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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Bukarestben: Budapest anyagilag támogatná a MOGYE magyar karának 
működését 
2019. január 31. – maszol.ro, Krónika 

A MOGYE-n kialakult helyzetre is reflektált az ETV kérdésére az Európai Unió 

külügyminisztereinek bukaresti értekezletén résztvevő Szijjártó Péter.  Magyarország 

külgazdasági és külügyminisztere elmondta, magyar közösséget képviselő RMDSZ eddig azt 

kérte, hogy helyben történjenek egyeztetések a kérdésről, de ha a szövetség kéri, kormányzati 

szinten is fellépnek az egyetemen létesítendő magyar kar érdekében, ahogy a marosvásárhelyi 

katolikus iskola esetében is tették. Hozzátette: az ügy rendezésének lehetőségét már fel is 

vetette a román félnek. „Tárgyaltunk a román féllel a marosvásárhelyi orvosi egyetem 

kérdéséről is, és én felvetettem azt, hogy ahogy angol nyelvű szak elindult, magyar nyelvű 

szak esetében a magyar kormány, illetve a Richter támogatást tudna nyújtani a működéséhez. 

Kértem, hogy ezt fontolják meg, hiszen ez olyan megoldás lenne, ami azt gondolom, hogy 

mindkét fél számára kielégítő lehetne” – mondta Szijjártó Péter. 

 

A román egészségügyi miniszterrel tárgyalt Szijjártó Péter Bukarestben 
2019. január 31. – maszol.ro 

A többi között az illegális migrációs folyamatok okozta egészségügyi kockázatokról tárgyalt 

Bukarestben csütörtökön a román egészségügyi miniszterrel Szijjártó Péter, aki az európai 

uniós tagországok külügyminisztereinek informális találkozójára érkezett a román fővárosba. 

A külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek beszámolt arról: Sorina Pinteával 

egyetértettek abban, hogy az illegális migrációs folyamatok nagyon komoly egészségügyi 

kockázatot jelentenek, mert a bevándorlók Európában ritkaságnak számító vagy nem ismert 

kórokozókat, trópusi vírusokat hurcolnak be magukkal.  

 

Budapest kiemelt feladatként tekint a határon túli magyar gazdálkodók 
érdekképviseletére 
2019. január 31. – Krónika 

Az Agrárminisztérium (AM) kiemelt feladata a határon túli magyar gazdálkodók 

érdekképviselete, a kormány segítette a külhoni magyar agrárszervezetek létrehozását, 

amelynek köszönhetően mostanra az agrártárca egy jól működő, átfogó kapcsolati hálóval 

rendelkezik, nagyságrendileg félmillió magyar gazdálkodót ér el – mondta Nagy István 

agrárminiszter csütörtökön egy Szilágy megyei gazdafórumon. Nagy István az AM 

közleménye szerint beszédében kiemelte, hogy a szaktárca fontos célkitűzése az egész Kárpát-

medencére kiterjedő agrárkapcsolatok erősítése. Kifejtette: hasonló problémákkal kell 

megküzdeniük a határ mindkét oldalán dolgozó gazdáknak és az érdekeik is közösek. A 

miniszter a Szilágycsehben rendezett fórumon elmondta: reméli, hogy a kétoldalú 
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kapcsolatoknak megfelelően a két állam közti mezőgazdasági együttműködés is szélesedik 

majd. 

 

Tőkés László: az EU ne csak a CEU-val foglalkozzon, vegye pártfogásába a 
MOGYE ügyét is! 
2019. január 31. – Krónika, Erdély Ma 

Magyar tanügyi autonómiát, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem eredeti 

formájában való helyreállítását követelte az Európai Parlamentben (EP) Tőkés László erdélyi 

képviselő. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöki tisztségét is betöltő politikus 

annak kapcsán szólalt fel az uniós törvényhozás brüsszeli plénumában, hogy a 

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

magyar tagozatának diákjai könyvvel a kezükben, orvosi maszkkal az arcukon, orvosi 

köpenyben tüntettek az új vizsgarendszer ellen, továbbá így kívánva nyomatékot adni a 

követelésnek, hogy szervezzék önálló struktúrába az egyetemen belül a magyar tagozatot. 

 

Sógor Brüsszelben: súlyos diszkrimináció, ami a MOGYE magyar diákjaival 
történik  
2019. január 31. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Súlyos diszkrimináció és a jogállamiság elvének figyelmen kívül hagyását jelenti mindaz, ami 

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem diákjaival történik – erre hívta fel a 

figyelmet Sógor Csaba az Európai Parlament brüsszeli mini-plenáris ülésén. Az RMDSZ-es 

európai parlamenti képviselő a Magyarországról szóló vitában, majd napirenden kívüli 

felszólalásban is szóvá tette a marosvásárhelyi orvosi egyetem ügyét. Az EP plénumában 

elmondta: az európai intézmények több alkalommal is értesültek arról a példátlan helyzetről, 

hogy Romániában az egyik multikulturálisnak nevezett felsőoktatási intézmény, a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem az egyetemi autonómiára hivatkozva 

2011 óta egyszerűen nem tartja be a hatályos oktatási törvényt.  

 

Erdélystat: lassú ütemben fejlődött a Székelyföld és a Partium gazdasága 2007 
és 2017 között 
2019. január 31. – Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ által január közepén útjára indított néven statisztikai szolgáltatás csütörtökön 

közzétett jelentése rámutat: az országon belül a fővárosi régió súlya nőtt jelentős mértékben, 

ezzel párhuzamosan Erdély relatív gazdasági teljesítménye enyhén, Moldváé jelentős 

mértékben csökkent. Míg 2007-ben a Bukarest–Ilfov régió az országos GDP 24 százalékát 

tette ki, ez 2017-re 27 százalékra emelkedett, ugyanebben az időszakban Erdély GDP aránya 

34 százalékról 32 százalékra csökkent. Erdélyen belül a székelyföldi és a partiumi régió mutat 

számottevő lemaradást, itt a gazdasági növekedés lassúbb ütemű volt. 
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Az EMNP nem mond le a hárompárti koalícióról – Szilágyi Zsolt ismét tárgyalást 
szorgalmazott Nagyváradon 
2019. január 31. – Krónika, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) továbbra is hárompárti magyar koalíciót szorgalmaz a 

májusban esedékes európai parlamenti választásokra – jelentette ki csütörtöki nagyváradi 

sajtótájékoztatóján Szilágyi Zsolt, az alakulat elnöke. Mint mondta, még mindig arra várnak, 

hogy tárgyalóasztalhoz ülhessenek az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetőivel, 

hogy a témáról egyeztessenek. Kiemelte, konkrét elutasítás nem érkezett az RMDSZ részéről, 

különösebb akadálya pedig nincs az összefogásnak, mivel ebben az esetben is ugyanazt az 5 

százalékos küszöböt kell átlépni, mint az önállóan induló alakulatoknak. Szilágyi szerint 

viszont az összefogás nagy előnye lenne, hogy sikerülne a passzív polgárokat is mozgósítani, 

akik eltávolodtak a közélettől.  

 

Évértékelőt tartott Magyarország csíkszeredai főkonzulja  
2019. január 31. – maszol.ro 

„Sűrű év volt a tavalyi és nagyon gyorsan eltelt. Sok munkafolyamatot kezdtünk és zártunk 

sikeresen, számos kihívással néztünk szembe, de mindent összevetve minden sikerrel járt” – 

értékelte Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának tavalyi tevékenységét Tóth László 

főkonzul egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen. A diplomata az idei tervekről is beszélt az 

újságíróknak.  

 

Lobogó helyett „műtárgy”: székely zászlót és a városcímert ábrázoló képeket 
helyeztek ki az udvarhelyi polgármesteri hivatalban 
2019. január 31. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A székely zászlót és a városcímert ábrázoló képeket helyeztek ki csütörtökön a 

székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal tanácstermében, miután egy január 22-én kimondott 

jogerős ítélet nyomán el kellett távolítani a teremből a szóban forgó jelképeket hordozó 

zászlókat. Orbán Balázs, a Magyar Polgári Párt (MPP) önkormányzati képviselője az MTI-nek 

elmondta: személyesen kezdeményezte a „műalkotások” elkészítését és kihelyezését. Az MPP 

önkormányzati képviselői saját illetményüket ajánlották fel a digitális technikával 

festővászonra nyomtatott jelképek elkészítésére. 

 

Navracsics Székelyföldről: markáns regionális identitással rendelkező térsége 
Európának 
2019. január 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„A regionális identitások gazdagítják Európát, Székelyföld pedig egy markáns regionális 

identitással rendelkező térsége Európának” – hangsúlyozta Navracsics Tibor csütörtökön a 

sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum meglátogatásakor. A kultúráért, oktatásért, 

ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős uniós biztos emlékeztetett, hogy az elmúlt 

esztendőben lezárult a kulturális örökség európai éve, de a következőkben szeretnék folytatni 
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azokat a programokat, amelyek megjeleníthetik a helyi, regionális közösségek kulturális 

értékeit és amelyek lényegében erősítik Európát.  

 
Húsz éve építik a temesvári református központot, idén a munkálatok végére 
juthatnak 
2019. január 31. – MTI, maszol.ro 

A Ceaușescu-diktatúra megdöntését eredményező temesvári népfelkelés 30. évfordulójára 

felépülhet Temesváron a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ – 

írta e heti számában az Erdélyi Napló című hetilap, amelyet az MTI szemlézett. Az 

összeállításból kiderül: a húsz éve elkezdődött építkezés azt követően vett lendületet, hogy az 

Orbán-kormány 2016-ban és 2017-ben 1,4 milliárd forint támogatást nyújtott a központ 

befejezéséhez. A templom és a központhoz tartozó egyes épületek alapját 2000-ben szintén 

magyar állami támogatással építették meg, de az azt követő években a gyülekezetnek csak 

nagyon lassú ütemben sikerült haladnia az építkezéssel. Ennek forrásait adományokból és 

EU-s pályázatokból próbálták előteremteni, írja az MTI.   

 

Iskolákat zárnak be, magyar osztályok szűnnek meg Szatmár megyében 
2019. január 31. – maszol.ro 

„Ha egyszer a vidéken élő magyar szülő bevitte a városba a gyermekét, többet már nem viszi 

haza” – többek között ezzel a jelenséggel magyarázza Kallós Zoltán főtanfelügyelő-helyettes 

azt, hogy a következő tanévtől iskolákat zárnak be, magyar osztályok szűnnek meg Szatmár 

megyében.  

 

Évértékelő Bognár Levente aradi alpolgármesterrel 
2019. január 31. – Nyugati Jelen 

Bognár Leventével, Arad megyei jogú város alpolgármesterével, az RMDSZ aradi 

szervezetének elnökével a mögöttünk lévő évet értékelik, illetve az idei terveket, 

elképzeléseket veszik számba. 

 

Jogerős döntés: 75 ezer lejt kell fizetnie Ráduly Róbert Kálmánnak 
2019. január 31. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Nem fogadta el a bíróság Csíkszereda polgármesterének azt a keresetét, amelyben 

perújrafelvételt kért a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) kezdeményezésére 

kirótt pénzbírságra vonatkozó perben. A 75 000 lejes bírságot így ki kell fizetnie. 

 

Menni vagy maradni? – diákokat kérdeztünk erről 
2019. január 31. – szekelyhon.ro 

Számos diákban felmerül a kérdés, hogy mihez is kezdjen az érettségi, illetve a szakiskolai 

vizsga után. Egy egyetemi kutatásban több mint 250 csíkszeredai végzőst kérdezett meg Boier 

Kinga, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kommunikáció szakos hallgatója, aki 

eredményeiről saját maga számolt be a Székelyhonnak. Lényeges, hogy a megkérdezettek 
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több mint fele (56,9 százalék) külföldön képzeli el a jövőjét. Döntésüket főként azzal 

indokolták, hogy amíg valaki itthon legkevesebb három évet tanul, hogy egyetemi diplomát 

szerezzen, addig sokan a kinti fizetésből már autót vásárolnak, esetleg házat építenek. Akik 

továbbtanulás céljából hagynák el az országot, válaszaikban azzal érveltek, hogy külföldön 

több a lehetőség: vannak olyan szakok, amik itthon magyarul nincsenek. 

 

Cătălin Ivan kérni fogja az Európai Parlament vezetőségét, hogy részesítse 
fegyelmi megrovásban Tőkés Lászlót  
2019. január 31. – transindex.ro 

Cătălin Ivan Európai Parlamenti képviselő azt nyilatkozta csütörtökön az AGERPRES 

hírügynökségnek, hogy benyújt a parlament vezetőségének egy dokumentumot a 

Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) 

valós helyzetéről, és kérni fogja, hogy részesítsék fegyelmi megrovásban Tőkés Lászlót a 

parlament plénumában tett nyilatkozatáért. 'A fake news ellen határozottan fellépő Európai 

Parlament nem tűrhet el látható rosszindulattal tett, hazug és manipulatív nyilatkozatokat. 

Tőkés László ismét bebizonyította, hogy nem több egyszerű eszköznél, amit Orbán Viktor 

Románia, és főleg a Hargita, Kovászna és Maros megyei románok ellen használ' - nyilatkozta 

a képviselő.  

 

Nem térítik meg az erdélyiek Magyarországon elszenvedett kárát 
2019. február 1. – Krónika 

Ajánlott elővigyázatosan bánniuk az utasbiztosítással a kettős állampolgársággal rendelkező 

személyeknek, egyre többen szembesülnek ugyanis azzal, hogy a romániai biztosítótársaságok 

nem térítik meg a kárt, ha kettős állampolgársággal rendelkezik az ügyfél, és az 

állampolgársága szerinti országban szenvedett kárt. A lapunknak nyilatkozó szakértők 

megerősítették: az utasbiztosítás valóban nem érvényes abban az országban, ahol a 

kedvezményezett állampolgársággal rendelkezik, vagy letelepedési engedélye van. Azt 

javasolják, hogy ezeket a feltételeket és körülményeket mindig a szerződéskötés előtt tisztázni 

kell. 

 

Ady költészetét a románság is kedveli 
2019. február 1. – Krónika 

Kétnyelvű rendezvény keretében emlékeztek Szatmárnémetiben a héten a 100 éve elhunyt 

Ady Endrére. Az EMKE és a Szatmár Megyei Könyvtár szervezte eseményen a költő verseinek 

román fordításairól tanácskoztak. Muzsnay Árpád, az esemény szervezője a Krónikának 

kifejtette, a rendezvény arról tanúskodott, hogy a román közönség kedveli és ismeri a 

költőóriás életművét. 

 
Közpénzügyek: megtorpedózták a bukarestiek a székelyföldi reformtervet 
2019. február 1. – Krónika 
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Elfogadhatatlannak tartja a kormány utolsó, az önkormányzatok költségvetésére vonatkozó 

ajánlatát Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Mint csütörtökön a Krónika 

megkeresésére leszögezte, bár Bukarest több pénzt ígér a tavalyhoz képest, de új feladatokat 

is átruház a helyi önkormányzatokra, aminek költségei a többlet háromszorosát jelentik. 

Amint Liviu Dragnea, a kormány fő erejét képező Szociáldemokrata  Párt elnöke szerdai 

Facebook-bejegyzésében nyilvánosságra hozta, a települések megtarthatják a 

jövedelemadóból származó bevételek 60 százalékát, a maradék 40 százalékot a megyei 

tanácshoz utalják, ahonnan 20 százalékot visszaosztanak kiegyenlítésként a helyi 

hatóságokhoz. A pártelnök arra is kitért, hogy ennek fejében a helyi önkormányzatoknak egy 

sor költséget át kell vállalniuk a kormánytól.  Értesülésünk szerint a megyei tanácsokhoz 

kerül a gyerekvédelmi és szociális rendszer finanszírozása, a nem klerikális alkalmazottak 

bére, míg a településekhez a fogyatékkal élők juttatása és gondozóik bére. Antal Árpád 

kiszámolta, hogy Sepsiszentgyörgy ezáltal a tavalyhoz képest 3,6 millió lejes többletet kap, ám 

a pluszfeladatok több mint 10 millió lej kiadást jelentenek, ami nettó 6,5 millió lej veszteséget 

jelent az önkormányzatnak. Kovászna megye önkormányzatánál a veszteség még nagyobb. 

 

Vizi E. Szilveszter akadémikus székely felmenőiről, a MOGYE szégyenfoltjáról, a 
szellemi tőke kamatoztatásáról 
2019. február 1. – Krónika 

Teljesen érthetetlen és az európai kultúrától idegen magatartás, hogy még mindig nem 

valósult meg a magyar kar a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, nem teljesültek a tanügyi 

törvénybe foglaltak – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Vizi E. Szilveszter 

Széchenyi-nagydíjas orvos, professzor. A Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke (2002–

2008) beszélt a lapnak székely gyökereiről, a csíksomlyói pápalátogatásról, és arról, hogy 

mire büszkék ma a magyarok. 

 

A diszkrimináció zászlóvivői 
2019. február 1. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha azt látják, hogy a magyarokkal szemben bármi büntetlenül 

megtehető, előbb-utóbb nemcsak a nemzeti jelképeinknek, hanem magyar embereknek is 

nekieshetnek a nyílt utcán, csak azért, mert nem tetszik a nyelv, amelyen beszélnek. Másrészt 

az ügy ördögi körré változhat, hiszen a hatás ellenhatást szül. Vagyis ha a magyarok azt látják, 

hogy a románok büntetlenül gyújtogathatják a magyar zászlókat, előbb-utóbb akadhat egy 

olyan, a méltatlan bánásmód miatt elkeseredett, forrófejűbb magyar, aki román zászlókat 

kezd gyújtogatni. Afelől  mondjuk kevés kétségünk van, hogy ebben az esetben a román 

rendőrség, ha nem is órák, de néhány nap alatt diadalmasan jelentené be az elkövető kézre 

kerítését. Ezért jelen esetben csak azt tudjuk javasolni, hogy siessünk a román rendőrség 

segítségére. Ha valaki a képek alapján fölismeri az elkövetőt, azonnal jelentse a rendőrségen. 

Ne szóljon hozzá, pláne ne személyesen akarjon elégtételt venni a nemzeti jelképünkön esett 

sérelemért. Egyszerűen hívja a rendőrséget, a hívást pedig rögzítse. Segítsünk a román 

hatóságoknak elvégezni a dolgukat, ha már ők nem képesek rá”. 
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Hivatalossá vált Menyhárt József államfőjelöltsége 
2019. január 31. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Január 29-én kelt határozatával a Szlovák Nemzeti Tanács Hivatala elfogadta a Menyhárt 

József köztársasági elnöki jelölésére benyújtott javaslatot, miáltal hivatalossá vált az MKP 

elnökének államfőjelöltsége. Menyhárt József január 28-án adta át a több mint 26 ezer 

aláírást tartalmazó íveket a parlament iktatójában Bárdos Gyula korábbi államfőjelölt, 

valamint Hájos Zoltán, Horváth Árpád, Knirs Imre és Őry Péter társaságában. Őry Péter, az 

MKP Országos Tanácsának elnöke ekkor úgy tájékoztatott, hogy a 26 833 aláírást 3 hónap 

alatt gyűjtötték össze, ám – mint azt Bárdos Gyula hozzátette – ennél jóval több aláírást 

gyűjtöttek, azonban a hibásan kitöltött íveket az ellenőrzés során kiszűrték. 

 
Kovács Koppány: Minden magyar felelős minden magyarért 
2019. január 31. – Felvidék Ma 

Idén ünnepli megalakulásának 70. évfordulóját a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség, azaz a Csemadok. A somorjai alapszervezet harmadikként alakult 

meg az országban. Ez is bizonyítja, hogy Somorja magyarsága már akkor összetartó 

közösséget alkotott, szükségesnek látta, hogy az egyetlen kulturális tömörüléshez, a 

Csemadokhoz tartozzon. A tavalyi önkormányzati választások eredményén is tisztán látszik, 

hogy városunk magyarsága, ha kell, felül tud kerekedni mindenen és összefog a közös magyar 

jövő érdekében. A szervezet a tavalyi évzáró taggyűlésén Kovács Koppányt választotta 

elnökének, aki a leköszönő Nagy Pétert követte a tisztségben. 

 

A Magyar Fórum párt leadta a bejegyzéséhez szükséges aláírásokat 
2019. január 31. – bumm.sk, Új Szó 

Erről Simon Zsolt független képviselő és az előkészítő bizottság tagja tájékoztatta a TASR 

hírügynökséget csütörtökön. A bejegyzés előtt álló párt célja a politikai generációváltás, és 

elsősorban a magyar nemzetiségű állampolgárok méltóságteljes képviselete. „A pozitív 

változáshoz Szlovákiában a magyar nemzetiségű állampolgárok szavazataira is szükség van.” 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a Lévai Szent László Kör 
2019. január 31. – Ma7.sk 

A lévai és Léva környéki római katolikus hagyományok ápolását legfőbb céljának tekintő 

Lévai Szent László Kör 2019. január 29-én a Reviczky Házban tartotta háromévente 

megrendezendő tisztújító közgyűlését. Az immár hetedik esztendeje működő polgári társulás 

gyűlése ezúttal is közös imádsággal kezdődött, majd a bizottságok beszámolóit követően a kör 

elnöke, Müller Péter foglalta össze és értékelte közösségük előző három évi munkáját, amely 

során összesen 52 rendezvényt bonyolítottak le. Az összejövetelnek otthont adó Reviczky 

Társulás nevében annak titkára, Ševeček Judit is szólt a jelenlevőkhöz, akiket Gyurász Pál 

lelkiatya áldott meg. 
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Lakossági fórum: Bugár Béla egy tapasztalt, minden hájjal megkent és jó 
politikus 
2019. január 31. – bumm.sk 

Lakossági fórumot tartott csütörtökön Hodosban a Híd környezetvédelmi minisztere Sólymos 

László és a mezőgazdasági államtitkár Csicsai Gábor és Balódi László polgármester, 

parlamenti képviselő. A miniszter és az államtitkár Bugár Béla elnökválasztási kampányának 

apropóján látogattak el a csallóközi faluba, ahol a település polgármestere és alpolgármestere, 

valamint körülbelül 70 nagyabonyi és hodosi polgár gyűlt össze. A “műsorvezető” szerepét 

Balódi László a szomszédos Hodos polgármestere töltötte be. Az első részben Balódi László 

kérdéseire Sólymos László és Csicsai Gábor válaszoltak. Ezek a kérdések egyrészt Bugár Béla 

köztársasági elnöki kampányára, másrészt szó esett az elmúlt három kormányban töltött 

évről is.  

 

Magyar kultúra napja a Collegium Hungaricumban 
2019. január 31. – Pannon RTV 

Radnóti Miklós életéről és munkásságáról, valamint Danilo Kiš fordításairól tartottak 

előadást Belgrádban a Collegium Hungaricumban a Magyar kultúra napja alkalmából. Az 

intézmény igazgatónője, Szentgyörgyi Klára köszöntőjében elmondta, hogy több jeles januári 

évfordulóra emlékeznek a Magyar kultúra napja rendezvényen. 

 

Zenta: Sikeres versenyeredményekkel tértek haza az általános iskolások 
2019. január 31. – Vajdaság MA 

A zentai Emlékiskola tanulói a magyar kultúra napja alkalmából szervezett két díjkiosztó 

ünnepségen is részt vettek az elmúlt héten. Az általános iskola tanulóinak sikereiről 

Kormányos Katona Gyöngyi magyartanárnő számolt be hírportálunknak. A versenyek 

részleteit ismertetve elmondta, hogy a felvidéki székhelyű Palóc Társaság esszéíró, 

tanulmányíró pályázatot írt ki a Kárpát-medence magyar fiataljai részére előre meghatározott 

témákban. 

 

Еlkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019. évi felvételi 
szabályzata  
2019. január 31. – Kárpátalja  

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019. évi felvételi szabályzata, 

amelyet a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2019. január 28-án véglegesített. A 

2019. évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Bárány Bélát, a főiskola 

felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük. 
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https://www.bumm.sk/regio/2019/01/31/lakossagi-forum-bugar-bela-egy-tapasztalt-minden-hajjal-megkent-es-jo-politikus
https://www.bumm.sk/regio/2019/01/31/lakossagi-forum-bugar-bela-egy-tapasztalt-minden-hajjal-megkent-es-jo-politikus
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/magyar-kultura-napja-collegium-hungaricumban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23277/Zenta-Sikeres-versenyeredmenyekkel-tertek-haza-az-altalanos-iskolasok.html
https://www.karpataljalap.net/2019/01/31/elkeszult-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-2019-evi-felveteli-szabalyzata
https://www.karpataljalap.net/2019/01/31/elkeszult-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-2019-evi-felveteli-szabalyzata
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Hét határon át – Kárpátalján koncertezett a Kaláka 
2019. január 31. – karpatalja.ma 

Beregszászban adott ünnepi koncertet a Kaláka együttes január 30-án. A Pro Cultura 

Subcarpathica szervezésében megvalósuló eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola adott otthont. Bár a műsor felnőtt programként volt meghirdetve, a Kaláka 

zenéin szocializálódott szülők többsége a gyerekeket sem hagyta otthon. A másfél órás 

koncertet végigdudorászó gyerekhad alátámasztotta Gryllus Dániel Kányáditól kölcsönzött 

gondolatát, miszerint nincsenek gyerekeknek és felnőtteknek szóló versek, csak jó és rossz 

alkotások. 

 

Hagyományok háza Horvátországban is 
2019. január 31. – Képes Újság 

A Hagyományok Háza Hálózat Magyarország több megyéjében is működik, valamint 

Kárpátalja (Ukrajna), Erdély (Románia), Vajdaság (Szerbia) és a Felvidék (Szlovákia) 

területén. A hálózat horvátországi bővítésével kapcsolatban találkozott Kelemen László, a 

Hagyományok Házának igazgatója múlt héten a HMDK vezetőivel. 

 

Óriási az érdeklődés a gazdaságfejlesztési pályázatok iránt 
2019. január 31. – Képes Újság 

A magyar kormány a most induló évben is segíteni fogja a horvátországi magyar gazdákat, 

ezért újabb 1 milliárd forintos támogatást biztosított a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési 

stratégiájának végrehajtására. Az új pályázatot január 29-én hirdette meg az Economica 

Hungarica Alapítvány a zsúfolásig megtelt csúzai kultúrotthonban. 

 

A magyar kultúra napja Fiumében 
 2019. január 31. – Képes Újság 

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének tagjai is szerveztek programot a 

magyar kultúra napja alkalmából Rijekában, melyben az alkalmi műsor mellett kiállítás és 

filmvetítés is helyet kapott. A rendezvényen Viola Éva, az egyesület elnöke köszöntötte a 

vendégeket, majd dr. Seremet Sándor, a fiumei magyaroknál „szolgáló” Petőfi-ösztöndíjas 

tartott előadást a magyar kultúra napja megünneplésének előzményeiről, illetve himnuszunk 

születéséről. 

 

Egyetemi ösztöndíjakról tárgyaltak 
2019. január 31. – Képes Újság 

Január 29-én tanácskozott az Előértékelő Bizottság a horvátországi felsőoktatási 

intézményekben tanuló magyar diákok által beadott ösztöndíjpályázatokról Bellyén, a HMDK 

székházában. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem decemberben pályázatot hirdetett ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/het-hataron-at-karpataljan-koncertezett-a-kalaka/
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tanulmányok támogatása céljából a 2018-2019-es tanévben külhoni felsőoktatási alap-, 

mester/magiszteri vagy doktori képzésben részt vevő horvát állampolgárságú, horvátországi 

állandó lakóhellyel rendelkező magyar nemzetiségű személyek számára. 

 

Az eddigi legsikeresebb gazdabál 
2019. január 31. – Képes Újság   

A HMDK Gazdaköre szervezésében harmadik alkalommal került sor gazdabálra, melyen 

ezúttal több mint háromszázan vettek részt. Ott volt a gazdakörtagok többsége is, köztük azok 

is, akik hozzájárultak a Magyarok Kenyere-programhoz. A szervezők oklevéllel fejezték ki 

köszönetüket a programban való részvételért. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 31. – Kossuth Rádió 

 

Sok a jelentkező az RMDSZ európai parlamenti választások jelölt-listája két befutónak 

számító helyére. A szövetség csak a februári kongresszusa után rangsorolja jelöltjeit. Az 

Erdélyi Magyar Néppárt koalíció létrehozását javasolta az EP választásokra. Két szervezet is, 

a Magyar Polgári Párt és a Magyar Ifjúsági Értekezlet befutó helyet kért a listán. A két befutó 

hely nem kiadó – a többi között erről beszélt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Szilágyi 

Szabolcs interjúja.  

  

A külhoni magyar állampolgároknak nemcsak jogai, de kötelességei is vannak - erre hívja fel 

a figyelmet Tóth László csíkszeredai főkonzul, hiszen nem elég állampolgárságot igényelni, az 

anyakönyvezést igénylő eseményeket be is kell jelenteni. Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

  

Átadták a Média a Családért, valamint a Külhoni Média a Családért díjat, amit a Képmás 

magazin és a Média a Családért Alapítvány hozott létre. Az elismerésekkel olyan, 

nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió- és televíziós műsorokat, valamint internetes 

írásokat jutalmaznak, amelyek segítséget adnak a boldog családi élethez. A díjátadó után 

készült Ternovácz Fanni összeállítása. 

  

https://kepesujsag.com/az-eddigi-legsikeresebb-gazdabal/
https://kepesujsag.com/az-eddigi-legsikeresebb-gazdabal/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-01-31_18-02-00&enddate=2019-01-31_18-40-00&ch=mr1
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Nagyon nagy jelentőségű dolog, amit jó lenne Magyarországon is megvalósítani - mondta 

Navracsics Tibor az Örökségünk őrei diákoknak szóló, épített örökségvédelmi programról 

Kolozsváron. Az uniós biztos háromnapos látogatásának célja, hogy ellenőrizze, hogyan 

valósulnak meg a kulturális örökség európai évének erdélyi tervei. Erről Kolozsváron tartott 

sajtótájékoztatót meghívójával, Hegedüs Csillával, az RMDSZ ügyvezető elnökével közösen. 

Erdélyi körútja során Navracsics Tibor ellátogatott Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába is. 

Erről küldött beszámolót Oláh-Gál Elvira, de előtte hallgassuk meg Szilágyi Szabolcs 

összeállítását a kolozsvári sajtótájékoztatóról.  

  

Egy fiatal délvidéki vállalkozó saját céget indított, amelyben vállalkozó kedvű fiataloknak 

segít vállalkozást nyitni, de mentorprogramot is működtet pályakezdőknek. A magyarkanizsai 

Bödő Marianna korábbi önkormányzati munkája során szerzett tudását kamatoztatja így. 

Persze neki is szüksége volt kezdőtőkére, amit a Prosperitati pályázatokkal kapott meg. A 

fiatal vállalkozót Németh Ernő kérdezte. 

  

Detektívregénybe illő történetet hallhatott az idei aradi Kölcsey-díjátadó ünnepségének 

közönsége. Egy titokzatos személy egy közvetítő révén megvételre ajánlotta fel az 1881-ben 

alapított Kölcsey Egyesület első negyven évének folyamatos levelezését, jegyzőkönyveit, 

gyakorlatilag a teljes irattárát, sőt az 1920-as évek és a két világháború közötti időszak 

dokumentumainak egy részét is. A 2500 eurós vételár felét az egyesület vezetőségi tagjai, 

közeli támogatói már összeadták, a hiányzó összegre pedig gyűjtést hirdettek. A Kölcsey 

Egyesület a legrégebbi, aradi, magyar, civil szervezet, a 19. században a város közművelődését 

szervezte. Könyvtára a mai aradi könyvtár, az Ereklyemúzeum pedig a mai aradi múzeum 

alapjait jelentette, sőt az egyesület kezdeményezte az impozáns Kultúrpalota építését 

is.   Pataky Lehel Zsolt Fekete Károly alelnököt kérdezte a titokzatos megkeresés részleteiről. 

 

 

 

 


