovább mocskolja a magyarokat a takarító 
2019. február 27. – Krónika 

Kézzelfogható bizonyítékok híján az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem 

bírságolhatta meg azt a marosvásárhelyi takarító céget, amely tavaly úgy toborzott 

személyzetet a Facebookon, hogy kikötötte: az állásokra magyar és roma nemzetiségűek nem 

jelentkezhetnek. Ştefan V. Ciobanu menedzser – aki akkor tagadta, hogy köze lenne a 

diszkrimináló álláshirdetéshez – azóta is szinte napi rendszerességgel gyalázza a magyarokat 

a közösségi oldalakon. Olyan fotómontázst is közzétett, amelyen egy gépfegyver volt irányítva 

a csíksomlyói búcsún résztvevő tömegre. 

 

Váratlan bejelentés: Mistrík visszalépett Čaputová javára, az MKP így reagált 
2019. február 26. – ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, ujszo.com, korkep.sk 

A szlovákiai államfőválasztás kampányában sokáig vezető Robert Mistrík kedden délelőtt 

bejelentette, hogy Zuzana Čaputová javára visszalép. Az MKP államfőjelöltje, Menyhárt 

József múlt héten kedden jelentette be visszalépését az akkor még legerősebb ellenzéki jelölt, 

Robert Mistrík javára. „A múlt heti visszalépéssel trendet alkottunk, utat mutattunk. Örülök, 

hogy egyre többen látják: csak összefogással lehet legyőzni Fico emberét és a kommunista-

mečiarista jelöltet. Örülök, hogy a magyar közösség és az MKP helye ismét azon a térfélen 

van, ahol sikereket tudunk elérni” – nyilatkozta Robert Mistrík mai bejelentésre reagálva 

Menyhárt József, az MKP elnöke. Úgy véli: Szlovákia jobbik - becsületesebb - része összefog 

egy tisztességesebb Szlovákiáért. „Visszalépni sosem egyszerű: ma Robert Mistrík is nehéz 
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döntést hozott, ám az ország érdekében döntött a távozás mellett. Csak az összefogással 

érhetünk el sikereket!" – mondta az MKP elnöke. 

 

Esztergomiak és párkányiak közösen emlékeztek a kommunizmus áldozataira 
2019. február 26. – ma7.sk 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja estéjén a Fidesz és a KDNP Esztergomi 

Szervezetei, az Ezredév Polgári Társulás, az Esztergomi Polgári Körök, a Limes Anavum 

Honismereti Társulás és az MKP Párkányi Szervezete együtt emlékeztek meg a 

kommunizmus áldozatairól Mindszenty József szobránál a Sötétkapu előtt. 

 

Jelentős az ellenállás a bővítéssel szemben 
2019. február 27. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerbia európai uniós integrációjának felgyorsítása magyar és európai érdek, ezért 

Magyarország továbbra is minden támogatást megad Szerbiának – mondta Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárcavezető megbeszélést 

folytatott Jadranka Joksimović szerb európai integrációs miniszterrel, majd közös 

sajtótájékoztatójukon hangsúlyozta: az EU jövőjéről szóló vita egyik kulcseleme a bővítés, de 

sajnos, ma jelentős ellenállás van a bővítéssel szemben az unióban, ami nagy baj, mert az 

idén először az EU történetében csökken a tagállamok száma, és ez gyengíti az uniót. 

 

Mindenki kedvence a Magvető 
2019. február 27. – Magyar Szó 

Telt ház volt Péterrévén, a helyi közösség épületében hétfőn este, a lakossági fórummal 

egybekötött Magyar Szó- és Magvető-bemutató alkalmából. A rendezvény a Vajdasági 

Agráregyesületek Szövetségének szervezésében valósult meg. Az egybegyűlteket és a 

vendégeket Faragó Enikő falugazdász köszöntötte. Az est folyamán bemutatkozott a 75 éves 

Magyar Szó és mezőgazdasági melléklete, a Magvető. 

 

70 éves lett Botlik József történész és Zselicki József költő 
2019. február 26. – Kárpátalja 

Lassan hagyományossá válnak és egyre népszerűbbek Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának Irodalmi Kilátó néven meghirdetett író-olvasó találkozói, amelyeknek 

sorában legutóbb (február 21-én) az idén hetven éves Botlik József történészt, Kárpátalja 

múltjának legtöbbet hivatkozott feltáróját, valamint Zselicki József költőt, a Forrás Irodalmi 

Stúdió alapító elnökét, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) egyik alapítóját, 

magyar közösségünk abszurd világának hiteles poétáját, Kárpátalja irodalom- és 

politikatörténetének legendás alakját köszöntötték. 
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https://ma7.sk/tajaink/esztergomiak-es-parkanyiak-kozosen-emlekeztek-a-kommunizmus-aldozataira
https://ma7.sk/tajaink/esztergomiak-es-parkanyiak-kozosen-emlekeztek-a-kommunizmus-aldozataira
https://www.magyarszo.rs/hu/3921/kulfold_magyarsag/197992/Jelent%C5%91s-az-ellen%C3%A1ll%C3%A1s-a-b%C5%91v%C3%ADt%C3%A9ssel-szemben.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3921/kozelet_media/197996/Mindenki-kedvence-a-Magvet%C5%91.htm
https://karpataljalap.net/2019/02/27/70-eves-lett-botlik-jozsef-tortenesz-es-zselicki-jozsef-kolto


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 27. 
7 

Szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciája Beregszászban 
2019. február 26. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) február 22–24. között szervezte meg a 

szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciáját, amelynek témája Tehetséggondozás a 

vasárnapi iskolákban. A háromnapos programsorozatnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RF KMF) adott helyet. 

 

Tudomány és kereszténység 
2019. február 26. – Kárpátalja 

Hatodik alkalommal került sor február 21-én az Ortutay Elemér nevét viselő Keresztény 

Tudományos Diákköri Konferenciára, melyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) Görögkatolikus Lelkészsége (GörögKör) és az Ortutay Elemér 

Görögkatolikus Szakkollégium évről évre azért szervez, hogy felhívja a figyelmet a 

kereszténység és a különböző tudományágak kapcsolatára. 

 

Görögkatolikus hitoktatóknak tartottak szakmai napot 
2019. február 26. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület hitoktatói számára szerveztek szakmai 

napot február 23-án a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban. Az egész napos 

programon a kerület három településén (Batár, Karácsfalva, Makkosjánosi) működő egyházi 

óvoda pedagógusai mellett óvodai hitoktatók vettek részt. 

 
Megnyílt Réti János kiállítása Ungváron 
2019. február 26. – karpatalja.ma 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa ad otthont annak a jubileumi kamaratárlatnak, mely az 

idén 70 éves ungvári festőművész, Réti János alkotásait mutatja be. A kiállítás február 25-én 

nyílt meg, s közel egy hónapon át, március 18-ig látogatható. Az ünnepélyes megnyitó 

résztvevőit Kuti László első beosztott konzul köszöntötte, aki méltatta Réti János 

munkásságát, kiemelve kifejezésmódjának változatosságát, művészi témavilágának 

sokoldalúságát. 

 

Kétnyelvű gimnázium: beiratkozás 
2019. február 26. – volksgruppen.orf.at 

A félévi szünet után, február 18-tól kezdődik a beiratkozás a Felsőőri Kétnyelvű 

Gimnáziumba. A novemberben megrendezett nyílt napon és a januári úgynevezett 

próbanapokon nagyon sokan vettek részt, ez is mutatja, hogy nagy az érdeklődés a 

kéttannyelvű intézmény iránt. 
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https://karpataljalap.net/2019/02/26/szorvanyvideken-oktato-pedagogusok-konferenciaja-beregszaszban
https://karpataljalap.net/2019/02/27/tudomany-es-keresztenyseg
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/gorogkatolikus-hitoktatoknak-tartottak-szakmai-napot/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/megnyilt-reti-janos-kiallitasa-ungvaron/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2964382/
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Hazatértek, itthon vannak 
2019. február 27. – Demokrata – Ágoston Balázs 

„Több száz venezuelait fogadott be titokban a kormány, de nem fizet bevándorlási különadót” 

– ordította az Index múlt héten. A hatásvadász, aljas címadással mindössze az a baj, hogy a 

befogadottak nem idegenek, hanem magyarok. Esetleg magyar felmenőjük van, érkezésük 

pedig egyáltalán nem titok. 

(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2019. február 27-i számában olvasható.) 

 

Nemzeti gyökerek kultúrája 
2019. február 27. – Demokrata – Nagy Ida  

Napjaink valósága nem kedvez a lélek egészségének. Balatoni Kata néptáncpedagógus, 

neveléstudományi kutató módszere ezen a helyzeten szeretne javítani, miközben járja az 

ország és a Kárpát-medence településeit, valamint a diaszpóraközösségeket szerte a világon. 

Tanároknak, tanítóknak, óvónőknek tanítja azokat az énekeket, mondókákat, táncokat, 

amelyeket a mai generációk már jórészt elfelejtettek. 

(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2019. február 27-i számában olvasható.) 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. február 26. – Kossuth Rádió 

 

Még nincs meg az RMDSZ Európai parlamenti listája, a valószínűsíthető két befutó helyre 

öten pályáznak. Hét végén a szövetség állandó tanácsa fogja eldönteni a sorrendet. Az 

RMDSZ kongresszuson az öt jelölt egy vita keretében mutatkozott be, Ennek utolsó részében 

egymásról kellett fél perces kortesbeszédet tartsanak. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

1989. február. 26-án, 30 évvel ezelőtt Ungváron ezen a napon alakult meg a Kárpát-medence 

első független magyar érdekvédelmi szervezete, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A 

KMKSZ Ukrajnában az eltelt évek alatt - rendkívül nehéz, és ellenséges viszonyok között - 

kitartóan harcolt a helyi magyarság szülőföldön való megmaradásáért és oktatási, kulturális 

hálózatának fennmaradásáért. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Brenzovics Lászlót, a KMKSZ 

elnökét hallják. 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-26_18-02-03&enddate=2019-02-26_18-40-03&ch=mr1
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A szlovákiai államfőválasztás kampányában sokáig vezető, és Menyhárt József visszalépése 

után az MKP által is támogatott jobboldali Robert Mistrík kedden délelőtt bejelentette, hogy a 

másik jobboldali jelölt, Zuzana Čaputová javára visszalép.  

 

Mennyire tudta az elmúlt száz évben a lelkében is szétszaggatni a magyar nemzetet Trianon? 

Hiánypótló kutatást indított tavaly a Nemzetstratégiai Kutatóintézet annak vizsgálatára, hogy 

mennyire érzik összetartozásukat a szomszédos országokban élő nemzetrészek, illetve hogy 

miként lehet a politikai szinten megvalósított nemzetegyesítést valódi tartalommal 

megtölteni. A délvidéken élő Folberth Pétert, a kutatás projektvezetőjét szabadkai tudósítónk 

Németh Ernő kérdezte a vizsgálat eredményeiről.  

 

A temesvári Bartók Béla líceum az idén ötödször rendezte meg a Tálentum regionális 

természettudományi és informatika versenyt középiskolás diákok számára. A szombati 

döntőbe két online fordulót követően jutottak be bánsági, partiumi, erdélyi és vajdasági 

diákok, akik négy tantárgy közül (fizika, kémia, biológia, informatika) két választottban 

mérték össze tudásukat. Az eredményhirdetés után Lehőcz László először a szervező Bartók 

Béla líceum igazgatóját, Erdei Ildikót kérte mikrofon elé. 

 

A magyar hajdúvárosok 13. alkalommal rendezték meg a Bocskai-zarándoklatot, amelynek 

egyik állomása Nagyvárad volt. Várad volt kapitánya, Bihar megye főispánja, Erdély 

fejedelme, a magyar rendi jogok és a vallásszabadság helyreállítója előtt tisztelegve a 

hajdúvárosok küldöttei Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyenyed érintésével érkeztek Váradra. A 

zarándoklat a hajdú múlt ápolása és őrzése mellett a határok feletti magyar nemzeti egységet 

is hivatott szolgálni és megmutatni.  

 

Multimédiás múltidézés – ez lehetne a címe annak a kiállításnak és programnak, amelyet az 

Arad Megyei Múzeum szervez, hogy bemutassa a régmúlt, főleg a román közigazgatás 

bevezetése előtti időket, a város épített örökségét. A bemutató sajtótájékoztatóján Pataky 

Lehel Zsolt az önkormányzat stratégiai és kommunikációs igazgatóját, Andó Andrást 

kérdezte. 

 

 

 

 


