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Nyomtatott és online sajtó 
 

Gulyás Gergely Bukarestben: Magyarországot a bevándorláspolitikája miatt 
támadják az EU-ban 
2019. február 4. – MTI, Krónika, Híradó, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Lokál, 

Mandiner, Echo Tv 

Nem az európai parlamenti (EP-) választási kampányban kell a Magyarország ellen politikai 

megfontolásból indított hetes cikkely szerinti eljárást megtárgyalni, de ezen a téren az 

Európai Unió soros elnökségét ellátó Románia részéről „nem hiányzik a jó szándék” – 

mondta Gulyás Gergely az MTI-nek hétfőn, miután George Ciambával, a román kormány 

európai ügyekért felelős miniszterével tárgyalt Bukarestben. A Miniszterelnökséget vezető 

miniszter elmondta: Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel is találkozott Bukarestben, akivel 

egyebek mellett az EP-választásokra történő felkészülésről beszéltek. „Reméljük, hogy erős 

RMDSZ-képviselet lehet ez EP-ben. Ez egyszerre erősíti a magyar képviseletet és a néppárti 

frakciót” – mondta Gulyás Gergely. Megbeszélésükön az RMDSZ elnöke a romániai magyar 

közösséget érintő időszerű ügyekről, egyebek mellett a marosvásárhelyi magyar orvosképzés 

körüli gondokról is beszámolt. 

 

Vizsgálja a DNA a Varadinum önkormányzati finanszírozását – Pásztor Sándor 
szerint rendben történt a támogatás 
2019. február 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Cáfolta a Krónikának Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, hogy eljárást folytat 

ellene az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), megerősítette ugyanakkor, hogy 

vizsgálják egyebek mellett a Festum Varadinum rendezvénysorozat önkormányzati 

támogatását. A DNA által folytatott nyomozásról a Bihoreanul című hetilap számolt be hétfői 

számában, azt állítva, hogy Pásztor az „RMDSZ-közeli civil szervezetek csalásgyanús” 

finanszírozásával kapcsolatban került a vádhatóság célkeresztjébe. A lap tudni véli, hogy az 

RMDSZ-es elöljárót hivatali hatalommal való visszaéléssel, források nem rendeltetésszerű 

felhasználásával, csalással és okirat-hamisítással gyanúsítják, többek között a Varadinum 

Alapítványnak a megyei tanács által évről évre kiutalt költségvetési források kapcsán.  

 

Csendben diszkriminált alkotások: csak a magyar zeneszerzők nem jutnak 
jogdíjhoz Romániában 
2019. február 4. – Krónika 

Se szeri, se száma a romániai magyar szellemi alkotásoknak, az erdélyi zenekarok repertoárja 

rohamosan gyarapszik, a magyar együttesek pedig befizetéseikkel ugyanúgy hozzájárulnak a 

jogdíjalap gazdagodásához, mint a román szerzők. Ennek ellenére a magyar zenekarok nem 

részesednek zenei jogdíjakból. Más szóval: amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. 
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Tüntetést szerveznek a magyar kar létrehozásáért Marosvásárhelyen  

2019. február 4. – transindex.ro 

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 2019. február 5-én, kedden 

17 órától újabb tüntetést szervez a Maros Megyei Prefektúra székháza elé, hogy követeljék a 

magyar kar azonnali létrehozását a MOGYE keretében. A tüntetésen köszönőlevelet 

fogalmaznak meg Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének és Szijjártó Péter 

külügyminiszternek, hogy a román és a magyar kormány közötti tárgyalásokon vállalták az 

önálló magyar kar létrehozásának a támogatását. A levelet minden résztvevő aláírhatja. A 

rendezvény végén gyertyával vonulnak a főtérről az egyetemig.  

 
Ezek az RMDSZ törvényhozási prioritásai a tavaszi ülésszakban  
2019. február 4. – maszol.ro 

A közigazgatási törvénykönyv újratárgyalása, az oktatási törvény módosítása, több országos 

intézmény bürokráciájának csökkentése is szerepel az RMDSZ törvényhozási prioritásai 

között a parlament hétfőn elkezdődött ülésszakában – tudta meg  a maszol.ro Korodi Attila 

képviselőházi frakcióvezetőtől. A kormánypártokkal való együttműködést a költségvetés 

vitája után értékelik ki a felek.  

 

Kelemen Hunor szerint komoly gondok vannak a 2019-es költségvetés-
tervezettel  
2019. február 4. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Komoly gondok vannak jelenlegi formájában a 2019-es költségvetés-tervezettel - jelentette ki 

hétfőn Kelemen Hunor a parlamentben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke 

szerint elsősorban a helyi közigazgatásra vonatkozó részekkel van gond a költségvetés-

tervezetben, ugyanis a helyhatóságok „óriási deficittel” kezdik az évet, mert a rájuk átruházott 

feladatok teljesítése jóval többe kerül, mint amekkora összeggel rendelkezni fognak a 

büdzséterv szerint. Kelemen szerint több kérdést is újra meg kell fontolni. „Tárgyalni fogunk 

a miniszterelnök asszonnyal, a pénzügyminiszterrel, a kormány tagjaival és a tárgyalások 

eredményétől függően eldöntjük, hogy támogatjuk-e vagy sem” - tette hozzá.  

 
Egyedül tüntet, de ez nem szegi kedvét 
2019. február 4. – szekelyhon.ro 

Ádám Valérián a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) 

nevében hétfőn és kedden reggel 7 és déli 13 óra között az orvosi egyetemmel szembeni 

buszmegálló mellett szervezett tüntetést a magyar orvosi kar megalakulásáért. Annak 

ellenére, hogy egyedül állt ki óriásplakátja mellé, kezében a hangosbemondóval, lelkesedése 

nem lankad. Elmondta: nem szegi kedvét, hogy egyedül tiltakozik mindazért, ami az 

egyetemen folyik, hiszen meggyőződése, hogy ki kell tartani, és akkor az eredmény sem 

marad el. „A magyarság hozzáállása romlott, a sok kudarc, visszautasítás és félelem miatt 
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nem mernek kiállni az igazukért” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy meggyőződése szerint ez a 

folyamat visszafordítható, csak kitartásra van szükség. 

 

Csáky Pál EP-teljesítményével Szlovákiában dobogós helyen áll 
2019. február 4. – Ma7.sk 

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője Szlovákiából a második legmagasabb pontszámot kapta a 

független ügynökség által készített értékelésen. A meprankig.eu oldalon valamennyi európai 

parlamenti képviselő tevékenysége áttekinthető. Az értékelés a különböző brüsszeli és 

strasbourgi aktivitások, valamint az Európai Parlamentben betöltött pozíció alapján készül. 

A szlovákiai listán csak Jana Žitňanská kapott több pontot (75,9) Csáky Pálnál (45,2). 

Szlovákiából 13 képviselő jutott be az Európai Parlamentbe, Nagy József (Most-Híd) a 9. a 

MEP Ranking összesítésében. Nemcsak országok, hanem az európai pártcsaládok szerint is 

áttekinthető a lista. Az Európai Néppárt 217 képviselője közül Csáky Pál a 67., Nagy József a 

134. helyen áll. Csáky pontszáma egyébként a Magyarország államhatárán túli magyar 

képviselők közül is a legmagasabb. 

 

Új mozgalmi vezetőt választott a cserkészszövetség 
2019. február 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Február 2-án tartotta évértékelő közgyűlését a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség az 

érsekújvári járásbeli Zsitvabesenyőn. A helyi kultúrház nagytermében több mint 100 

cserkészvezető gyűlt össze. A cserkészek megvitatták a 2018-as év eseményeit, új mozgalmi 

vezetőt és ellenőrző bizottsági tagokat választottak, a délután folyamán pedig 

forrásteremtéssel és online kommunikációval kapcsolatos képzésen vettek részt. Szombat 

délelőtt 9 órakor kezdődött a cserkészek szokásos éves közgyűlése, amelyen csaknem az 

összes cserkészcsapat képviselője részt vett. A délelőtt folyamán a szervezeti beszámolókat 

hallgatták meg a tagok, az egyes területek felelőseinek kérdéseket tehettek fel, majd ebéd előtt 

titkos szavazással választották meg az új tisztségviselőket. 

 
Éves közgyűlést tartott a lévai Reviczky Társulás 
2019. február 4. – Felvidék Ma 

Január 31-én közgyűlésére invitálta tagjait és szimpatizánsait a lévai magyar házat 

üzemeltető, valamint a Léva és Vidéke Célalap feladatköreit ellátó Reviczky Társulás. A 

közgyűlés az elmúlt év rendezvényeinek ismertetését és az infrastrukturális fejlesztéseinek 

bemutatását tűzte ki célul. Újváry László, a társulás tiszteletbeli elnöke Reviczky Gyula Jelszó 

című versével nyitotta meg a programot, majd Wirth Jenő elnök üdvözölte a társulás tagjait, 

valamint a megjelent közönséget és vendégeket. Ezt követően a tagság megszavazta a 

közgyűlés programját, a munkaelnökséget, a mandátumvizsgáló, valamint a javaslattevő 

bizottságot.  
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A magyar iskolaválasztás ösztönzése filmvetítések közben 
2019. február 4. – Felvidék Ma 

Február 5-én a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Mozgó Mozija Pozsonyban vetít. Az akció 

célja, hogy alkalmat adjon a külhoni magyar közösségeknek az összejövetelre, találkozásra, és 

az őket érintő olyan fontos kérdések megbeszélésére, mint az iskolaválasztás. A beiskolázási 

időszakot megelőzően a Mozgó Mozi áprilisig több mint száz településre jut el a Felvidéken. 

Programjában délután a fiatalabb korosztály számára vetítenek magyar meséket, filmeket, a 

magyar iskolaválasztást ösztönző kisfilmekkel együtt, majd este a szülőket várják a magyar 

filmművészet egyik emblematikus alkotásával. A vetítések előtt és után beszélgetésekre nyílik 

lehetőség a szövetség munkatársaival, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek az 

iskolaválasztáshoz, hiszen a külhoni régiókban a következő hetekben kell döntést hozniuk a 

szülőknek arról, hogy iskolakötelessé váló gyermekük számára a magyar vagy az államnyelvű 

oktatást választják. 

 

Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója: összmagyar rajzpályázat 
2019. február 4. – Ma7.sk 

Az Alapítvány a '48-as Hősökért a Kecskeméti Katona József Múzeummal együtt Kárpát-

medencei rajzpályázatot hirdet 5-18 éves óvodások és diákok részére. A múlt a jövendő tükre 

című pályázat témája Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója. “A kecskeméti székhelyű 

Alapítvány a '48-as Hősökért elsődleges célja az 1848/49-es magyar forradalom és 

szabadságharc hagyományainak továbbéltetése. E cél érdekében nemzeti ünnepünk, március 

15. közeledtével idén kilencedszer hirdetünk kiállítással egybekötött rajzpályázatot. Ily 

módon igyekszünk erősíteni a gyermekek nemzettudatát és a hajdani hőseink iránti 

tiszteletüket” – mondta el portálunknak az észak-komáromi születésű, immár Kecskeméten 

élő Tárnok Tünde, az alapítvány kuratóriumi elnöke. 

 

Pásztor Bálint: A magyarsághoz tartozás előnyt jelent 
2019. február 4. – Pannon RTV 

A nemzetiségi hovatartozásuk bejegyeztetésével az anyakönyvi kivonatba a magyarok akár 

előnyt is élvezhetnek majd a munkaerőpiacon - mondta Pásztor Bálint a Pannon TV 

Közügyek műsorában. Könnyebben juthatnak munkához a képzettséggel rendelkező 

személyek, amennyiben visszavonják a létszámstopot Szerbiában. A nemzetiségi 

hovatartozásuk bejegyeztetésével az anyakönyvi kivonatba a magyarok akár előnyt is 

élvezhetnek majd a munkaerőpiacon - erről volt szó a Pannon TV Közügyek című 

hírháttérműsorában. Pásztor Bálint, a VMSZ-DCSP köztársasági parlamenti képviselőcsoport 

frakcióvezetője elmondta, ezentúl a nemzeti közösségek tagjai könnyebben elhelyezkedhetnek 

a közszférában. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://felvidek.ma/2019/02/a-magyar-iskolavalasztas-osztonzese-filmvetitesek-kozben/
https://ma7.sk/kultura/kossuth-lajos-halalanak-125-evforduloja-osszmagyar-rajzpalyazat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pasztor-balint-magyarsaghoz-tartozas-elonyt-jelent
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/matol-lehet-alairni-peticiot-az-obecsei-petofi-sandor-iskola-megmaradasaert


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 5. 
5 

Mától lehet aláírni a petíciót az óbecsei Petőfi Sándor iskola megmaradásáért 
2019. február 4. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Bezárás fenyegetheti Óbecsén a Petőfi Sándor Általános Iskolát. A 64 éves tanintézmény 

megmaradásáért mától petíció aláírásával harcolnak a szülők és a támogatók. 

Nagy volt a tolongás ma reggel az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában. Szülők, 

nagyszülők, nyugdíjas pedagógusok, szimpatizánsok gyűltek össze azért, hogy aláírásukkal 

harcoljanak az iskola megmaradásáért. Ebben az alsóvárosi iskolában sok generáció tanult az 

elmúlt 64 évben. 

 
Vajdasági versmondók hármas sikere Egerben 
2019. február 4. – Vajdaság MA 

A jubileumi XX. Ötágú síp üzenete elnevezésű vers-és prózamondó találkozón a dobogó 

mindhárom fokára vajdaságiak állhattak. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2019. február 

2-án megrendezésre került az Ötágú síp üzenete vers-és prózamondó találkozó magyarországi 

és határon túli fölsős diákok részvételével. Az Egri Kulturális és Művészeti központban 

megtartott találkozón a vajdaságiak mellett erdélyi, muravidéki és magyarországi versmondó 

fiatalok mutatták be előre elkészített szövegeiket. 

 

Nemzetközi konferencia Bad Kissingenben 
2019. február 4. – karpatalja.ma 

Az első világháborút lezáró párizsi békekonferencia megnyitásának 100. évfordulója 

alkalmából 2019. január 27. és február 1. között a bajorországi Bad Kissingen városában egy 

nemzetközi konferencia került megrendezésre, a Közép-Európai Akadémia és az INTEREG 

(Internationalen Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus) szervezésében. A 

tudományos fórumon az első világháborút lezáró békeszerződések keletkezésének 

körülményein túl azok hatásáról is szó esett. A Rákóczi-főiskolát a rendezvényen dr. Fodor 

Gyula rektorhelyettes, dr. Szakál Imre, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék 

tanszékvezető-helyettese, valamint négy történelem szakos hallgató, Karpinecz Krisztián, 

Király Evelin, Péter Alexandra és Pirigyi Gergely képviselte. 

 

Változott az amerikai álláspont az ukrán oktatási törvény kisebbségellenes 
intézkedéseit illetően 
2019. február 4. – Kárpátalja 

Budapest támogatásának irányába mozdult el az Egyesült Államok álláspontja az ukrán 

oktatási törvénynek a kisebbségek nyelvére vonatkozó rendelkezéseiről Ukrajna és 

Magyarország között folyó vitában – írta minap a Jevropejszka Pravda a „liberális magyar 

újságírók” Direkt36 elnevezésű internetes projektjére való hivatkozással. A magyar portál 

arra a birtokába jutott, Szabó László washingtoni magyar nagykövet által Budapestnek 

megküldött diplomáciai táviratra hivatkozva érinti a témát múlt heti cikkében, amely Magyar 

Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes és Wess Mitchell amerikai külügyi 
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államtitkár 2018. december 18-i washingtoni tárgyalásának részleteiről számol be. A cikk 

ugyan alapvetően a Budapest és Washington közötti diplomáciai nézeteltérésekre koncentrál, 

nem tagadja el azonban, hogy „a problémás ügyek mellett pozitívumok is előkerültek Magyar 

tárgyalásain. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. február 4. – Kossuth Rádió 

 

A magyar Oktatási Program részeként, Csángó kollégiumot avattak Bákó városában. Olyan 

diákok kapnak helyet, ösztöndíj formájában, akik szülőfalujukban részt vettek a magyar 

oktatási programban, de közép- vagy szakiskolában román nyelven tanulnak tovább. A 

kollégiumot a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vásárolta, tulajdonosa a pedagógusszövetség, 

fenntartója az oktatási programon keresztül a magyar kormány, a Keresztszülők a Moldvai 

Csángómagyar Oktatásért Egyesület és az Alapítvány Moldvai Magyar Oktatásért.  

 

Nyílt napot tartottak a Tiszapéterfalvai Református Líceumban. A Tiszapéterfalvai 

Református Líceum a tavalyi érettségi eredmények alapján a legjobban teljesítő kárpátaljai 

magyar oktatási intézmény, Számos ukrán iskolát is maguk mögé utasítottak. Jelenleg 136 

diákjuk van, a tanulói létszám évek óta folyamatosan nő.  

 

Erdélyről, erdélyi magyaroknak. Erdélystat néven statisztikai és intézményi szolgáltatást 

indított be az RMDSZ magyar nyelven. Erről beszámoltunk műsorunkban is, ahogy most és a 

jövőben is alkalmanként egy-egy adatsor elemzését hallhatják a Határok nélkülben. Erdély 

relatív gazdasági teljesítménye enyhén, Moldváé jelentős mértékben csökkent. Romániában 

csak a fővárosi régió súlya nőtt – mutat rá az Erdélystat az utóbbi tíz év adatait feldolgozó 

friss statisztikai elemzése. Erdélyen belül a székelyföldi és a partiumi régió mutat számottevő 

lemaradást, itt a gazdasági növekedés lassúbb ütemű volt.  

 

A Tisza parti Zentán koszorúzással emlékeztek a 170 évvel ezelőtt történt tragikus 

gyertyaszentelőre. 1849 február 1-én a szerbek megrohanták a várost övező sáncot. A szerb 
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vezérek 48 órás szabad rablást engedélyeztek csapataiknak, majd harmadnap Ókanizsa 

irányába továbbvonultak, de a helyi szerbek még két héten keresztül folytatták erőszakos 

cselekményeket. A zentai mészárlás két hete alatt hozzávetőlegesen 2000-2800 embert öltek 

meg, legtöbbjüket különösen kegyetlen módon.  

 

Megújul a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum épülete. A gyűjteménynek helyet adó 

ingatlan az ortodox egyház tulajdona. A Bihar megyei önkormányzat vezetőségének sikerült 

újabb 10 évre meghosszabbítani a bérleti szerződést, így lehetőség nyílik nagyobb 

befektetésre. Pásztor Sándort, a Bihar megyei tanács elnökét Ionescu Nikolett kérdezte a 

részletekről. 

 

Az újvidéki Gazsó Orsolya pályakezdése rendhagyó, mi több vakmerő és kalandvágyó. A fiatal 

kommunikációs szakember, újságíró kétszer járt az amerikai kontinensen,  önkéntesnek 

jelentkezett az Olimpiára, másodszor pedig pályázat révén. Ideje egy részét arra fordította, 

hogy ottani magyarokkal találkozzon.  

 

Hétvégén Gömörben nagy sikert aratott a pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttes új 

műsorával.  A felvidéki magyarság megmaradásának egyik záloga a hagyományos 

néptánckultúra megőrzése – vallják az 1969-ben – kerek 50 éve alapított egyik legrangosabb 

felvidéki együttes tagjai. Rozsnyói műsorukat a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya 

szervezte.  

 

 

 

 

 


