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Nyomtatott és online sajtó 
 

Erős Kárpát-medencei magyar EP-képviseletet tűzött ki célul Orbán Viktor és Kelemen 

Hunor 

2019. február 28. – MTI, Origo, Mandiner, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Gratulált az RMDSZ hétvégi kongresszusához és a szervezet elnökévé történt 

újraválasztásához Kelemen Hunornak Orbán Viktor miniszterelnök kettejük csütörtöki 

megbeszélésén Budapesten, a Karmelita kolostorban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, 

a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A megbeszélésen egyeztettek az 

Európai Néppárt keretében zajló választási felkészülésükről, és hangsúlyozták: a májusi 

európai parlamenti (EP-) választáson az egyik legfontosabb cél az, hogy erős kárpát-medencei 

magyar képviselet legyen az újraválasztott EP-ben. Orbán Viktor és Kelemen Hunor értékelte 

a magyar kormányzati segítséggel megvalósuló erdélyi gazdaságélénkítő programok 

alakulását; az RMDSZ elnöke tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy a kisebb pályázatok első 

fázisa lezárult, és már a nagyobb beruházások előkészítése, tervezése is zajlik. 

 

Magyar kormánytámogatásból felújított orvosi rendelőket adott át Szilágyi 
Péter Kárpátalján 
2019. február 28. – MTI, Híradó, Gondola, KárpátHír, karpatalja.ma, Kárpátalja, Magyar 

Hírlap, Echo Tv 

Összesen több mint tízmillió forintnyi magyar kormányzati támogatásból felújított 

családorvosi rendelőket adott át ünnepélyesen Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztos csütörtökön a Nagyszőlőshöz közeli Tiszakeresztúr és Fancsika 

községekben. Szilágyi Péter a magyar ajkú, 900 lakosú Tiszakeresztúr rendelőjének avatásán 

mondott köszöntőjében hangsúlyozta, 2010 óta számos olyan magyar kormányintézkedés 

történik, amelyeknek a célja, hogy a Kárpát-medencében, így a Kárpátalján élő magyarság 

egyre szorosabban kötődjön az anyaországhoz, érezze azt a törődést, amelyre azt megelőzően 

nem volt példa, s ezáltal minél több lehetősége nyíljon a szülőföldön történő boldogulásra. 

Ennek a törődésnek az egyik megnyilvánulása a tiszakeresztúri orvosi rendelő átfogó 

felújításához nyújtott 8,6 millió forintos beruházási támogatás – tette hozzá. A miniszteri 

biztos jelezte, Magyarország kormánya 2015 óta támogatja kiemelten a magyarul is beszélő 

kárpátaljai orvosokat, egészségügyi személyzetet és egészségügyi intézményeket. 

 

Szilágyi Péter: a Rákóczi-főiskola őrzi a magyarság fényét Beregszászban és 
Kárpátalján 
2019. február 28. – MTI, kormany.hu, Demokrata, EchoTv, Kárpátinfó,karpatalja.ma, 

Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai magyar főiskola a nehéz körülmények között is bátran 

helytállva egyfajta világítótoronyként büszkén őrzi a magyarság fényét Beregszászban és a 

térségben egyaránt - jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos 
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csütörtökön Beregszászban, a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképző Intézetének 

diplomaátadó ünnepségén. A turisztika szakon végzett friss diplomásokat köszöntő 

beszédében Szilágyi Péter hangsúlyozta, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

több annál, mint egy többségi környezetben működő hagyományos iskola, hiszen 

felsőoktatási intézmény, szakképző intézet, kutatóműhely és kulturális központ is egyben. "Itt 

különleges szemléletet kapnak a diákok, ahol nem kizárólag tudással, hanem a magyar 

kultúrával, a magyar identitással is felvérteznek az oktatók, nemcsak információt kapnak az 

előadótermek falai közt, hanem a magyarság megélésének a lehetőségét is" - tette hozzá. 

 

EP-választások: „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett az MPP az RMDSZ-nek 
2019. február 28. – maszol.ro, Krónika 

Megfogalmazásuk szerint „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett csütörtökön a parlamenti 

választásokon való együttműködésre az RMDSZ-nek a Magyar Polgári Párt, amit elnökük, 

Mezei János szerint elküldtek már Kelemen Hunornak is. Az RMDSZ elnöke azonban nem 

tud semmilyen ajánlatról. „Hétfőn a különböző lehetőségekről beszéltünk, de azt követően 

sem ma, sem tegnap más ajánlat nem érkezett” – nyilatkozta az RMDSZ elnöke a Maszolnak.  

 

Kitartottak: Nyírő Józsefről nevezték el a székelyudvarhelyi városi könyvtárat 
2019. február 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi önkormányzati testület csütörtöki ülésén Nyírő Józsefről nevezte el a 

város könyvtárát. Az Orbán Árpád alpolgármester által beterjesztett határozattervezetet 16 

képviselő támogatta szavazatával, ketten tartózkodtak. Amint az ülésen elhangzott: a tanács 

tavaly március 15-i ünnepi ülésén hozott elvi határozatot a névválasztásról és arról, hogy 

elindítja a névadás jogi procedúráját. A névválasztást a prefektus hivatalában működő névadó 

bizottság negatívan véleményezte, de amint a tanácsülésen a város jegyzője elmagyarázta: a 

testület ennek ellenére határozhat a névadásról.  

 
Megbüntette a román médiahatóság a magyar állam székelyföldi 
klubfinanszírozása miatt hőbörgő Antena 3 csatornát 
2019. február 28. – Krónika 

Tizenötezer lejes bírsággal sújtotta a román médiahatóság az Antena 3 bukaresti hírtelevíziót 

a székelyföldi futballkluboknak juttatott magyar állami támogatások kapcsán megfogalmazott 

magyarellenes kirohanások miatt. Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) határozata 

értelmében a korrupció miatt letöltendő börtönbüntetéssel sújtott Dan Voiculescu 

üzletember-politikus tulajdonában álló csatorna Találkozási pont (Punctul de întâlnire) című 

műsorának 2018. november 14-én sugárzott epizódja „érdemelte ki” a pénzbüntetést. A 

szóban forgó műsor vezetője, Radu Tudor éles szavakkal bírálta a Gazeta Sporturilor 

sportnapilapban megjelent információkat, miszerint Magyarország a román labdarúgó-

bajnokságban szereplő csapatokat, egészen pontosan székelyföldi együtteseket finanszíroz. A 

befolyásos újságíróként és katonai elemzőként emlegetett moderátor vádaskodása szerint a 
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magyar kormány pénze szélsőséges akciók, továbbá az etnikai alapú területi autonómiát 

zászlajára tűző szeparatista csoportosulás támogatását célozza. 

 

Tizennégy Kolozs megyei településen pótoltak a hiányzó kétnyelvű 
helységnévtáblákat 
2019. február 28. – transindex.ro 

Ismét elkészítette az RMDSZ Kolozs megyei szervezete az a helyzetjelentést, melyet az 

anyanyelv nemzetközi napja alkalmából immár másodjára mutatnak be a kétnyelvű 

helységnévtáblákról. Folyamatos munkával és tudatosítással lehet előbbre lépni, de sajnos 

visszaélésekre is van példa, összegezett Antal Géza a szervezet ügyvezető elnöke. Hat 

település van Kolozs megyében, amelyekben a törvény előírásai szerint két nyelven kell 

feliratozni a település bejárati és kijárati tábláit, azonban jelenleg vagy egyáltalán nincs tábla, 

vagy csak román felirat van rajta. Az elmúlt egy évben Magyarkiskapus, Ördöngösfüzes, 

Magyarvista, Türe, Magyarlóna, Magyarvalkó, Bonchida, Lunkatanya, Hosszúmező, 

Sárospatak, Szásznyíres, Szentmargitta, Dombokfalva és Bodrog településeken pótolták a 

hiányzó táblákat.  

 

Új elnöke van az MPP Kolozs megyei szervezetének 
2019. február 28. – transindex.ro 

Keizer Róbert leköszönt, Horváth Zoltán személyében új elnök vezeti a Magyar Polgári Párt 

(MPP) Kolozs megyei szervezetét a megyei küldöttek február 27-i döntésének nyomán, írja az 

MPP sajtóközleménye. A tisztújításra a Keizer Róber MPP-elnöki, illetve RMDSZ-listán 

szerzett megyei önkormányzati képviselői tisztsége esetén fellépő összeférhetetlenség miatt 

került sor, az MPP 2018. novemberében eszközölt alapszabályzat-módosításának értelmében. 

A módosítás leszögezi, hogy a polgári alakulat keretében nem tölthetnek be vezetői funkciót a 

más pártok színeiben mandátumhoz jutott személyek.  

 

A székelyudvarhelyi RMDSZ szerint Kányádi Sándor emlékéhez méltó lenne, ha 
róla neveznék el a városi könyvtárat 
2019. február 28. – transindex.ro 

Az RMDSZ Székelyudvarhelyi Városi Szervezetének közleménye szerint a frakció a közel egy 

év után napirendre kerülő tervezet egy hónappal való halasztását kérte tekintettel arra, hogy a 

szervezeten belül és azon kívül is felmerült az elmúlt évben elhunyt Kányádi Sándor is, akinek 

nevét méltóképpen felvehetné a Városi Könyvtár. „Úgy gondoljuk szerencsésebb lenne 

konzultálni egy szakmai, kulturális grémiummal vagy a szélesebb körű közvéleménnyel. 

Meggyőződésünk, hogy méltó lenne Kányádi Sándor emlékéhez, hogy városunk azon 

intézményét nevezzük róla, amelyben többezer gyerek és felnőtt olvassa verseit” – 

hangsúlyozta Derzsi László, a Székelyudvarhelyi RMDSZ elnöke.  
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Az RMDSZ-es EP-jelölteket kérdezték a rangsorolásuk előtt  
2019. február 28. – maszol.ro 

A Szövetségi Állandó Tanács pénteken rangsorolja az RMDSZ európai parlamenti listájának 

befutó helyeiért versenyző politikusokat. Az eredményhirdetés előtt az öt jelöltnek ugyanazt a 

négy kérdést tették fel, válaszaikat pedig kérdésenként csoportosították.  

 

Öten két mandátumra: lesz-e őrségváltás az erdélyi magyarság brüsszeli 
képviseletében? 
2019. február 28. – Krónika 

Kiélezett a verseny az RMDSZ-ben az európai parlamenti jelöltlista mandátumot érő első két 

helyének megszerzéséért, és a teljesen nyílt küzdelem közepette nem kizárt a teljes erdélyi 

magyar „őrségváltás” Brüsszelben. 

 

Szilágyi Zsolt EMNP-elnök nem tett le a hárompárti koalícióról 
2019. február 28. – Krónika 

Újból megerősítette korábbi, az erdélyi magyar pártok közötti választási koalícióra tett 

javaslatát Szilágyi Zsolt. Kelemen Hunornak címzett nyílt levelében az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke – gratulálva az RMDSZ-elnök újraválasztásához – úgy vélekedett, a 

minél szélesebb mozgósításnak az útja az igazi összefogás, formája pedig a választási koalíció. 

Ehhez szerinte minden feltétel adott, mivel az együttműködést elvben mindhárom magyar 

politikai erő támogatja, a koalíció esetében pedig nem emelkedik meg az ötszázalékos bejutási 

küszöb. 

 
Porcsalmi Bálint az EP-választásig biztosan ügyvezető elnök marad 
2019. február 28. – Krónika 

A májusi EP-választásig a jelenlegi felállásban működik tovább az RMDSZ ügyvezető 

elnöksége – tudta meg a Krónika csütörtökön Porcsalmi Bálinttól, aki korábban úgy 

nyilatkozott: a kongresszus után dől el, folytatja-e ügyvezető elnökként. A tisztséget 2017. óta 

betöltő politikus elmondta, bár a szabályzat szerint a szövetségi elnök a kongresszust követő 

Szövetségi Képviselők Tanácsa-ülésen tesz javaslatot az ügyvezető elnök személyére, erre a 

március 9-i SZKT-n nem kerül sor. „Kelemen Hunor arra kért, hogy folytassam, én pedig 

helyesnek, logikusnak tartom ezt, a kampány kellős közepén ugyanis nem lenne jó lecserélni 

a lovakat” – fogalmazott  Porcsalmi Bálint. 

 
IMAS-felmérés az EP-választásokról: fej-fej mellett a PSD és a PNL  
2019. február 28. – maszol.ro, transindex.ro 

Azonos számú képviselői mandátumot nyerne a nagyobbik kormánypárt és a legnagyobb 

ellenzéki párt, ha most tartanák az európai parlamenti választásokat – derül ki az IMAS friss 

felméréséből. Az Európa FM megrendelésére készített közvélemény-kutatás csütörtökön 

közzétett adatai szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatottsága a biztos szavazók 

körében 22,7 százalékos, csak hajszállal nagyobb a 22,6 százalékon álló Nemzeti Liberális 
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Párténál (PNL). A harmadik a pártok rangsorában az USR-PLUS választási szövetség 17,9 

százalékos támogatottsággal. Ez az első alkalom, hogy együtt mérték a Mentsétek meg 

Románia Szövetséget és Dacian Cioloș kormányfő pártját a közvélemény-kutatók. A Pro 

Romániára 13,4 százalék, a Liberálisok és Demokraták Szövetségére (ALDE) 12,5 százalék, az 

RMDSZ-re 4,7 százalék szavazna, ha most lennének az európai parlamenti választások.  

 

Design Bankkal alapozzák Sepsiszentgyörgy digitális jövőjét 
2019. február 28. – szekelyhon.ro, Krónika 

Közösségi munkatér, konferenciaterem, kiállítótér, kávézó, találkozóhely is lesz a csütörtökön 

bemutatott tervek szerint a Sepsiszentgyörgy központjába tervezett Design Bank. „Ez egy 

olyan létesítmény, amellyel jobbról tudunk előzni, egy ugrással behozzuk a lemaradást, 

lehetőséget biztosítva a fiataloknak, hogy felzárkózzanak a világtrendekhez” – mondta el a 

csütörtöki bemutatón Tóth Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Az 

önkormányzat évekkel ezelőtt megszerezte a Román Nemzeti Bank egykori sepsiszentgyörgyi 

székházát, ezt alakítják kívül és belül, a látvánnyal, a dizájnnal is jelezve a szemlélet- és a 

funkcióváltást. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta, a tervekre a 

Székelyföldi IT Plus Klaszter kapott támogatást a magyar államtól, a kivitelezést az 

önkormányzat vállalja, amint meglesz a költségvetés. Idén 500 ezer eurót különítenek el az 

1,2 millió eurós összköltségvetésű projektre. 

 

Dăncilának és Dragneának panaszkodtak a székelyföldi románok képviselői  
2019. február 28. – maszol.ro 

Viorica Dăncilă miniszterelnök és Liviu Dragnea, a parlament alsóházának elnöke fogadta a 

székelyföldi románok képviselőit, akik többek között arra panaszkodtak, hogy a Székelyföldet 

is magába foglaló Kovászna, Hargita és Maros megye voltaképpen a román és a magyar állam 

kettős fennhatósága alatt működik. A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil 

Fóruma képviselőinek a szerdai bukaresti megbeszéléseiről az Agerpres hírügynökség 

számolt be a fórum közleménye alapján csütörtökön. A közlemény szerint a fórum vezetői 

tájékoztatták az állami méltóságokat a székelyföldi románok nehéz helyzetéről, és segítséget 

kértek tőlük azoknak a gondoknak az orvoslásához, amelyek csakis az állami hatóságok 

fellépése által oldódhatnak meg. Az ismertetett nyílt levélben többek között a román kormány 

határozott fellépését sürgették amiatt, hogy Magyarország véleményük szerint illetéktelenül 

beavatkozik Románia belügyeibe, és arra is garanciákat kértek, hogy Romániában soha nem 

engedélyezik "az etnikai alapú területi autonómiát".  

 

Iskola- és munkaszüneti nappá nyilváníthatják Hargita megyében május 31-ét a 
pápalátogatás miatt 
2019. február 28. – szekelyhon.ro 

Iskola- és munkaszüneti nappá nyilváníthatják május 31-ét, a csíksomlyói pápalátogatás 

előtti napot Hargita megyében. Az erre vonatkozó kérést már továbbították az illetékeseknek 

– derült ki a katolikus egyház képviselőinek csütörtöki sajtótájékoztatóján. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/design-bankkal-alapozzak-sepsiszentgyorgy-digitalis-jovojet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108775-d-ncilanak-es-dragneanak-panaszkodtak-a-szekelyfoldi-romanok-kepvisel-i
https://szekelyhon.ro/aktualis/iskola-es-munkaszuneti-nappa-nyilvanithatjak-hargita-megyeben-majus-31-et-a-papalatogatas-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/iskola-es-munkaszuneti-nappa-nyilvanithatjak-hargita-megyeben-majus-31-et-a-papalatogatas-miatt
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Románul is ki kell helyezni az 1956-os emléktáblát 
2019. március 1. – Krónika 

Bírósági ítélet kötelezi Székelykeresztúr polgármesterét, hogy a városháza homlokzatán az 

1956-os magyar forradalom 50 éves évfordulójának tiszteletére elhelyezett magyar nyelvű 

emléktábla fölé ennek román változatát is tegye ki. A pert a Dan Tanasă vezette Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) indította tavaly novemberben. Az ítélet nem jogerős, 

megfellebbezhető a marosvásárhelyi ítélőtáblán. Ezt meg is teszik – közölte Rafai Emil, 

Székelykeresztúr polgármestere, hozzátéve, a jogerős ítéletet majd végre fogják hajtani. 

 

Összefogást sürgetnek Szent László szobráért 
2019. március 1. – Krónika 

Újfent összefogást sürget az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) annak érdekében, hogy a 

nagyváradi Szent László téren állhasson a városalapító lovagkirály szobra. Miután korábban a 

polgárok aláírásgyűjtéssel nyomatékosították óhajukat, az EMNP most civil szervezetek, 

egyházak és politikusok kézjegyeit gyűjti, hogy közös erővel rábírják a városvezetést a szobor 

felállítására. Csomortányi István, a néppárt Bihar megyei szervezetének elnöke csütörtöki 

sajtótájékoztatóján emlékeztetett, miután a megyeszékhely önkormányzata már korábban 

jóváhagyta, még az idei év folyamán felállítják két román püspök szobrát a Szent László téren: 

Roman Ciorogariu ortodox és Demetrie Radu görögkatolikus püspök egész alakos szobra a 

Szent Miklós katedrális, illetve a Holdas templom környékére kerül. Ezzel pedig háromra nő 

a román személyiségek szobrainak a száma, a helyzeten pedig az sem változtat, ha Mihály 

vajda lovasszobrának helyét valamikor a jövőben Ferdinánd román király „veszi át”. 

 

Rákóczi Ferencről neveztek el iskolát Szatmárnémetiben 
2019. március 1. – Krónika 

Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem nevét veszi fel a szatmárnémeti 10-es számú általános iskola 

– döntött csütörtöki ülésén a helyi önkormányzat. A Frissújság.ro honlap beszámolója szerint 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) több tanácsosa etnikai konfliktustól tartva azt szorgalmazta, 

hogy egy román személyiség nevét is felvegye a tanintézet. Ám Kereskényi Gábor 

polgármester emlékeztetett: hétszáz kézjegyet tartalmazó lista is eljutott a tanács elé, és 550-

en nyilatkoztak úgy, hogy egyetértenek a Rákóczi Ferenc név felvételével, miközben csak 153-

an ellenezték. Ugyanakkor a 10-es iskola közösségének 78 százaléka a névadás mellett állt ki. 

 
A Fogarasföldtől a Székelyföldig 
2019. március 1. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a székely – és azért ne feledkezzünk meg a másik magyar 

tömbről sem: a partiumi – autonómia lényege is pontosan ugyanaz lenne, mint a román 

berkekben tárt karokkal fogadott Fogarasföldé. Hogy az érintett régiók települései alulról 

építkezve, a helyi önrendelkezés és a szubszidiaritás – amúgy az EU-által is alapértéknek 

vallott – elve szerint maguk határozhassák meg a saját fejlesztési prioritásaikat, szabadon 

összefoghassanak a történelmileg azonos régióba tartozó többi településsel, és a közös 
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fejlesztések érdekében ne a bukaresti vízfejtől vagy a mesterségesen, minden földrajzi, 

történelmi és kulturális hagyomány felrúgásával kialakított fejlesztési régiós központtól 

kelljen fejlesztési pénzeket kunyerálniuk. A magyar kérések gyakorlatilag csupán annyiban 

térnek el, hogy az illető régió magyar közössége kulturális és nemzeti önazonosságának 

megőrzése érdekében – amihez ugyanúgy jogunk van, mint a románoknak – a román mellett 

egyenrangú, hivatalos nyelv lenne a magyar is”. 

 

A Smer-polip hónapjai meg vannak számlálva 
2019. február 28. – Ma7.sk 

Szégyen, hogy magyarok tartják a víz felett a regnáló maffiakormányt – az MKP stratégiai 

célja ezért nem lehet más, mint a Fico-poliprendszer felszámolása. Ennek érdekében kész volt 

áldozatot hozni, mert a jobboldali szövetséget csakis a tettek erősítik. Menyhárt Józsefet, az 

MKP országos elnökét kérdezték az államfőjelöltek visszalépése után kialakult helyzetről és 

pártja szövetségi politikájáról. Az interjú teljes terjedelemben a Magyar7 jövő heti számában 

olvasható. 

 

Bejegyezték Simon Zsolt pártját 
2019. február 28. – Ma7.sk, Új Szó 

A Belügyminisztérium csütörtökön felvette a politikai pártok és mozgalmak jegyzékébe a 

Simon Zsolt független parlamenti képviselő alapította Magyar Fórum pártot. A párt 

generációváltást szeretne a politikában, és elsősorban a magyar polgárok érdekeit szeretné 

méltóképpen képviselni. „Ahhoz, hogy pozitív változások történjenek, a magyar 

választópolgárok szavazataira is szükség van. Csak így tudjuk nekik biztosítani, hogy a 

szavazatuk nem a Smer vagy az SNS kormányát fogja erősíteni" – mondta Simon, hozzátéve, 

hogy az említett pártokon kívül az ĽSNS-szel sem kívánnak együttműködni. 

 

Mitől magyar? 
2019. február 28. – Ma7.sk 

A dunaszerdahelyi, immár 6. Magyar Majális idén május 3-án és 4-én valósul meg. Bő két 

hónappal a rendezvény előtt Bugár György főszervező tájékoztatta portálunkat az 

előkészületekről és a majális várható arculatáról. „Ez a rendezvény mottója a kezdetektől, és 

erre törekszünk továbbra is. Célunk, hogy egy kifejezetten magyar embereket megszólító 

fesztivált valósítsunk meg Csallóköz szívében, amely, köztudottan az utolsó régió a 

Felvidéken, ahol még tömbben, nagy számban élnek magyarok.” – magyarázta Bugár György.  

 
Fontos, hogy az anyanyelvén szóljunk a pácienshez 
2019. február 28. – Ma7.sk 

A magyarlakta vidéken fontos, hogy a fogorvos anyanyelvén tudjon kommunikálni a 

pácienssel – vallja Szabó Bodák Magdolna fogorvos, aki a Bethlen Gábor Alap támogatásának 

köszönhetően tudta modernizálni kft-jük rendelőjét. A Dental-Prim kft. 2005-ben alakult. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-smer-polip-honapjai-meg-vannak-szamlalva
https://ma7.sk/kozelet/bejegyeztek-simon-zsolt-partjat
https://ma7.sk/tajaink/mitol-magyar
https://ma7.sk/tajaink/bfontos-hogy-az-anyanyelven-szoljunk-a-pacienshezr
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„Ekkor fejeztem be az egyetemet, és kezdtem dolgozni édesapám mellett, aki már 1995 óta 

működtet magánpraxist Királyhelmecen” – magyarázta MUDr. Szabó Bodák Magdolna, a 

társaság ügyvivője, társtulajdonosa. 

 

Hajnal Jenő: Az MNT működése követendő példa lehet a Kárpát-medencében 
2019. február 28. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács működéséről tartott előadást Budapesten Hajnal Jenő. Az MNT 

elnöke a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Regionális önkormányzati 

munkacsoportjának ülésén vett részt. 

A kisebbségben élő közösség tud-e élni az esélyeivel, saját hasznára tudja-e fordítani a 

lehetőségeket? Ez a legfontosabb kérdés amire meg kell adni a választ - nyilatkozta a 

Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Hajnal Jenő. 

 

Pásztor Bálint: A lakosoknak jobb élet kell, nem behívók 
2019. február 28. – Pannon RTV 

A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a tartalékos behívók azokra a 30 évnél idősebb 

személyekre vonatkoznak, akik nem töltötték le rendes katonai szolgálatukat. A Szerb 

Katonaság szükség szerint ezen férfiak közül néhány százat alapfokú kiképzésre küld, hogy 

alapvető katonai ismeretekre tegyenek szert, amelyet természeti katasztrófák idején is 

hasznosítani lehet. Az idén két ilyen kiképzést terveznek, májusban és novemberben. 

 

A nemzeti tanácsok hatáskörét korlátozná a szerbiai médiastratégia új 
tervezete 
2018. február 28. – Vajdaság MA 

Szerzett jogokat sértene a szerbiai médiafejlesztési stratégia új tervezete, mivel jelentősen 

csökkentené a nemzeti tanácsok hatáskörét a tájékoztatás terén, véli a Magyar Nemzeti 

Tanács Tájékoztatási Szakbizottsága. A stratégia jelenlegi változatát elutasították és azt 

javasolták, hogy a tavalyi év folyamán kidolgozott változatot fogadják el és alkalmazzák. 

 

Vékás János volt a VM4Köz. Klub vendége: „A fennmaradás belső biztosítékait 
kell megteremteni” 
2019. március 1. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Útközben címmel társadalomtörténeti tényeket és tanulságokat fogalmazott meg a szabadkai 

VM4Köz. Klub vendégeként Vékás János újságíró, bibliográfus, a MTA Kisebbségkutató 

Intézetének munkatársa csütörtök este. Elmondta, hogy a vajdasági magyarság legnagyobb 

mulasztása volt az elmúlt fél évszázadban, hogy a társadalomtörténetével nem foglakozott. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/hajnal-jeno-az-mnt-mukodese-kovetendo-pelda-lehet-karpat-medenceben?fbclid=IwAR35u42o4pg9ACT1zGFnoI4Z39HjX8dD0iEz8S1XRuJ9T4KISQz6sEbtgW0
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-balint-lakosoknak-jobb-elet-kell-nem-behivok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23369/A-nemzeti-tanacsok-hataskoret-korlatozna-a-szerbiai-mediastrategia-uj-tervezete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23369/A-nemzeti-tanacsok-hataskoret-korlatozna-a-szerbiai-mediastrategia-uj-tervezete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23371/Vekas-Janos-volt-a-VM4Koz_-Klub-vendege-A-fennmaradas-belso-biztositekait-kell-megteremteni.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23371/Vekas-Janos-volt-a-VM4Koz_-Klub-vendege-A-fennmaradas-belso-biztositekait-kell-megteremteni.html
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A parlament megkezdte a nyelvtörvény második olvasatban történő tárgyalását 
2019. február 28. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Andrij Parubij házelnök megnyitotta az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról 

szóló törvényjavaslat második olvasatban történő vitáját az ukrán parlament csütörtöki 

plenáris ülésén. A nyelvtörvényként is emlegetett előterjesztést első olvasatban még 2018. 

október 4-én fogadta el a parlament. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint több mint 

kétezer módosító indítvány érkezett be a javaslathoz. Mikola Knyazsickij, a parlament 

kulturális bizottságának elnöke az ülésen felszólalva meggyőződését fejezte ki, hogy a 

törvényt a március 31-i elnökválasztásig elfogadja a törvényhozás. 

 

Az Így tedd rá! Kárpátalján 
2019. február 28. – Kárpátalja  

Néhány évvel ezelőtt Magyarországon újszerű módszertani kezdeményezés indult el, melyben 

a játékos élményszerzés és fejlesztés a magyar folklór adta lehetőségeken keresztül valósul 

meg. Az Így tedd rá! nevet viselő módszer a pedagógus, a gyermek és a szülő közös 

tevékenységére épít. Találkozik benne ének, zene, mozgás, hagyomány, ünnep. 

 

Tehetséggondozás – jövőépítés 
2019. február 28. – Kárpáti Igaz Szó  

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány szervezésében immár második alkalommal került 

megrendezésre a magyar nyelv, magyar irodalom és történelem tehetséggondozó és 

versenyfelkészítő hétvége. A megnyitóra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

átriumában került sor. A foglalkozások célja a megyei és országos magyar versenyekre, 

valamint műveltségi vetélkedőkre való felkészítés. Az alkalmakra a 7-10 osztályosok 

történelem vetélkedőjének 1-8 helyezettjei kaptak meghívást. 

 

A szülőföld szépségei 
2019. február 28. – Kárpáti Igaz Szó  

Négy kárpátaljai festőművész, Garanyi József, Harangozó Miklós, Zicherman Sándor és 

Kutlán István válogatott műveiből nyitottak kiállítást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Gross Arnold termében. A tárlat rendezője Kovács László, műgyűjtő. 

 

Gazdakörünket is képviselték az Európai Parlamentben 
2019. február 28. – Képes Újság  

Kárpát-medencei gazdaszervezetek betekintést nyerhettek az Európai Parlament munkájába. 

A tanulmányúton a HMDK Gazdaköre is képviseltette magát. A Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara február 18-19-én szakmai utat szervezett Brüsszelbe, a Kárpát-medencei Magyar 

Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) külhoni vezetőségi tagjai számára. Régiónkat Szabó 

Julianna, a HMDK Gazdakör elnökségi tagja képviselte. 
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https://www.karpataljalap.net/2019/02/28/parlament-megkezdte-nyelvtorveny-masodik-olvasatban-torteno-targyalasat
https://www.karpataljalap.net/2019/02/28/az-igy-tedd-ra-karpataljan
https://kiszo.net/2019/02/28/tehetseggondozas-%E2%88%92-jovoepites/
https://kiszo.net/2019/02/28/a-szulofold-szepsegei/
https://kepesujsag.com/gazdakorunket-is-kepviseltek-az-europai-parlamentben/
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Újabb irodalmi-történelmi előadás a pélmonostori Magyar Otthonban 
2019. február 28. – Képes Újság  

A pélmonostori HMDK-alapszervezet és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet második 

alkalommal szervezett irodalmi-történelmi teadélutánt. Kovačević Anna, Andrea és Pálinkás 

Diana tanárnők tartottak érdekes előadásokat a résztvevőknek. A HMDK pélmonostori 

alapszervezete és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet a kisváros magyarságának 

megmaradásáért dolgozik megalakulása óta. 

 
Mindent tudnak Vukovárról 
2019. február 28. – Képes Újság  

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ általános iskolájának hetedik és 

nyolcadik osztályos tanulói a múlt héten egy, a honvédő háborúról szóló terepoktatáson 

vettek részt Vukováron. A tanterv értelmében a tanév során az ország minden 8. osztályos 

tanulójának kötelező ellátogatnia Vukovárra. A múlt héten az eszéki magyar iskolaközpont 

néhány diákja egy tanulmányi kirándulás során a honvédő háború vukovári emlékhelyeit 

látogatta meg, ahol ismeretterjesztő előadásokat is meghallgattak. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
2019. február 28. – Kossuth Rádió 
 
 
A román államelnök nem fecsérli az idejét arra, hogy fogadja a terrorizmusért elítélt székely 
fiatalok ügyében meghallgatást kérő magyar közéleti személyiségeket. Válaszlevelét egy 
tanácsosa írta. Részletek Oláh-Gál Elvirától. 

  

Egészen mostanáig lefutottnak tűnt az elnökválasztás Szlovákiában, hiszen a jobboldali 

Robert Mistrík - a mostani elnök, Andrej Kiska receptjét követve - már tavaly nyáron 

megkezdte plakátkampányát. Még két héttel ezelőtt is úgy tűnt, ő mérkőzik majd meg a 

legerősebb kormánypárt jelöltjével. A közvélemény-kutatások azonban más győzelmét jelzik 

az ellenzéki oldalon: Zuzana Caputováét, aki mögé beállt az eddigi ellenzéki favorit, Robert 

Mistrík is. Ebben a helyzetben eligazítást kell adnia a magyar pártnak, hangsúlyozta Öllös 

László politológus, aki arra is figyelmeztet, hogy Szlovákiában nem árt óvatosan kezelni a 

közvélemény-kutatási, népszerűségi listákat, hiszen az elmúlt években rendre másképp 
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https://kepesujsag.com/ujabb-irodalmi-tortenelmi-eloadas-a-pelmonostori-magyar-otthonban/
https://kepesujsag.com/mindent-tudnak-vukovarrol/
https://kepesujsag.com/mindent-tudnak-vukovarrol/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-28_18-02-00&enddate=2019-02-28_18-40-00&ch=mr1
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szavaztak az emberek, mint amire a felmérések alapján számítani lehetett. Minderről Haják 

Szabó Mária beszélgetett Öllös László politológussal. 

  

Drasztikusan csökkentené az országos kisebbségi önkormányzatok hatáskörét az anyanyelvi 

tájékoztatás terén az új szerb médiastratégia, amelynek tegnap fejeződött be a közvitája. Fél 

év alatt ez már a második tervezet. Az elsőt, amely kedvezőbb lett volna a kisebbségek  

szempontjából, visszavonták. A Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottsága mai ülésén 

visszautasította a szerbiai médiastratégia tervezetét. Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdezte 

Németh Ernő. 

  

Az RMDSZ hétvégi, kolozsvári kongresszusán Marossy Zoltán ismét javasolta a helyi és 

megyei önkormányzatokba való bejutási küszöb 3 százalékra csökkentését, ami javítaná a 

szórványközösségek képviseleti esélyeit. A Temes megyei elnök szerdai sajtótájékoztatóján 

felhívta a figyelmet a romániai többségi lakosság toleranciájának csökkenésére a kisebbségek, 

elsősorban a nyelvi és vallási kisebbségek iránt. Lehőcz László ezekről kérdezte Marossy 

Zoltánt. 

  

Két, magyar kormánytámogatásból felújított orvosi rendelőt adott ma át Kárpátalján a 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. Majd Dr. Szilágyi Péter a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképző Intézetében részt vett a turisztika szak 

diplomaosztó ünnepségén is. A felsőfokú intézetben Kárpátalja 66 településéről több mint 

300 diák tanul, ezúttal 24-en vehették át diplomájukat. Iváncsik Attila interjúja. 

  

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek jelenleg 428 tagja van, de sok településen 

alakulófélben vannak a cserkészcsapatok. Jubileumi év lesz az idei, hiszen 30 éve alakult meg 

az első cserkész őrs Muzslyán. A hétvégén számoltak be minderről, a szövetség tisztújító 

közgyűlésén. Kónya-Kovács Otília összefoglalója. 

  

Romániában közeledik az elemi osztályokba való beiratkozás, ezért a Rákóczi Szövetség mozi-

karavánt indított azokon a vidékeken, ahol beiratkozási programjával is jelen van. A múlt 

héten Aradon és Pécskán, ezen a héten Újszentesen, Óteleken és Végváron járt a mozgó mozi. 

Lehőcz László a végvári vetítés szünetében kérdezte a résztvevőket. 

 

 

 

 

 


