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Nyomtatott és online sajtó 
 
 
Nincs kompromisszum a MOGYE ügyében – eredménytelenül végződtek az 
egyetem és a magyar tagozat vezetése közti tárgyalások 
2019. január 29. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, hirado.hu 

Eredménytelenül végződtek a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Technológai Egyetem (MOGYTTE) vezetése és a magyar tagozat képviselői között folytatott 

hétfő esti tárgyalások. Az estébe nyúló négyórás megbeszélésen csak a tárgyalások 

folytatásáról tudtak megállapodni. A Maros megyei prefektusi hivatalban tartott 

megbeszélésen részt vett Mircea Dușa prefektus, valamint Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, és a szövetség egy-egy marosvásárhelyi 

szenátora és képviselője is. A felek a tárgyalások után a magyar közmédiának elmondták, csak 

a magyar tagozat diákjainak az egyelőre el nem ismert vizsgáiról tárgyaltak. Az egyetemen 

belüli önálló magyar struktúrák létrehozásáig nem jutottak el. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

szerint egyetértettek abban, hogy a diákoknak nem szabad kárt szenvedniük a magyar tagozat 

és a román vezetés vitája miatt. 

 
Az Európai Néppárt meghatározó erő, a változások motorja akar lenni 
Európában  
2019. január 29. – MTI, Webrádió, Echo Tv, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Propeller, 

Mandiner, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Néppártnak (EPP) az a célja, hogy a legerősebb frakció legyen az Európai 

Parlamentben a májusi választások után, hogy a változások motorja és iránymutatója 

lehessen Európában - hangsúlyozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Antonio López-

Istúriz White, az EPP főtitkára kedden Bukarestben. Közös sajtóértekezletükön a főtitkár az 

EPP támogatásáról biztosította a romániai tagpártokat, köztük az RMDSZ-t, és az erdélyi 

magyar érdekképviseletnek az EP-ben kifejtett eddigi tevékenységét méltatta. A román média 

kérdésére válaszolva, amely azt tudakolta, nem nehezményezi-e az EPP, hogy az RMDSZ egy 

baloldali, az igazságügyi törvénymódosítások miatt bírált kormányt támogat Bukarestben, 

Antonio López-Istúriz White elmondta, hogy a választások közeledtével inkább az európai 

emberek mindennapjait közvetlenül befolyásoló témákra összpontosítanak, a médiának pedig 

általában más prioritásai vannak. Emlékeztetett, hogy a román szociáldemokraták néppárti 

"összeesküvést" sejtenek a jogállamisággal kapcsolatos bírálatok mögött, de szerinte a 

bukaresti kormányt el kéne gondolkodtassa az, hogy a legélesebb kritikákat Frans 

Timmermans európai bizottsági alelnöktől, az európai szocialisták csúcsjelöltjétől és a 

liberális EP-frakciótól kapta. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/139445/Az_Europai_Neppart_meghatarozo_ero_a_valtozasok_motorja_akar_lenni_Europaban
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Maros megye lesz a díszvendége a Budapesti Székely Bálnak 
2019. január 29. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Demokrata, Erdély.ma 

A Budapesti Székely Bál idei díszvendége Maros megye lesz -  mondta Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatornán. Az elnök 

elmondta, hogy a jótékony célú székely bál teljes bevételét ezúttal is rászoruló székelyföldi és 

kárpátaljai magyar szervezeteknek, külhoni közösségek számára ajánlják fel a szervezők. Az 

eseményt március 2-án tartják a Pesti Vigadóban. A bál díszvendége tavaly Székelyudvarhely 

volt, idén Maros megye mutatkozik be, fellép a Maros Művészegyüttes. A vacsora 

menüválasztása is a székely hagyományokra épít - fűzte hozzá. A Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet által immár hatodik éve megrendezett Budapesti Székely Bál célja a 

székelyföldi magyarság és az anyaország kapcsolatának erősítése - mondta az elnök. 

 

Magyarnak lenni jó 
2019. január 30. – Farkas Anita – Demokrata 

A magyar embernél nagyobb értéket még nem termelt ki a Kárpát-medence, ezért nem 

szabad hagyni, hogy a sok száz éve alatt kiérlelődött minőségünket bárki is megkérdőjelezze – 

mondja Lőrinczi Zoltán. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kárpát-medencei 

magyar oktatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára a marosvásárhelyi egyetemi 

kórház igazgatói posztját cserélte le nemrégiben a magyarság más irányú szolgálatára. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2019. január 30-i számában olvasható) 

 
 

Novák Csaba Zoltán a MOGYE-ügyről: „pótkocsi szerepet” adnak a magyar 
tagozatnak 
2019. január 29. – transindex.ro 

Eredménytelenül végződtek a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Technológai Egyetem (MOGYTTE) vezetése és a magyar tagozat képviselői között folytatott 

hétfő esti tárgyalások. Az estébe nyúló négyórás megbeszélésen csak a megbeszélések 

folytatásáról tudtak megállapodni. A tárgyalásról megkérdezték Novák Csaba Zoltán Maros 

megyei szenátort, aki elmondta, hogy a vizsgáztatás kapcsán kialakult helyzetről, illetve a 

magyar kar helyzetéről szerettek volna egyeztetni, de végül csak a vizsgáztatásról tudtak 

tárgyalni. Novák elmondta, hogy az álláspontok nagyon nehezen találkoztak, de a magyar fél 

mindvégig kitartott amellett, hogy az újonnan bevezetett egységes vizsgáztatási rendszer 

hátrányosan érinti a magyar diákokat, mivel kizárja a vizsgákra való felkészülésben a magyar 

nyelvű szakkönyvek használatát. Novák emellett hangsúlyozta, hogy az egyetem döntése az 

oktatók akadémiai szabadságát is megnyirbálja, hiszen nem nagyon lehet olyat hallani, hogy 

egyetem ne bízzon meg egy professzor vizsgáztatási módszereiben.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27635&Novak_Csaba_Zoltan_a_MOGYEugyrol_8222potkocsi_szerepet8221_adnak_a_magyar_tagozatnak
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27635&Novak_Csaba_Zoltan_a_MOGYEugyrol_8222potkocsi_szerepet8221_adnak_a_magyar_tagozatnak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 30. 
3 

 

Kelemen Hunor: Kell készülni, és el kell menni vizsgázni 
2019. január 29. – Bihari Napló 

Kell készülni, és el kell menni vizsgázni – erre biztatta kedden a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) diákjait Kelemen Hunor, 

az RMDSZ szövetségi elnöke. ,,A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Technológiai Egyetem rektorával négy órán keresztül tárgyaltunk, eredménye az, hogy az 

egyetem vezetőségének el kell ismernie a vizsgákat. Ezt elmondtam a diákoknak is: 

tanuljanak, készüljenek, menjenek vizsgázni” – írja Facebook-bejegyzésében Kelemen. A 

szövetségi elnök hozzáteszi: Leonard Azamfirei rektornak elmondták, hogy a magyar 

diákokat hátrányosan érintő új vizsgáztatási módszer ,,méltánytalan” és nem értenek egyet 

vele. 

 
Rekordidő alatt elfogják a romángyalázókat, bottal ütik a magyarellenesek 
nyomát 
2019. január 30. – Krónika 

Furcsa kettősség figyelhető meg a rendőrség munkája kapcsán: miközben a románellenes 

megnyilvánulások esetében feltűnő hatékonysággal jár el a bűnüldöző szerv, fordított 

esetben, amikor a magyarok a gyűlöletkeltés célpontjai, roppant lassan halad a nyomozás. 

A marosvásárhelyi rendőrségnek például rekordidő alatt sikerült kézre kerítenie és 

előállítania azokat a gyanúsítottakat, akik az utóbbi hónapokban románellenes feliratokkal 

mázoltak össze néhány épületet. Ehhez képest Nagyváradon tapodtat sem halad előre az év 

végén történt magyarzászló-égetési kísérlet ügyében zajló nyomozás. 

 
Magyar esély a forradalmi hangulatban 
2019. január 30. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „anno az egyetemi autonómiára hivatkozva nem léptették életbe 

a MOGYE-n az oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. Ám most már 

remélhetőleg mindenki számára egyértelművé vált, hogy az egyetem berkein belül szó sincs 

autonómiáról: elnyomással, hamis ígérgetésekkel, megalapozatlan cselekedetekkel, 

elvetemülten próbálják központosítani az irányítást. A diáknép most fellázadt ez ellen, a 

„forradalmi” hangulat pedig az eddigi legkeményebb kiállást követeli a magyar karért harcoló 

oktatóktól, diákoktól, politikusoktól”. 

 
Történelmi ima 
2019. január 30. – Lass Gábor – Demokrata 

Ferenc pápa második katolikus egyházfő, aki ellátogat Romániába, és az első, aki 

Székelyföldön szentmisét tart. Milyen nemzetpolitikai jelentőséggel bír a pápa erdélyi 

látogatása, és milyen változást hozhat ez a történelmi esemény a székely katolikusok 

életében? 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2019. január 30-i számában olvasható) 
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Magyar mise Csángóföldön 
2019. január 30. – Sayfo Omar – Demokrata 

Másfél évszázad után újra magyarul szólhatott a mise Bákóban. A győzelem azonban 

keserédes. A jászvásári püspökség jóváhagyása csak havi egy misére vonatkozik, és arra is 

csak kísérleti jelleggel. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2019. január 30-i számában olvasható) 

 

Tovább éleződik a helyzet a rimaszombati polgármester és a képviselő-testület 
között 
2019. január 29. – Felvidék Ma 

December negyedikén tartotta alakuló ülését a rimaszombati városi képviselő-testület, az 

azóta eltelt nem egész két hónap alatt ma már hatodik alkalommal találkoztak a képviselők. 

Az ülés legfontosabb témája az idei költségvetés volt, de az ülés mintegy háromórás vita után 

félbeszakadt. A polgármester és a város vezetése tiltakozásul az utolsó pillanatban, alapjaiban 

módosított költségvetés miatt kivonult az ülésteremből, ahogy a képviselők egy része is. Bár 

21 képviselőből 12 maradt, ügyészi javaslatra az ülést félbeszakították. 

 

Bugárt ismételték, Menyhártot nem fogják 
2019. január 29. – Felvidék Ma 

Menyhárt József MKP-elnök és köztársaságielnök-jelölt szombaton a Pátria Rádió Délidő 

című műsorának a stúdióvendége volt. Akik a mai ismétlésre várnak, azok hiába teszik, az 

ugyanis elmarad. A Délidő élő adásai szombatonként kerülnek az éterbe, és azokat 

rendszerint kedden, a 13 órai hírek után ismétlik. Most, a Menyhárt Józseffel folytatott 

beszélgetés végén azonban a műsor házigazdája, Miklós Péter bejelentette: „… lévén, hogy 

Menyhárt úr hétfőn hivatalosan is belép az államfő-jelöltek versengésébe, ezért kedden – 

kivételesen – ezt a mai adást már nem ismételjük.” Nyilván nem Miklósi Péter hozta a 

döntést, hanem a közszolgálati rádió. 

 

Elmaradt Érsekújvárott a ma délelőttre összehívott testületi ülés 
2019. január 29. – Ma7.sk 

Tizenkét képviselő kérvénye alapján hívta össze Klein Ottokár a város polgármestere a 

képviselő-testület rendkívüli ülését ma délelőttre. Mivel az ülésre csak 12 képviselő érkezett, 

13 indokoltan maradt távol, az ülést határozatképtelenség miatt nem tudták megtartani. 

Török Józsefet, az MKP érsekújvári képviselőjét kérdezték az okokról és az előzményekről. Az 

elmúlt csütörtökön 12 képviselő eljuttatott a városházára egy kérvényt, melyben a testület 

összehívását kezdeményezték. Ennek a város polgármestere a jogszabályok értelmében 

mielőbb eleget tett. Egy olyan beruházásról akartak tárgyalni, melynek megvalósítása már 

folyamatban van. Kérvényük indoklásában azt javasolták, ne folytatódjon a kommunális 
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hulladék tárolására szolgáló szemeteskukák, konténerek befedése és bekerítésük a 

lakótelepeken. 

 

Nyilas Mihály: A kisebbségi jogvédelem az ország stabilitásának a tényezője 
2019. január 29. – Pannon RTV 

Nyilas Mihály a lengyelországi Rzeszowban január 24-25-én megtartott 12. Európa-Ukrajna 

Fórumon beszélt Vajdaság nemzeti kisebbségei egyéni és kollektív jogaik érvényesítésének 

körülményeiről. Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási, 

jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi–nemzeti közösségi titkár részt vett a 

lengyelországi Rzeszowban 2019. január 24-25-én megtartott 12. Európa-Ukrajna Fórumon. 

 

A Forum pályázati felhívása 
2019. január 29. – Pannon RTV 

Az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet pályázatot hirdet 35 évnél fiatalabb vajdasági magyar 

szerzők számára. Szépirodalmi vagy értekező prózai jellegű kéziratokat várnak 2019 

szeptember elsejéig. Pályázni a kéziratleadási utasításnak megfelelő, szépirodalmi vagy 

értekező prózai jellegű kézirattal lehet. A részletes pályázati utasítások a könyvkiadó 

honlapján olvashatók. 

 

Tanulnak és tanítanak – Népzeneoktatói képzés Kárpátalján 
2019. január 29. – karpatalja.ma 

A Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja szervezésében elindult a népzeneoktatói képzés. A 

huszonöt jelentkező a féléves kurzus tapasztalatait használhatja fel nyártól a fiatal zenészek 

oktatásában. Januárban kezdődött Kárpátalján a hangszeroktatói pedagógusképzés, amely 

egyenes folytatása a 2018 szeptemberében indított néptánc-oktatói tanfolyamnak. A program 

szervezői, a kárpátaljai Hagyományok Háza Hálózat munkatársai egy korábbi kezdeményezés 

sikerére alapoztak: 2014-ben indult a Hagyományok Háza, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet ötéves népzene, 

néptánc, népi ének mesterképzése. A tanfolyam legfontosabb célja a repertoárbővítés volt, 

minden évben egy-egy tájegység anyagát dolgozták fel a résztvevők. 

 

Lakitelek harmadszor is böllérkirály 
2019. január 29. – Kárpátalja 

A beregszászi járási Mezőgecse idén tizenharmadik alkalommal adott otthont a megye egyik 

legnépszerűbb turisztikai eseményének, a nemzetközi böllérversenynek. A rendezvény a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a Mezőgecsei Hagyományőrzők és 

Falufejlesztők Egyesülete, a Mezőgecsei Községi Tanács szervezésében, illetve a magyar 
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kormány, a Bethlen Gábor Alap és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a 

támogatásával valósult meg. 

 

A kárpátaljaiak többsége barátot lát Magyarországban 
2019. január 29. – Kárpátalja 

Az Ilko Kucseriv demokratikus kezdeményezések alapítvány közvélemény-kutatást végzett 

Kárpátalján azzal a céllal, hogy megtudják a lakosság véleményét arról, hogy 

Magyarországban barátot vagy ellenséget látnak. A megkérdezettek 51%-a azt állítja, hogy 

Magyarország barátságos politikát folytat, mely által segíteni tudja az itt élő magyarságot. A 

válaszolók 14%-a azonban egy esetleges terület-visszaszerzési „akciót” lát a szomszédos 

ország jelenlegi politikájában. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 29. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Néppártnak az a célja, hogy a legerősebb frakció legyen az Európai Parlamentben 

a májusi választások után, hogy a változások motorja és iránymutatója lehessen Európában - 

hangsúlyozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azon a sajtótájékoztatón, amit az Európai 

Néppárt főtitkárával tartott közösen ma Bukarestben.  

 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román többségű vezetése – amely a 

tanügyi törvény előírásai ellenére nem engedélyezi magyar kar, illetve magyar főtanszékek 

megalakítását – nemrégiben önálló angol kart hozott létre, néhány hete pedig egységes 

vizsgarendszert vezetett be. Az új szabályzat szerint – a tanítási nyelvtől függetlenül – azonos 

tételek és pontozás alapján kell megtartani a vizsgákat. Ez ellen beadványban is tiltakoztak a 

magyar oktatók, valamint a magyar diákszövetség is, ez utóbbi tiltakozó demonstrációt is 

tartott. Ebben a feszült helyzetben nagy várakozás előzte a hétfői találkozót, amin jelen volt az 

RMDSZ elnöke is.  

 

Szerbiában újévtől megszűnt a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása. Pontosabban a 

kivonatok formanyomtatványa továbbra is kétnyelvű, esetünkben magyar és szerb, de az 

okiratra az adatok csak szerb nyelven és cirill betűkkel kerülnek fel. A délvidéki magyarok 

körében ez nagy felháborodást keltett, mert fizetni kell a hivatalos fordításért, ha 

https://karpataljalap.net/2019/01/29/karpataljaiak-tobbsege-baratot-lat-magyarorszagban
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-29_18-02-00&enddate=2019-01-29_18-40-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-29_18-02-00&enddate=2019-01-29_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 30. 
7 

magyarországi ügyintézéshez kell a dokumentum. A Vajdasági Magyar Szövetség kapcsolatba 

lépett az illetékes minisztériummal, hogy megoldást találjanak a problémára.  

 

A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont tavaly decemberben főiskolai 

hallgatók bevonásával nagyszabású közvélemény-kutatást végzett többek között arról, hogy a 

kárpátaljai magyarság körében milyen az ukrán politikai események iránti érdeklődés, 

különös tekintettel a közelgő elnökválasztásra. Iváncsik Attila az eredményekről kérdezte 

Darcsi Karolinát, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkárát, a Lehoczky Tivadar 

Társadalomkutató Intézet Kutatóját. 

 

Zöldövezet-programokat támogat Romániában a MOL társaság. A tavalyi sikeres 

pályázatokról és az idei kiírásokról tartottak beszámolót ma Csíkszeredában, a Polgártárs 

Alapítvány székhelyén. Az együttműködés 13 éve tart. Az idei a 14. pályázati kiírás.  

 

Élete első kitüntetését kapta a napokban a dobóruszkai Varga László. A Csemadok 

Közművelődési-díjban részesítette, mert megerősítette a szlovák-ukrán határon fekvő faluban 

élő Dobó-kultuszt, és Varga László „ma is első számú őrzője az egri várkapitány emlékének a 

végvárnak számító Ung-vidéken” – állt a méltatásban. Haják Szabó Mária kérdezte a 

kitüntetettet. 

 

Mecser Szilvia a Petőfi Sándor Program temesvári ösztöndíjasa, fogadó szervezete a Szórvány 

Alapítvány. Tevékenysége nagyon szerteágazó, ami összeköti, az a magyar nyelv és a néptánc. 

Temesvári tartózkodásának félidejénél Lehőcz László egyfajta mérleg elkészítésére kérte, és a 

további tervekről is kérdezte Mecser Szilviát. 

 

 

 


