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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér László: tisztelet illeti az elpusztíthatatlan kárpátaljai magyar alkotóerőt 
2019. február 8. – MTI, Híradó, Origo, Magyar Hírlap, Lokál, PestiSrácok, karpatalja.ma, 

Echo Tv 

Az Időfonal című színpadi produkció beregszászi bemutatójával a kárpátaljai magyar 

alkotóerő előtt tisztelgünk, azt az alkotóerőt ünnepeljük, amely elpusztíthatatlan – jelentette 

ki Kövér László pénteken Beregszászon, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban 

tartott premieren. Köszöntőjében az Országgyűlés elnöke a többi között hangsúlyozta: „a 

formabontó produkció bemutatójával azt az alkotóerőt ünnepeljük, amely elpusztíthatatlan, 

mert hármas szellemi gyökérzetével mélyen fonódik a szülőföldbe, a magyar kultúrába és az 

európai hagyományba.” Hozzátette, azt gondoljuk, minden ellenkező híreszteléssel 

ellentétben a 21. század az emberi lélekből fakadó önazonosság, az identitás évszázada lesz. 

Az előttünk álló évszázadban az emberek csak akkor maradhatnak szabadok, csak akkor nem 

fognak az általuk teremtett technológiák és gépek rabszolgáivá válni, ha megőrzik 

önmagukban azt, ami a gépeknek nincs – a lelküket. 

 

Idén is kiemelten támogatja a magyar állam a diaszpórában működő magyar 
szervezeteket és hétvégi magyar iskolákat 
2019. február 9. – MTI, kormany.hu, Webrádió, boon.hu 

Ötszáz millió forintra emelte a nemzetpolitikai államtitkárság azt a pályázati keretet, amelyet 

2019-ben kifejezetten a diaszpórában működő magyar szervezetek és hétvégi magyar iskolák 

között osztanak szét, mert ezek az intézmények az elmúlt időszakban egyre erősödtek, és 

nagyban hozzájárulnak a diaszpórában élők identitásának megtartásához és megerősítéséhez 

- mondta el a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos szombaton az MTI-nek telefonon 

nyilatkozva. Szilágyi Péter a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) 

Nürnbergben megrendezett oktatásügyi konferenciáján vett részt és tartott előadást a magyar 

kormány nemzet-, illetve diaszpóra-politikájáról, valamint a nemzetpolitikai államtitkárság 

jövőbeli terveiről a Németországban működő hétvégi magyar iskolák vezetőinek, helyi 

oktatási szakembereknek. A miniszteri biztos elmondta: a hétvégi iskolák számára hirdetett 

pályázatra a tavalyi évinél jóval többen - 360-an - jelentkeztek, a pályázatok kiértékelése most 

zajlik. A magyar kormány gesztusértékű támogatást tud nyújtani a hétvégi magyar iskolák 

számára, amelyek önszerveződő alapon, szülők kezdeményezésére alakulnak meg, és a helyi 

magyar közösség anyagi hozzájárulásából működnek.  

 

Szili: magunk kívánunk dönteni a magunk életéről azon keretek között, 
amelyekbe száz éve kényszerültünk 
2019. február 8. – MTI, Webrádió, Origo, 888.hu, Lokál 

Szili Katalin szerint a magyarság maga kíván dönteni a maga életéről azon keretek között, 

amelyekbe száz éve kényszerült. 
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https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/szinhaz/cikk/2019/02/08/kover-laszlo-tisztelet-illeti-az-elpusztithatatlan-karpataljai-magyar-alkotoerot
https://webradio.hu/hirek/kulfold/iden-is-kiemelten-tamogatja-a-magyar-allam-a-diaszporaban-mukodo-magyar-szervezeteket-es-hetvegi-magyar-iskolakat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/iden-is-kiemelten-tamogatja-a-magyar-allam-a-diaszporaban-mukodo-magyar-szervezeteket-es-hetvegi-magyar-iskolakat
https://888.hu/article-magunk-kivanunk-donteni-a-magunk-eleterol-azon-keretek-kozott-amelyekbe-szaz-eve-kenyszerultunk
https://888.hu/article-magunk-kivanunk-donteni-a-magunk-eleterol-azon-keretek-kozott-amelyekbe-szaz-eve-kenyszerultunk
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A miniszterelnöki megbízott a Kárpát-medencei Autonómiatanács (KMAT) által szervezett 

temesvári centenáriumi konferencia megnyitójában beszélt erről. A konferencia keretében 

történészek tartottak előadásokat azokról az eseményekről, amelyek száz évvel ezelőtt a 

Bánságban történtek. Szili Katalin a rendezvény fontosságát méltatván kijelentette: "ha a 

múltban eligazodunk, helyes iránytűnk lesz a jövő felé is". A miniszterelnöki megbízott 

kijelentette: amiként a múltban, úgy jelenleg is ki lehet mondani, hogy a magyarság számára 

autonómiát kell biztosítani európai keretek között, ahogyan Európában bárhol másutt 

lehetséges. Hozzátette: ennek a kinyilvánítása nem ok arra, hogy bárki a magyarokra süsse a 

bélyeget, hogy etnikai alapon, elszakadási szándékkal akarják az autonómiát. Kijelentette: 

erről soha nem esett szó a kezdeményezésére létrejött autonómia-kerekasztal 

megbeszélésein. 

 
Magyar orvosi egyetem létrehozását szorgalmazzák az erdélyi magyar pártok 
2019. február 8. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek képviselői azt szorgalmazzák, hogy az 

Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Románia hozzon létre magyar orvosi és 

gyógyszerészeti egyetemet. Az Erdélyi Magyar Autonómia Kerekasztal résztvevői Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott vezetésével üléseztek pénteken Temesváron. Az MTI-hez 

eljuttatott közleményük szerint fontosnak tartották, hogy az Európai Unió Tanácsának soros 

elnökségét betöltő Románia ebben az időszakban olyan meghatározó jogszabályokat fogadjon 

el, amelyek jelentősen hozzájárulnak a magyar közösség fejlődéséhez. Példaként említették 

egy erdélyi magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem létrehozását. A résztvevők áttekintették 

az időszerű politikai eseményeket, a közelgő európai parlamenti választások ügyét, és 

rögzítették az idei ülésezési tervet. Döntöttek arról, hogy a következő üléseken áttekintik a 

román parlamentben több mint egy évtizede elakadt kisebbségi törvénnyel kapcsolatos 

javaslataikat, és egyeztetik álláspontjaikat.  

 

Harmincéves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 
2019. február 9. – MTI, Híradó, Demokrata, Erdély.ma, karpatalja.ma, Gondola 

Harminc éve alapították a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségét (BSZOSZ), a szervezet 

idei programjait az évforduló jegyében szervezi meg. A szövetséget 1989. május 21-én hozta 

létre 16 tagszervezet azzal a céllal, hogy segítse a népcsoport kultúrájának megőrzését - 

mondta Illés Tibor,a szövetség elnöke az MTI-nek. Jelenleg 45 szervezet tartozik a 

szövetséghez, közöttük tizenegy a határon túli, bukovinai székely közösség. Tagjai a BSZOSZ-

nek Erdélyben a madéfalvi, csernakeresztúri, dévai, marosludasi, valamint a szerbiai 

Pancsován, Hertelendyfalván, Sándoregyházán, Székelykevén élő székelyek - tette hozzá. A 

jubileum alkalmából május 18-án a szövetség székhelyén, Bonyhádon konferenciát 

rendeznek, amelyen értékelik az eltelt három évtized munkáját és a szövetség további 

működéséről, valamint a bukovinai székelyek és más, Magyarországon működő székely civil 

szervezetek közötti kapcsolatról is szó lesz. A bonyhádi székely házban kutatóhelyet 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107939-magyar-orvosi-egyetem-letrehozasat-szorgalmazzak-az-erdelyi-magyar-partok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107939-magyar-orvosi-egyetem-letrehozasat-szorgalmazzak-az-erdelyi-magyar-partok
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2019/02/09/harminceves-a-bukovinai-szekelyek-orszagos-szovetsege
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alakítanak ki, ahol tanulmányozni lehet majd a szövetségnél összegyűlt történeti, néprajzi 

dokumentumokat - ismertette az elnök. 

 

Tőkés az erdélyi magyar lista harmadik helyére javasolja az EMNP és az MPP 
közös jelöltjét az EP-választáson 
2019. február 8. – MTI, Krónika. transindex.ro, maszol.ro 

Tőkés László szerint az erdélyi magyarság akkor érhetné el a legjobb eredményt a májusi 

európai parlamenti választáson, ha a magyar pártok választási koalíciója állítana listát, és 

ezen az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) közös jelöltje 

kerülne a harmadik helyre a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) két jelöltje 

mögé. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke egy pénteki temesvári 

sajtótájékoztatón beszélt erről. Tőkés László szerint Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke lehetne az 

EMNP és az MPP közös jelöltje az erdélyi magyar listán. Kijelentette: „ha Szilágyi Zsolt nem 

lenne, ki kellene találni”.  

 

Tőkés László: vissza kell állítani az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti 
egyetemet Marosvásárhelyen 
2019. február 8. – MTI, Krónika 

Tőkés László szerint vissza kell állítani Marosvásárhelyen az önálló magyar orvosi és 

gyógyszerészeti egyetemet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke egy pénteki 

temesvári sajtótájékoztatón beszélt erről. A politikus úgy vélte, hogy a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Tudományegyetem tavalyi 

egyesítése a kolozsvári magyar nyelvű Bolyai Egyetem és román tannyelvű Babeș Egyetem 

1959-es egyesítéséhez hasonlítható. „A magyar betegeknek joguk van a magyarul beszélő 

orvoshoz” – jelentette ki Tőkés László. Hozzátette: az EMNT és az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) 15 ezer támogató aláírást gyűjtött össze a magyar orvosképzés támogatására. Ezt 

Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszternek akarják átadni. Az EP-képviselő azt is 

hozzátette: kompromisszumos megoldásként tekint arra a lehetőségre, hogy önálló magyar 

kar alakuljon az egyetemegyesítéssel létrejött Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE). A politikus bírálta az RMDSZ-t amiatt, 

hogy csak megkésve, választási megfontolásból foglalkozik az egyetem ügyével. 

 

Mesemúzeummal bővítené a Mini Erdély Parkot a Székelyföldi Legendárium 
csapata 
2019. február 8. – Krónika 

Erdélyi mesemúzeumot létesítene jövő évben Szejkefürdőn a Székelyföldi Legendárium 

csapata – mondta el a Krónika érdeklődésére Fazakas Szabolcs ötletgazda. A létesítmény a 

szejkefürdői Mini Erdély Parkban kapna helyet, valamint a budapesti Mesemúzeum 

mintájára épülne, amelyet Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő ötlete alapján hoztak létre. 

Fazakas Szabolcs arról is beszámolt, hogy jelenleg az Orbán Balázs-emlékközpont 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-az-erdelyi-magyar-lista-harmadik-helyere-javasolja-az-emnp-es-az-mpp-kozos-jeloltjet-az-ep-valasztason
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-az-erdelyi-magyar-lista-harmadik-helyere-javasolja-az-emnp-es-az-mpp-kozos-jeloltjet-az-ep-valasztason
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-vissza-kell-allitani-az-onallo-magyar-orvosi-es-gyogyszereszeti-egyetemet-marosvasarhelyen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-vissza-kell-allitani-az-onallo-magyar-orvosi-es-gyogyszereszeti-egyetemet-marosvasarhelyen
https://kronika.ro/szines/mesemuzeummal-bovitene-a-mini-erdely-parkot-a-szekelyfoldi-legendarium-csapata
https://kronika.ro/szines/mesemuzeummal-bovitene-a-mini-erdely-parkot-a-szekelyfoldi-legendarium-csapata
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létrehozásán dolgoznak, és a pár napja a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban nyílt 

kiállítással nyújtottak ízelítőt abból, ami a szejkefürdői kulturális intézményben 

megtekinthető lesz. A 2500 éves tárgyakat is felvonultató tárlatot a Kolozsvári Magyar 

Napokra is elhozzák. 

 

Hétfőn indítja a Dan Tanasă elleni aláírásgyűjtési akcióját az MPP  
2019. február 8. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Február 11-től a Magyar Polgári Párt (MPP) minden irodájában lehetőség lesz arra, hogy a 

lakosság aláírásával támogassa a párt által az ügyészségre benyújtott, Dan Tanasă elleni 

panaszt, számolt be a hírről a Marosvásárhelyi Rádió. Mezei János, az MPP elnöke kedden a 

gyergyószentmiklósi ügyészségen beadványt nyújtott be magyarellenes uszítás, gyűlöletkeltés 

és felbujtás vádjával Dan Tanasă és a közösségi médiában vele együttműködő Kovászna, 

Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma ellen. A Marosvásárhelyi Rádió beszámolója 

szerint a nyomtatványt az MPP megyei és helyi szervezeteinek irodáin kívül minden MPP-s 

önkormányzati képviselőnél is alá lehet majd írni.  

 
Nyolcmillió lejes támogatásból újítják fel a csíkcsicsói általános iskolát  
2019. február 8. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több mint egymillió eurós vissza nem térítendő támogatásból újítják fel a csíkcsicsói Kájoni 

János általános iskolát. A vonatkozó szerződést pénteken írta alá Lukács Péter polgármester 

és Simion Creţu, a Központi Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója. A nyolcmillió lejes 

beruházás 98%-a, azaz mintegy 1,1 millió euró vissza nem térítendő hitel. A tervek szerint 

2021 nyaráig egy új épülettel bővítik a meglévőt, illetve teljesen felújítják a régi iskola 

tetőszerkezetét és szigetelését. Az intézmény, amelyben 220 gyerek tanul, új bútorzatot és egy 

teljesen új informatikai labort is kap. 

 
Facebookon keres családorvost egy székelyföldi falu polgármestere  
2019. február 8. – maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Szokatlan módon keres a mikóújfalusiaknak és a málnásiaknak családorvost Demeter Ferenc 

polgármester. Kétségbeesett felhívásában az elöljáró szolgálati lakást is ígér a jelentkezőknek. 

„Jó napot kívánok. A Kovászna megyei Mikóújfalu polgármestere vagyok. Egy másik 

községgel kétségbeesetten háziorvost keresünk” – olvasható egy Facebook-csoportban 

megosztott bejegyzésben. Mint írja, Mikóújfalu és Málnás lakosai is családorvos nélkül 

maradtak, miután azok az orvosok, akik eddig teljesítettek szolgálatot, nyudíjba vonultak. Az 

önkormányzat kétszobás szolgálati lakást is ígér a jelentkezőknek.  

 

„Székelyföld legnagyobb kalákája” előzi meg a csíksomlyói pápalátogatást  
2019. február 8. – maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Június elsején mintegy öt órát fog Ferenc pápa Csíksomlyón tartózkodni – hangzott el 

pénteken a katolikus egyházfő látogatásának előkészítéséről tartott csíkszeredai 

sajtótájékoztatón. A legnagyobb kihívás a zarándokok elszállásolása lesz. A pápa csíksomlyói 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54368&Hetfon_inditja_a_Dan_Tanasa_elleni_alairasgyujtesi_akciojat_az_MPP
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látogatásának egyházi előkészítéséről a Gyulafehérvári Főegyházmegye sajtóbizottsága, Bodó 

Márta és Oláh Zoltán kanonok számolt be. Közlésük szerint nagy az érdeklődés a sajtó 

részéről az esemény iránt nemcsak belföldről, hanem külföldről is. Az újságírók számára az 

akkreditációt az Államelnöki Hivatal bocsátja ki, ezek kiosztásuk hat héttel a pápalátogatás 

előtt kezdik el. Az eseményre meghívást kapnak az erdélyi felekezetek vezetői is.  

 

Mozgó Mozival segítik az iskolaválasztást 
2019. február 8. – Nyugati Jelen 

Február 20-án a Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének közös 

szervezésében Aradra és Pécskára is ellátogat a Kárpát-medencei Mozgó Mozi. „Az eseményre 

gyermekeket, szülőket egyaránt várunk, hiszen a vetítések előtt és után kötetlen beszélgetés 

lesz a Rákóczi Szövetség munkatársaival, akik igyekeznek segítséget nyújtani a szülőknek az 

iskolaválasztáshoz” – mondta el a Nyugati Jelennek Ürögdi Katalin, az RMDSZ Arad Megyei 

Szervezetének munkatársa. A szövetség tagjai is azt vallják, hogy az ismeretek 

megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás. A magyar iskola 

kialakítja a gyermek stabil identitását, ami abban segíti, hogy szűkebb és tágabb 

közösségében is otthon érezhesse magát. Ezért a szövetség is arra biztatja a külhoni magyar 

családokat, válasszanak iskolakötelessé váló gyermeküknek magyar iskolát. 

 

Adománygyűjtés az elítéltek családjainak 
2019. február 8. – szekelyhon.ro 

Csíkszék Székely Tanácsa pénzbeli adománygyűjtést szervez a terrorizmus vádjával elítélt, a 

csíkszeredai börtönben raboskodó Beke István és Szőcs Zoltán családjai számára. Felkérnek 

mindenkit, hogy az együttérzésük mellett anyagi lehetőségeik függvényében hozzák meg a 

maguk anyagi áldozatát is. 

 

Megingott Tanasă helyzete, már pereket is veszített 
2019. február 8. – szekelyhon.ro 

Két keresetét is elutasította a bíróság a Méltóságért Európában Polgári Egyesületnek (ADEC), 

mert Dan Tanasă nem tudta bizonyítani, hogy ő képviselheti a szervezetet. Nincsenek 

rendben az ADEC iratai – erre hivatkoztak a beperelt polgármesterek, és ezt a bíróság 

elfogadta.  

 
Migráció a baloldalon, újraélesztett Cioloș – erős befolyással rendelkezhetnek a 
titkosszolgálatok a román belpolitikában 
2019. február 9. – Krónika 

Mozgásba lendültek a romániai pártok: míg a Szociáldemokrata Pártból (PSD) egyfajta 

migráció vette kezdetét Victor Ponta volt miniszterelnök nagy örömére, addig Dacian Cioloș 

technokrata exkormányfőt és a semmiből alakult formációját keblükre ölelték a Mentsétek 

meg Romániát Szövetség (USR) liberálisai. Ki nyer és ki veszít e lépésekkel, mi mozgatja a 

szereplőket? Illyés Gergely politológussal keresték a válaszokat. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/mozgo_mozival_segitik_az_iskolavalasztast.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/adomanygyujtes-az-eliteltek-csaladjainak
https://szekelyhon.ro/aktualis/megingott-tanas-helyzete-mar-pereket-is-veszitett
https://kronika.ro/belfold/migracio-a-baloldalon-ujraelesztett-ciolo-n-minden-jel-szerint-eros-befolyassal-rendelkeznek-a-titkosszolgalatok-a-belpolitika
https://kronika.ro/belfold/migracio-a-baloldalon-ujraelesztett-ciolo-n-minden-jel-szerint-eros-befolyassal-rendelkeznek-a-titkosszolgalatok-a-belpolitika
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A Pro Románia párt képviselői a költségvetés-tervezet elutasítására szólítják fel 
az RMDSZ-t 
2019. február 9. – Krónika 

Felhívást intézett a Pro Románia párt az RMDSZ-hez, hogy határolódjon el a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta 

koalíciótól, és ne szavazza meg a parlamentben a 2019-es állami költségvetés tervezetét – 

adta hírül az Agerpres. A Kelemen Hunor szövetségi elnökhöz, valamint az RMDSZ szenátusi 

és képviselőházi frakcióvezetőjéhez, Cseke Attilához és Korodi Attilához címzett felhívásában 

Daniel Constantin hangsúlyozza, Romániának sosem volt még olyan gyengén képzett 

kormánya, mint a jelenlegi, és felkéri a szövetséget, „amely Románia egyik jelentős nemzeti 

kisebbségét képviseli”, nyilvánosan határolódjon el a koalíciótól. 

 

A MIÉRT is támogatja Kelemen Hunor újabb mandátumért való indulását  
2019. február 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A MIÉRT támogatja Kelemen Hunor szövetségi elnök újabb mandátumért való indulását - 

erről egyeztetett a Magyar Ifjúsági Értekezlet vezetőtanácsa pénteken, amelynek tagjai 

találkoztak az RMDSZ elnökével, derül ki a MIÉRT közleményéből. Oltean Csongor MIÉRT-

elnök elmondta: „az elmúlt mandátumban a Szövetségben fiatalítás következett be, hiszen 

több száz fiatal jutott önkormányzati mandátumhoz, többen megyei tanácsi alelnökként 

dolgoznak, parlamenti képviselőnk is van, a korábbi MIÉRT-elnök, Antal Lóránt szenátor 

lett. Ebből is látszik: az RMDSZ egyre komolyabban gondolja a fiatalok szerepét a 

szervezetben, és a szövetségi elnök is kiemelte, fontos számára a fiatalok képviselete az EP-

jelöltlistán. Bízom benne, hogy a Kongresszus után a Szövetségi Állandó Tanács is fontosnak 

fogja tartani az EP-listára való rangsorolásnál a fiatalok szerepét".  

 

Védőnői hálózat: alternatív megoldás egy alulfinanszírozott egészségügyi 
rendszerben 
2019. február 9. – szekelyhon.ro 

Magyarországi mintára építenének ki alternatív védőnői hálózatot Hargita megyében, a 

hosszú távú cél ennek országos szintre emelése. A Hargita Megyei Kora Gyermekkori 

Programot hivatalosan a II. Konferencia a fejlődő gyermekért című, február 8–9. között 

tartott rendezvényen indították el. Sógor Enikő, a Prosperitas Vitae Egyesület elnöke a 

csíktaplocai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában megszervezett szakmai rendezvény 

megnyitóján elmondta, az a céljuk, hogy a meglévő asszisztensi struktúrába beilleszthető 

védőnői hálózatot alakítsanak ki. A gyermekek korai fejlesztését kitűző Hargita megyei 

programot a Magyar Kormány támogatja, védnöke pedig Potápi Árpád János, Magyarország 

nemzetpolitikai államtitkára, aki ugyan nem lehetett személyesen jelen a rendezvényen, 

üzenetét Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja tolmácsolta. 
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https://kronika.ro/belfold/a-pro-romania-part-kepviseloi-a-koltsegvetes-tervezet-elutasitasara-szolitjak-fel-az-rmdsz-t
https://kronika.ro/belfold/a-pro-romania-part-kepviseloi-a-koltsegvetes-tervezet-elutasitasara-szolitjak-fel-az-rmdsz-t
http://itthon.transindex.ro/?hir=54376&A_MIERT_is_tamogatja_Kelemen_Hunor_ujabb_mandatumert_valo_indulasat
https://szekelyhon.ro/aktualis/vedonoi-halozat-alternativ-megoldas-egy-alulfinanszirozott-egeszsegugyi-rendszerben
https://szekelyhon.ro/aktualis/vedonoi-halozat-alternativ-megoldas-egy-alulfinanszirozott-egeszsegugyi-rendszerben
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Hamarosan kezdődik a mozgósítás a székely szabadság napjára 
2019. február 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem egyszerű megszervezni március 10-én a székely szabadság napját, de az előző évek 

tapasztalata némiképpen megkönnyíti a szervezők dolgát. A hatóságok ugyan minden évben 

megpróbálnak keresztbe tenni a marosvásárhelyi esemény szervezőinek, akik ha erre ha 

időben felkészülnek, talán könnyebben veszik az akadályokat is – hangzott el a Marosszéki 

Székely Tanács szombati nyilvános ülésén. „Legyünk erősek, bátrak és következetesek – hívta 

fel a figyelmet Izsák Balázs, aki arra kérte az SZNT-tagokat, hogy aki teheti, jöjjön március 

10-én Marosvásárhelyre, szervezzenek buszos utakat erre az alkalomra, aki pedig nem tud 

jönni, az otthon, a saját településén emlékezzen a székely szabadság napjára. 

 

Megtört acél, megtört resicabányai magyarok 
2019. február 11. – Krónika 

Az elöregedés, illetve a nehézipar szinte teljes összeomlása szülte tömeges elvándorlás a 

resicabányai magyarságot is megtizedelte. A valamikor virágzó bánya- és kohóművekkel, 

acéltermeléssel, mozdony- és fegyvergyárral rendelkező bánsági városban mára mintegy 

ezerötszázra zsugorodott a magyarság lélekszáma. Nemcsak a fiatalok hiánya okoz gondot: a 

vegyes házasságban élőket is nehéz megszólítani. Bár lelkes közösségépítőkből ma sincs 

hiány, a magyarság széteső szekerét nehezen sikerül mindig azonos irányba tolni. 

 

Megismertetni a románsággal Kőrösit 
2019. február 11. – Krónika 

Székely és román zászlóval a hátizsákján készül gyalogszerrel bejárni Kőrösi Csoma Sándor 

útját Nagyenyedtől az indiai Zangláig Pengő Zoltán kolozsvári újságíró, cégvezető, aki a 

románsággal szeretné megismertetni a háromszéki kutató, nyelvtudós, a tibeti–angol szótár 

megalkotója jelentőségét, szellemiségét.   

 

Menyhárt József: a felvidéki magyarságnak van önbecsülése 
2019. február 8. – Ma7.sk 

Az MKP köztársaságielnök-jelöltje kampánykörútja során február 7-én a csallóközi Vásárútra 

látogatott el. A lakossági fórum a községi hivatal tanácstermében zajlott. A vásárúti lakossági 

fórumon az MKP helyi szervezetének elnöke, Nagy Endre köszöntötte az államfőjelöltet és az 

egybegyűlteket. Ezután Menyhárt József rövid bemutatkozása következett, amelyben 

összefoglalta eddigi közéleti pályafutását. Beszélgetőpartnere Vásárút polgármestere, Török 

Gergely volt, aki az őszi helyhatósági választásokon alig harmincévesen nyerte el a lakosok 

bizalmát. 

 

Az MKP két korábbi elnöke került a párt EP-választási listájának élére 
2019. február 9. – MTI, Webrádió, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/hamarosan-kezdodik-a-mozgositas-a-szekely-szabadsag-napjara
https://ma7.sk/tajaink/menyhart-jozsef-a-felvideki-magyarsagnak-van-onbecsulese
https://webradio.hu/hirek/kulfold/az-mkp-ket-korabbi-elnoke-kerult-a-part-ep-valasztasi-listajanak-elere
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A Magyar Közösség Pártjának (MKP) két korábbi elnöke, Csáky Pál és Berényi József került a 

felvidéki magyar tömörülés európai parlamenti (EP) választási listájának élére - jelentették be 

a párt Országos Tanácsának (OT) ülése után tartott sajtótájékoztatón szombaton Pozsonyban. 

A felvidéki magyar párt európai parlamenti választási listáján tizennégyen szerepelnek, 

Szlovákia ennyi képviselőt küldhet az EP-be a május 25-i voksoláson.  "Szakmailag felkészült 

csapatot sikerült összeállítanunk, amelyben fiatalok és nők is vannak" - mondta Menyhárt 

József, az MKP elnöke és államfőjelöltje, hozzátéve, hogy a lista országos lefedettséget mutat. 

Rámutatott: a lista élére két olyan "csúcsjelölt" került, akik már jól ismert, "hiteles arcok." A 

listát Csáky Pál, az MKP jelenlegi EP-képviselője és korábbi elnöke vezeti. A második helyet 

Berényi József foglalja el, ő jelenleg Nagyszombat megye alelnöke, korábban pedig ugyancsak 

az MKP elnöke volt. 

 

Fontos lenne, hogy a magyar hivatalos nyelvvé váljon regionális szinten 
2019. február 8. – Ma7.sk 

A nagyszarvai szlovák iskola esetleges megnyitásának ügye precedenst teremtett 

Szlovákiában. Megmutatta, mennyire egyenlőtlen helyzetben van a felvidéki magyar 

kisebbség a többségi nemzettel szemben. A témáról Fiala‑Butora János kisebbségi jogi 

szakértővel beszélgettek. Az interjú a Magyar7 c. hetilap 2019/6. számában jelent meg. 

 

Államfőválasztás: láttatnia kell magát a magyar közösségnek 
2019. február 9. – Ma7.sk 

A múlt héten lejárt a jelölési határidő, jelen állás szerint 15 jelölt, köztük Menyhárt József, az 

MKP országos elnöke indul a márciusi elnökválasztáson. Menyhárt közel 27 ezer támogató 

aláírással vág neki a küzdelemnek, hogy jelöltségén keresztül bizonyítsa: „a felvidéki 

magyaroknak is kijár, hogy az ország egyenlő polgáraiként tekintsenek rájuk”. Hat hét múlva, 

március 16‑án megrendezik az államfőválasztás első fordulóját. A január 15‑ei határidőig 18 

jelölt jelezte indulási szándékát, három indulását azonban elutasította a választási bizottság.  

 
Itt vannak az MKP európai parlamenti képviselőjelöltjei 
2019. február 9. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa az elkövetkező hónapok két legfontosabb 

történésének Szlovákia köztársasági elnökének, valamint az Európai Parlament képviselőinek 

megválasztását tartja. Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a mai 

sajtótájékoztató során elmondta, az MKP Országos Tanácsa az elkövetkezendő hónapok két 

legfontosabb történésének tartja Szlovákia köztársasági elnökének, valamint az Európai 

Parlament képviselőinek megválasztását. Az MKP számára elengedhetetlen feladat lesz az 

országban eluralkodott jogtalan és erkölcstelen politikai állapotok megállítása és pozitív 

irányba terelése. 
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https://ma7.sk/kozelet/fontos-lenne-hogy-a-magyar-hivatalos-nyelvve-valjon-regionalis-szinten
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/allamfovalasztas-lattatnia-kell-magat-a-magyar-kozossegnek
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/itt-vannak-az-mkp-ep-kepviselo-jeloltjei
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A sajtó helyzete a Felvidéken: megoldás lenne, ha a többség a pozitív 
diszkrimináció elvét elfogadná 
2019. február 9. – Ma7.sk 

Az intézmények szerepe az európai kisebbségek életében címmel szervezett konferenciát 

Csáky Pál európai parlamenti képviselő irodája február 5-én Brüsszelben. A konferencián 

felvidéki kisebbségi intézményvezetők fejtették ki véleményüket arról, hogyan látják ők 

maguk ezt a kérdést. A konferencia megnyitó beszédében, amint azt portálunkon korábban 

már ismertettük, Csáky Pál a kisebbségi sors tudatos megélésének fontosságát és az 

intézmények ebben betöltött megkerülhetetlen szerepét emelte ki. A konferencián részt vett 

Navracsis Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos is, aki 

az Európai Bizottság szerepéről beszélt a kisebbségi intézmények munkájának 

támogatásában. 

 

Új támogatás – sófalakat kapnak a mátyusföldi magyar óvodák 
2019. február 9. – Ma7.sk 

Az óvodások egészségének megőrzésére és immunrendszerük erősítése érdekében sófalakat 

rendez be a mátyusföldi óvodákban és Ringató helyszíneken a Galánta és Vidéke Társulás. A 

Galánta és Vidéke Társulás (GaViT) szervezete a Nagyszombati Kerületi Hivatal 

támogatásával új óvodasegítő kezdeményezést valósít meg. A Galántai járás több magyar 

óvodája megkapta már a mozgatható sófalakat, az elkövetkező hetekben pedig a Ringató 

helyszínek is gazdagabbak lesznek a jótékony hatású berendezéssel. Horváth Judit, a GaViT 

szervezője elmondta a ma7.sk portálnak, ezzel a kezdeményezéssel a magyar óvodákat 

szeretnék támogatni, hogy minden téren megfelelő és optimális körülményeket tudjanak 

teremteni a gyerekeknek. 

 

Hogyan zárható le megnyugtatóan a nagyszarvai ügy? 
2019. február 9. – Ma7.sk 

A nagyszarvai „iskolaügy” messze nem jutott a nyugvópontjára. A helyi szlovák szülők által 

alapított polgári társulás a decemberi törvénymódosításra hivatkozva szlovák tanítási nyelvű 

iskola alapítását sürgeti. Oktatási szakértőket, településvezetőket kérdeztünk, hogyan 

rendezhető megnyugtató módon a Csallóközbe betelepülő szlovákok anyanyelvi oktatásának 

ügye. Napjainkban a Felső‑Csallóköz etnikai, demográfiai szempontból rendkívül gyors 

ütemű átalakulást él át. Az eltérő életszemléletű, anyagilag sokszor jobb helyzetben lévő, 

nagyvárosban szocializálódott lakosság Felső‑Csallóközbe áramlása a helyiekben sokkszerű 

hatást idéz elő, de másrészt sajátos értékeik megmentésére, védelmére készteti, kényszeríti 

őket. 

 

Látogatás Mátyás király könyvtárában a Rákóczi Szövetséggel 
2019. február 10 – Felvidék Ma 

2019. február 1-jén a dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola 26 diákja, valamint 

magyar és szlovák szakos pedagógusai egy csodálatos tanulmányi kiránduláson vehettek részt 
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https://ma7.sk/kozelet/a-sajto-helyzete-a-felvideken-megoldas-lenne-ha-a-tobbseg-a-pozitiv-diszkriminacio-elvet-elfogadna
https://ma7.sk/kozelet/a-sajto-helyzete-a-felvideken-megoldas-lenne-ha-a-tobbseg-a-pozitiv-diszkriminacio-elvet-elfogadna
https://ma7.sk/tajaink/uj-tamogatas-n-sofalakat-kapnak-a-matyusfoldi-magyar-ovodak
https://ma7.sk/kozelet/hogyan-zarhato-le-megnyugtatoan-a-nagyszarvai-ugy
https://felvidek.ma/2019/02/latogatas-matyas-kiraly-konyvtaraban-a-rakoczi-szovetseggel/
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Budapesten a Rákóczi Szövetség jóvoltából. A tanulmányút elsődleges célja a Mátyás király-

emlékév keretén belül megrendezett Corvina-kiállítás meglátogatása volt, mindemellett a 

Magyar Nemzeti Galéria Munkácsy-kiállítását is sikerült megtekintenünk. 

 

Hajnal: Az óbecsei Petőfi Sándor iskolának meg kell maradnia 
2019. február 8. – Pannon RTV 

Hajnal Jenő kiemelte, az MNT számára a közösség a legfontosabb, a közösségi akarat pedig 

az, hogy az intézménynek meg kell maradnia, mégpedig magyar iskolának, és ebből egy 

jottányit sem engednek. Nem érkezett még semmilyen véleményezési javaslat a Magyar 

Nemzeti Tanácshoz az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola ügyében - jelentette ki Hajnal 

Jenő. Az MNT elnöke hangsúlyozta, eddig csak egy munkacsoport tett javaslatot. Kiemelte, az 

MNT számára a közösség a legfontosabb, a közösségi akarat pedig az, hogy az intézménynek 

meg kell maradnia, mégpedig magyar iskolának, és ebből egy jottányit sem engednek. 

 
Zenta: Folytatódnak a fejlesztések a község területén 
2019. február 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Eredményes időszakot tudhat maga mögött a Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi 

szervezete, hangsúlyozták a párt illetékesei mai sajtótájékoztatójukon, amelyen az elmúlt 

évek során megvalósult beruházásokról, a folyamatban lévő projektumokról és a jövőbeli 

tervekről számoltak be. 

 

Infrastrukturális fejlesztések Vajdaságban 
2019. február 8. – Magyar Szó 

A vajdasági kormány számára 2019-ben is prioritást élveznek a helyi önkormányzatok 

infrastrukturális beruházásai,illetve beruházási tervei, nyilatkozta Igor Mirović tartományi 

kormányfő a Szerbiai Rádió és Televíziónak. Mint azt hozzátette, sikerként éli meg, hogy 

eddig számos ipari park kiépítését fejezték be Vajdaság szerte, egyebek mellett Kúlán, 

Pancsován és Zichyfalván. 

 

Hunyadi Mátyás életterei Szabadkán 
2019. február 8. – Pannon RTV 

Hunyadi Mátyás életterei elnevezésű tárlat nyílt a szabadkai Városi Könyvtár 

katalógustermében. A kiállítás tíz napon keresztül mutatja be a király szellemiségét és korát. 

Brassó, Kolozsvár, Pannonhalma, Buda, Bécs vagy éppen a német Görlitz. A Magyar 

Királyság minden égtáján épültek a 15 században olyan épületek, királyi fő- és 

mellékrezidenciák, amelyekben Mátyás király élt, gyakran meglátogatott, kedvelt, vagy 

sohasem járt a falai között. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hajnal-az-obecsei-petofi-sandor-iskolanak-meg-kell-maradnia
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23307/Zenta-Folytatodnak-a-fejlesztesek-a-kozseg-teruleten.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3906/kozelet_politika/197083/Infrastruktur%C3%A1lis-fejleszt%C3%A9sek-Vajdas%C3%A1gban.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/hunyadi-matyas-eletterei-szabadkan
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Kárpátalján 150 évig biztosítva volt az anyanyelvű oktatás joga 
2019. február 10. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Nyomtatásban is megjelent Az anyanyelvi oktatás joga. Közép-európai hagyományok és 

Kárpátalja példája című kiadvány, melyet február 5-én mutatott be Kijevben, az Ukrinform 

sajtóközpontjában Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke, valamint a két szerző, Csernicskó István, a nyelvtudományok 

doktora és Tóth Mihály, a jogtudományok kandidátusa. A kijevi könyvbemutató-

sajtótájékoztatót követően a Kárpátalja hetilap kérdezte őket a kötetről. 

 

Szakértő: már több tízezer ember személyes adatai szerepelnek az ukrán 
Mirotrovec nevű honlapon 
2019. február 9. – MTI, M1, Webrádió  

Már több tízezer, ukránellenesnek bélyegzett ember adatai szerepelnek az ukrán Mirotrovec 

listázó honlapon - mondta Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia 

Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa szombat reggel az M1 

aktuális csatornán. A honlapon külföldi - köztük magyar - politikusok, újságírók, kárpátaljai 

tisztviselők adatai szerepelnek. A honlap elindulása visszavezethető a 2013-14-ben kezdődött 

ukrán politikai fordulathoz, az úgynevezett Önkéntesek Mozgalmához. Az utóbbi szervezetbe 

tartozók segítették az utcán tiltakozókat élelmiszerrel, meleg takarókkal, így szerepük és 

megítélésük rendkívül pozitív volt. Amikor Oroszország nyíltan beavatkozott az ukrajnai 

eseményekbe, a szervezet tagjaitól indult a kezdeményezés, hogy készítsenek egy listázó 

honlapot, amelyen azok szerepelnek, akiket Ukrajna ellenségeinek tartanak - tette hozzá. 

 

Rekordszámú elnökjelöltet regisztrált az ukrán választási bizottság 
2019. február 9. – karpatalja.ma 

Minden idők legtöbb indulóját, 44 jelöltet regisztrált a március 31-i elnökválasztásra az ukrán 

központi választási bizottság – számolt be pénteken az Ukrajinszka Pravda hírportál. A 

testület pénteki ülésén tett erről jelentést, miután hivatalosan lezárta a jelöltek regisztrálását. 

Összesen 94-en nyújtották be a kérelmüket, míg az előző elnökválasztáskor, 2014-ben csak 

53-an kérték regisztrálásukat elnökjelöltként. Idén ötven pályázó jelölti regisztrálását 

utasították el. Tetyana Szlipacsuk, a központi választási bizottság elnöke sajtótájékoztatóján 

elmondta, hogy zömében – 47 esetben – a letétbe helyezendő 2,5 millió hrivnya (mintegy 

25,8 millió forint) hiánya miatt utasította el a testület a jelölt regisztrálását. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/karpataljan-150-evig-biztositva-volt-az-anyanyelvu-oktatas-joga/
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szakerto-mar-tobb-tizezer-ember-szemelyes-adatai-szerepelnek-az-ukran-mirotrovec-nevu-honlapon
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szakerto-mar-tobb-tizezer-ember-szemelyes-adatai-szerepelnek-az-ukran-mirotrovec-nevu-honlapon
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/rekordszamu-elnokjeloltet-regisztralt-az-ukran-valasztasi-bizottsag/
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Elektronikus sajtó 

 
Térkép 

2019. február 9. – Duna World 

 

Kérték szóban és levélben, kérték Jászvásárban, Bukarestben és Rómában is. Majdnem 30 

évig várták – remélték, hogy magyar nyelvű szentmisét is hallgathatnak a moldvai magyar 

közösségek. A legújabb kérést Boros Rezső, a Petőfi- program keretében, a bákói 

Csángószövetségnél dolgozó csíkszeredai származású tanár nyújtotta be a Jászvásári Római 

Katolikus Püspökséghez. A moldvai magyar civil szervezetek által is aláírt beadványt 

januárban- jóváhagyta az egyházmegye vezetője. Az első hivatalosan is engedélyezett magyar 

nyelvű misét január 27-én tartották Bákóban. 

 

Szlovákiában lassan megkezdődik a gyerekek óvodai és iskolai beiratásának az időszaka. 

Fontos döntés előtt állnak a szülők, hisz választaniuk kell, hova írassák gyermeküket. A 

megmaradás szempontjából egyáltalán nem mindegy a külhoni magyar közösségeknek, hogy 

a következő tanévet hány kisdiák kezdi magyar tannyelvű iskolában. Csábítónak bizonyulnak 

a szlovák nyelven oktató iskolák azon szülők számára, akik úgy vélik, a gyermekük csak akkor 

érvényesülhet az életben, ha  az ország nyelvén tanul. A Rákóczi Szövetség és számos civil 

szervezet támogatja a magyar nyelven tanulást.  

 

A Térkép vendége Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott. 

 

Élő magyar kultúra művészien! Ezzel a címmel egész évben tárlatokkal, zenei estekkel és 

verses előadásokkal várja az érdeklődőket a nagyváradi Művészeti Líceum, ahol nemcsak a 

diákság, hanem a nagyváradiak is bekapcsolódhatnak a kulturális hagyományőrzésbe. 

Nagyvárad fiatal kultúraszerető és értő generációja a művészet iránti szeretetüket szeretnék 

másokkal is megosztani. Részleteket megtudhatunk a líceum egyik diákjától, Buzási Patriktól. 

 

Jelenleg Ukrajnában  nem  könnyű kisebbségi érdekvédelemmel foglalkozni, ezért mindent 

meg kell tenni azért, hogy a kárpátaljai magyarság ügye az Európai Unióban is méltóképpen 

képviselve legyen - véli Bocskor Andrea, az Európai Parlament egyetlen kárpátaljai 

képviselője. Bocskor Andrea 2014 óta, a 150 ezres ukrajnai magyarság hivatalos 

szószólójaként próbálja ráirányítani az európai politikusok figyelmét azokra a jogfosztásokra, 

amelyek a kárpátaljai magyarságot érik.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-02-09-i-adas-3/
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Újrafércelt családok – ez a címe annak az erdélyi Nőileg magazinban megjelent cikknek, 

amellyel a lap két újságírója elnyerte a Média a Családért Alapítvány külhoni fődíját. A 

családokra fókuszáló alapítvány 2016-ban terjesztette ki a külhoni területekre is a 

tevékenységét, és azóta, hónapról hónapra jelölnek családi tematikájú határon túli 

újságcikkeket is. Idén a marosvásárhelyi Csatlós Tünde és Trella-Várhelyi Gyopár írása 

tetszett leginkább a szakmai zsűrinek.  

 

 

Öt kontinens 

2019. február 9. – Duna World 

 

Cserkész, táncos és anyuka. Sahinger Lívia a családjából és magyarságából merít erőt, hogy 

civil munkája mellett vezesse a több mint ötven éves, Los Angeles-i Kárpátok 

néptáncegyüttest, tanítson gyerekeket magyar táncokra és cserkészkedjen. 

 

A San Diego-i Magyar Ház programjai mellett különösen fontosnak tartja anyanyelvünk és 

kultúránk ápolását. Keretein belül működik az a magyar iskola, amely a kezdetekben 

játszóházként adott lehetőséget a gyermekek fejlesztésére. 

 

Különleges versengés díjátadó ünnepségét tartották a Párizsi Magyar Intézetben. Immár 

negyedik alkalommal szerveztek fordítóversenyt, nemcsak a szakma képviselőinek.  

 

25 éve minden nyáron megrendezik a Magyarságismereti Mozgótábort a kanadai Rákóczi 

Alapítvány szervezésében. Az alapítvány története azonban még régebbre vezet vissza. 

 

A közelmúltban tértek haza a Kőrösi Csoma Sándor Program azon ösztöndíjasai, akik a déli 

félteke magyar közösségeinél teljesítettek több mint fél éves szolgálatot. Balázs Marietta és 

Balogh Zsolt az új-zélandi magyarok körében szerzett tapasztalataikat osztják meg velünk a 

stúdióban. 

 

Van, akit a történelemi vihara sodornak hazájától több ezer kilométerre, van, aki a jobb 

megélhetést, sikert keres távol a szülőföldjétől ,és van olyan is, aki véletlenül keveredik egy 

másik kontinensre, hogy aztán ott kezdjen új életet. Vincze Zsolt ez utóbbiak közé tartozik. 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-02-09-i-adas/
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Határok nélkül 

2019. február 8. – Kossuth Rádió 

 

Kedden adtunk hírt arról, hogy a délvidéki Óbecsén aláírásgyűjtésbe kezdtek az önálló Petőfi 

Sándor Általános iskola megmentéséért, mert önkormányzat ésszerűsítés címén az egyik 

szerb többségű tanintézményhez csatolná a 253 diákot oktató magyar iskolát.  Csütörtökön 

nyilvánosságra hozták az ésszerűsítés dokumentumtervezetét, és kiderült, hogy a helyzet 

sokkal rosszabb annál, mint amiről korábban suttogtak a városban: a Petőfi iskola teljes 

megszüntetéséről lenne szó. Balogh Virág Zsolt igazgatót kérdezi a részletekről Németh Ernő. 

 

Sok találgatás és téves információ jelenik meg Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról. Ma a 

gyulafehérvári érsekség szervezőbizottságának sajtóreferense és a helyi elöljárók 

sajtótájékoztatón ismertették a zarándokok regisztrációjával, elhelyezésével kapcsolatos friss 

információkat.  Oláh-Gál Elvira beszámolója. ( Oláh Zoltán kanonok, Tánczos Barna szenátor, 

Borboly Csaba Hargita m. önk. elnöke 

 

A közelgő EP-választások, a MOGYE helyzete, a székely politikai foglyok ügye – erről tartott 

Temesváron sajtótájékoztatót ma délután a Temesvári történetek a 100. évfordulón című 

konferencia előtt, Tőkés László európai parlamenti képviselő, és Toró T. Tibor az Erdélyi 

Magyar Néppárt ügyvezető elnöke. Lehőcz László összeállítása. 

 

A kijevi parlament többsége támogatta azt az alkotmánymódosítási előterjesztést, hogy az 

ország első számú külpolitikai célja a teljes körű NATO és Európai Uniós tagság elnyerése. 

Iváncsik Attila mikrofonja előtt Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, az ukrán parlament 

képviselőjét hallják. A Kárpátaljai magyarság szempontjából, mennyire fontos ez a döntés 

kérdezte Iváncsik Attila Brenzovics Lászlótól, a KMKSZ elnökétől. 

 

Két napon át Kárpát-medencei falugazdászképzés zajlott a vajdasági Zentán a Szent István 

Egyetem szakembereinek bevonásával, a magyar kormány agrárminisztériumának a 

támogatásával. Az eseményről hallgassák Ternovácz István riportját.  (Torda Márta min. 

főiszt. vez.,  + falugazdászok) 

 

Az erdélyi magyarság körében tartja magát az a mondás, hogy a magyarul tanulóknak többet 

kell tudniuk, teljesíteniük, mint a többségi nemzet tagjainak ahhoz, hogy érvényesüljenek. 

Sőt! Az is igaz, hogy a magyar tanintézményeknek is többet kell nyújtaniuk ahhoz, hogy 

fennmaradjanak, hogy intézményüket vonzóvá tegyék a diákok és szüleik számára. Arad egyik 

kerületi iskolájának magyar tagozata a most záruló félévközi szünidőben is téli játszóházat 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-09_18-02-05&enddate=2019-02-09_18-40-05&ch=mr1
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szerveztek a nagycsoportos óvodásoknak és elemi iskolásoknak. Pataky Lehel Zsolt 

riportjában először Tripon Ildikó óvónőt, az RMDSZ Arad megyei  Nőszervezetének elnökét 

halljuk. 

 

A kalotaszegi Alszeg legkisebb településén idén Sztánán újból három napos farsangi 

mulatságot szerveztek. Az alkalom egyedisége abban áll, hogy a település farsangi 

rendezvényeinek sorozatát Kós Károly építész, író, grafikus indította el 105 évvel ezelőtt. 

Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Határok nélkül 

2019. február 9. – Kossuth Rádió 

 

Az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás 74. évfordulója alkalmából a a Keskenyúton Délvidéki 

Tragédiánk 1944-45 Alapítvány Sztrikovits János nyugalmazott bácsi főesperesnek 

adományozta a Keskenyúton Emlékérmet. Az elismerést alkalmi szentmise keretében 

szülőfalujában, a bezdáni katolikus templomban adták át. Ott készültek Ternovácz István 

beszélgetései. 

 

A Felvidéket járva is érdemes letérni a „fő turista csapásokról”, ahogyan Erdélyben és más 

elszakított területeken is. A Garam-mentén, egészen pontosan Garamszegen, egy apró 

faluban például 1100 férőhelyes fa templomot építettek egyetlen vasszeg nélkül, szemben vele 

haranglábat csodás hangú haranggal – amint halljuk. S ezzel nem merültek ki a látnivalók: a 

falu két kastélyt is tartogat az ide látogatóknak. 

 

1997 óta minden évben február 14-én, Bálint napján adják át Budapesten a Balassi Bálint-

emlékkard irodalmi díjat. Az elismeréssel a magyar líra élvonalába tartozó, európai 

szellemiségű költőket, valamint a magyar költészetet – köztük Balassi Bálint verseit – fordító 

idegen anyanyelvű külföldi irodalmárokat tüntetik ki. Maga a díj egy középkori mintára 

Fazekas József bonyhádi fegyverkovács által készített végvári szablya. A Balassi Bálint-

emlékkardokat 2008 óta Balassi-mise keretében szentelik meg minden évben máshol. Idén a 

szabadkai Szent Teréz székesegyház volt a helyszín, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök 

celebrálta a misét, s áldotta meg a kardot. A mise előtt készültek Németh Ernő beszélgetései. 

Elsőként Molnár Pált, a Balassi kard Művészeti Alapítvány elnökét kérdezte a díj céljáról és 

történetéről kollégánk. 

 

A muzslyai Emmausz fiúkollégium adott otthont a három napig tartott Vajdasági Magyar 

Cserkészszövetség által szervezett felnőttképzésnek. A Vidd haza a cserkészetet a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-09_18-02-05&enddate=2019-02-09_18-40-05&ch=mr1
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közösségedbe! mottóval megtartott képzés második hétvégéjén zömében azok a felnőttek 

jelentek meg, akik szívügyüknek tartják a közösségükben a mozgalom elindítását, és ennek 

érdekében készek tenni is, hogy mielőbb valóra váljon a tervük. Kónya-Kovács Otília 

összefoglalója. 

 

Bizonyára sok gyerek példaképe lett nemcsak szülőföldjén, a Délvidéken, de egész 

Magyarországon, Balázs-Piri Soma, a magyar közmédia Virtuózok című komolyzenei 

tehetségkutatójának korcsoportgyőztese. A napokban Szabadkán ismerkedhetett meg vele a 

közönség a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ rendezvényén, ahol ő és 

tanárnője, Sóti Szobonya Emőke beszélt arról, hogy mi szükséges a sikerhez. 

 

Temesvári történetek a 100. évfordulón címmel rendezett konferenciát pénteken a temesvári 

Új Ezredév Református Központban a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács és az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A konferencia egy hosszabb sorozat része Trianon közelgő 

centenáriuma kapcsán – mondta el Tőkés László, a két szervezet elnöke. Lehőcz László 

összeállításában elsőként őt halljuk. 

 

 

Határok nélkül 

2019. február 10. – Kossuth Rádió 

 

100 évvel ezelőtt Bánffy Farkas – Kazimir dédapja Fugaron élt családjával, az Erdélyi Magyar 

Kárpát Egyesület Nagyenyedi elnöke volt. Az ő fia, a földművelési miniszter Bánffy Dániel, 

építette át a fugari kastélyt, ahova 2007-ben unokája Bánffy Farkas Magyarországról 

visszaköltözött, hogy átvegye az örökséggel járó örömöket és gondokat. A romániai ingatlan-

visszaszolgáltatás elrettentő példái közé tartoznak azok az esetek, amikor a már jogilag 

rendezett helyzeteket újra-elemzik, és visszaállamosítják a visszaadott ingatlanokat. 

Gondoljunk a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégiumra, de felhozhatnánk számos történelmi 

család esetét, köztük a Maros megyei Bánffy-erdők sorsát.  Aki mindezt vállalja ma 

Romániában,, annak nem elég a konok kitartás,, kell hozzá egy jó adag humor, nevezhetnénk 

fiatalos játékkedvnek is. Bánffy Farkassal Oláh-Gál Elvira beszélgetett a romániai 

restitúcióról. 

 

Gyalog megy el Kőrösi Csoma Sándor nyomában Tibetig, Pengő Zoltán erdélyi utazó.  A 

tibetológia megalapítója, a tibeti-angol szótár megalkotója 200 éve indult el a nagy útra az 

erdélyi Nagyenyedről. Innen indul Pengő Zoltán is, ősszel, hátizsákján egy román és egy 

székely zászlóval, azzal a céllal, hogy a székely-magyar tudós munkásságát megismertesse  a 

román közösséggel. A részletekről Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-10_18-02-10&enddate=2019-02-10_18-40-10&ch=mr1
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40 éve készít keresztrejtvényeket a magyarkanizsai Ábel István nyugdíjas matematikatanár. 

Feladványait a vajdasági magyar lapok közlik. Ő kezdeményezte a Vajdasági 

Keresztrejtvényfejtő Versenyt, amit harmadszor rendeztek meg szombaton. Ábel Istvánnal 

Németh Ernő beszélgetett. 

 

Kárpát Expressz 

2019. február 10. – M1 

 

Szalonna, disznósajt és persze tepertő – ami nem hiányozhatott a délvidéki Muzslyán idén 

már negyedik alkalommal megrendezett tepertőfesztiválról. Idén is több százan érkeztek a 

bánáti településre, hogy felelevenítsék a helyi disznótoros hagyományokat. 

 

Orbán Balázs szobra ma Székelyudvarhely főterén áll. A legnagyobb székelynek tartott tudós, 

politikus és történész 190 évvel ezelőtt, 1829. február 3-án született az udvarhelyszéki 

Lengyelfalván. 

 

Még téli álmukat alusszák a hóval fedett gyümölcsöskertek és szőlőtőkék az ipolysági 

Kálvária-dombon. Néhány éve a domb új épülettel gazdagodott, melyet tulajdonosa az 

egykori borospincék mintájára álmodott meg. Az István pincészet kívül és belül is magában 

hordozza magyar múlt egy-egy darabkáját. 

 

Segesvár a szászok földjeként ismert erdélyi térség érszaki határán fekszik. A középkori város 

történelmi központjának hangulata minden évszakban elragadó. Az ég felé magasodó tornyok 

és bástyák a turisták kedvelt célpontjának számítanak. 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-02-10-i-adas-5/

