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Nyomtatott és online sajtó 
 

Latorcai: erős családok nélkül nincs sikeres Magyarország 
2019. február 16. – MTI, Demokrata, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Híradó, 

Origo, Felvidék,ma, Magyar Szó, Hír Tv, Kárpátinfo 

Erős családok nélkül nem létezhetnek helyi közösségek, ezek nélkül pedig nincs sikeres 

Magyarország, amely képes felelősséget vállalni a világ bármely pontján élő magyarok iránt - 

mondta az Országgyűlés alelnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) családi napján. Latorcai János (KDNP) 

köszöntőjében úgy fogalmazott, az elmúlt évek kormányzati intézkedései komoly segítséget 

jelentettek a családoknak, az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett hétpontos 

családvédelmi akcióterv pedig további elemekkel erősíti a nemzetközi színtéren is 

példaértékű és egyedülálló magyar családpolitikát. Ezért bíznak abban, hogy pár éven belül 

számottevően nőhet a magyar gyerekek száma az országban és határon túl is - tette hozzá. 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt 

hangoztatta, hogy a kormány döntései meghozatalakor mindig egy nemzetben gondolkodik, 

éljenek a magyarok bárhol is a világon. Emlékeztetett, 2018 a külhoni magyar családok éve 

volt, amikor programjaikkal mintegy 6500 családot és 10 ezer gyermeket értek el szerte a 

Kárpát-medencében, idén pedig a külhoni magyar gyerekek évét hirdették meg. Kitért arra is, 

hogy az Országházban elsősorban a törvényhozás munkája zajlik, de fontos az is, hogy a 

különböző ünnepek alkalmával a családokat is vendégül lássák, ezért hívtak meg a szombati 

programra 600 gyereket, akik közül 500-an határon túlról érkeztek. 

 

Szombaton tartják a Csángó Bált a Millenáris parkban 
2019. február 18. – MTI, Mandiner, Magyar Hírlap 

A rendezvény célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok gazdag népművészetének és 

hagyományainak bemutatása. Szombaton huszonharmadik alkalommal rendezik meg a 

Csángó Bált a budapesti Millenáris parkban, ahol bepillantást nyújtanak a csángó magyar 

kultúrába, a nyári időszakot bemutató színpadi műsorral és hajnalig tartó táncházzal várják 

az érdeklődőket. A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja tizenkét óra hosszat 

tartó, párhuzamosan futó programokból áll. A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, 

koncertek, énektanítás és más programok követik - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott 

közleményében. Mint írják, a rendezvény célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok 

gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása. 
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http://www.demokrata.hu/hir/belfold/eros-csaladok-alkotjak-sikeres-magyarorszagot
https://mandiner.hu/cikk/20190218_szombaton_tartjak_a_xxiii_csango_balt_a_millenaris_parkban
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Tanasă újabb kudarca: elutasította a bíróság a Kovászna megyei önkormányzat 
által használt többnyelvű fejléces papír betiltását 
2019. február 15. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

A székelyföldi románok jogaiért harcoló Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 

eredménytelenül kérte a bíróságtól, hogy tiltsa meg a Kovászna megyei Önkormányzatnak a 

román-magyar-angol fejléces papír használatát. A Brassói Táblabíróság csak azt rendelte el, 

hogy a megyei önkormányzatnak két megjelölt dokumentumot egynyelvű román fejléces 

papíron kell kiadnia. 

 

Tanulmány készül a Hargita megyei lovaséletről 
2019. február 15. – Erdély Ma 

Számba veszik a Hargita megyei lovas sportban vagy lovas turizmusban tevékenykedő 

cégeket, egyesületeket, magánszemélyeket. A tanulmány célja átfogó képet kapni 

mindazokról, akik ezen a területen tevékenykednek. A Hargita Megye Tanácsa 

alintézményeként működő Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség célja ugyanakkor 

beazonosítani azokat a szervezeteket, cégeket, magánszemélyeket, amelyek/akik érdekeltek 

lehetnek az ügynökség által felkutatott pályázati lehetőségek iránt. A tanulmány készítői 

várják ugyanakkor azon vendéglátóipari egységek jelentkezését is, akik tevékenységi körük 

bővítését tervezik és hajlandóak lennének lovas tevékenységeket is létrehozni, amennyiben 

pályázati forrásokhoz jutnának. 

 

Diktatórikus vezetéssel vádolják a Székely Nemzeti Tanács elnökét  
2019. február 15. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Diktatórikus vezetéssel, az autonómiaküzdelem eredményességének veszélyeztetésével 

vádolja Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökét öt székely szék tanácsának 

elnöke. Bardóc-Miklósvár-, Csík-, Gyergyó-, Kézdi- és Udvarhelyszék széki elnökei a sajtóhoz 

eljuttatott nyílt levélben aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy az SZNT letért az eredeti 

útjáról, diktatórikussá, „kézi vezérlésűvé” vált. Véleményük szerint az SZNT vezetésében 

megmutatkozó rendellenességek az önkormányzásért folytatott küzdelem eredményességét 

sodorták veszélybe. A nyílt levelet a nyolc széki vezető közül öt írta alá.  

 

Ezért szavazta meg az RMDSZ a költségvetés tervezetét  
2019. február 15. – maszol.ro 

A RMDSZ frakciói megszavazták pénteken a parlamentben az idei költségvetésről szóló 

törvénytervezetet. Indoklásuk szerint fontos erdélyi fejlesztésekre és beruházásokra kértek 

támogatásokat az előzetes egyeztetések és a parlamenti vita során, és mindezek bekerültek a 

jogszabályba. A RMDSZ pénteki hírlevelében összefoglalta a tárgyalások során kialkudott 

eredményeket.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tanas-ujabb-kudarca-elutasitotta-a-birosag-a-kovaszna-megyei-onkormanyzat-altal-hasznalt-tobbnyelvu-fejleces-papir-betiltasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tanas-ujabb-kudarca-elutasitotta-a-birosag-a-kovaszna-megyei-onkormanyzat-altal-hasznalt-tobbnyelvu-fejleces-papir-betiltasat
https://www.erdely.ma/tanulmany-keszul-a-hargita-megyei-lovaseletrol/
http://itthon.transindex.ro/?hir=54443
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108234-ezert-szavazta-meg-az-rmdsz-a-koltsegvetes-tervezetet
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Illyés Gergely politológus: az új pártok népszerűsége nem feltétlen jelent 
szavazatokat is 
2019. február 15. – maszol.ro 

Kiknek áll a zászló a közelgő európai parlamenti választásokon? Milyen következményekkel 

jár a nagyobbik kormánypárt folyamatos lemorzsolódása? Akad-e esélyes kihívója Klaus 

Johannisnak az elnökválasztáson? Illyés Gergely politológust, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet munkatársát kérdezték.  

 

Ötven éves a Kriterion, a Romániában élő nemzetiségek egykori megakiadója  
2019. február 15. – maszol.ro 

1989 előtt méterszámra vették a kiadványait, világirodalmi klasszikusok, ifjúsági irodalom és 

tanulmánykötetek váltak széles körben hozzáférhetővé általa: 2019 decemberében 

megalakulásának ötvenedik évfordulóját ünnepli a Kriterion Könyvkiadó. Az idei 

megemlékezések sorát filmvetítéssel és beszélgetéssel kezdték Kolozsváron csütörtök este.  

 

Stop Tanasă: több mint kétezer aláírás egy hét alatt 
2019. február 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Több, mint 1200 személy írta alá hat nap alatt online a Stop Tanasă nevet viselő petíciót, a 

papír íveket pedig becslések szerint mintegy ezren szignózták – közölte az aláírásgyűjtést 

kezdeményező Magyar Polgári Párt elnöke, Mezei János. A cél, hogy az aláírók jelezzék : 

támogatják azt a bűnvádi panaszt, amelyet a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Dan 

Tanasă és a közösségi médiában vele együttműködő Kovászna, Hargita és Maros Megyei 

Románok Civil Fóruma ellen emelt az MPP elnöke. 

 
Bevezetik a vizet a Kolozs megyei Kidébe, Mérába és Szucságba  
2019. február 15. – maszol.ro 

2019 nyaráig a Kisbács községhez tartozó Méra, Andrásháza és Szucság, a Csürülye 

községben levő Szelicse, a Kolozs községben található Kolozsbós, valamint a Borsaújfalú 

községhez tartozó Bádok és Kide települések vízhálózatainak kiépítését véglegesítik és 

helyezik üzembe – olvasható a Kolozs megyei tanács közleményében. A mintegy 18 millió lej 

értékű beruházásokat a megyei önkormányzat fedezi a Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatóság fő 

részvényeseként. A beruházások a 355 millió euró értékű uniós infrastrukturális projekt 

részei.  

 
Két hét múlva hoznak döntést a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 
igazgatójának perében 
2019. február 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb tárgyalást tartottak Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Gimnázium igazgatójának ügyében a marosvásárhelyi táblabíróságon. Ahogy az 

igazgató védőügyvédje, Gogolák Csongor elmondta, az ügyét érdemben letárgyalták, a döntést 

azonban csak február 28-án hozzák meg, és akkor derül ki, hogy történt-e bűncselekmény a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108157-illyes-gergely-politologus-az-uj-partok-nepszer-sege-nem-feltetlen-jelent-szavazatokat-is
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108157-illyes-gergely-politologus-az-uj-partok-nepszer-sege-nem-feltetlen-jelent-szavazatokat-is
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/108225-otven-eves-a-kriterion-a-romaniaban-el-nemzetisegek-egykori-megakiadoja
https://szekelyhon.ro/aktualis/stop-tanas-tobb-mint-ketezer-alairas-egy-het-alatt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108246-bevezetik-a-vizet-a-kolozs-megyei-kidebe-meraba-es-szucsagba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108246-bevezetik-a-vizet-a-kolozs-megyei-kidebe-meraba-es-szucsagba
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-het-mulva-hoznak-dontest-a-marosvasarhelyi-katolikus-gimnazium-igazgatojanak-pereben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-het-mulva-hoznak-dontest-a-marosvasarhelyi-katolikus-gimnazium-igazgatojanak-pereben
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katolikus gimnázium megalapításánál. „Lehet, hogy megszüntetik az eljárást, vagy 

visszadobják a nyomozati szakaszba” – magyarázta az ügyvéd. 

 

Sógor: továbbra is hozzá kell járulnunk egy erős Kárpát-medencei magyar 
képviselethez 
2018. február 17. – maszol.ro 

„Az elmúlt évek alatt napirenden tartottuk a kisebbségvédelmi kérdést Európában, 

célkitűzésünk továbbra sem változott: tovább küzdünk egy egységes európai 

kisebbségvédelmi keretszabályozás megalkotásáért. Ma már velünk együtt egyre többen vetik 

fel a kisebbségvédelem európai szintű szabályozásának szükségességét, sőt, immár 1,3 millió 

ember aláírása is ennek fontosságára hívja fel az európai döntéshozók figyelmét” – mondta 

Sógor Csaba szombaton, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rendezvényén.  

 

„Nem akarjuk, hogy helyettünk döntsenek” – fiatalokkal beszélgetett Oltean 
Csongor  
2018. február 17. – maszol.ro 

Első szavazókkal, vállalkozókkal, ifjúsági szervezet alapítását tervező fiatalokkal találkozott 

Oltean Csongor MIÉRT-elnök, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje. Pénteken három helyszínen 

értekezett fiatalokkal: előbb Székelyudvarhelyen, a Hargita Business Centerben járt, ahol 

vállalkozók elmondták, a legnagyobb romániai inkubátorház betelt, és bár most is 37 cégnek 

adnak otthont, a várólistán sokan vannak még. „Meglepődve hallottam, hogy bár a 

vállalkozók fontosnak tartják a Start-Up pályázatok finanszírozását, mégis változtatást várnak 

a román állam és az EU részéről a visszaélések és a bürokrácia miatt” – fogalmazott. 

 

Három év után kell a csendőrségnek bizonyítania, hogy megállja a helyét a 
büntetése 
2018. február 17 – szekelyhon.ro, Krónika 

Újrakezdődött a bírósági eljárás a gyergyószentmiklósi Czink Attila ügyében, akit 2016-ban 

bírságolt meg a csendőrség, mert részt vett Marosvásárhelyen a székely szabadság napi 

tüntetésen. Hatszáz lejes büntetést róttak ki Czink Attilára nem engedélyezett rendezvényen 

való részvétel és csendháborítás miatt. Ő volt az egyike azoknak, akik még 2016-ban, a 

március 10-i székely szabadság napja alkalmából szervezett marosvásárhelyi tüntetés után 

ilyen büntetést kaptak. 

 

Népi játékok és néptánc képzése az óvodában és iskolában 
2019. február 15. – Ma7.sk 

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia és a Comenius Pedagógiai Intézet 2019. 

márciusában ismét elindítja a Népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában című 

képzését Királyhelmecen és Csallóközaranyoson. A Hagyományok Háza Játék és tánc az 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108278-sogor-tovabbra-is-hozza-kell-jarulnunk-egy-er-s-karpat-medencei-magyar-kepviselethez
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108278-sogor-tovabbra-is-hozza-kell-jarulnunk-egy-er-s-karpat-medencei-magyar-kepviselethez
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108273-nem-akarjuk-hogy-helyettunk-dontsenek-fiatalokkal-beszelgetett-oltean-csongor
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108273-nem-akarjuk-hogy-helyettunk-dontsenek-fiatalokkal-beszelgetett-oltean-csongor
https://szekelyhon.ro/aktualis/harom-ev-utan-kell-a-csendorsegnek-bizonyitani-hogy-megallja-a-helyet-a-buntetes
https://szekelyhon.ro/aktualis/harom-ev-utan-kell-a-csendorsegnek-bizonyitani-hogy-megallja-a-helyet-a-buntetes
https://ma7.sk/kultura/nepi-jatekok-es-neptanc-kepzese-az-ovodaban-es-iskolaban
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iskolában című képzése 2017-ben lett átalakítva a szlovákiai oktatási rendszernek 

megfelelően, figyelembe véve a hazai igényeket, majd a következő év elején kapta meg az 

akkreditációt. Első ízben 2018 nyarán Komáromban valósult meg a 60 órás 15 kreditpontot 

nyújtó akkreditált pedagógus-továbbképzés, mely során a résztvevők megismerkedhettek a 

néptánc alapjaival, valamint a népi játékok átadásának módszertanával. 

 

Jogi elbutulás?! 
2019. február 15. – Ma7.sk 

Hogy megáll-e a világ, ha egy időre alkotmánybírák és teljes létszámú alkotmánybíróság 

nélkül marad az ország, azt nem tudom. Csak annyit fűznék hozzá: állt ez a testület többször 

is, pedig teljes létszámban regnált. Emlékszünk, ugye a Zsolnára készülő Kia miatt 

megalkotott „extra” földelkobzási törvényre, amit négy évig aszalgatott a jogok legfőbb őre, 

míg végre kimondta: idegen földeken akkor sem építkezhetnek más idegenek, ha a kormány-

parlament úgy szeretné. S kit érdekelt ott legfelül, hogy kisemberek magántulajdonát addigra 

már szétkaristolták, letarolták, jogalap nélkül elvették?! 

 

Lovász Attila reagált a kisebbségi bizottság felhívására 
2019. február 15. – bumm.sk 

Ahhoz, hogy növelni tudják az RTVS nemzetiségi adásának arányát, az anyagi források 

emelésénél is fontosabb, hogy elindítsák a hármas adót, vagyis a sportcsatornát – mondta 

Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásának igazgatója. Amíg nem indul el a sportcsatorna, a 

nemzetiségi programok arányának növelésére nem áll rendelkezésünkre a szükséges adásidő 

– jelentette ki Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásának igazgatója. Lovász a Nemzetiségi 

és Etnikai Csoportok Bizottságának felhívására reagált, melyet a bizottsági tagok legutóbbi (2. 

8.) ülésükön fogadtak el. A Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Bizottsága indítványozta a 

nemzetiségi műsorok arányának növelését. 

 

A dolgozó anyukák segítsége: a komáromi bölcsődék 
2019. február 16. – Ma7.sk 

A rendszerváltás után országszerte fokozatosan megszűntek az állami bölcsődék. Miközben 

egyes városokban még működnek városi fenntartású, ám szintén fizetős intézmények, az 

eltelt időszakban többnyire egyházi és magánbölcsődék jöttek létre. Komáromban tíz éve 

fogadja a kicsiket a belvárosi Manócska, továbbá a VI. bástya közelében található Bambi-klub 

Magánbölcsőde. A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának 

köszönhetően pedig ősszel két bölcsődei csoportot hoznak létre az új Csillag Óvodában. 

 

Nagy József vezeti a Most-Híd európai parlamenti listáját 
2019. február 16. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Szombaton ülésezett a Most-Híd Országos Tanácsa, többek között az EP választási listáról 

döntöttek. A lista élén Nagy József áll, őt Kurilla Norbert, Vitkó Andrea, Michal Goriščák és 

Csady Zsuzsa követik. A listán szerepel még Csicsai Gábor, Jozef Želinský, Agócs Attila, Pavol 

Burdiga, Erika Halašová, Marián Tóth, Héder Ágnes, Šárközi Richard és Csízi Csaba. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/jogi-elbutulas
https://www.bumm.sk/belfold/2019/02/15/lovasz-attila-reagalt-a-kisebbsegi-bizottsag-felhivasara
https://ma7.sk/tajaink/a-dolgozo-anyukak-segitsege-a-komaromi-bolcsodek
https://ma7.sk/tajaink/a-dolgozo-anyukak-segitsege-a-komaromi-bolcsodek
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/nagy-jozsef-vezeti-a-most-hid-europai-parlamenti-listajat
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Egyik szemünk sír, a másik csak félig – megérkezett a kisebbségi nyelvhasználati 
jelentés 
2019. február 16. – Körkép 

Utoljára két évvel ezelőtt zajlott hasonló kérdőíves felmérés a nyelvhasználatról, és el kell 

mondani, hogy a mostani sok tekintetben előrelépésről tanúskodik a korábbi évekhez képest 

– sok tekintetben pedig jelentős hanyatlásról.   A kormány január 9-i ülésén fogadta el a 

Nemzeti Kisebbségekért Felelős Kormánybiztosi Hivatal 2017-2018-as évre vonatkozó 

kisebbségi nyelvhasználatról szóló jelentését. A kérdőíves felmérés alapján készített kutatás 

sok területen jelentős javulást mutatott ki, más területen kevésbé megnyugtató a helyzet. A 

legutóbbi felmérés újdonsága, hogy Bukovszky László (Most-Híd) hivatala ezúttal górcső alá 

vette az alacsonyabb szintű állami hivatalok (pl. járási hivatalok) kisebbségi nyelvhasználatát 

is. A dokumentum nagyon tanulságos.   Összesen 638 település és 135 megyei fenntartású 

cég, járási hivatal, tűzoltóság, rendőrőrs kapta meg a 71 kérdést tartalmazó kérdőívet. 

 

Vajdasági üzemnyitások magyar támogatással 
2019. február 15. – Magyar Nemzet, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Két ipari gyártó üzemet adtak át két vajdasági településen tegnap a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési programjának támogatásával, ezzel 65 új munkahely létesült Adán és 

Topolyán. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az 

eseményen kiemelte: most ért be az elmúlt három év gazdaságfejlesztési munkája, a 

megfeszített munka eredményeként mintegy kéttucatnyi nagyberuházást adnak át a 

következő néhány hónapban. 

 
„ A legmodernebb felfogás a vajdasági magyarokat jellemzi” 
2019. február 16. – Szabad Magyar Szó 

Erős családok nélkül nem létezhetnek helyi közösségek, ezek nélkül pedig nincs sikeres 

Magyarország, amely képes felelősséget vállalni a világ bármely pontján élő magyarok iránt – 

mondta a magyar Országgyűlés alelnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) családi napján. Latorcai János (KDNP) 

köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évek kormányzati intézkedései komoly 

segítséget jelentettek a családoknak, az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett 

hétpontos családvédelmi akcióterv pedig további elemekkel erősíti a nemzetközi színtéren is 

példaértékű és egyedülálló magyar családpolitikát. 

 
Emlékezés és jövőépítés 
2019. február 18. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A kétszáz fős közönség soraiban köszöntötték a vendégeket, dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért 

felelős helyettes államtitkárt, Appel Pétert,Baja város gazdasági szakreferensét, Pásztor 

Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnökét, mgr. Hajnal 
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http://korkep.sk/cikkek/uncategorized/2019/02/16/egyik-szemunk-sir-a-masik-csak-felig-megerkezett-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-jelentes-i-resz/
http://korkep.sk/cikkek/uncategorized/2019/02/16/egyik-szemunk-sir-a-masik-csak-felig-megerkezett-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-jelentes-i-resz/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/vajdasagi-uzemnyitasok-magyar-tamogatassal-4483331/
https://szabadmagyarszo.com/2019/02/16/a-legmodernebb-felfogas-a-vajdasagi-magyarokat-jellemzi/
https://www.magyarszo.rs/hu/3913/vajdasag_zombor/197499/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-%C3%A9s-j%C3%B6v%C5%91%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s.htm
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Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, dr. Pásztor Bálintot, a VMSZ elnökségének tagját, 

köztársasági parlamenti frakcióvezetőt, Vicsek Annamáriát, az oktatási minisztérium 

államtitkárát, Fremond Árpádot, a VMSZ alelnökét, köztársasági parlamenti képviselőt, 

Erdély Lenkét, a VMSZ elnökségének tagját, tartományi frakcióvezetőt, Dragan Popovićot, a 

Szerb Haladó Párt nyugat-bácskai körzeti megbízottját. 

 
Vajdaságban bőven van utánpótlása a népzenei kultúrának 
2019. február 17. – Pannon RTV 

Vajdaság szinte minden tájáról érkeztek fiatal népzenészek a Dúr-Moll elnevezésű 

gálaműsorra, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza 

Hálózat - Vajdaság közösen szervezett. A hajdújárási Kultúrotthon megtelt az érdeklődőkkel 

és az ifjú muzsikusokkal. A résztvevők leginkább vonós hangszeren mutatták meg 

tehetségüket, először közösen majd a gálaműsor folyamán csoportosan is. 

 

Humanitárius segítség a Nagybereznai Járási Kórháznak 
2019. február 15. – karpatalja.ma 

Kárpátalja az elmúlt években nagyon sokszor élvezhette az anyaország támogatását, 

rendszeresen érkeznek felajánlások Magyarországról vagy magyarországi közreműködésével. 

A helyi közösség, az itt élők hálásak lehetnek a számtalan segítségért, mely az élet szinte 

minden területére kiterjed. Ezúttal a Nagybereznai Járási Kórházba érkezett az adomány. 

Orvosi berendezésekkel gazdagodott az intézmény, melyeket február 13-án adtak át. Az 

adományt egy kárpátaljai származású, hosszú ideje Bajorországban élő magyar 

orvosprofesszor ajánlotta fel, majd dr. Grezsa István miniszteri biztos közreműködésével 

juttatta el a kórháznak. 

 

Fejlődés, megerősödés, biztonságérzet – Zán Fábián Sándor püspökkel 
beszélgettünk 
2019. február 15. – kiszo.net 

A Kárpátaljai Református Egyház mindig is kiállt a híveiért. Istent kérve gyarapított. Az évek 

alatt iskolákat, óvodákat épített. Zán Fábián Sándor január elsejétől, azaz második hónapja 

kezdte meg püspöki teendőinek negyedik ciklusát, ami azt jelenti, hogy immár tizenkét éve áll 

a Kárpátaljai Református Egyház élén. A püspökkel a minap múltról, jelenről, jövőről 

beszélgettünk. 

 

16. Magyar bál Felsőpulyán 
2019. február 17. – volksgruppen.orf.at 

A magyar színekben díszített bálteremben magyar népdalokkal, operettslágerekkel és a 

Csárdáslányok üveges táncával nyitották meg a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagban-boven-van-utanpotlasa-nepzenei-kulturanak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/humanitarius-segitseg-a-nagybereznai-jarasi-korhaznak/
https://kiszo.net/2019/02/17/fejlodes-megerosodes-biztonsagerzet/
https://kiszo.net/2019/02/17/fejlodes-megerosodes-biztonsagerzet/
https://kiszo.net/2019/02/17/fejlodes-megerosodes-biztonsagerzet/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2965164/
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hagyományos, immár 16. Magyar bálját. A rendezvény nemcsak a pulyai magyarok körében 

kedvelt, minden éven érkeznek vendégek Bécsből, Felsőőrből, Alsóőrből vagy Kőszegről. 

 

Indul a tavaszi félév a Népfőiskolán 
2019. február 15. – volksgruppen.orf.at 

A tavaszi, második félévben is várja a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája a magyar nyelv és 

kultúra iránt érdeklődőket. Az egyesület a kezdő szinttől a haladókig indít tanfolyamokat, a 

szakemberek pedig arról is tanácsot adnak, hogyan őrizhetőek meg a családban a 

hagyományok. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2019. február 16. – Duna World 

 

A szülők által nyújtott biztonság és szeretet elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kisember boldog 

és kiegyensúlyozott felnőtté váljon. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászon 

létrehozott egy menedékhelyet, nehéz körülmények között élő kismamáknak és 

gyermekeiknek. A Biztos Kezdet Házba napközben minden hátrányos helyzetű vagy nélkülöző 

kismama betérhet, akinek segítségre vagy tanácsra van szüksége.  

 

Az idei első múzeumi kiállítását a 20. századi erdélyi irodalom kiemelt egyéniségének, a 

tavaly elhunyt Kányádi Sándor emlékének szenteli a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum.  

A tárlat egyfajta újragondolása annak a Budapesti kiállításnak, amely tavaly volt látható a 

Virág Benedek Házban.  Kányádi Sándor, Kossuth-díjas író Budavár és Székelyudvarhely 

díszpolgára is volt, a két város pedig testvérvárosi kapcsolatban áll. Ezért is folytatódik a 

Találkozások Emlékkiállítás most Székelyudvarhelyen.  

 

A keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával a család, a házasság fontosságára 

hívja fel a figyelmet a Házasság Hete elnevezésű kezdeményezés, melyhez ma már 4 

kontinens 21 országából csatlakoznak különféle rendezvényekkel. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan itt a Térképben mi is foglalkozunk a házasságot, a családot, és a gyermeknevelést 

érintő legfontosabb kérdésekkel.  Következő riportunkban a sepsiszentkirályi István Ildikó és 

Mihály Pál mesél a jó házasság titkáról.  
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2964977/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-02-16-i-adas/
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A jó házasság titkát a Vajdasági Bánátban keressük tovább. A csókai Baji Irénke és Lajos 

1948-ban kötötték össze életüket, vagyis több mint hetven éve mondták ki a boldogító igent! 

Mosolyogva mesélik: szerelemből házasodtak, ami mindmáig tart. Mindketten ma is azt 

vallják, hogy a jó házasság titka egymás megbecsülésében, megértésében rejlik.  

 

Nagyváradon  második alkalommal szervezte meg az erdélyi és partiumi magyar színházakat 

tömörítő szövetség, a MASZÍN a magyar színházak seregszemléjét. A teátrumokat összefogó 

egyesület elsősorban érdekvédelmi céllal alakult meg, hogy összehangolja az erdélyi 

teátrumok működését és rendszeres szakmai találkozókat szervezzen. A színházak 

seregszemléjét minden évben megtartják. Az ötnapos esemény házigazdája idén a nagyváradi 

Szigligeti Színház volt.  

 

A népszerű Republic együttes indulásakor könnyen értelmezhető, szókimondó és dallamos 

zenéjéről vált híressé. Ma már ismertek és népszerűek határon innen és túl. Az együttes, 

hagyományaihoz híven idén is több Kárpát-medencei magyarok lakta városban lép fel. Az 

együttes frontembere Boros Csaba nemrég Erdélyben járt, zenész barátaiknál, 

Gyergyószentmiklóson a Bagossy Brothers tagjaival találkozott. A két zenekar koncertezett, 

dolgozott már együtt, most a jövőbeni, közös fellépésekről egyeztettek.  

 

Évente három napra többszörösére duzzad a kalotaszegi Alszeg legkisebb településének, 

Sztánának a létszáma. A farsang hozza ezt az igen jelentős változást az alig 100 lelket 

számláló, többségében magyarlakta falu életébe. A csendes, dombok övezte településen, Kós 

Károly választott szülfőldjén, az elismert építész, író, politikus szervezett első alkalommal 

jótékonysági farsangi bált azért, hogy ezáltal is fejlessze a vidéket. A hagyomány pedig azóta 

is él.  

 

Öt kontinens 

2019. február 16. – Duna World 

 

„Az elmúlt harminc esztendő helyváltoztatásai során soha, sehol nem éreztük magunkat ilyen 

otthonosan…”- így írt Márai Sándor arról az amerikai városról, ahol élete utolsó éveit töltötte. 

San Diegoban, a Balboa Park közvetlen szomszédságában éltek.  

 

A zene nyelvén tanít. Neszlényi Pfeiffer Judit az egyik legismertebb magyar zongoraművész és 

zeneszerző. Sosem felejtette el, hogy Budapesten született és igazi művésszé Magyarország 

nevelte.  

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-02-16-i-adas-3/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019.február  18. 
10 

 

Budapest Napok címmel kezdődött rendezvénysorozat nemrégiben Buenos Airesben. A 

rendezvénysorozat Szalay Lajos emlékkiállítással vette kezdetét. 

 

 500 millió forintra emelte a Nemzetpolitikai Államtitkárság azt a pályázati keretet, amit 

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

között osztanak szét.  

 

Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján, Torontóban is megemlékeztek az anyák 

megmentőjéről. 

 

A művészet összetartó erejéről sok szép történetet hallottunk már. Ezek közé tartozik a 

Németországban élő Maczky Lászlóé is.  

 

Határok nélkül 

2019. február 15. – Kossuth Rádió 

 

A magyar kormány által 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló 

gazdaságfejlesztési program keretében két üzemet adtak át csütörtökön hivatalosan is a 

Délvidéken. Adán egy iskolatáska varró üzemet avattak fel, Topolyán pedig egy bútorüzemet. 

Németh Ernő topolyai tudósításában elsőként Gyantár Igort, az új cég tulajdonosát hallják. 

 

1 éves a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesülete. Az évfordulót a Bereg-vidéki 

Nagymuzsalyban ünnepelték. A borászok szerint fontos, hogy egymást segítve törekedjenek a 

minél jobb minőségű borok előállítására. Az ünnepségen köszöntőt mondott Grezsa István 

Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

A fiatalokat és családokat támogat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. legújabb intézkedése - 

a kedvezményeke biztosító nagycsaládos kártya. Első lépésben 68 család részesül a 

támogatásban, az első kártyákat tegnap adta át a város polgármestere. Oláh-Gál Elvira is 

jelen volt az eseményen. 

 

Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester bejelentette, számba veszik azokat a 

szálláshelyeket, amelyeket majd a pápalátogatásra érkező zarándokok igénybe vehetnek. Ezek 

a szállások ingyenesek lesznek.  Részletek Oláh Gál Elvirától 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-15_18-02-00&enddate=2019-02-15_18-40-00&ch=mr1
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Szlovákiában, 2018 szeptemberétől a Szlovák Nemzeti Párt vezette oktatásügyi minisztérium 

határozza meg a középiskolai osztályok tanulói létszámát. A megyéktől 16 év után kerültek át 

a hatáskörök minisztériumi jogkörbe. A megyei kompetenciák megtépázása miatti átmenet 

nem zökkenőmentes. Az ország keleti felén a változás érzékenyen érinti az anyanyelvi 

oktatást. Palcsó Zsóka összeállítása.  

 

Tavaly októberben a Hagyományok Háza vajdasági hálózata és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet megszervezte a népi iparművészeti alkotások első Magyarországon kívüli 

minősítését, amelyre 34 délvidéki alkotó jelentkezett összesen 120 alkotással. Hagyományos 

Mesterremek, Hagyományos Míves Tárgy, Modern Mesterremek és Modern Míves Tárgy 

kategóriákban értékelték az alkotásokat. A tárgyakból a magyarkanizsai képtárban rendeztek 

most kiállítást. Láthatóak voltak különféle faragványok, szőttesek, illetve egy igazi vajdasági 

egyediség, fonott csipke. Nádi Karolinát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát 

kérdezte elsőként Németh Ernő. 

 

A hosszú téli felkészülés után szombaton kezdődik a Fortuna Liga tavaszi idénye. Óriási 

érdeklődés övezi a DAC és a nagy rivális szlovák nemzeti csapat, a Slovan hétvégi rangadóját 

Dunaszerdahelyen, amely egyben stadionavató is lesz, hiszen elkészült a 12 ezer férőhelyes 

dunaszerdahelyi MOL aréna. 

 

A magyar kormány által 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló 

gazdaságfejlesztési program keretében két üzemet adtak át csütörtökön hivatalosan is a 

Délvidéken. Adán egy iskolatáska varró üzemet avattak fel, Topolyán pedig egy bútorüzemet. 

Németh Ernő topolyai tudósításában elsőként Gyantár Igort, az új cég tulajdonosát hallják. 

 

 

Határok nélkül 

2019. február 16. – Kossuth Rádió 

 

1 éves a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesülete. Az évfordulót a Bereg-vidéki 

Nagymuzsalyban ünnepelték. A borászok szerint fontos, hogy egymást segítve törekedjenek a 

minél jobb minőségű borok előállítására. Az ünnepségen köszöntőt mondott Grezsa István 

Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-16_18-02-32&enddate=2019-02-16_18-40-32&ch=mr1
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A fiatalokat és családokat támogat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. legújabb intézkedése - 

a kedvezményeke biztosító nagycsaládos kártya. Első lépésben 68 család részesül a 

támogatásban, az első kártyákat tegnap adta át a város polgármestere. Oláh-Gál Elvira is 

jelen volt az eseményen. 

 

Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester bejelentette, számba veszik azokat a 

szálláshelyeket, amelyeket majd a pápalátogatásra érkező zarándokok igénybe vehetnek. Ezek 

a szállások ingyenesek lesznek.  Részletek Oláh Gál Elvirától 

 

Szlovákiában, 2018 szeptemberétől a Szlovák Nemzeti Párt vezette oktatásügyi minisztérium 

határozza meg a középiskolai osztályok tanulói létszámát. A megyéktől 16 év után kerültek át 

a hatáskörök minisztériumi jogkörbe. A megyei kompetenciák megtépázása miatti átmenet 

nem zökkenőmentes. Az ország keleti felén a változás érzékenyen érinti az anyanyelvi 

oktatást. Palcsó Zsóka összeállítása.  

 

Tavaly októberben a Hagyományok Háza vajdasági hálózata és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet megszervezte a népi iparművészeti alkotások első Magyarországon kívüli 

minősítését, amelyre 34 délvidéki alkotó jelentkezett összesen 120 alkotással. Hagyományos 

Mesterremek, Hagyományos Míves Tárgy, Modern Mesterremek és Modern Míves Tárgy 

kategóriákban értékelték az alkotásokat. A tárgyakból a magyarkanizsai képtárban rendeztek 

most kiállítást. Láthatóak voltak különféle faragványok, szőttesek, illetve egy igazi vajdasági 

egyediség, fonott csipke. Nádi Karolinát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát 

kérdezte elsőként Németh Ernő. 

 

A hosszú téli felkészülés után szombaton kezdődik a Fortuna Liga tavaszi idénye. Óriási 

érdeklődés övezi a DAC és a nagy rivális szlovák nemzeti csapat, a Slovan hétvégi rangadóját 

Dunaszerdahelyen, amely egyben stadionavató is lesz, hiszen elkészült a 12 ezer férőhelyes 

dunaszerdahelyi MOL aréna. 

 

 

 

 


