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Nyomtatott és online sajtó 
 

EP-választás - Szili: a nemzeti kisebbségek szempontjából is fontos a választás 
2019. január 28. – MTI, Híradó, Origo,Lokál, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PannonRTV, 

Webrádió, Gondola 

Az európai parlamenti (EP-) választás a nemzeti kisebbségek szempontjából is fontos lesz – 

jelentette ki Szili Katalin hétfőn Szegeden. A határon túli autonómiaügyeket koordináló 

miniszterelnöki megbízott elmondta, fontos, hogy olyan Európai Parlament és Európai 

Bizottság jöjjön létre, amely támogatja az őshonos kisebbségek érdekében előterjesztett 

javaslatokat. Hangsúlyozta, az európai lakosság 10 százaléka, több mint 50 millió ember 

tartozik az őshonos kisebbségek közé. A politikus úgy fogalmazott, nem csak a migráció 

kérdése jelent választóvonalat a politikai erők között, hanem az is, hogy a nemzetek Európáját 

támogatják vagy Európai Egyesült Államokat. Szili Katalin szerint paradigmaváltásnak kell 

jönnie: olyan bizottságra van szükség, amely valóban a tagországok akaratát kívánja 

megvalósítani, nem saját döntéseit kívánja rájuk erőltetni. 

 

Leadta a támogató aláírásokat Menyhárt József, a szlovák államfőválasztás 
magyar jelöltje 
2019. január 28. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Felvidék Ma, 

Körkép 

Leadta Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke és államfőjelöltje 

hétfőn a pozsonyi parlamentben az elnökjelöltséghez szükséges támogató aláírásokat. A 

leadott íveken több mint 26 ezer aláírás szerepel. Elnökjelölt az lehet, aki legalább 15 ezer 

támogató aláírást gyűjt össze, vagy megszerzi a 150 fős pozsonyi törvényhozás legalább 15 

képviselőjének aláírását. Az aláírások leadásánál jelen volt a felvidéki magyar párt több 

vezető politikusa is, az aláírásgyűjtés petíciós bizottságának több tagja, köztük Bárdos Gyula 

Csemadok-elnök, a szlovák államfőválasztások történetének első magyar jelöltje. „Azért 

döntött úgy az MKP, akárcsak öt évvel ezelőtt, hogy jelöltet állít a köztársaságielnök-

választáson, hogy így a továbbiakban is a hiteles magyar képviseletért dolgozzon” – jelentette 

ki Menyhárt József az ívek leadását követő rövid sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta: rá kell 

világítani a felvidéki magyarság gondjaira, legyen szó oktatási, kulturális vagy gazdasági 

kérdésekről. Kiemelte: az összegyűlt aláírások magas száma is azt jelzi, hogy a felvidéki 

magyarok is úgy érzik: szükség van magyar jelöltre a szlovákiai államfőválasztáson. 

 

Könyvvel a kezükben, orvosi maszkkal az arcukon tüntettek a diákok 
2019. január 28. – MTI, Magyar Idők, Webrádió   

Könyvvel a kezükben, orvosi maszkkal az arcukon, orvosi köpenyben tüntettek hétfőn délután 

a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) 

folyosóin a magyar tagozat diákjai, akik nyomatékot kívántak adni annak a követelésnek, 

hogy szervezzék önálló struktúrába az egyetemen belül a magyar tagozatot. A 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/01/28/a-nemzeti-kisebbsegek-szempontjabol-is-fontos-az-ep-valasztas
https://magyaridok.hu/kulfold/leadta-a-tamogato-alairasokat-menyhart-jozsef-a-szlovak-allamfovalasztas-magyar-jeloltje-3895304/
https://magyaridok.hu/kulfold/leadta-a-tamogato-alairasokat-menyhart-jozsef-a-szlovak-allamfovalasztas-magyar-jeloltje-3895304/
https://magyaridok.hu/kulfold/leadta-a-tamogato-alairasokat-menyhart-jozsef-a-szlovak-allamfovalasztas-magyar-jeloltje-3895304/
https://magyaridok.hu/kulfold/konyvvel-a-kezukben-orvosi-maszkkal-az-arcukon-tuntettek-a-diakok-3897227/
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Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem 

tavalyi egyesülésével létrejött MOGYTTE-n pénteken kezdődtek spontán diáktüntetések 

amiatt, hogy az egyetem nem ismerte el azokat a jegyeket, amelyeket az egy hete kezdődött 

vizsgaidőszakban úgy szereztek a diákok, hogy tanáraik nem az egységes tételekkel 

vizsgáztattak.  Az egyetemen a most zajló vizsgaidőszaktól vezették be, hogy azonos tételek és 

pontozás alapján kell az egyetem román, magyar és angol szakán is megtartani a vizsgákat. A 

magyar oktatók többsége aláírásával nyomatékosította, hogy nem fogadja el ezt a 

vizsgáztatási módot, és hasonló nehézségi fokban, hasonló stílusban, hasonló pontozás 

szerint, de önállóan megalkotott tételek alapján kéri számon a tananyagot. 

 

A szülőkön múlik: magyar előkészítő osztályért küzdenek Szászfenesen 
2019. január 28. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A Kolozs megyei RMDSZ tájékoztatása szerint jó esély van arra, hogy a szászfenesi magyar 

gyerekek ismét a településen járhassanak iskolába: ha összegyűl legalább 12 gyerek, ősztől 

elindul a magyar előkészítő osztály a Kolozsvárral gyakorlatilag összenőtt, több tízezres 

lakossággal rendelkező településen. „Bízunk abban, hogy sikerül beindítani a magyar 

tagozatot Szászfenesen. Bár az óvoda esetében sokat küzdöttünk azért, hogy összegyűljön a 

tizenkét magyar gyermek, reméljük, jelen esetben sokkal nyitottabbak lesznek a szülők, és 

segítenek abban, hogy létrehozzuk a magyar tagozatot” – nyilatkozta Both Anikó. Az RMDSZ 

szászfenesi szervezetének elnöke hozzátette, nehéz helyzetben vannak: bár a város méretű 

faluban meglenne a szükséges gyereklétszám, a szülők nagy része Kolozsvárra viszi a 

gyermekét mind óvodába, mind pedig iskolába. 

 
Sógor Csaba: azért dolgozunk, hogy ne csökkenjenek az uniós források  

2019. január 28. – maszol.ro 

„Közösségeink akkor fejlődhetnek, ha képesek vagyunk élni az Európai Unió nyújtotta 

lehetőségekkel. Fejlődő Erdély csupán hatékony önkormányzatok segítségével és kitartó 

munkájával képzelhető el” – véli Sógor Csaba. Az RMDSZ európai parlamenti képviselője 

részt vett vasárnap a gyergyóremetei önkormányzat évértékelőjén. A településen európai 

uniós pályázati forrásokból jelenleg több mint 4 millió euró értékben bonyolítanak le 

különböző fejlesztéseket.  

 

Európa Tanács: ezért tartózkodott az RMDSZ a kisebbségvédelmi jelentés 
elfogadásakor 
2019. január 28. – maszol.ro 

Azért tartózkodott az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének két RMDSZ-es tagja a múlt 

héten elfogadott kisebbségvédelmi jelentés elfogadásakor, mert a dokumentumba nem került 

be az a javaslatuk, hogy a tagállamoknak a kisebbségi keretegyezményben foglaltak 

alkalmazása mellett a kisebbségekre vonatkozó további ET-ajánlásokat is figyelembe kell 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-szulokon-mulik-magyar-elokeszito-osztalyert-kuzdenek-szaszfenesen
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/107399-sogor-csaba-azert-dolgozunk-hogy-ne-csokkenjenek-az-unios-forrasok
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/107399-sogor-csaba-azert-dolgozunk-hogy-ne-csokkenjenek-az-unios-forrasok
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/107408-europa-tanacs-ezert-tartozkodott-az-rmdsz-a-kisebbsegvedelmi-jelentes-elfogadasakor
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/107408-europa-tanacs-ezert-tartozkodott-az-rmdsz-a-kisebbsegvedelmi-jelentes-elfogadasakor
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/107408-europa-tanacs-ezert-tartozkodott-az-rmdsz-a-kisebbsegvedelmi-jelentes-elfogadasakor
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venniük. Erről a Maszolnak hétfőn Korodi Attila képviselő számolt be, aki Benkő Erika 

képviselővel együtt a közgyűlés romániai delegációjának a tagja.  

 

Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök szerint idén eldől, van-e értelme az 
önkormányzatok társulásának 
2019. január 29. – Krónika 

Jelenlegi formájában nem sokat ér Marosvásárhely metropoliszövezete – ezt az egyesület 

társelnökei, Péter Ferenc és Dorin Florea is elismerik. A Maros megyei önkormányzat elnöke, 

illetve a város polgármestere idén egy eddig működésképtelen szervezetet próbál újjáéleszteni 

több mint tízéves tetszhalotti állapotából. Kezdetben úgy tűnt, az egyesület Vásárhely 

polgármesterének bojkottja miatt nem jut egyről a kettőre. 

 
Mutasd a szövetségesed... 
2019. január 29. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „teljesen nyilvánvaló, hogy a szavazatmaximálás, az EP-

választásokon való minél jobb szereplés szempontjából a hárompárti összefogás hozná a 

legtöbbet a konyhára (ha már az ez évi uniós megmérettetés minden eddiginél 

„sorsdöntőbbnek” lett kikiáltva), jól látszik, hogy RMDSZ-nek herótja van az EMNP-vel való 

bármiféle együttműködéstől, másrészt az MPP-t is jobbára saját szövetségpárti 

elkötelezettségének bizonygatásaképpen „tartja” maga mellett. Közben nagy a gyanúnk, hogy 

a polgáriaknak lassan elegük lett ebből a saját politikai arculatuk feladását eredményező 

társbérletből, amely leginkább abban merül ki, hogy a nevüket adják az általuk amúgy 

egyáltalán nem szimpatizált apró lépések politikájához”. 

 

A Most-Híd-nak fogalma sincs róla, kit állítson Kresák helyére a bizottságban 
2019. január 28. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Most-Híd párt egyelőre nem döntött arról, hogy kit állít Peter Kresák (Most-Híd) helyére a 

parlament Alkotmányjogi Bizottságában. Ezt Bastrnák Tibor, a Most-Híd frakcióvezetője 

erősítette meg a TASR-nek a frakcióülés után. „Kresák úr ma lemondott a bizottsági 

tagságáról, ezért erről a kérdésről is tárgyaltunk. Egyelőre keressük az utódját. Jó lenne, ha 

egy ügyvéd lenne, de ez nem jelenti azt, hogy annak kell lennie” – mondta Bastrnák. 

 

100 év 100 percben: ismeretterjesztő sorozatot indít a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet 
2019. január 28. – Ma7.sk 

Új sorozatot indít a Fórum Kisebbségkutató Intézet 100 év 100 percben címmel. Az 

ismeretterjesztő videók történészek segítségével veszik sorba az elmúlt 100 év legfontosabb 

eseményeit. A következő kilenc napban reggelente nyolc órakor jelennek majd meg az új 

részek. A sorozat összesen húsz részből fog állni, ebből az első tíz készült el 2018-ban. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-most-hid-nak-fogalma-sincs-rola-kit-allitson-kresak-helyere-a-bizottsagban
https://ma7.sk/kozelet/100-ev-100-percben
https://ma7.sk/kozelet/100-ev-100-percben
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Értékelte elmúlt évi tevékenységét a Csemadok Losonci Alapszervezete 
2019. január 28. – Felvidék Ma 

A hét végén tartotta a Csemadok Losonci Alapszervezete a 2018-as év évzáró és a 2019-es 

évnyitó tagsági gyűlését. A tagság megtöltötte a Kármán József Alapiskola Ráday termét. A 

gyűlés elején a napokban ünnepelt magyar kultúra napjára emlékeztek. Az eseményt az iskola 

bábjátszó csoportja tette színesebbé. „Nagyon pozitív évet zárunk, nem anyagilag, hanem a 

rendezvények és a résztvevők számának tekintetében” – kezdte beszámolóját Demecs Andrea, 

a szervezet elnöke. A jó szervezésnek és főleg a folyamatos munkának megvan az eredménye. 

 
A félmilliomos: Bugár Béla érthetetlen cégeladása 
2019. január 28. – Ma7.sk 

Az elmúlt napokban Bugár Béla gazdasági érdekeltségeiről cikkezett a szlovák nyelvű sajtó. Az 

ott megfogalmazott kényes kérdéseket és az ezzel kapcsolatos kételyeket a Most-Híd elnöke 

az egyetlen magyar nyelvű napilapunk hasábjain igyekezett cáfolni és eloszlatni. Ám az igazán 

lényeges kérdésekre nem adott választ. Sőt, újabb nyugtalanító kérdések merültek fel, 

amelyek felvetik a törvényszegés gyanúját. 

 

Mától elérhető a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány honlapja 
2019. január 28. 

Öt nyelven szólnak a turistákhoz, a vendégekhez és a szabadkaiakhoz. 

Az üzemeltető szerint a weboldal még kezdetleges változatban üzemel, de napról napra 

mindent megtesznek annak érdekében, hogy mesteri, esztétikus és igényes, magas 

szakmaiságú legyen. Az internetes felület öt nyelven áll a látogatók rendelkezésére. 

 

Topolya: Munkahelyteremtés tartományi támogatással 
2019. január 28. – Pannon RTV 

Februárban újabb pályázatokat jelentet meg a titkárság. 

Új munkahelyekről és tartományi támogatások elosztásáról számolt be ma közös 

sajtótájékoztatóján Ognjen Bjelić tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési 

és helyi önkormányzati titkár és Kislinder Gábor polgármester Topolyán.  

 

 

XIII. Mezőgecsei Nemzetközi Böllérverseny 
2019. január 29. – karpatalja.ma 

Kárpátalján hagyomány, hogy az év elején megrendezik a nemzetközi böllérversenyt. Az idei 

évben sem volt ez másképp: január 26-án tizenharmadszor szerveztek Mezőgecsében 

böllérversenyt. Idén a megmérettetésre összesen tizenhárom csapat érkezett Ukrajna és 
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https://felvidek.ma/2019/01/ertekelte-elmult-evi-tevekenyseget-a-csemadok-losonci-alapszervezete/
https://ma7.sk/kozelet/a-felmilliomos-bugar-bela-erthetetlen-cegeladasa
https://ma7.sk/kozelet/a-felmilliomos-bugar-bela-erthetetlen-cegeladasa
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/matol-elerheto-szabadkai-zsinagoga-alapitvany-honlapja
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/topolya-munkahelyteremtes-tartomanyi-tamogatassal
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/xiii-mezogecsei-nemzetkozi-bollerverseny/
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Magyarország különböző régióiból. A rendezvény hivatalos részét Mester András, Mezőgecse 

polgármestere nyitotta meg. Rövid, kétnyelvű felszólalását követően Kárpátalja kormányzója, 

Hennagyij Moszkál köszöntötte a jelenlévőket, s megköszönte a versenyzőknek, hogy eljöttek, 

az állatvédő aktivistáknak pedig azt, hogy idén kihagyták ezt az alkalmat. Ezt követően 

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul kívánt jókedvet és kellemes időtöltést mindenkinek. 

Végül Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke szólt az egybegyűltekhez, kiemelve, hogy az ünnepség egy csodás alkalom az 

összejövetelre és jó szórakozást kívánt a jelenlévőknek. 

 

Nagycsaládos sítúra Polenán 
2019. január 29. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a már hagyományosnak 

mondható rendezvényei mellett sítúrát szervezett tagcsaládjai számára. Kitűnő program ez 

azoknak, akik szeretik a telet, és szeretnek a családdal közös, aktív szórakozásban részt venni. 

Beregszászból és a környező falvakból a családok közös busszal Polenára utaztak január 10-

én, ahol a Katerina szállóhoz tartozó remek sípálya várta őket. Majd január 26-án újabb 100 

fős csoport indult a csodás, havas hegyek közé, hogy egy feledhetetlen napot töltsenek el 

együtt. 

 

A tehetség mindenkiben ott van 
2019. január 29. – kiszo.net 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány szervezésében két rendezvényre is sor került a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A KMPSZ-szel közösen immár harmadszor 

rendezte meg a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéjét. A 

szervezők és egyben ötletgazdáik − dr. Kohut Erzsébet, a főiskola Biológia és Kémia 

Tanszékének koordinátora, Bak Éva, a Biológia és Kémia Tanszék oktatója és Papp Géza, a 

Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója volt, a cél pedig a Magyarországon 

megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-

földtan versenyre való felkészítés, a résztvevők természettudományos ismereteinek 

elmélyítése, bővítése. A megnyitón Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke arra biztatta a tanulókat, hogy minél nagyobb tudással vértezzék fel 

magukat annak érdekében, hogy majd a Magyarországon megrendezésre kerülő versenyeken 

jól szerepeljenek. 

 

Sag’s Multi: ismét magyarok a döntőben 
2019. január 28. – volksgruppen.orf.at 

Január 24-én rendezték meg a „Sag’s Multi!” kétnyelvű szónokverseny második regionális 

elődöntőjét. Burgenlandból több magyar diák vágott neki a megmérettetésnek. A Felsőőri 

Kétnyelvű Gimnázium diákjai már több éve versenyeznek, idén kilenc diák indult a Sags 

Multira. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/nagycsalados-situra-polenan/
https://kiszo.net/2019/01/28/a-tehetseg-mindenkiben-ott-van/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2961357/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 29. 
6 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 29. – Kossuth Rádió 

 

Leadta a pozsonyi parlamentben az összegyűjtött 26 833 támogató aláírást Menyhárt József 

köztársaságielnök-jelölt, a Magyar Közösség Pártjának elnöke. A parlament ezt követően 

megvizsgálja az aláírások hitelességét, majd iktatja a jelöltet.  

 

Kisebbségvédelem, de csak egyéni jogok biztosításával. Újabb jelentést fogadtak el a 

kisebbségek védelméről az Európa Tanácsban, ám a kollektív jogokkal úgy már nem értenek 

egyet, ahogyan az erdélyi képviselők kérték. Oláh-Gál Elvira a román delegáció RMDSZ-es 

tagjával, Korodi Attila parlamenti képviselővel, frakcióvezetővel beszélgetett.  

 

Aradon mindössze két mandátuma van a magyarság érdekvédelmi szervezetének a 23 tagú 

képviselő-testületben, de ezzel együtt az egyik alpolgármesteri tisztség az RMDSZ-é. Ilyen 

létszámbeli kisebbségben is sikerült elérni az önkormányzatnál, hogy a hagyományos magyar 

rendezvények, nemzeti ünnepek helyet kapjanak a város kulturális eseménynaptárában, és a 

magyarság kulturális és oktatás intézményei, egyházai évről évre költségvetési támogatást 

élvezzenek. Bognár Levente aradi alpolgármester szerint azon dolgoznak, hogy ezek a 

támogatások idén is biztosítottak legyenek. Pataky Lehel Zsolt kérdezte az elöljárót. 

 

A Szövetségi Képviselők Tanácsának hét végi marosvásárhelyi ülésén átadták a 2018-as 

Ezüstfenyő díjakat. Az RMDSZ a kitüntetéssel azok munkáját ismeri el, akik jelentős szerepet 

vállaltak a közösségi javak visszaszerzésében, a szülőföld értékeinek megőrzésében. A 24 

erdélyi díjazott egyike Szabó Béla professzor, a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti 

egyetem magyar tagozatának vezetője. A kitüntetést Nagy Előd rektor helyettes vette át, aki 

úgy fogalmazott: a díjat magáénak érzi a magyar tagozat is, amelynek helyzete továbbra is 

megoldatlan. Ebben a feszült helyzetben némi bizakodásra ad okot, hogy az egyetem rektora 

találkozóra hívta a magyar tagozat képviselőit. Nagy Előd rektor helyettessel Erdei Edit 

Zsuzsánna beszélgetett a díjátadó ünnepség után. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-28_18-02-00&enddate=2019-01-28_18-40-00&ch=mr1
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Az Ezüstfenyő díj Temes megyei kitüntetettje, Kádár György újmosnicai RMDSZ-elnök is, aki 

harmadik mandátumát tölti alpolgármesterként. Lehőcz László először az őt díjra javasló 

megyei RMDSZ-elnököt, Marossy Zoltánt szólaltatta meg. 

 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

szervezésében a zentai művelődési házban tartották meg a Magyar Kultúra Napjának 

központi délvidéki rendezvényét. Ott készült Ternovácz István összeállítása az eseményről, 

amely után a Magyar Életfa-díjjal és az Arany plakettel kitüntetett művészekkel beszélgetett.  

 

 

 

 


