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Nyomtatott és online sajtó 
 

EP-jelöltállítás: Kelemen Hunor udvariasan kikosarazta az MPP-t 
2019. január 17. – Krónika 

Egy politikai szervezet erejét mandátumokban mérik, ezért arra kérjük a Magyar Polgári 

Pártot (MPP) hogy az idei európai parlamenti választásokon vegyék figyelembe a 2020-as 

romániai parlamenti és helyhatósági választásokat is – jelentette ki csütörtökön 

Sepsiszentgyörgyön Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke a Háromszéki Küldöttek Tanácsának 

(HKT) bővített ülése előtt tartott politikai beszámolója keretében reagált az RMDSZ politikai 

szövetségesének számító polgári alakulat múlt hétvégén megfogalmazott igényéről, miszerint 

befutóhelyet kér az RMDSZ EP-jelöltlistáján. Kelemen előrebocsátotta, hogy az RMDSZ 

március elején dönt jelöltlistája összetételéről. A szövetség elnöke úgy fogalmazott, a 

választópolgárok együttműködést várnak el, a magyar közösség érdeke pedig, hogy képviselői 

legyenek az uniós törvényhozásban, ehhez pedig a 2016-os belföldi megmérettetésekhez 

hasonlóan „mindenkinek hozzá kell tennie az erejét”. A politikus szerint az együttműködés 

eredménye, hogy a 2016-os helyhatósági választáson az MPP kétszer annyi polgármesteri 

mandátumot szerzett, mint azelőtt. 

 

Statisztikai adatbázist, intézményi tárházat indított útjára az RMDSZ 
2019. január 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

Erdélystat néven statisztikai szolgáltatás beindítását jelentette be csütörtökön Kolozsváron az 

RMDSZ. Az oldalon az Erdélyre és a romániai magyar közösség helyzetére vonatkozó 

statisztikai adatok, illetve erdélyi intézmények tárháza lelhető fel. Porcsalmi Bálint, a 

szövetség ügyvezető elnöke elmondta: az Erdelystat.ro portál magyar nyelven és magyar 

szempontok szerint rendezve tesz közzé olyan hivatalos romániai statisztikai adatokat, 

amelyek nyilvánosak ugyan, de esetenként nehezen elérhetők. Az RMDSZ kezdeményezésére 

létrehozott portál – melyet a Bethlen Gábor Alap támogatásával az Iskola Alapítvány 

működtet – az erdélyi magyar intézmények világáról is eligazítást kíván nyújtani 

felhasználóinak. Az MTI kérdésére Porcsalmi Bálint elmondta: a portál létrehozására az Ezer 

év Erdélyben, száz év Romániában program keretében nyertek támogatást a Bethlen Gábor 

Alaptól. A portál létrehozására és az első évi működtetésére százezer eurónak megfelelő 

összeg áll rendelkezésre. 

 

Január végéig várják a középiskolások jelentkezését a Mathias Corvinus 
Collegium képzéseire 
2019. január 18. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kárpátalja  

Január 31-ig várják a társadalomtudományok iránt érdeklődő magyarországi és a külhoni 

magyar középiskolások jelentkezését a Mathias Corvinus Collegium (MCC) iskola mellett 

végezhető, ingyenes kurzusaira, amelyekről szombaton nyílt napon tájékozódhatnak az 
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érdeklődő diákok Budapesten. A tehetséggondozó intézmény programjába felvételt nyert 

tanulók az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a nyolchetes rendszerben 

működő e-learning-kurzusok közül. A témák között megtalálható a modern kori történelem, a 

közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, valamint egy magyar és egy angol nyelvű íráskészség-

fejlesztő kurzus is - közölte az intézmény az MTI-vel. Az online képzés mellett havonta egy 

személyes készségfejlesztő napot tartanak, amikor a diákok szakértők által tartott 

előadásokon, általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani 

tréningeken vehetnek részt. 

 

Sógor Csaba szerint nagyobb hasznot húzhatnak az erdélyi magyarok a három 
legfontosabb uniós pénzalapból 
2019. január 17. – Krónika 

Erősebb hangsúlyt kíván fektetni az Európai Parlament a régiók közti különbségek 

felszámolására, a vidéki térségek támogatására és a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentésére az EU egyik legjelentősebb pénzalapján keresztül – számolt be Sógor Csaba, 

miután az Európai Parlament plénuma szerdán megszavazta az Európai Szociális Alap+ 

2021-2027-es költségvetési időszakra vonatkozó célkitűzéseit és a költségvetési keret 

növelését. 

 
Román nemzeti hősöket gyalázó falfirkák jelentek meg Marosvásárhelyen  
2019. január 17. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Ismeretlen elkövetők Horea, Cloșca és Crișan, valamint Avram Iancu román nemzeti hősöket 

gyalázó felíratott festettek fel a marosvásárhelyi Avram Iancu emlékház falára. A gyalázkodó 

falfirkákról Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) politikusa közölt fényképeket 

a Facebook-oldalán. A gyalázkodó feliratok alá egy Magyarországot éltető mondat is felkerült.  

 

Vass Levente szerint most már nem lehet akadálya a magyar kar létrehozásának 
a MOGYE-n  
2019. január 17. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

Ha lehet angol nyelvű főtanszéket létrehozni a MOGYE multikulturális egyetemen a törvény 

értelmében, akkor nem lehet akadálya a magyar főtanszék vagy akár külön dékáni hivatallal 

rendelkező magyar kar megalakításának sem, írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

közleményében Vass Levente RMDSZ-es parlamenti képviselő. „Üdvözlöm a MOGYE-ügy 

kimozdulását a holtpontról az angol főtanszék megszavazásával és remélhetőleg minél 

hamarabbi kialakításával is. A magyar tanári kar kivonulása és a politikai következetes kiállás 

a törvényben foglaltak és a minket megillető jogok betartásáért elindított egy olyan 

folyamatot, mely összefogással megoldást hozhat a MOGYE-ügyben”- fogalmaz 

sajtóközleményében a politikus.  
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A negyedik bírót jelölték ki Borbolyék perében 
2019. január 17. – szekelyhon.ro 

A Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper tárgyalásának vezetésére egy év 

után ismét új bírót jelöltek ki. A bíróság újabb átiratot küld a Román Hírszerző Szolgálatnak, 

hogy pontosítsa a vádlottak megfigyelése során végzett tevékenységét.  

 
Az angol kar mintájára önálló magyar nyelvű MOGYE-kar létrehozását kéri az 
RMDSZ 
2019. január 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ és a MOGYE magyar oktatói között zajló egyeztetés értelmében január végén 

találkozóra kerül sor az egyetem vezetőségével, ahol kérjük, hogy az önálló angol nyelvű kar 

mintájára hozzák létre az önálló magyar nyelvű kart is az egyetemen – jelentette be 

csütörtökön Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke. A tanácselnök 

kifogásolja, hogy miközben az önálló magyar nyelvű kar létrehozásába egy kormány bukott 

bele, az angol nyelvű kar zökkenőmentesen megalakult, útjába senki nem gördített akadályt. 

„Miközben az angol nyelvet beszélő, és angolul tanuló diák- valamint munkaközösség 

önállósodhat, a magyar oktatóknak és diákoknak alá kell vetniük magukat a többség 

akaratának. Az intézmény vezetősége meg sem próbálja leplezni magyarellenességét” – 

szerepel az RMDSZ Maros megyei vezetőjének csütörtöki állásfoglalásában. 

 

Az erdélyi magyar fiatalok hangja kíván lenni a MIÉRT-elnök az EP-kampányban 
2019. január 17. – transindex.ro 

Az erdélyi magyar fiatalok hangja kíván lenni az EP-kampányban – mondta Oltean Csongor 

MIÉRT-elnök csütörtökön, a Háromszéki Képviselők Tanácsának (HKT) gyűlésén. „Az elmúlt 

másfél évben a MIÉRT-ben mint elnök végigjártam az országot, több rendezvényünk volt a 

különböző megyékben élő fiatalok számára, és a pozícióinkat is erősítettük nemcsak a román 

ifjúsági szervezetek körében, hanem európai fronton is, hiszen a YEPP-ben mára egy 

alelnököt tudtunk delegálni Ambrus Zsombor személyében” - emlékeztetett Oltean. Mint 

rámutatott: Romániában a 18-34 év közötti fiatalok aránya 26 százalék, az erdélyi magyarság 

negyedét tehát a Magyar Ifjúsági Értekezlet tudja megszólítani sikeresen, hiszen ők 

dolgoznak együtt velük, ők találkoznak velük nap mint nap, ismerik, sőt élik át ugyanazt, amit 

ez a korosztály. 

 

„Mi történik a Székelyföldet körbevevő országrészekben és országokban?” 
2019. január 17. – maszol.ro 

Az RMDSZ Háromszéki szervezete 90 képviselőt delegál a szövetség tisztújító 

kongresszuságra, ebből 51 személy hivatala vagy tisztsége révén kapott mandátumot a többi 

kongresszusi képviselőt a széki és sepsiszentgyörgyi szervezetek delegálják, döntött 

csütörtökön a Háromszéki Képviselők Tanácsának (HKT) bővített ülésén, ahol nevesítették a 

kongresszusi küldöttek listáján szereplőket. A Háromszéki Képviselők Tanácsának (HKT) 

ülését megelőzően Tamás Sándor az RMDSZ megyei elnöke és Kelemen Hunor szövetségi 
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elnök tartott politikai beszámolót, amint fogalmaztak arról, hogy mi történik a „Székelyföldet 

körbevevő országrészekben és országokban”. Mindkét politikus a közelgő európai parlamenti 

választások témájára élezte ki beszédét.  

 

Molnár András: „Mindenképpen beszélnünk kell a Magyar Házról” 
2019. január 17. – Nyugati Jelen 

A közadakozásból felépített temesvári Magyar Ház szállodává alakításának terve felborzolta a 

kedélyeket a Bánság fővárosában. A közvélemény korrekt tájékoztatása érdekében, a Nyugat 

Jelen közölte Molnár András temesvári jogász hozzászólását a kérdéshez, aki a Magyar Ház 

jogi helyzetéről tájékoztat és a magyar közösség 1930-ban építette ingatlan visszaszerzésére 

irányuló kísérletek történetét foglalja össze. 

 

Vállalják a beruházások jelentette kockázatot akkor is, ha megtámadják a 
kormányhatározatot 
2019. január 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Véget kell venni annak a téves szemléletnek, hogy ami Székelyföldön az államé, az a 

románoké, ami pedig az önkormányzaté, az a magyaroké – szögezte le csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A városvezető annak 

kapcsán beszélt erről, hogy december végén – többszöri próbálkozás után – a román 

kormány elfogadta: a városi sportközpont átkerülhet a román állam és a sportminisztérium 

tulajdonából a sepsiszentgyörgyi önkormányzat birtokába.  

 
Tanasă: a román mindenekelőtt-felett 
2019. január 18. – Krónika 

Bírósági úton próbálja elérni Dan Tanasă, hogy a román megnevezés kerüljön a magyar elé a 

csíkszeredai utcanévtáblákon, miközben Sepsiszentgyörgyön éppen ez a változat nem tetszik 

a „hivatásos” feljelentőnek. Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester szerint az a cél, hogy 

,,megnehezítsék az életünket”.    

 
Késik az új pályázók számlanyitása 
2019. január 18. – Krónika 

Mintegy hétezren még nem kapták meg a Szülőföldön magyarul program keretében nyújtott 

magyar állami támogatást Erdélyben. Kiderült, új számítógépes program telepítése miatt 

húzódtak el a számlanyitások az OTP Banknál az először pályázók esetében. 

 
„Bunta-lap”: be kell hajtani a kárt 
2019. január 18. – Krónika 

Jogerős bírósági ítélet alapján eredeti formájában kell végrehajtani a számvevőszék döntését, 

így Székelyudvarhely polgármesterének be kell hajtania azt a mintegy 500 ezer lejt, amellyel a 

„Bunta-lapot” kiadó Udvarhelyi Média Kft. károsította meg a várost. Azt viszont nem tudni, 

hogy kinek kell fizetnie. 

E
rd

é
ly

 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tenyek_a_temesvari_magyar_haz_jogi_helyzeterol.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/vallaljak-a-beruhazasok-jelentette-kockazatot-akkor-is-ha-megtamadjak-a-kormanyhatarozatot
https://szekelyhon.ro/aktualis/vallaljak-a-beruhazasok-jelentette-kockazatot-akkor-is-ha-megtamadjak-a-kormanyhatarozatot


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 18. 
5 

 
A magyar kultúra napjára készülnek 
2019. január 18. – Krónika 

Több erdélyi, partiumi településen is megünneplik a magyar kultúra napját, amelyet 1989 óta 

tartanak annak emlékére, hogy a feljegyzések szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 

napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Marosvásárhelyen, Nagyváradon, 

Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön is megemlékeznek a magyar kultúra napjáról a 

következő napokban. 

 

A felvidéki magyarok akkor egységet akartak 
2019. január 17. – Ma7.sk 

Duray Miklós, az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, a komáromi nagygyűlés ötletgazdája 

egyik cikkében így fogalmazott: „Az én véleményem nem meghatározó, mert érzelmileg 

aláfestett.” Huszonöt év távlatából ma így gondolja: „Tény, hogy a komáromi nagygyűléshez 

akkor is, most is érzelmileg viszonyulok. Ennek elsősorban az az oka, hogy a gyűlés az én 

ötletem volt, még 1992‑ben, amelyet Kvarda Józseffel dolgoztunk ki tervezetté. Az ember 

általában rabja a saját ötleteinek, hacsak az ötlet utólag nem igényel felülbírálást. Ez az ötlet 

azonban jó elképzelés volt, ahogyan azt több írásomban is kifejtettem. Nem véletlen, hogy 

nagyon sok támogatója volt ennek az elképzelésnek. Nagyon sokan rájöttek ugyanis, hogy a 

felvidéki magyar közösség épülése csak úgy képzelhető el, ha saját szervezeti rendszerrel bír.” 

 

A megosztottság luxus 
2019. január 17. – Ma7.sk 

Január 15-én illetve 16-án az Ung-vidéken és a Bodrogközben kezdte meg bemutatkozását 

Menyhárt József, az MKP köztársasági-elnökjelöltje. A vendég és vendéglátó a 

bemutatkozásnak azt a formáját választotta, hogy az MKP adott járási elnöke, azaz Varga 

Tibor és Furik Csaba beszélgetett a jelölttel, feltéve azokat a kérdéseket, amelyek valószínűleg 

leginkább foglalkoztatják az itt élő magyarságot. A beszélgetést követően pedig a közönség 

soraiból hangozhattak el kérdések. Mind a négy helyszínen élénk érdeklődés mellett zajlott az 

esemény, valamennyi jó hangulatú fórum volt. A megjelenteket talán leginkább az itt élő 

magyarság egységének hiánya izgatta. 

 

Samu István egyelőre az MKP tagja maradhat 
2019. január 17. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Továbbra is párttag maradt Samu István  az MKP Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő 

Bizottság (OEAB) döntésének értelmében. Az MKP országos elnökségi tagjának 

párttagságáról a gútai alapszervezet fog dönteni. Az OEAB 2019. január 14-én meghozott 

értelmező határozata értelmében a helyi frakcióból való kizárás csak akkor jár a párttagság 

megszűnésével, ha azt a helyi szervezet taggyűlése is megerősítette. Az ilyen döntés elleni 

esetleges panasz a megfelelő jogorvoslati eljárás lefolytatását követően eredménytelen marad. 
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Elhunyt Bíró Gábor, a lovasíjászat meghonosítója a Csallóközben 
2019. január 17. – Ma7.sk, bumm.sk 

Életének 60. évében, csütörtökön, váratlanul elhunyt Bíró Gábor, a nagyudvarnoki Bíró Kert 

Lovas Központ alapítója, a HaddelHadd hardrock zenekar énekes-gitárosa. Január 18-án 

Nagymegyeren lépett volna fel együttesével, a koncert azonban mindörökre elmarad. Bíró 

Gábort a lovak és a lovasíjászat szerelmesei is jól ismerték. Nagyudvarnoki birtokán működik 

az a lovas központ, ahol gyakran rendeztek lovasíjász versenyeket és lehetőséget teremtettek a 

lovaglás megtanulására. Tavaly novemberben a helyhatósági választások során az MKP 

színeiben beválasztották a nagyudvarnoki önkormányzatba is. 

 

Topolyai gimnazisták csapata nyerte a Wallenberg nyomán vetélkedőt 
2019. január 17. – Vajdaság MA 

A nyertes csapat: Miloš Vuleković felkészítő tanár, Tóth Ede, Nagy Evelin és Huszár Márta 

A Raoul Wallenberg embermentőről rendezett középiskolai vetélkedő döntőjét tartották 

január 16-án és 17-én Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM). A 

topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola csapata, Nagy Evelin, Huszár 

Márta és Tóth Ede, akiket tanáruk, Miloš Vuleković készített fel, elsők lettek. Mint Facebook 

oldalukon bejelentették: Irány Stockholm! Az utazás egyben a nyeremény is. 

 

Mesterremekek és Míves Tárgyak 
2019. január 17. – Magyar Szó 

A Hagyományok Háza vajdasági hálózata 2018. október 26-a és 27-e között szervezte meg a 

népi iparművészeti alkotások első Magyarországon kívüli minősítését, amelyre 34 vajdasági 

alkotó jelentkezett 120 alkotással. A kiállítás megnyitója 2019. január 19-én lesz 17 órakor a 

szenttamási Népkönyvtár kiállítótermében. 

 

Vajdasági beruházások előnyeit ismertette Mirović Párizsban 
2019. január 17. – Pannon RTV 

A Vajdaságban rejlő gazdasági lehetőségeket népszerűsítette Párizsban Igor Mirović. A 

tartományi kormány elnöke több mint 50 vállalkozó előtt ismertette a vajdasági beruházások 

előnyeit. A gazdasági fórumot a vajdasági és a francia kamara közösen szervezte. Mirović 

hangsúlyozta, Franciaország a nyolcadik helyen áll a Szerbiába érkező befektetések 

tekintetében, a mostani találkozó pedig reményei szerint újabb vállalkozóknak hozza meg a 

kedvét a vajdasági működéshez. 

 

Középkori templomok útján – kiállítás nyílt Beregszászban 
2019. január 18. – karpatalja.ma 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/elhunyt-biro-gabor-a-lovasijaszat-meghonositoja-a-csallokozben
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/elhunyt-biro-gabor-a-lovasijaszat-meghonositoja-a-csallokozben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23240/Topolyai-gimnazistak-csapata-nyerte-a-Wallenberg-nyoman-vetelkedot.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3887/vajdasag/196000/Mesterremekek-%C3%A9s-M%C3%ADves-T%C3%A1rgyak.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3887/vajdasag/196000/Mesterremekek-%C3%A9s-M%C3%ADves-T%C3%A1rgyak.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vajdasagi-beruhazasok-elonyeit-ismertette-mirovic-parizsban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/kozepkori-templomok-utjan-kiallitas-nyilt-beregszaszban/
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Középkori templomok világába kalauzolta a résztvevőket az a kiállítás, melyet január 17-én 

nyitottak meg Beregszászban. Középkori egyházi örökségünk egy szelete tükröződik a 

kiállított tablókon, régi templomaink képe köszön vissza, melyek ma sem csak a kisebb 

közösségek alkalmainak színhelye, hanem a turisták számára is csalogató látványosságként 

szolgál. A Középkori Templomok Útja Egyesület a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) társszervezésében nyitotta meg kiállítását a főiskola épületében. 

 

Magyar szakképzési intézet lesz a jelenleg romos Beregszászi 2. Számú 
Középiskolából 
2019. január 18. – Kárpátalja 

A Beregszászi 2. Számú Középiskola, melyben egykor orosz nyelven folyt a tanítás, a 2000-es 

évek közepétől nem működik. Fellobbant egy reménysugár, miszerint nem várják meg, míg az 

épület teljesen leomlik. A 2018-as év végén Babják Zoltán, Beregszász polgármestere 

bejelentette, hogy az épületet átadják a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

bázisán működő szakképzési intézet számára. Az intézmény már megkezdte a bérleti díj 

fizetését, s hamarosan hatalmas felújítási munkák várhatóak az egykori orosz iskola 

területén. 

 

Elkészültek a kopácsi tangazdaság és ifjúsági központ bungalói is 
2019. január 17. – Képes Újság  

A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program keretében a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma (HMPF) megpályázta egy tangazdaság és ifjúsági központ létrehozását, 

és készített egy többéves tervet. A megvásárolt kopácsi ingatlan felújítása és képzési 

központtá való alakítása a végéhez közeledik. 

 

Hamarosan szállást is biztosíthatnak vendégeiknek a kiskőszegiek 
2019. január 17. – Képes Újság  

A Bethlen Gábor Alap támogatásával vendégszoba építésébe kezdett a HMDK kiskőszegi 

alapszervezete, melyet a távolabbról érkező vendégeik használhatnak majd. Kiskőszegi 

egyesületünk 2002-ben vásárolt magyarországi támogatásból székházat, melyet azóta 

folyamatosan használ, fejleszt, karban tart. Vezetői régóta tervezik egy vendégszoba 

kialakítását is az épületben. Az év során ugyanis számos rendezvényt hoznak tető alá, 

melyeken számos, távolabbról érkező vendég is részt vesz. 

 

Új helyszínen a vukovári magyar bál 
2019. január 17. – Képes Újság  

A Vukovári Magyarok Egyesületének 2008-as megalakulása óta szinte nem is volt olyan 

hónap, hogy ne számoltunk volna be valamilyen programjukról. A rendszeres heti 

összejöveteleik mellett nagy hangsúlyt fektetnek a magyar hagyományok ápolására, magyar 
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https://karpataljalap.net/2019/01/17/magyar-koledzs-epul-beregszaszi-2-szamu-kozepiskola-helyen
https://karpataljalap.net/2019/01/17/magyar-koledzs-epul-beregszaszi-2-szamu-kozepiskola-helyen
https://kepesujsag.com/elkeszultek-a-kopacsi-tangazdasag-es-ifjusagi-kozpont-bungaloi-is/
https://kepesujsag.com/hamarosan-szallast-is-biztosithatnak-vendegeiknek-a-kiskoszegiek/
https://kepesujsag.com/uj-helyszinen-a-vukovari-magyar-bal/
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nyelvtanfolyamot, kézimunkaszakkört, nyílt napokat, magyar esteket tartanak. Legsikeresebb 

rendezvényük a vukovári magyar bál, amelyet idén új helyszínen tartanak. 

 

Húszéves a Csárdás együttes 
2019. jnauár 17. – Képes Újság  

Idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági 

Tánccsoportja.Nem könnyű egy cikkben összefoglalni, hogy mit is jelent magyarságunk 

számára a Csárdás. A HMDK keretei között ma számos táncegyüttes működik, legtöbb 

kultúregyesületünk fő tevékenységének számít a magyar népi tánckultúra ápolása. Ezek közül 

a csúzai volt a legelső tánccsoportja országos szervezetünknek. 

 

Magyar-német osztály indul Bécsben 
2019. január 17. – volksgruppen.orf.at 

Bécsben is megkezdődött a beiratkozás a 2019/2020 tanévre, még január 25-ig lehet 

beiratkozni az újonnan induló magyar-német kéttannyelvű általános iskolai osztályba is. A 

fővárosban hosszú évek törekvése után első ízben nyílik erre lehetőség. 

 
Sikeres év a magyar kutatóintézet mögött 
2019. január 17. – volksgruppen.orf.at 

Sikeresen zárult a 2018-as év a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékén működő Ausztriai Magyar 

Kutatóintézet számára. Az intézet szervezésében számos irodalmi előadást hallhattak az 

érdeklődők, és a meghívott kutatók rendszeresen tárgyaltak társadalmi és kultúrtörténeti 

témákat is. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 19. – Kossuth Rádió 

 

145 a diaszpórában szolgálatot teljesítő ösztöndíjas, az ifjúsági szervezetek, hétvégi magyar 

iskolák munkáját támogató pályázatok, tanulmányutak és táboroztatás – csak távirati 

stílusban azok a programok, amelyeket a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogat. Szilágyi 
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https://kepesujsag.com/huszeves-a-csardas-egyuttes/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2959262/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2959132/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-17_18-02-00&enddate=2019-01-17_18-40-00&ch=mr1
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Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosként munkájával a magyar diaszpóra-

közösségeit szolgálja. Utazik a világ egyik végéből a másikba. Vajon az idei évet tengeren túli 

úttal kezdi ? Erről is kérdeztem a miniszteri biztost.  

 

Keddi műsorunkban adtunk hír arról, hogy Székelyföld területi autonómiája 

törvénytervezetének az idei, újbóli parlamenti beterjesztéséről döntött az Magyar Polgári 

Párt.  - Nincs esélye, de érdemes beszélni róla - így összegezhető Bakk Miklós szerint a 

Magyar Polgári Pártnak az az újabb akciója, mely szerint a párt ismét benyújtja 

autonómiatervezetét a román parlamentben. Az ismételt próbálkozásról kérdezte Bakk 

Miklós politológust Szilágyi Szabolcs. 

Bakk Miklós politológust hallottuk.  

 

Megszabadulna a magyar intézményektől és szállodát hozna létre a temesvári magyar házban 

az épület új többségi tulajdonosa. A szándékról az épület bejáratára kifüggesztett pannón 

értesítette az érdekelteket. A magyarok közadakozásából emelt épületében jelenleg a megyei 

magyar lap szerkesztősége és néhány civil szervezet működik. A ház hányatott történetéről és 

a jelenlegi helyzetről Lehőcz László készített összeállítást. 

 

Innovációs központ nyílik Rimaszombatban „Körforgalom“ coworking & startup centrum 

néven. Az inkubátorház a Mi Szombatunk Polgári Társulás koordinálásában, a szlovák 

kormány által elfogadott fejlesztési akciótervben valósul meg. Haják Szabó Mária 

összeállítása. 

 

Idén is számíthatnak ingyenes továbbképzésre a Közép-bánáti magyar pedagógusok, amit 

egész évben folyamatosan szervez a nagybecskereki Módszertani Központ. A részletekről 

Várady József, a Központ vezetője számolt be Kónya-Kovács Otília mikrofonja előtt.  

  

Nagyváradon a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségsorozat nyitásaként 

Nagy Béla színháztörténész legújabb kötetét mutatták be a Szigligeti Színházban. A teátrum 

egykori irodalmi titkára a 33 levél egy megtépázott levélkoszorúból című munkájában több, 

forrásértékű dokumentumot tesz közzé a nagyváradi magyar színjátszás 220 éves 

történetéből. Ionescu Nikolett összeállítása. 
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Kitekintő 

2019. január 17. – Echo Tv 

 

Zajlik a Katolikus Karitász segélyprogramjának lebonyolítása Kárpátalján. Az adventi 

időszakkal kezdődően a tél végéig a karitász munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a 

szegényekre, rászorulókra. Nagyon sokan vannak Kárpátalján, akik az alacsony jövedelmek 

miatt még a szükséges élelmiszert sem tudják megvásárolni, ezért a segélyszervezet által célba 

juttatott ajándékcsomagok, a tűzifa és egy-egy kazán sok esetben életeket ment.   

 

Egyre több magyar turista fedezi fel a Magas-Tátrát. Mind külföldről, mind belföldről évről-

évre egyre többen terveznek egy-egy magas-tátrai kirándulást - ez az odalátogató és ott 

vendégéjszakákat eltöltő vendégek számából derül ki. A túraösvények télen is bejárhatók, míg 

a termálfürdők kiváló kikapcsolódást nyújtanak a pihenni vágyóknak. 

 

Szlovákiában már a délebbi sípályákon is minőségi a sportolási lehetőség. A Kassa közeli 

Eprestetőn az enyhébb idő ellenére is teljes üzemben működik a síközpont.  

 

Rendkívül értékes képekkel bővült Európa egyetlen állandó jellegű olyan kiállítása, mely 

Andy Warholt, a felvidéki származású amerikai képzőművész életművét mutatja be. A 

szlovák-lengyel határnál fekvő mezőlaborci múzeum tárlata most 11 darab értékes képpel 

gyarapodott. 

 

A Palóc Társaság a tavalyi évet az ipolysági születésű Sajó Sándor költő, tanár, drámaíró 

emlékének szentelte. Az emlékév programsorozata  elsősorban a költő születése 150 

éfordulójára összepontosított.  

 

 

 

 

 

https://www.echotv.hu/videok/2019/01/17/kitekinto/7534

