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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt képviseli a magyar kormányt az RMDSZ kongresszusán, Liviu 
Dragnea részvétele bizonytalan 
2019. február 20. – Krónika, transindex.ro 

Közzétette az RMDSZ, hogy melyik romániai és magyarországi politikai alakulatok képviselői 

jelezték részvételüket eddig a szövetség február 22-én és 23-án Kolozsvárt rendezendő 

kongresszusán. A magyar kormányt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettese, a 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke képviseli a kincses városi tisztújító 

kongresszuson. Jelen lesz Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Ungár Péter, az Lehet más a 

Politika (LMP) országgyűlési képviselője, Molnár Zsolt, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) 

országgyűlési képviselője, ugyanakkor az erdélyi magyar politikai alakulatok közül eddig 

Mezei Jánosnak, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökének neve szerepel a listán.  

 

Potápi: Minden magyar gyermeknek legyen lehetősége magyar óvodába járni 
2019. február 20. – MTI, Lokál, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, 

PannonRtv, Ma7.sk 

A harmadik üteménél tartó kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal a kormány meg 

akarja teremteni a lehetőségét annak, hogy minden magyar gyermek és minden 

vegyesházasságban született gyermek magyar bölcsődébe, magyar óvodába járhasson. Erről 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszélt 

szerdán Nyárádszeredában, amikor a katolikus templomkertben, a Bocskai-napok keretében, 

a helyi közösség képviselőivel együtt ünnepélyesen elhelyezték az új magyar óvoda alapkövét. 

Az államtitkár kiemelte: a Nyárád-mentén több mint hatvanezer, annak legnagyobb 

településén, Nyárádszeredában pedig több mint hatezer magyar él, és fontos, hogy ez a 

közösség meg tudja őrizni identitását. Ezt a célt szolgálja a katolikus egyház óvoda-, illetve a 

református egyház bölcsődeépítési beruházása, amely a magyar kormány 70 millió forintos 

támogatásából valósul meg. 

 

Egy átfogó szlovák nemzetiségi törvény elkészítéséről döntöttek a szlovák-
magyar kisebbségi vegyesbizottság ülésén 
2019. február 20. – MTI, Webrádió 

Egy Pozsony által elkészítendő, átfogó nemzetiségi törvényről fogadtak el ajánlást a szlovák-

magyar kisebbségi vegyesbizottság pozsonyi ülésén - tájékoztatta Kalmár Ferenc, a vegyes 

bizottság magyar társelnöke a magyar közmédia újságíróit a késő estig tartó találkozó egyik 

szünetében szerdán. Kalmár Ferenc, aki egyidejűleg Magyarország szomszédságpolitikájának 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa is, a találkozó legfontosabb eredményének nevezte a 

szerdán elfogadott ajánlást, amely egy olyan jogszabály elkészítését irányozza elő, amely 

elkészülte után a Szlovákiában élő nemzetiségi kisebbségek - ezen belül a magyarok - 
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megmaradását és fejlődését lenne hivatott biztosítani. A bizottság által elfogadott ajánlások - 

jellegükből adódóan - nem kötelező érvényűek, ám azokkal további lépéseket előirányozva 

foglalkozniuk kell az érintett kormányzatoknak. "Komoly témákat vettünk elő, komoly és 

időnként nehéz tárgyalásokat folytattunk" - mondta Kalmár Ferenc, aki a több mint két éves 

szünet után létrejött találkozó hangulatát partnerinek és együttműködőnek minősítette, 

ugyanakkor a tárgyalást eredményesnek nevezte. 

 

Csángóbál történelmi pillanatban 
2019. február 20. – Figyelő – Moszkovits János 

Nemrég engedélyezte a románia Jászvásár római katolikus püspöksége, hogy havonta egyszer 

magyar nyelvű misét tartsanak a moldvai csángóknak Bákó városának Szent Miklós-

templomában. Töb évszázados adóssága ez az egyháznak. E történelmi esemény jegyében is 

zajlik a budapesti XXIII. Csángóbál, amelynek fő szervezője a Pro Minoritate Alapítvány. 

Ennek alapítóját, Németh Zsoltot, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökét és a 

színpadi produkciót rendező koreográfust, Diószegi László történészt, a Teleki László 

Alapítvány igazgatóját kérdezte a részletekről a Figyelő. 

( A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. február 21-i számában olvasható.) 

 

Vitályos Eszter: Mi, akik magyarul beszélünk, egyetlen közösséget alkotunk 
2019. február 20. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, Demokrata, Szóljon, Magyar Szó, Erdély Ma 

A Határtalanul Magyarországon! program keretében elsőként az anyaországba érkezett 

hatvannyolc erdélyi diákot köszöntötték szerdán Pécsen. A rendezvényen az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára úgy 

fogalmazott: „mi, akik magyarul beszélünk, egyetlen közösséget alkotunk”. Vitályos Eszter a 

pécsi Kovács Béla Általános Iskolában rendezett ünnepségen a csíkszeredai Petőfi Sándor 

Általános Iskola tanulói előtt hangsúlyozta: a kormány a projekt keretében a határon túli 

diákok és tanárok számára teremtette meg annak lehetőségét, hogy magyarországi 

tanulmányúton vehessenek részt. 

 

Hungarikumünnepet rendeznek szeptemberben Budapesten 
2019. február 20. – MTI, Demokrata 

Kárpát-medencei hungarikumünnepet rendeznek szeptember 21-22-én a fővárosi Várkert 

Bazárban - mondta el az MTI-nek szerdán Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a 

Lakitelek Népfőiskola vezetője. Hozzáfűzte: a vásárral, terménybemutatókkal egybekötött 

nagyszabású rendezvényre meghívják a több mint ezer Kárpát-medencei helyi értéktár 

képviselőit, így összesen két-háromezer résztvevőre számítanak. A hungarikumünnepet a 

megyei értéktár bizottságok májusi találkozóján készítik elő Lakiteleken. A rendezvényt a 

Lakitelek Népfőiskola közösen szervezi a Nemzeti Művelődési Intézettel és az 

Agrárminisztériummal. 
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Nem lőttek az erdélyi srácok, mégis megvolt a maguk ’56-ja 
2019. február 20. – Krónika 

„Bár fegyvert nem fogtak, mert az adott körülmények között nem is foghattak, minékünk, 

erdélyieknek is megvannak a magunk 1956-os srácai, akik ott és akkor, az adott körülmények 

és lehetőségek között azt tették, annyit, amennyit tehettek. Nekik is kijár a tisztelet és a 

megbecsülés” – hangzott el az Erdélyi srácok című kötet bemutatóján kedden este a 

kolozsvári Vallásszabadság Házában. 

 

Székelyföldi IT-konferencia a gazdasági innovációs ismeretek továbbadásáról  
2019. február 20. – Krónika 

Az információtechnológia és az innováció témakörében rendeznek szakmai konferenciát 

február 21-én, csütörtökön Csíkszeredában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, 

valamint 22-én, pénteken Székelyudvarhelyen a Hargita Business Centerben. A konferencia 

célja a székelyföldi gazdasági innováció oktatása képzett IT-szakemberek segítségével olyan 

ismeretekre, amelyek a közgazdaság szolgálatában állnak. A szervezők szerint a témaválasztás 

azért is indokolt, mivel fejlett technológiai világunkban minden az informatikai megoldások 

köré csoportosul, szinte nem lehet olyan ágazatot találni, amely nem az informatikai 

innovációs megoldásoknak köszönhetően fejlődik, és ez alól nem kivétel a gazdasági és a 

bankszektor sem. 

 

Román és magyar diákok írják át a történelmet – a középiskolások versenyére 
február 24-ig jelentkezhetnek a háromfős csapatok 
2019. február 20. – Krónika 

Közösségépítő szerepe van a Problema Solvenda Romania történelmi témájú esetmegoldó 

versenynek, amely a tapasztalatok alapján közelebb hozza egymáshoz a román és magyar 

diákokat. Likker Zsuzsanna projektvezető a középiskolásokat megszólító megmérettetés 

céljáról, szakaszairól beszélt a Krónikának. 

 

Magyarellenes kijelentések miatt összesen 55.000 lejre büntettek meg három 
hírtelevíziót 
2019. február 20. – transindex.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) február 19-i ülésén többrendbeli büntetést szabott 

ki három hírtelevízió, magyarellenes diskurzusairól is ismert műsoraira, számolt be a hírről a 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóközleménye. A közlemény szerint a B1 televízió 25.000 

lejes bírságot kapott a „Lumea lui Banciu” több műsora miatt (2018.06.26, 2018.07.15, 

2018.12.02), illetve a „Bună, România” és a „Controverse” műsorokban elhangzottakkal 

kapcsolatosan.  
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Közeleg az ítélethirdetés, de nem kizárt, hogy fordulat áll be Horváth Anna 
perében 
2019. február 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Április 3. lehet Horváth Anna és Fodor Zsolt perének utolsó tárgyalási napja. A legfelsőbb 

bíróság háromfős tanácsának elnöke szerdán felkérte a két vádlott ügyvédjét, hogy addig 

készítsék elő védőbeszédüket. A perben fordulatot hozhat, ha a bíróság elfogadja a volt 

kolozsvári alpolgármester ügyvédjének alkotmányossági kifogását.  

 

Cseke Attila: több pénzt jut az észak-erdélyi sztrádára, de a 180 km autópálya 
nem fog megépülni  
2019. február 20. – maszol.ro 

„Túlzás azt állítani, hogy az RMDSZ elégedett a költségvetéssel” – nyilatkozta Cseke Attila 

szenátusi frakcióvezetője az Erdély TV Metszet című műsorának bukaresti különkiadásában. 

A politikus szerint a kormány által idénre ígért 180 km autópálya nem fog megépülni.  

 

A néppárti szemlélettől a polgáriig: új elnök a csíkszeredai MPP élén 
2019. február 20. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt tisztújító küldöttgyűlésén Sorbán Attilát nevezték ki a csíkszeredai 

szervezet elnökévé. A volt néppárti politikus szerdán a párt székházában tartott 

sajtótájékoztatón beszélt jövőbeli elképzeléseiről. Az elnöki pozíciót korábban Somay Péter 

töltötte be. 

 

Megsértődtek a román „civilek” a Székely Hadosztály miatt 
2019. február 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nehezményezi a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma, hogy január 

folyamán Háromszéken a Székely Hadosztály megalakulásának 100 éves évfordulójára és 

Kratochvil Károlyra emlékeztek. Úgy vélik, a magyar revizionizmus kiemelkedő alakjának 

„dicsőítése” sérti a román közösséget.  

 

A magyarság valós kincseiről Bereczékkel Komáromban 
2019. február 20. – Ma7.sk 

Zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a Rév-A Magyar Kultúra Háza a Kikötő – Polgári Szalon 

február 19-i beszélgetőestjén. A házigazda, Bödők Gergely történész, a Clio Intézet 

munkatársa ez alkalommal Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondót, 

népmesegyűjtőt, valamint a fiát, Berecz István, Örökös Aranysarkantyús táncost, a Fonó 

Budai Zeneház népzenei művészeti vezetőjét faggatta pályájáról. Továbbá a népművészet, 

illetve a mese életünkben betöltött szerepéről, az összmagyarság valós kincseiről esett szó. 
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Pozsonyvezekényen fontos a magyar hagyományok megtartása 
2019. február 20. – Ma7.sk 

Új Ringató csoport nyílik a Galántai járásbeli Pozsonyvezekényen. Az első foglalkozás keretén 

belül a szülők találkozhattak az újkeletű Gólya hozza támogatással és a Rákóczi Szövetség 

Gólyahír programjával. A mátyusföldi Pozsonyvezekény község is bekapcsolódott a Ringató 

programba, Deák Erika foglalkozásvezető kéthetente tart majd zenés-játékos órákat 

babáknak és mamáknak, ezzel bekapcsolva a Cseperedő és Ringató hálózatba a vezekényieket 

is. Az első foglalkozásra a helyi községháza emeleti termében került sor, ahol szép számmal 

gyűltek össze szülők és nagyszülők is, hogy együtt énekeljenek és játszanak a legkisebbekkel. 

Deák Erika több népi hangszert és ritmust is bemutatott az édesanyáknak, akik ölbe véve és 

ringatva gyermekeiket a magyar népzene és népköltészet hagyományait vigyázzák és 

táplálják. 

 

Magyar–magyar üzletember-találkozó Komáromban 
2019. február 20. – Felvidék Ma 

Első alkalommal rendezték meg ma a KOMtrade elnevezésű I. komáromi határon átnyúló 

üzletember-találkozót Komáromban, a Tiszti pavilonban. A Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CEED) ipolysági és párkányi partnerirodái 

szervezésében megvalósuló, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar témakörében zajló B2B 

tárgyalásokkal egybekötött üzletember–találkozón a magyarországi és a szlovákiai 

vállalkozóknak lehetőségük nyílt termékeik és portfóliójuk bemutatására, valamint személyes 

üzleti tárgyalásokra is sort keríthettek. Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja (MKP) 

gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a 

rendszerváltást követő évtizedekben nem volt szervezett érdekképviseletük a magyar ajkú 

vállalkozóknak, gazdáknak egészen addig, amíg a magyar kormány kezdeményezésére létre 

nem jött a Kárpát-medencei gazdasági tér. 

 

Öt éves a Semmelweis Egyetem Pető András Karának vajdasági munkája 
2019. február 20. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Semmelweis Egyetem Pető András Karának munkatársai és az MNT képviselője 

összegezték az elmúlt időszak eredményeit és ismertették a következő szűrések időpontjait. A 

szűréseket 2014 decemberében kezdték meg Vajdaságban, majd 2015-ben már elkezdődtek a 

háromhetes intenzív kurzusok. Összesen 9 kurzust tartottak eddig Zentán – hangzott el a 

szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatón, ahol Perpauer Attila, az MNT tagja foglalta össze a 

közös munkájuk eredményeit. 

 
Rangos berlini konferenciára mennek a zentai gimnazisták 
2019. február 20. – Vajdaság MA 

A Szerbiai Telekom, az m:tel Montenegró és az m:tel Bosznia-Hercegovina Podgoricában 

rendezte meg a Regionális applikáció kihívás elnevezésű, mobilalkalmazás kifejlesztésére 
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irányuló pályázat döntőjét. A középiskolásoknak szóló pályázaton három applikáció győzött: 

egy Zentáról, egy Banja Lukából, egy pedig Podgoricából érkezett, írja a Tanjug. 

 

Az identitás megőrzésének kulcsa 
2019. február 21. – Magyar Szó  

Az UNESCO közgyűlése 1999-ben február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává 

nyilvánította. Ezzel az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet Földünk nemzeti és nyelvi 

sokszínűségére. A honlapjukon található adatbázis csaknem 2500 veszélyeztetett nyelvet tart 

számon. Szerbiában ilyen a ruszin, valamint a történelmi Magyarország területén a 

burgenlandi horvát és Bánát romániai részében élő bolgár kisebbség nyelve. Ám nemcsak a 

kihalófélben levő nyelvek védelme fontos, hanem egy-egy országban élő nemzeti kisebbségek 

anyanyelvének fennmaradása is. 

 

Kárpátaljai Utazási Programot hirdet a Rákóczi Szövetség 
2019. február 20. – Pannon RTV 

A felhívás a magyarországi és határon túli közösségek részére szól annak érdekében, hogy a 

kárpátaljai régió idegenforgalmát fellendítsék és a magyar-magyar kapcsolatokat erősítsék. 

A program keretében nyugdíjas egyesületek, klubok, családszervezetek, tantestületek, 

önkormányzatok és egyházi közösségek csoportjainak kárpátaljai utazásához járulnak hozzá. 

A jelentkezési határidő április 1. További részletek a Rákóczi Szövetség honlapján, a 

www.rakocziszovetseg.org oldalon olvasható. 

 

Lesz-e magyar választási körzet? 
2019. február 20. – Kárpátalja  

A Központi Választási Bizottság (CVK) miután kiírta a soron következő elnökválasztást, 

gőzerővel megkezdte a választások előkészítését.  Az érvényben lévő választási törvény 

alapján az elnökválasztás lebonyolítás-hoz a CVK-nak kell kialakítani a választási körzeteket 

az országban, melyek alapként szolgálnak majd az őszi parlamenti választásokhoz is. 

 

Második világháborús emlékművet avattak Batáron 
2019. február 20. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A II. világháborúban málenkij robotra elhurcolt magyar embereknek állított emlékművet 

avattak fel február 19-én a Nagyszőlősi járási Batár községben. Az emlékmű Matl Árpád 

alkotása. Az egybegyűlteket Lődár Jenő helyi görögkatolikus parochus és Oroszi József helyi 

polgármester köszöntötte, aki külön üdvözölte Grezsa István miniszteri biztost. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3915/kozelet_oktatas/197683/Az-identit%C3%A1s-meg%C5%91rz%C3%A9s%C3%A9nek-kulcsa.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/karpataljai-utazasi-programot-hirdet-rakoczi-szovetseg
https://www.karpataljalap.net/2019/02/20/lesz-e-magyar-valasztasi-korzet
https://www.karpataljalap.net/2019/02/20/masodik-vilaghaborus-emlekmuvet-avattak-bataron
https://www.karpataljalap.net/2019/02/20/masodik-vilaghaborus-emlekmuvet-avattak-bataron
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Dobronak díszpolgárává avatták Car Annát 
2019. február 20. – Népújság  

A szlovén kultúrünnep alkalmából a múlt pénteken ünnepi műsort tartottak Dobronakon, 

melynek keretében a legmagasabb községi elismerésben – díszpolgári címben – részesítették 

Car Annát. A rendezvény ünnepi szónoka Milan Kučan, Szlovénia első elnöke volt. A helyi 

kultúrotthonban egybegyűlt közönséget Toplak Alenka, a Dobronaki Petőfi Sándor ME 

elnöke köszöntötte, külön tisztelettel Milan Kučant, a Szlovén Köztársaság első elnökét. A 

szlovén kultúrünnepet a lendvai Lirika kamarakórus, Laci Bela, a Dobronaki KÁI és a Roma 

Kultúregyesület versmondói tették színesebbé. 

 

Átadták az új fizioterápiás részleget 
2019. február 20. – Népújság  

Kedden rövid kultúrműsor keretében hivatalosan is átadták az új korszerű fizioterápiás 

részleget a Lendvai Idősebb Polgárok Otthonában. A 240.000 euró értékű létesítmény 

létrehozását az otthon a megtakarított amortizációs forrásokból biztosította. Az otthon új 

fizioterápiás részlegének építését tavaly májusban kezdték el, de a kivitelező Legartis Kft. 

lefoglaltsága miatt az invesztíciót csak kéthónapos csúszással, decemberben fejezték be. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. február 20. – Kossuth Rádió 

 

Programmódosítás, új stratégia, szövetségi elnökválasztás, európai parlamenti választások - 

ezek az RMDSZ kongresszus fő pontjai. Az erdélyi magyar közösség jövőképét fogalmazza 

meg az RMDSZ XIV. kongresszusa, amelyet hét végén tartanak, Kolozsváron. A részletekről 

Porcsalmi Bálintot, az RMDSZ ügyvezető elnökét kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

A romániai országos és önkormányzati választások előtt szeretné újjáépíteni a szervezetet a 

Magyar Polgári Párt, amely változatlanul igényt tart az RMDSZ Európai Parlamenti választási 

listájának 2. helyére. A csíkszeredai tisztújítás után beszélgetett Oláh-Gál Elvira Mezei János 

országos és Sorbán Attila csíkszeredai elnökkel.  
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https://nepujsag.net/muravidek/6450-dobronak-d%C3%ADszpolg%C3%A1r%C3%A1v%C3%A1-avatt%C3%A1k-car-ann%C3%A1t.html
https://nepujsag.net/muravidek/6458-%C3%A1tadt%C3%A1k-az-%C3%BAj-fizioter%C3%A1pi%C3%A1s-r%C3%A9szleget.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-02-20_18-02-13&enddate=2019-02-20_18-40-13&ch=mr1
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Összesítette az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN az őshonos kisebbségeket 

védő jogszabály-javaslatait. Az ötvenoldalas csomagon európai szakértői csoport dolgozott. A 

részletekről Vincze Lorántot, a FUEN elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte.  

 

Kisebbségi jogokat sértő országos Médiastratégiáról kezdődött közvita Szerbiában. 

Részletekkel Ternovácz István szolgál. 

 

Szlovákiában ismét gazdatüntetés van, Pozsonyban traktorok, munkagépek nehezítik a 

közlekedést. A tüntetést a kelet-szlovákiai gazdák kezdeményezték, de a csallóközi, 

mátyusföldi gazdák is csatlakoztak, hiszen az ágazatot feszítő gondok nagyjából ugyanazok 

keleten, mint nyugaton. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

Véget ért a vizsgaidőszak a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen, de a magyar 

tagozat hallgatói még mindig nem tudják: bekerülnek-e a jegyeik a nyilvántartásba. Mint 

ismert, az egyetem vezetősége a szigorlati időszak előtt egységes vizsgarendszert vezetett be, 

azonos tételekkel a román, a magyar és az angol tagozaton egyaránt. Az új szabályozást 

elfogadhatatlannak tartja a magyar oktatók többsége. Szilágyi Tibor professzor, a magyar 

tagozat vezetőségi tagját kérdezte a részletekről Erdei Edit Zsuzsánna.  

 

Nem nagy összeg, de biztos pénz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása, amit a külhoni 

magyar civil szervezeteknek nyújt. A Délvidéken e pályázatok lebonyolító szervezete a 

Szekeres László Alapítvány. A kuratórium szaktestületeibe most új tagokat lehet jelölni, a 

héten tették közzé a nyilvános felhívást. Fejsztámer Róbertet, a Szekeres Alapítvány elnökét 

Németh Ernő kérdezte. 

 

 

 


