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Nyomtatott és online sajtó 
 

Rajz- és esszépályázatot hirdettek a magyar címer és zászló ünneplésére 
2019. január 9. – MTI, Híradó, Lokál, Webrádió, Erdély.ma 

Rajz- és esszépályázatot hirdetett a magyar címer és zászló ünneplésére a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet, amely február 22-ig várja három korcsoportban az alkotásokat. Az 

Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául március 16-át jelölte ki, valamint II. 

Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es évet 

Rákóczi-emlékévvé nyilvánította, így idén a pályázók "Istennel a hazáért és a szabadságért!" 

témakörben is benyújthatják pályamunkáikat a zászló és a címerábrázolások mellett - 

olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A pályázatra a világ bármely 

pontján élő magyar óvodások, általános és középiskolai diákok és egyetemisták nevezhetnek. 

A rajzpályázatra a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, valamint a határon 

túli nemzetrészek zászlóit, esetleg saját Rákóczi-ábrázolást bármilyen szabadon választott 

technikával meg lehet jeleníteni, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy 

történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva. 

 

Áll a bál az EMNP és az RMDSZ között a nagyváradi zászlóügyben 
2019. január 9. – Krónika 

Heves pengeváltás folyik a magyar politikai alakulatok között a tavalyi év utolsó előtti napján 

Nagyváradon történt zászlóégetési kísérlet kapcsán, amely újabb ürügyet teremtett az EMNP 

és az RMDSZ közötti csatározásra. Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

országos alelnöke szerdán elutasította Cseke Attilának, az RMDSZ Bihar megyei elnökének 

egy nappal korábban tett kijelentését, miszerint a néppárti politikus közösségi oldalán azt 

írta: a magyar zászlót provokációra használja az RMDSZ. Az RMDSZ szenátora keddi 

nagyváradi sajtótájékoztatóján közölte azt is, hogy akkor ilyen alapon a Tőkés László európai 

parlamenti váradi irodájára kitűzött magyar lobogó is provokációnak számít. Az Ilie Bolojan 

magyarságügyi tanácsadójaként is tevékenykedő Zatykó szerint Cseke a magyar nemzeti 

lobogó védelmében megfogalmazott Facebook-bejegyzésével ellentétes, rosszindulatú 

értelmezést magyarázott bele a szövegébe. 

 

Gyergyói vállalkozókkal találkozott Kelemen Hunor 
2019. január 9. – szekelyhon.ro 

A gyergyói-medence fejlesztési lehetőségeiről beszélgettek a gyergyószentmiklósi székhelyű 

Arbor Vállalkozók Szövetsége vezetői szerdán Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Az 

Arbor Vállalkozók Szövetsége Kelemen Hunort arról is tájékoztatta, hogy elképzelésük szerint 

a Gyergyói-medencének stratégiai faipari bázissá kell válnia mind a régió, mind pedig az 

egész ország számára, hogy ehhez olyan pénzügyi forrásokra van szükség, amelyek 
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megvalósíthatóvá teszik ezt az elképzelést. Hasonló alapokra lesz szükség a turizmus 

fejlesztéséhez is. A megbeszélésen sí- és akár szánkópálya-rendszerek kialakításának 

lehetősége is felmerült. 

 

Péter Ferenc: Székelyföldnek markánsan kell hallatnia a hangját  
2019. január 9. – maszol.ro 

A Transilvania Motor Ring megnyitása, a marosvásárhelyi repülőtér újraindítása, a Megyei 

Klinikai Kórház fejlesztése – csak néhány a Maros Megyei Tanács tavalyi megvalósításai 

közül. Péter Ferenc megyei tanácselnököt a székelyföldi megyék együttműködéséről is 

kérdezték. 

 
Elmennek a gyermekvállaló magyar fiatalok 
2019. január 10. – Krónika 

A népességszerkezet megváltozása és elöregedés figyelhető meg a kolozsvári, tágabb 

értelemben pedig az erdélyi magyarság körében. Horváth István szociológus szerint ezzel és a 

fiatalok elvándorlási kedvének erősödésével magyarázható, hogy a korábbi évekkel 

összehasonlításban tavaly kevesebb magyar gyermek született a kincses városban. A 

társadalomkutató úgy véli, a jelenség ellenszere lehet a fiatalok munkaerő-piaci 

stabilitásának megteremtése, másrészt az úgymond felnőtté válás és a felnőtti autonómia 

kialakulásában meghatározó szerepet játszó lakáshoz való hozzáférés támogatása. 

 
Még nagyobb tanügyi bérek kellenek 
2019. január 10. – Krónika 

Szinte megduplázódott a nettó átlagbér a tanügyben az elmúlt négy évben, viszont a juttatás 

még így is jócskán elmarad a várakozásoktól és a közszféra más területein dolgozók 

fizetésétől. A tanügyi alkalmazottak egy része csak második megoldásként tekint állására, így 

munkáját is ebben a szellemben végzi. 

 
Újabb útkereszteződésben az erdélyi arisztokrácia 
2019. január 9. – Figyelő – Csinta Samu 

Egyre több magyar történelmi család leszármazottja bukkan fel Erdélyben, lakja be immár 

életvitelszerűen az ősi birtokot. Közben pedig egyre erősebben fúj az ellenszél, a román 

hatalom minden eszközzel igyekszik megakadályozni a kommunizmus idején elkobzott 

ingatlanok visszaszolgáltatását, illetve ellehetetleníti a régi tulajdonosokhoz visszakerült 

birtokok fenntartását. 

( A cikk teljes terjedelmében a Figyelő hetilap 2019. január 9-i számában olvasható.) 
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A kormány szerint javult a kisebbségi nyelvek helyzete a hivatali 
nyelvhasználatban 
2019. január 9. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A kormány szerdán jóváhagyta a szlovákiai nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló 

jelentést, amely a 2017-2018-as időszakról szólt. A dokumentumot a Szlovák Kormányhivatal 

és a nemzeti kisebbségekért felelős kisebbségi kormánybiztos hivatala dolgozta ki. „Egy a 

lehető legrészletesebb jelentést akartunk kidolgozni, ezért mindenkit megszólítottunk, akit a 

nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény érint. Megállapíthatjuk, hogy a 2016-os 

évhez képest szélesebb körben használatosak a nemzeti kisebbségek nyelvei, ami főleg a 

magyar és a roma nyelvre érvényes” – mondta Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. 

 
MCC: kiegészítő ismeretgyarapítás középiskolásoknak 
2019. január 9. – Ma7.sk 

A budapesti Mathias Corvinus Collegium ingyen igénybe vehető Középiskolás Programját 

mutatta be január 9-én a Selye János Gimnázium aulájában összegyűlt harmadikosoknak 

Nagy Csomor András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elsős jogászhallgatója, e program 

juniorképzésének egyik felvidéki tagja. A nívós ismeretgyarapítást Romsics Ignác 

történészprofesszor, a program fővédnöke szavatolja. Mivel e páratlan lehetőség a helytől 

független, elektronikus tanulás (e-learning) és a gyakorlati képzések legnagyobb előnyeit 

egyesíti, érdemes arra jelentkezni. A felvételt nyerő fiatalok  pályaválasztása tudatosabbá 

válik, miközben jelentős magyar szaktekintélyekkel és több száz hasonló érdeklődésű MCC-s 

diákkal köthetnek személyes ismeretséget. 

 
Felvidéki magyarokat is kitüntetett Andrej Kiska 
2019. január 9. – Felvidék Ma 

Január 8-án a Szlovák Köztársaság létrejöttének 26. évfordulója alkalmából a Szlovák 

Filharmónia pozsonyi épületében az ország kulturális és társadalmi életének harminc jeles 

személyiségét tüntette ki Andrej Kiska köztársasági elnök, közülük hármat in memoriam. A 

kitüntetettek között felvidéki magyarok is voltak. A köztársasági elnök ünnepi beszédében 

kifejtette: a díjazottak a legméltóbban képviselik a szlovákiai társadalom alapjait képező 

értékeket. Mint mondta, nehéz volt a választás. „Többen vannak ma Szlovákiában, akik 

szintén megérdemelnék a kitüntetést. Ismert és kevésbé ismert emberek országszerte, akikre 

mind büszkék lehetünk” – jelentette ki Andrej Kiska. 

 
Bugár miniszterei alkalmasnak tartják Ficót az alkotmánybírói posztra 
2019. január 9. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd miniszterei, Sólymos László és Érsek Árpád úgy vélik, Robert Fico (Smer-SD) 

alkalmas az alkotmánybírói posztra. Ezt a szerdai kormányülés előtt jelentették ki. Sólymos 

László környezetvédelmi miniszter szerint Fico rendelkezik a kellő tapasztalattal és 

szakképzettséggel ahhoz, hogy alkotmánybíró lehessen. „Mindenképpen olyan jelölteket 

választanék, akik garantálják, hogy helyt állnak ebben a pozícióban” – mondta a zöld tárca 
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vezetője. Egyben megerősítette, hogy Fico jelöléséről kedden szerzett tudomást. Érsek Árpád 

közlekedési miniszter úgy véli, ha Fico megfelel minden törvény által előírt feltételnek, 

pályázhat erre a pozícióra. Arra a kérdésre, hogy szerinte a Smer-SD elnöke független 

alkotmánybíró lenne-e, úgy reagált, hogy ezt annak a lelkiismeretére bízza, aki alkotmánybíró 

akar lenni. 

 

Szabadka: Élményalapú vizuális programozás 
2018. január 9. – Vajdaság MA 

A különböző programozási nyelvek alapjaival ismerkedhetnek meg a héten a gyerekek a 

szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban. A téli vakáció utolsó 

hetében szervezték meg ugyanis a téli informatikai tábort. Erről elsőként Kosányi Tamás 

képzési referenst kérdeztük. 

 

Állami kitüntetést kapott Tóth Péter Lóránt 
2019. január 9. – Kárpátalja 

2018-ban a Pro Cultura Hungarica-díjat a magyar kultúra értékeinek külhoni 

megismertetésében és terjesztésében végzett tevékenységéért, a Kárpát-medence szellemi 

újraegyesítéséért többek között Tóth Péter Lóránt versvándor kapta, aki önként vállalt 

feladatként évek óta járja a Kárpát-medence és a magyar diaszpóra iskoláit, templomait, 

művelődési intézményeit, irodalmi-történelmi előadásaival az anyanyelv megőrzését, a 

szülőföldön maradást s a nemzeti identitástudatot erősíti. A díjra az ajánlást az Eszék-

Baranya Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat, a Vajdasági Magyar Versmondók 

Egyesülete, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezete, a Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség és az Újvidéki Európa Kollégium elnökei írták alá. 

 
Új óvodát avattak Munkácson 
2019. január 9. – Kárpáti Igaz Szó 

A kedden hivatalosan átadott munkácsi 4. számú óvoda új épülete negyvenöt gyermeknek 

nyújt korszerű, minden tekintetben megfelelő körülményeket. A Béke utca 86/E szám alatti 

létesítményben három csoportban 2-5 éves korú gyerekek ukrán és magyar nyelven tanulnak 

majd, de tervben vannak angol órák is. Az épület korszerű fűtési rendszerrel van ellátva, a 

tetőre napelemeket telepítettek. Az építkezést a helyi római katolikus egyház finanszírozta. 

 

Moszkal a top-100-ban 
2019. január 9. – Kárpát Igaz Szó 

A megyei állami közigazgatás elnöke egyetlen kárpátaljaiként bekerült a Korrespondent 

folyóirat 2018 legbefolyásosabb ukrajnai személyiségeinek rangsorát tartalmazó 
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különszámába, tájékoztat a carpathia.gov.ua. A politikai és gazdasági elemzők által készített 

felmérésben Hennagyij Moszkal seregnyi minisztert, parlamenti bizottsági elnököt, menő 

cégvezetőt, diplomatát előzött meg, közöttük az oktatási és tudományos minisztert, a 

környezetvédelmi tárca és az Állami Fiskális Szolgálat vezetőit. 

 

Horváth Ferenc továbbra is a csúcsszervezet elnöke 
2019. január 09. – Népújság  

mmonk0219A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) új 

összetételű tanácsa hétfői alakuló ülésén Lendván a következő négyéves mandátumra is 

Horváth Ferencet, a magyar közösség parlamenti képviselőjét választotta meg a 

csúcsszervezet elnökének. Az MMÖNK-nak ebben a mandátumban főállású ügyvezető elnöke 

is lesz. 

 

Az MMÖNK Tanácsának tagjai 
2019. január 9. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség (MNÖNK) Tanácsának 21 tagját 

az öt kétnyelvű község nemzetiségi önkormányzata delegálja: a lendvai (LKMNÖK) tíz, a 

dobronaki (DKMÖNK) négy, a maráci (MTKMNÖK) három, valamint a sali (ŠKMNÖK) és a 

hodosi (HKMNÖK) két–két tagot. 

 
Emelkedő pályán 
2019. január 9. – Népújság  

Amint az MMÖNK elnökének és munkatársainak hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, tavaly 

többek közt a 700 ezer eurós szlovén gazdasági támogatás is elősegítheti a Muravidék 

nemzetiségileg vegyesen lakott területének emelkedő pályára állását. 

 

Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2019. január 9. – Kossuth Rádió 

 

Zárt meghallgatáson fogadta az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelőit 

Beregszászon a Kárpátalja hetilap szerkesztőségében Darcsi Karolina a KMKSZ politikai-

kommunikációs titkára, a Kárpátalja hetilap főszerkesztője. A témák között a magyarellenes 

ukrajnai hangulatkeltés és a kárpátaljai magyarok törvényi-jogi helyzete szerepeltek, 

tájékoztatta műsorunkat Darcsi Karolina tudósítónk, Iváncsik Attila kérésére. 
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Nincs ellenjelöltje Kelemen Hunornak a harmadik RMDSZ elnöki mandátum elnyerésében. 

Mostanig kellett volna iktatnia jelölését az esetleges kihívónak. Formálisan a február végi 

kolozsvári kongresszus dönt az RMDSZ elnöki tisztségéről. Kelemen Hunort Szilágyi Szabolcs 

kérdezte. 

 

A nagyváradi 4. honvéd gyalogezred még 1914 augusztusában elindult az északi front, Galícia 

felé, és néhány napon belül átesett a tűzkeresztégen. Kratochvil Károly parancsnoksága alatt 

súlyos, nagy veszteségeket követelő harcokat vívott, amelyek során számtalanszor tűntek ki a 

honvédek bátor helytállásukkal.  A nagyváradi 4. honvéd gyalogezredre emlékeztek a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában. Az esemény egyik fő mozzanata a 

veszteséglista átadása volt. Az elkészült veszteséglista könnyen áttekinthető és bárki számára 

kutatható immár a Királyhágómelléki Református Egyházkerület levéltárában is.  

 

Személyes vallomások alapján mutatja be az elmúlt évszázadot a Mi történt velünk? Erdély 

1918-2018 Mikrotörténetek az erdélyi magyarság utóbbi száz évéből c. kötet, amelyet tegnap 

mutattak be Kolozsváron.  

 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a Magyar Nemzeti Tanács társszervezésében 

immár negyedik alkalommal rendezi meg Téli Egyetemét. Keddtől szombatig kilenc 

akkreditált képzésre kerül sor három helyszínen: Szabadkán, Magyarkanizsán és Muzslyán. A 

szabadkai képzés egyik kérdésköre a nyelvoktatás problémája volt.  Csépe Valéria 

pszichológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja előadása után 

beszélgetett tudósítónkkal, Németh Ernővel. 

 

A Pozsony múltját kutató és a széles nagyközönség elé táró Pozsonyi Kifli Polgári Társulás 

minden év végén oklevéllel ismeri el azokat, akik segítették a szervezet munkáját. Ami nem 

egyszerű, hiszen aligha találunk a térségünkben olyan várost, amely néhány évszázad 

leforgása alatt két különböző ország fővárosa volt, illetve lett, s amelyben szinte teljesen 

lecserélődött a lakosság. Az idei elismertek egyike Holényi Gergő, a csallóközi Nagymegyer 

polgármestere, akivel Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

 

 

 


