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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

RMDSZ-politikus: az erdélyi magyarságnak kötelessége részt venni a szavazáson 
2018. február 20. – MTI, Magyar Hírlap, Híradó.hu, Vajdaság MA, Lokál, Gondola.hu 

Nem csak joga, hanem kötelessége részt venni az országgyűlési választáson az erdélyi 

magyarságnak - emelte ki az M1 aktuális csatorna műsorában Borboly Csaba RMDSZ-es 

politikus, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az M1-en elhangzott, nem csak 

Magyarországon, külföldön is készülnek az áprilisi országgyűlési választásra; több százezren 

ugyanis a határon túl szavaznak majd. Március 24-éig lehet jelentkezni a külhoni 

névjegyzékbe - tették hozzá. Borboly Csaba azt mondta: az erdélyi magyarságnak, 

Székelyföldnek ez szimbolikus kérdés, nem szabadna a pártpolitizálás, a pártharcok szintjére 

vinni. A Hargita megyei politikus kiemelte: a külhoni magyaroknak is van helyük a közös 

döntéshozatalban. 

 

Hajnal Jenő: Az oktatás területén nagyon sok mindent sikerült összehangolni 
2018. február 19. - Pannon RTV 

Az elmúlt hónapokban a Kisebbségi Akciótervnek köszönhetően sikereket értek el az oktatás 

terén, azonban a kultúra és a tájékoztatás körül még vannak hiányosságok - hangsúlyozta 

Hajnal Jenő. A múlt héten hatodik alkalommal ülésezett Belgrádban a szerbiai Nemzeti 

Kisebbségek Tanácsa. A találkozón Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is jelen 

volt. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: „Az oktatás területén nagyon sok mindent 

sikerült összehangolni. A kiemelt jelentőségű oktatási intézmények szempontjából, az 

anyanyelvhasználat szempontjából, tehát sok mindenben. A kis létszámú osztályok 

megnyitásának az esélye, lehetősége nagy mértékben megvalósult. A kultúrában viszont, épp 

a kulturális minisztérium részéről nem igazán láttunk empátiát a kisebbségi kérdések iránt. 

Szinte alig tudtunk egy-két olyan feladatot, akciót megfogalmazni. Ugyanakkor nagyon 

fontos, kisebbségi szempontból, a kiemelt jelentőségű intézmények kérdése.” 

 

Kétnyelvű figyelmeztetéseket osztogat a marosvásárhelyi helyi rendőrség a 
szabálytalankodó sofőröknek 
2018. február 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kétnyelvű tudatosító kampányt szervez Marosvásárhely helyi rendőrsége a megállást és 

várakozást jelző táblákat figyelmen kívül hagyó sofőrök számára, ugyanis az elmúlt 

időszakban megnőtt az ilyen szabálysértések száma a város területén – jelentette be hétfőn 

Ioan Damaschin, a helyi rendőrség ügyvezető igazgatója. A helyi rendőrség képviselője szerint 

2018. február 19-e és 25-e között zajlik az Együtt egy igazi európai, civilizált városért 

elnevezésű kampányuk, melynek során figyelmeztető cédulák elhelyezésével hívják fel az 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/111249/Borboly_Csaba_Az_erdelyi_magyarsagnak_kotelessege_reszt_venni_az_aprilisi_valasztason
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/hajnal-jeno-az-oktatas-teruleten-nagyon-sok-mindent-sikerult-osszehangolni
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketnyelvu-figyelmezteteseket-osztogat-a-marosvasarhelyi-helyi-rendorseg-a-szabalytalankodo-soforoknek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketnyelvu-figyelmezteteseket-osztogat-a-marosvasarhelyi-helyi-rendorseg-a-szabalytalankodo-soforoknek
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autósok figyelmét a megállási és várakozási tilalmat jelző táblákra – számolt be az Agerpres. 

A cédulákon román és magyar nyelven is írja, hogy milyen kihágást követtek el a sofőrök, 

hogy minél szélesebb közönséget fedjen le a kampány – tájékoztatott Damaschin.  

 

Csoma Botond: nagy kihívás ma Romániában jogállamról beszélni  
2018. február 19. – transindex.ro 

Bár az igazságügyi törvények módosítása óta már eltelt némi idő, a téma még mindig aktuális: 

egyrészt az alkotmánybíróság sorra hozza döntéseit a három törvénymódosítással 

kapcsolatban, másrészt a sokat kritizált módosítások hosszú időre meghatározhatják az 

igazságszolgáltatás minőségét. Miután Eckstein-Kovács Péterrel beszélgettek a témában, 

Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselőt is megkérdezték. 

 

Markó Béla: nem értek egyet azzal, hogy az RMDSZ kampányoljon a 
magyarországi választásokra  
2018. február 19. – transindex.ro 

Az RMDSZ megalakulásától az aktuálpolitikáig terjedő átfogó interjút közölt Markó Béla volt 

RMDSZ-elnökkel a román pressone.ro portál. A Bianca Felseghi által készített interjú 

részletesen tárgyalja a rendszerváltás utáni periódust, de szélsőségesség, a korrupció és az 

igazságszolgáltatás, illetve Székelyföld infrastrukturális elmaradottságának témáját is 

körüljárja. Az anyag emellett az RMDSZ és a román, illetve a magyarországi pártok 

viszonyára is kitér. 

 

Bírócsere miatt újrakezdődik a bizonyítási eljárás Borboly Csaba perében  
2018. február 19. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Bírócsere miatt újrakezdődik a bizonyítási eljárás abban a perben, amelyben a Hargita 

megyei törvényszék vizsgálja a romániai korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) a Borboly 

Csaba Hargita megyei önkormányzati elnök és társai elleni vádjait – közölte hétfőn az 

Agerpres hírügynökség. Az ügyben eljáró bíró ugyanis az áthelyezését kérte egy brassói 

bíróságra, ezért új bírót kellett megbízni az ítélkezéssel. Amint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba 

ügyvédje a hírügynökségnek elmondta, Romániát korábban egyszer már elmarasztalta az 

Emberi Jogok Európai Bírósága amiatt, hogy egy ügyben nem az a bíró ítélkezett, aki 

tárgyalta az ügyet. A strasbourgi ítélet szerint annak a bírónak kell ítélkeznie egy ügyben, aki 

meghallgatta a tanúkat, maga vizsgálta meg az ügyben bemutatott bizonyítékokat. 

 

Miénk itt a tér – szobrokból épít „nem létező várost” az erdélyi magyarság 
2018. február 19. – Pengő Zoltán – maszol.ro 

„Ha mi, erdélyi magyarok fogyatkozunk is, a szobraink legalább szépen sokasodnak. A 

szimbolikus térfoglalásnak ez a formája a múltba révedés egyik megnyilvánulása, másrészt 

azonban erősíti a helyi identitást, az otthonosság érzetét” – írja Pengő Zoltán a maszol.ro-n. 

 

Biharban is megalakult a megyei magyar értéktár bizottság 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27106
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27107
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27107
http://itthon.transindex.ro/?hir=50670
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/92517-mienk-itt-a-ter-szobrokbol-epit-nem-letez-varost-az-erdelyi-magyarsag
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/92530-biharban-is-megalakult-a-megyei-magyar-ertektar-bizottsag
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2018. február 19. – maszol.ro 

Dukrét Gézát, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökét 

választották a frissen megalakult Bihar Megyei Magyar Értéktár Bizottság vezetőjének. A 

megyei testület összefogja azokat a helyi fiókszervezeteket, amelyek korábban már létrejöttek. 

A Bihar Megyei Magyar Értéktár Bizottság életre hívását az RMDSZ kezdeményezte. Az 

alakuló ülésen Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottságának elnöke 

hangsúlyozta, „értékeinket, legyenek azok épített vagy szellemi örökségünk részei, csak akkor 

és úgy tudjuk megőrizni, hogyha beszélünk róluk, életet viszünk a kastélyokba, kúriákba, 

parasztházak csűrjeibe. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, cselekvő közösségre van 

szükségünk – olyanokra, akik összegyűjtik, megmutatják, majd látogatják is ezeket a 

helyeket, felhívják a figyelmet a gasztronómiai különlegességekre, egy-egy tájegység 

sajátosságaira, népviseletére, kézművességére”. 

 

Még pereskedik a szerzetesrend a nagyváradi gimnáziumért, de már kész a 
felújítási terv 
2018. február 20. – Krónika 

Biztosra veszi győzelmét az egykori nagyváradi premontrei gimnáziumért, mai nevén Mihai 

Eminescu Főgimnáziumért zajló perben a nagyváradi önkormányzat. Olyannyira, hogy 

legutóbbi ülésén már meg is szavazta az évtizedes pereskedés során leromlott impozáns 

épületegyüttes felújítási tervét. A még mindig folyamatban lévő, másodfokon zajló 

visszaszolgáltatási pernek március 12-én lesz a következő tárgyalása a Bihar megyei 

törvényszéken – mondta el a Krónikának Fejes Rudolf Anzelm apát, nagyvárad-hegyfoki 

prépost-prelátus. 

 

Megfélemlítés a Wass-megemlékezés miatt? 
2018. február 20. – Krónika 

Arra figyelmeztette a Kovászna megyei rendőrség a háromszéki magyar napilapokat, hogy 

bűncselekménynek minősülhet a múlt szombaton Sepsiszentgyörgyön lezajlott Wass Albert-

megemlékezés népszerűsítése. A Háromszék és a Székely Hírmondó szerkesztőségét levélben 

tájékoztatták, kihágást követtek el a beharangozó leközlésével. Bedő Zoltán újságíró, a 

megemlékezés kezdeményezője a Krónikának leszögezte, egyértelműen megfélemlítésről van 

szó. 

 

Turistacsalogató a Bolyai „testvérekkel” 
2018. február 20. – Krónika 

Hemzsegnek a tárgyi és nyelvi hibáktól a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által 

kihelyezett utcai idegenforgalmi tájékoztató táblák. A feliratok alapján Bolyai Farkas és fia, 

Bolyai János testvérek voltak, az 1860-ban alakult katolikus leánygimnáziumról, az egykori 

zárdáról pedig azt írják, hogy a „román katolikus” egyház hozta létre. A városháza 

kommunikációs osztályát vezető Cosmin Blaga meglepődve szerzett tudomást a hibákról, 

Gáspár Botond, a sajtóiroda nemrég szerződtetett magyar munkatársa pedig azt mondta, 

azért nem lépett, mert nem érkezett az ügyben hivatalos panasztétel. 
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A Mátyás-emlékév aradi megnyitója a Jelen Házban! 
2018. február 20. – Nyugati Jelen 

A magyar történelem leghíresebb és legismertebb uralkodója, mesék, mondák, legendák hőse, 

az emlékezetben bölcs és igazságosként élő király születésének 575. és trónra lépésének 560. 

évfordulója alkalmából a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága 2018-ra Mátyás 

király-emlékévet hirdetett. Az emlékév ünnepélyes megnyitóját, a Mátyást trónra segítő 

szegedi egyezmény aláírásának 560. évfordulóján, 2018. január 12-én Szegeden tartották. Az 

emlékév keretében az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete egy ötrészes 

rendezvénysorozattal járul hozzá a Mátyás-korabeli nemzeti múltunk felelevenítéséhez: 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a Via Mariae PT 
2018. február 19. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Tisztújító közgyűlést tartott Érsekújvárban 2018. február 16-án a felvidéki Mária út 

zarándokút kiépítésével foglalkozó Via Mariae polgári társulás. A zarándokút nyolc országot 

köt össze, kapcsolatot teremtve az összes közép-európai Mária-kegyhellyel. A személyes, lelki 

megújuláson kívül kulturális és gazdasági jelentősége is van a Mária útnak, amely lehetővé 

teszi a Közép-Európa népei közötti békés kapcsolatot, illetve megteremti a vidéki térségek 

nyitását a világra, és ezáltal fellendülésüket. 

 

III. Éjszaka az Ipariban – érdekes programok várják az érdeklődőket 
2018. február 19. – hirek.sk 

A több mint hat évtizedes múlttal rendelkező komáromi Ipari Szakközépiskola igazgatósága 

február 22-én 18 órától immár harmadszor rendezi meg az Éjszaka az Ipariban elnevezésű 

rendezvényét, amely során érdekes foglalkozásokon és további programokon vehetnek részt 

az érdeklődők. Az Ipari Szakközépiskola 3 tanulmányi szakán (gépészet, elektrotechnika, 

illetve műszaki és informatikai szolgáltatások a gépiparban) jelenleg 560 diák tanul. Az 

évfolyamonkénti 5-5 osztály közül az érdeklődéshez igazodva 4 magyar, 1 pedig szlovák 

tanítási nyelvű. 

 

110 éve alapították – Ünnepel a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola 
2018. február 19. – bumm.sk 

Idén ünnepli alapításának 110. évfordulóját a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola. Orosz 

István, az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint, 1907-ben fejezték be az iskola történelmi 

épületét, a tanítás pedig az 1908/1909-es tanévben kezdődött meg. Az iskola a rimaszombati 

születésű költőről, Tompa Mihályról (1817-1868) kapta a nevét, aki a közeli Hanván 

(Chanava) tevékenykedett református lelkészként. 

 

Batyubálos Csemadok-évzáró Gútán 
2018. február 19. – bumm.sk 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_matyas_emlekev_aradi_megnyitoja_a_jelen_hazban.php
http://www.hirek.sk/itthon/20180219090206/Tisztujito-kozgyulest-tartott-a-Via-Mariae-PT.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180219144308/III-Ejszaka-az-Ipariban-erdekes-programok-varjak-az-erdeklodoket.html
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/19/110-eve-alapitottak-unnepel-a-rimaszombati-tompa-mihaly-alapiskola
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/19/batyubalos-csemadok-evzaro-gutan
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A múlt pénteken tartotta évzáró taggyűlését a Csemadok Gútai Alapszervezete. Az ülést a 

hagyományok szerint kultúrműsor vezette fel és batyubál zárta. Az előző évről beszámolva 

Hájas Irén elnök elmondta, hogy hosszú évtizedek után végre saját helységet kapott az 

önkormányzattól Gúta egyik legaktívabb és legnépesebb civil szervezete, a helyi Csemadok a 

Híd utca 7-es szám alatt – tájékoztatta a bumm.sk portált Petheő Attila, a Csemadok 

komáromi járási elnöke.  

 

Stabil a Selye János Egyetem hallgatói létszáma 
2018. február 19. – bumm.sk 

A napokban megkongatta a vészharangot az egyik szlovákiai hírportál. Felfedezték, hogy a 

szlovákiai állami felsőoktatási intézményekben az elmúlt tíz esztendőben közel felével 

csökkent a hallgatói létszám. A Selye János Egyetem ezzel szemben stabil mutatókkal 

rendelkezik, elmondható, hogy a Selye János Egyetem az összhallgatói létszámot (nappali és 

levelező együtt) tekintve mindenütt az országos átlag közelében maradt. Az utóbbi három év 

statisztikái alapján elmondható, hogy a hallgatói létszám csökkenése jóval az országos arány 

alatt volt. 

 

Bokor Klára, a felvidéki utazó 
2018. február 19. – Felvidék Ma 

Szőgyénben minden évben helyet kap a község eseménynaptárában az az úti beszámoló, 

amikor távoli, egzotikus országokról, különleges és izgalmas utazásról hallgathatnak azok az 

érdeklődők, akik ismerik és figyelemmel kísérik Klára utazási szenvedélyét. Ez alkalommal a 

szőgyéni könyvtár „Nomádolás a sivatagban” címmel hívta meg mindazokat, akik már várták 

Bokor Klára élménybeszámolóját a legutóbbi utazásáról. Ezúttal marokkói útjáról 

hallgathattak izgalmas beszámolót, amikor fényképeken és videofelvételeken keresztül 

szemléltette élményeit és a sivatagban töltött napokat. 

 

Nyolc jubiláló házaspárt köszöntöttek Lekenyén 
2018. február 19. – Felvidék Ma 

Az immár hetedik alkalommal megrendezett családi délután keretében kicsik és nagyok, 

fiatalok és idősebbek is megtalálták a szórakozásukat. A rendezvény a „2018 a külhoni 

magyar családok éve” tematikus év, és a házasság hete nemzetközi programsorozatának 

szellemében valósult meg. Az alig 275 lakost számláló kis községben 2015-ben indította útjára 

a családi délutánokat a Csemadok Lekenyei Alapszervezete. Az önkormányzat, a civil szféra, 

valamint az egyházak társszervezésében valósulnak meg a programok. 

 

Szlovákia 150 ezer euróval támogatja a külhoni szlovákok oktatását 
2018. február 19. – Felvidek.ma 

A tavalyi évben 150 ezer euróval támogatta Szlovákia a kisebbségben élő szlovákok oktatását. 

A legnagyobb szeletet a tortából – mintegy 63 ezer eurót – a szerbiai szlovák kisebbség kapta. 

A külföldön élő szlovákok világszervezete szerint azonban az anyaország támogatása 

elégtelen. 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/02/19/stabil-a-selye-janos-egyetem-hallgatoi-letszama
http://felvidek.ma/2018/02/bokor-klara-a-felvideki-utazo/
http://felvidek.ma/2018/02/nyolc-jubilalo-hazaspart-koszontottek-lekenyen/
http://felvidek.ma/2018/02/szlovakia-150-ezer-euroval-tamogatja-a-kulhoni-szlovakok-oktatasat/
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Tájékoztató jellegű tanácskozást tartottak a zentai civil szervezetek vezetőinek 
2018. február 19. - Pannon RTV 

A tanácskozás fő témája a tavalyi év utolsó hónapjában hozott határozat, miszerint az idei 

évtől a zentai civil szervezeteknek is bérleti díjat kell fizetniük. Zentán közel 90 regisztrált 

civil szervezet működik. Ezek egy része önkormányzati tulajdonban lévő épületbe van 

regisztrálva. Ezért is volt a tanácskozás egyik fontos kérdése, hogy ezeknek a civil 

szervezeteknek is kell-e bérleti díjat fizetniük a 2018-as évtől. 

 

Megnyitotta kapuit az őrszállási könyvtár 
2018. február 19. - Pannon RTV 

Minden héten két nap várja a kölcsönzőket. Korábban a helyiek kérték, hogy nyissák meg a 

falu számára fontos intézményt, ugyanis az két hónapig zárva tartott. Az elmúlt másfél évben 

több könyvtári alkalmazott kapott felmondást Zombor környékén, így módosult több kisebb 

intézmény munkarendje. Őrszálláson a lakosok tiltakoztak a bezárás ellen, folyamatos 

könyvtári nyitva tartást követeltek. 

 

A héten kinevezik a szabadkai közvállalatok felügyelőbizottságainak tagjait 
2018. február 19. - Pannon RTV 

Március 1-jén lejár a szabadkai közvállalatok felügyelőbizottságainak mandátuma, az alapító 

pedig kinevezi az új irányítószerveket. Szabadka Város Képviselő-testülete a február 22-én, 

csütörtökön tartandó ülésén mind a 12 szabadkai közvállalatban kinevezi az új 

irányítószerveket, illetve felügyelőbizottságokat. Az irányítás minden helyi közvállalatban 

egykamarás elv szerint működik, illetve a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik az irányítás 

és felügyelet. A városi képviselő-testület 36 tisztségviselőt fog megválasztani, akik majd az 

elkövetkező négy éves mandátum alatt a városi közvállalatokat és kommunális 

közvállalatokat irányítják, mivel a jelenlegi felügyelőbizottságok megbízatási ideje március 1-

jén lejár. 

 

Szívügyünk a szórvány 
2018. február 19. – Magyar Szó 

Pancsován járt pénteken este a Magyar Szó-élőújság csapata. A helybeli Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesületben megrendezett eseményre nemcsak a pancsovai, hanem a közeli, 

hertelendyfalvi magyarok is eljöttek. Rancz Károly, az egyesület elnöke köszöntötte az 

egybegyűlteket, közöttük Ótott Róbertet, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és 

Erdészeti Titkárság titkárhelyettesét, valamint Újhelyi Nándort, a törökkanizsai községi 

képviselő-testület elnökét. A pancsovai egyesület elnöke reményét fejezte ki, hogy nemsokára 

ismét lesz magyar nyelvű újság és televíziós adás a dél-bánáti városban. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/tajekoztato-jellegu-tanacskozast-tartottak-zentai-civil-szervezetek
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/megnyitotta-kapuit-az-orszallasi-konyvtar
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/heten-kinevezik-szabadkai-kozvallalatok-felugyelobizottsagainak-tagjait
https://www.magyarszo.rs/hu/3607/vajdasag/178833/Sz%C3%ADv%C3%BCgy%C3%BCnk-a-sz%C3%B3rv%C3%A1ny.htm
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Szakmai tanulmányúton vettek részt a Rákóczi-főiskola Biológia és Kémia 
Tanszék kollégái és hallgatói 
2018. február 19. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszéke a ,,GENIUS’’ 

Jótékonysági Alapítvánnyal közreműködve 2018. február 16–18. között fakultatív környezeti 

nevelési tanulmányutat szervezett főiskolai oktatók és hallgatók részére. A háromnapos 

gyakorlat keretében a résztvevők ellátogattak a Szatmár-Beregi Natúrpark kisari 

látogatóközpontjába, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba, a Fővárosi Állat- és 

Növénykertbe, az ELTE budapesti Füvészkertjébe, a visegrádi Fellegvárba és a Budakeszi 

Vadasparkba. 

 

Tovább terjed a kanyaró: karantén Huszton 
2018. február 19. – karpatalja.ma 

Újabb városból jelentettek kanyarós fertőzéseket Kárpátalján – adta hírül a dzerkalo-

zakarpattya.com hírportál még február 16-án. A Huszti Állami Egészségügyi Koledzs három 

diákjánál regisztráltak kanyarós megbetegedést. Őket a Huszti Járási Központi Kórházba 

szállították. 

 

Megtartotta soron következő közgyűlését a KRISZ 
2018. február 19. – karpatalja.ma 

Szombaton, február 17-én 40 tag részvételével került sor a Kárpátaljai Református Ifjúsági 

Szervezet (KRISZ) soron következő közgyűlésére Beregszászban, a szervezet székházában. A 

KRISZ elnöke, Sipos József áhítattal nyitotta meg az alkalmat, a Máté evangéliumából (16:5–

12) hozott igeszakaszt véve alapul.  

 

A debalcevei hősökre emlékeztek Ungváron 
2018. február 19. – karpatalja.ma 

A megyeszékhelyen a Dicsőség-halmon ünnepélyes keretek között emlékeztek azokra a 

katonákra, akik 2015 februárjában Debalcevét védték. A megemlékezések felidézték a 3 évvel 

ezelőtti szörnyű eseményeket. Olekszandr Palamarcsuk, a 128. hegyi dandár 15. önálló 

hegyivadász brigádjának parancsnoka méltatta azokat a katonákat, akik részt vettek a 

harcokban Debalceve mellett.  

 

Egy éves lett a Femspace Bécsben 
2018. február 19. – volksgruppen.orf.at 

„Csak tudnám, hogy csinálja?! - Time menedzsment a mindennapokban” - mottóval 

ünnepelte meg fennállásának egy éves évfordulóját a Femspace, a magyar nőket mentoráló és 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szakmai-tanulmanyuton-vettek-reszt-a-rakoczi-foiskola-biologia-es-kemia-tanszek-kollegai-es-hallgatoi/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szakmai-tanulmanyuton-vettek-reszt-a-rakoczi-foiskola-biologia-es-kemia-tanszek-kollegai-es-hallgatoi/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tovabb-terjed-a-kanyaro-karanten-huszton/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/megtartotta-soron-kovetkezo-kozgyuleset-a-krisz/
http://karpataljalap.net/?q=2018/02/19/debalcevei-hosokre-emlekeztek-ungvaron
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2896181/
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összefogó egyesület Ausztriában. A közös ünneplést és az ehhez kapcsolódó kerekasztal-

beszélgetést a bécsi Frei kávézóban tartották meg.  

 

Világháború „gyomornézetből” 
2018. február 19. – volksgruppen.orf.at 

„Gulyáságyú és rohamsisak” címmel nyílt időszaki kiállítás a soproni Lábasházban. A tárlat, 

melynek alcíme „A Nagy Háború gyomornézetből” az osztrák–magyar hadsereg illetve a 

hátország étkezési szokásaira, lehetőségeire és élelmezési nehézségeire koncentrál az első 

világháború idején. 

 

Zsitkóc naptára 2018-ban is telis-tele 
2018. február 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

Habár nincs a faluban népdalkör, hímzőszakkör vagy tánccsoport, mégis tele van a naptár 

kulturális csemegékkel és programokkal. A friss adatok szerint 111 fős népességű Zsitkócon 73 

ember működik közre a Gyöngyvirág kultúregyesületben és az évről-évre kivitelezett 

programok nem adnak szégyenkeznivalót a falu lakosságának. Az egyesület éves közgyűlését 

vasárnap délután tartotta meg, Szabó Márk is ott volt. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. február 19. – Kossuth Rádió 

 

A hazatérés napja 

94 évvel ezelőtt tért vissza Magyarországhoz Somoskő és Somoskőújfalu. A Népszövetség 

döntése értelmében 1924. február 15-én a két település Csehszlovákiától visszakerült 

Magyarországhoz. Erre a napra emlékeztek vasárnap Somoskőújfalun. 

 

35 ezer erdélyi magyarnak segített a választási regisztrációban az Eurotrans 

Alapítvány 

35 ezer erdélyi magyarnak segített a választási regisztrációban az Eurotrans Alapítvány. 

Házhoz mennek, településről településre keresik fel a magyar közösségeket. Az alapítvány 

tavaly júliustól segíti az erdélyi magyarokat a magyarországi választásokra való 

regisztrációjukban. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2896180/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174521128
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-02-19_18:30:00&ch=mr1
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A magyarországi parlamenti választásokra regisztrálni március 24-ig lehet 

A magyarországi parlamenti választásokra regisztrálni március 24-ig lehet, az őshonos 

nemzeti kisebbségek jogainak védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogató 

aláírások gyűjtése április 3-ig tart. Az európai nemzeti közösségek föderatív uniója, a FUEN 

által elindított javaslatcsomag célja, hogy az Európai Unió olyan törvények megalkotására és 

betartására kötelezze a tagországokat, amelyek az őshonos nemzetiségeknek garantálják 

többek között az anyanyelvhasználatot, az anyanyelvű oktatást. Arad megyében eddig közel 

hatezer aláírást gyűjtöttek - mondta Faragó Péter parlamenti képviselő, az aradi RMDSZ 

elnöke. 

 

Kétszáz gyermek szűrővizsgálatával kezdődött el Visken a Katolikus Karitász 

idei egészségügyi programja 

Kétszáz gyermek szűrővizsgálatával kezdődött el a Huszthoz közeli Visken a Katolikus 

Karitász idei, a magyar kormány által 17 millió forinttal támogatott kárpátaljai egészségügyi 

programja.  

 

Nagyváradra érkeztek a tizenkettedik Bocskai Zarándoklat képviselői 

Nagyváradra érkeztek a tizenkettedik Bocskai Zarándoklat képviselői, akik Bocskai István 

fejedelem életéhez és uralkodásához kapcsolódó helyszíneket és emlékhelyeket keresik fel, 

Hajdúnánás, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyvárad útvonalon. Az eseményt a magyarországi 

hajdúvárosok vezetői kezdeményezték. Ezúttal Nagyváradra is elhozták annak a koronának a 

hasonmását, amelyet Bocskai István a török szultántól kapott 1605. november 11-én. 

 

2018 a Kulturális Örökség Európai Éve 

2018 a Kulturális Örökség Európai Éve. A tematikus évhez a Dél-erdélyi Hunyad megye is 

csatlakozik, a megye Magyar Értéktárának összeállításával. Erdei Edit Zsuzsanna beszélgetett 

Winkler Gyula EP képviselő, a Hunyad megyei RMDSZ elnökével. 

 

A Temesvár-belvárosi református egyházközségben házasságot megáldó 

istentisztelettel zárták a házasság hetét 

A Temesvár-belvárosi református egyházközségben házasságot megáldó istentisztelettel 

zárták a házasság hetét. Az igehirdetés után a kerek évfordulót ünneplő házastársak 

emléklapot tartottak, majd díjazták a gyermekrajzpályázatra alkotásaikat beküldőket. Az 

ünnepi rendezvény után a Határok nélkül riportere először a szervező Demeter Sándor 

lelkipásztort kérte mikrofon elé.  

 


