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Nyomtatott és online sajtó 
 

Átadták a Média a családért díjat 
2019. január 30. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Ma7.sk, Pannon RTV 

Király Eszter, a hétköznapi apákat bemutató Én vagyok az apád blog ötletgazdája vehette át 

az Erősebb leszel, mert elfordul a tekinteted magadról című interjújáért a Média a Családért 

Alapítvány és a Képmás magazin Média a családért díját szerdán Budapesten. Lévai Anikó, 

Orbán Viktor miniszterelnök felesége arról beszélt, hogy botránnyal, szenzációval évezredek 

óta hatni lehet az emberekre, és a mai fogyasztói társadalomban az nyeri el könnyebben az 

emberek figyelmét, akinek az üzenete harsányabb és könnyebben értelmezhető. Vannak 

azonban olyan újságírók és sajtóorgánumok, akik és amelyek olyasvalamit alkotnak és adnak, 

ami segít az embereknek embernek maradni, szépen és jól élni, olyan gondolatokat tárnak 

elénk, amelyek kapcsolódnak a családhoz és így az egész életünkhöz - fogalmazott Lévai 

Anikó. A Külhoni média a családért díjat Csatlós Tünde és Trella-Várhelyi Gyopár vehette át 

az erdélyi Nőileg magazinban megjelent Újrafércelt családok című írásáért. A díjat Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke adta át. Potápi Árpád János kiemelte, azért tartották 

fontosnak a díj támogatását, mert a külhoni magyar családok éve volt tavaly, idén pedig 

külhoni magyar gyerekek éve lesz, amelyek segítenek a magyar-magyar kapcsolatokat 

szorosabbá fűzni és megerősíteni. 

 
Menyhárt József: láttatnia kell magát a magyar kisebbségnek 
2019. január 30. – MTI, Magyar Idők, Híradó, Webrádió, Orientpress, Ma7.sk, maszol.ro 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökének legfőbb célja a szlovákiai elnökválasztáson való 

indulással, hogy a magyar kisebbség láttassa magát. Menyhárt József erről a Kossuth rádió Jó 

reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt szerdán. Úgy fogalmazott, a 

figyelemfelhívásra a elnökválasztás remek lehetőség, hiszen öt évvel ezelőtt Bárdos Gyula, a 

Csemadok országos elnöke 5 százalék feletti támogatottságot szerzett egyedüli magyar 

indulóként. Menyhárt József elmondta: a felvidéki magyarság fennmaradását illető kérdések 

2010 után kiestek a közéletből. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy megszűnt a szlovák-magyar 

feszültség, de ez nem igaz, inkább csak a szőnyeg alá söpörték a problémákat – fűzte hozzá a 

politikus. 

 

Navracsics Tibor uniós biztos közös magyar álláspontot szorgalmaz MOGYE-
ügyben 
2019. január 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Navracsics Tibor uniós biztos szerint a marosvásárhelyi orvosi egyetemen létesítendő angol 

kar precedenst teremthet arra, hogy elháruljanak a magyar kar megalapítása előtt évtizedek 

óta tornyosuló akadályok. Az RMDSZ meghívására kétnapos erdélyi körúton tartózkodó 

Navracsics Tibor emlékeztetett, hogy két évvel ezelőtt levélben fordult az akkori román 
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https://ma7.sk/kozelet/hethatar/atadtak-a-media-a-csaladert-dijat
https://magyaridok.hu/belfold/menyhart-jozsef-lattatnia-kell-magat-a-magyar-kisebbsegnek-3902288/
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oktatási miniszterhez a marosvásárhelyi egyetem ügyében. Közölte, nincs hatásköre arra, 

hogy bármilyen szempontból szankcionálja vagy orientálja az uniós tagállamok oktatási 

minisztereit, éppen ezért annak idején a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetének 

felemlegetésével együtt arra kérte a bukaresti tárcavezetőt, hogy szenteljen különös figyelmet 

az akkor még rendezetlen két ügynek. Az uniós biztos örömteli fejleménynek nevezte, hogy 

azóta a marosvásárhelyi iskola ügye rendeződött, hiszen a tavaly őszi tanévtől újraalakult a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) eljárása nyomán megszűnt tanintézet. Navracsics Tibor 

elmondta, csak most értesült arról, hogy problémák léptek föl a marosvásárhelyi egyetemen a 

vizsgaidőszakkal kapcsolatban. „Egyrészt a tagállami hatáskörök, másrészt az egyetemi 

autonómia is korlátot szab az én cselekvőképességemnek, de annyit tudok mondani, hogy 

nem szerencsés megoldás az egyetemi hallgatókkal szemben vizsgaidőszak előtt egy-két héttel 

alapvetően megváltoztatni a vizsgarendszert” – fejtette ki az uniós biztos, aki reményét fejezte 

ki, miszerint az RMDSZ vezetőinek részvételével zajló tárgyalások eredményre fognak 

vezetni. 

 

Hétvégi magyar iskola indulhat Paraguayban 
2019. január 30. – Borsodi Attila – Magyar Idők 

Több száz olyan embert sikerült felkutatni Paraguayban, akinek magyar felmenői, kötődései 

vannak – nyilatkozta a Magyar Időknek Nagy Estilla Virág, aki a Kőrösi Csoma Sándor 

Program ösztöndíjasaként hét hónapot töltött a dél-amerikai országban. Hozzátette: a 

paraguayi magyarok pontos száma azonban kérdéses, hiszen az attól függ, kit tekintünk 

magyarnak. Hozzátette: összességében elmondható, hogy az 1936-ban alapított Paraguayi 

Magyar Egyesület munkájában negyven-ötven olyan ember vesz részt, ki lelkes, szeretne 

magyar nyelvet, néptáncot tanulni, szívesen főzne magyar ételeket és bővíteni kívánja 

hazánkkal kapcsolatos ismereteit. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2019. január 30-i számában olvasható) 

 
Nagy Előd a MOGYE-ügyről: helytelen és ravasz megoldás volt az új 
vizsgarendszer elfogadása  
2019. január 30. – transindex.ro 

Az új vizsgarendszer bevezetése nagyon helytelen és ravasz megoldás volt. A diáktüntetést 

helyénvalónak tartja, mert számos olyan intézkedés történt az egyetemek összevonását 

követően, amelyeket a diákok szakmaiatlannak, elhamarkodottnak tartanak - mondta el a 

Transindex megkeresésére Nagy Előd, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) rektorhelyettese.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54255&Nagy_Elod_a_MOGYEugyrol_Nagyon_helytelen_es_ravasz_megoldas_volt_az_uj_vizsgarendszer_elfogadasa
http://itthon.transindex.ro/?hir=54255&Nagy_Elod_a_MOGYEugyrol_Nagyon_helytelen_es_ravasz_megoldas_volt_az_uj_vizsgarendszer_elfogadasa


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 31. 
3 

MOGYE-ügy diákszemmel: „Tanulni akarunk ezen az egyetemen, de nem ilyen 
feltételek között”  
2019. január 30. – maszol.ro 

Betelt a pohár a marosvásárhelyi orvosis magyar diákoknál, szerintük elfogytak az érvek, 

amiket az önálló magyar kar megalapítása ellen felhozhat az egyetem vezetősége. Ráadásul 

utolsó pillanatban szembesültek azzal is, hogy a téli szesszión olyan tételeket kaphatnak, 

amelyeket az első félévben nem is tanultak, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan azt számon 

akarják kérni rajtuk. Elégedetlenségük hétfőn csúcsosodott ki: míg Leonard Azamfirei rektor 

a magyar tagozat oktatóival és az RMDSZ politikusaival – eredménytelenül – egyeztetett, 

több mint ezer diák tüntetett az egyetem folyósóin egy könyvvel, köpennyel, orvosi maszkkal, 

hogy megmutassák: tanulni szeretnénk, de nem ilyen feltételek között. Ladányi Emmánuel 

diákszenátor, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) volt elnöke ismertette a 

Maszolnak a MOGYE-s diákok legnagyobb sérelmeit.  

 

Továbbra sincs tettese a nagyváradi zászlóégetésnek  
2019. január 30. – maszol.ro 

Egyelőre nincs fejlemény annak a lánynak az ügyében, aki a múlt év végén megpróbálta 

felgyújtani az RMDSZ-székházánál a magyar zászlót – nyilatkozta szerdán a Maszolnak Cseke 

Attila. A Bihar megyei RMDSZ elnöke elmondta: továbbra is azt várnák, hogy a rendőrség 

mielőbb azonosítsa az elkövető személyt vagy személyeket a videofelvétel alapján. Közlése 

szerint kaptak egy levelet a prefektúrától, amelyben a kormányhivatal magyarázatot kért a 

zászló kifüggesztésének körülményeiről.  

 
Hosszú időre rendeződik az Ady Endre Emlékmúzeum ügye 
2019. január 30. – Bihari Napló 

Hosszas tárgyalási folyamat eredményeképpen a Bihar Megyei Tanácsnak sikerült tíz évvel 

meghosszabbítania a bérleti szerződést az ortodox egyházzal a nagyváradi Ady Endre 

Emlékmúzeum épületére vonatkozóan. 

 

Nagyon nekiment a kormánynak Tamás Sándor háromszéki tanácselnök 
2019. január 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Amit a bukaresti kormány tesz, az iskolapéldája annak, hogyan nem szabad egy országot 

vezetni, a román kormány teljes bizonytalanságban tartja az önkormányzatokat” – 

nyilatkozta szerdán Tamás Sándor. A háromszéki tanácselnök évértékelő sajtótájékoztatóján 

élesen bírálta a Dăncilă-kabinetet. „Eddig sem voltak illúzióink a bukaresti fenntartható 

jövőtervezésről. A gond az, hogy az önkormányzatok ezer szállal kötődnek a fővárosi 

folyamatokhoz, és ebben a bizonytalan állapotban nem tudnak tervezni és kivitelezni”, sorolta 

az elégedetlenségeket az RMDSZ politikusa.  

 

Budapest: nem tudjuk, hol van Olosz Gergely 
2019. január 30. – Krónika 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/107516-mogye-ugy-diakszemmel-tanulni-akarunk-ezen-az-egyetemen-de-nem-ilyen-feltetelek-kozott
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https://kronika.ro/kulfold/budapest-nem-tudjuk-hol-van-olosz-gergely
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A magyar Külügyi és Külgazdasági Minisztériumnak nincs információja arról, hogy a 

korrupció miatt Romániában elítélt volt RMDSZ-es szenátor, Olosz Gergely Magyarországon 

tartózkodna – közölte a külügyi tárca. A minisztérium ezzel a Demokratkus Koalíció 

országgyűlési képviselője, Vadai Ágnes interpellációjára reagált, aki román sajtóértesülésekre 

hivatkozva kérdezte meg a minisztériumot, hogy a magyar hatóságok nyújtottak-e valamilyen 

– akár informális – menedéket Olosznak, tudnak-e arról, hogy Magyarországon tartózkodik, 

illetve hogy elfognák és kiadnák-e a román hatóságoknak, ha felbukkanna. Menczer Tamás 

helyettes államtitkár válaszában leszögezte: a nemzetközi és hazai jogszabályok szerint járnak 

el, és Olosz Gergely hollétéről a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak nincs információja. 

 

Már az idén elkezdik a sport profilú óvodák finanszírozását – a kormány 500 
millió eurót szán a projektre 
2019. január 30. – Krónika 

Ötszázmillió euró az összköltségvetése a sport profilú óvodák építését célzó projektnek, és a 

finanszírozás már ebben az évben megkezdődik – mondta a szerdai kormányülés után Nelu 

Barbu kormányszóvivő. Barbu tájékoztatása szerint a projekt keretében 1000, sport profilú 

óvoda építését és felszerelését finanszírozza a kormány. Az 500 millió eurós 

összköltségvetésű tervezet keretében történő finanszírozások már idén elkezdődnek, így ez a 

projekt már benne foglaltatik a 2019-es állami költségvetés-tervezetben.  

 

Visszavásárolja a 19. századi irattárát az aradi Kölcsey Egyesület  
2019. január 30. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Krimibe illő történetet hallhatott az idei aradi Kölcsey-díjátadó ünnepség közönsége hétfő 

este. Fekete Károly alelnök bejelentette ugyanis, hogy egy titokzatos személy egy közvetítő 

révén megvételre ajánlotta fel az 1881-ben alapított Kölcsey Egyesület első negyven évének 

folyamatos levelezését, jegyzőkönyveit, gyakorlatilag a teljes irattárát, sőt az 1920-as évek és a 

két világháború közötti időszak dokumentumainak egy részét is. A 2500 eurós vételár felét az 

egyesület vezetőségi tagjai, közeli támogatói már összeadták, a hiányzó összegre pedig 

nyilvánosan gyűjtést hirdettek a hagyományos díjátadó ünnepség alkalmával.  

 

Gyakran új munkahelyet kénytelenek keresni az anyukák vagy az apukák a gyed 
után 
2019. január 31. – Krónika 

Nem könnyű visszatérniük a munkaerőpiacra a gyermeknevelési szabadságról az anyukáknak 

vagy adott esetben az apukáknak, ugyanis sokan közülük nem kapják vissza korábbi 

állásukat, így új munkahelyet kénytelenek keresni. A jogszabályok ugyan kötelezik a cégeket, 

hogy visszavegyék őket legkevesebb hat hónapig, azonban legtöbben szó nélkül aláírják a 

felmondásukat a munkaadó kérésére.  
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https://kronika.ro/gazdasag/mar-az-iden-elkezdik-a-sport-profilu-ovodak-finanszirozasat-n-a-kormany-500-millio-eurot-szan-a-projektre
https://kronika.ro/gazdasag/mar-az-iden-elkezdik-a-sport-profilu-ovodak-finanszirozasat-n-a-kormany-500-millio-eurot-szan-a-projektre
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/107537-visszavasarolja-a-19-szazadi-irattarat-az-aradi-kolcsey-egyesulet
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Nehéz múlttal és minisztériumi érdektelenséggel kell megbirkóznia az erdélyi 
magyar mezőgazdasági szakképzésnek 
2019. január 31. – Krónika 

A rendszerváltás óta eltelt három évtized oktatási rendszere leginkább a mezőgazdasági 

szakoktatást sújtotta. A magyar nyelvű szakképzés a kilencvenes években Erdély-szerte 

leépült. A közhiedelem szerint aki mezőgazdasági iskolába iratkozik, azzal „bajok vannak”, 

mert képtelen más líceumot elvégezni, vagy „ha már arra nem viszi a feje”, akkor legalább 

tanulna egy „úribb” szakmát. Ezekkel a bántó véleményekkel nem elszigetelt jelenségként 

találkozunk, hanem széles körben vallják szülők és diákok egyaránt. Görbe Péter Hargita 

megyei főtanfelügyelő a Krónikának úgy fogalmazott, hogy ezeket az előítéleteket nagyon 

nehéz lebontani, mert mélyen beleivódtak a magyar közösségekbe is. 

 

Ott állunk, ahol a part szakad 
2019. január 31. – Makkay József – Krónika 

„A Petru Maior Egyetemmel a tavalyi egyesülés nyomán létrejött Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemnek a magyar nyelvű oktatás teljes 

elsorvasztására tett kísérletei bizonyítják, hogy Romániában mennyire képlékenyek a magyar 

közösség jogai. A magyar nyelvűt nem, de az angol kar létrehozását lehetővé tevő egyetem 

vezetősége most arra játszik, hogy mihamarabb kiebrudalja a magyar oktatást az egykor 

magyar egyetemként induló felsőoktatási intézményből. Mit számít az, hogy az önálló magyar 

állami oktatást lehetővé tevő romániai törvényt soha nem alkalmazták, és nem is fogják, 

hiszen az erdélyi magyar közösséggel mindezt jó eséllyel le lehet nyeletni”. 

 
Magyar diákok a román bástyában 
2019. január 31. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „úgy fog elillanni az erdélyi közéletből a marosvásárhelyi orvosi 

egyetem ügye, mint koszos hófolt a téli felmelegedéskor. Az idei vizsgák kérdése várhatóan 

megoldódik ugyan, hisz a felbosszantott, együgyűnek nézett diákok haragjával senki sem akar 

játszani, a magyar kar kérdésének viszont nincs, s nem is lesz gazdája. A hallgatókat épp 

eléggé lefoglalják a vizsgák, a tanároknak már rég elegük van az egészből és – érthető módon 

– a nyugodt munkavégzés jelenti egyetlen vágyukat, az RMDSZ-nek pedig igazi tragédia 

lenne az európai parlamenti kampány időszakába behurcolni egy sikertelenségre ítélt 

küzdelmet”. 

 
A „székely terroristák” kálváriája 
2019. január 31. – Figyelő – Csinta Samu 

 Fél éve került újból börtönbe a két „vármegyés” férfi. A legjobb esetben is csak 2019 

karácsonyán szabadulhat Beke István, míg sors- és cellatársa, Szőcs Zoltán 2020 

februárjában. A személyes meghurcoláson túl a teljes székelyföldi közösséget megbélyegző, 

román titkosszolgálati gyökerű akció után a két áldozat a teljes rehabilitációért is küzd. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. január 31-i számában olvasható.) 
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Csodafalva visszahívja az ifjúságot 
2019. január 30. – Novák Miklós – Magyar Idők 

Gyergyó félreeső, védett zug Erdélyben, szűkebben Székelyföldön, ahol a helyiek 

ugyanazokkal a gondokkal- csak talán még elevenbe markolóbban – küzdenek, mint 

mindenki a Kárpát-medencében. Csomafalván jártunk, amely szebb napján egyenesen 

csodafalva. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2019. január 30-i számában olvasható) 

 

Magyar mise a csángóknak 
2019. január 31. – Figyelő 

Történelmi esemény helyszíne volt vasárnap a moldvai Bákó városa, amelynek egyik 

templomában először tartottak magyar nyelvű szentmisét a csángó magyaroknak, a jászvásári 

római katolikus püspökség jóváhagyásával. Erre nem volt példa 1884 óta, amióta létezik a 

püspökség.  

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. január 31- i számában olvasható.) 

 
 

Menyhárt József Zselízen: „Fogalmazzunk meg terveket, ne csak sodródjunk!” 
2019. január 30. – Ma7.sk 

Menyhárt József ezúttal nem a Kicsi Hang verséneklő együttes tagjaként, hanem mint 

köztársaságielnök-jelölt látogatott el a zselízi Magyar Házba; 2019. január 29-én ugyanis 

éppen a Garam menti városban folytatódott kampánykörútja. A helyi magyarok közösségi 

otthonában összegyűlt érdeklődőket az MKP zselízi alapszervezetének vezetője, Csonka Ákos 

köszöntötte, majd átadta a szót a pártelnöknek és beszélgetőtársának, Kiss Beátának, a 

Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnökének. A három cikluson keresztül 

Nyékvárkony önkormányzati képviselőjeként is dolgozó Menyhárt az eszmecsere kezdetén 

főleg közéleti indulásáról, politikai szerepvállalásáról és a cserkészethez fűződő kapcsolatáról 

beszélt. A pártelnök azon meggyőződésének is hangot adott, mely szerint a rá leadott 

szavazatok (a Bárdos Gyulára öt évvel korábban leadottakkal egyetemben) nem elveszett, 

hanem mozgósító voksok. Kell az a közösségi összefogás, amely Bárdos Gyulának öt százalék 

fölé vitte a rá leadott szavazatokat! Ha ezt meg tudtuk csinálni, miért ne tudnánk megcsinálni 

újfent?!” – tette fel a kérdést, majd szót ejtett az idei európai parlamenti választásokról is. 

 

Gyakorlóiskolákkal erősít a Selye János Egyetem 
2019. január 30. – Felvidék Ma 

„Az egyetemünk a megalakulása óta igyekszik kialakítani a gyakorlóiskola-hálózatot a 

gyakorló óvodáktól a gyakorló alap- és középiskolákig. A hallgatóink a tanulmányaik alatt 

szakmai gyakorlatot végeznek a gyakorlóiskolákban” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Török 

Tamás, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tanulmányi és szociális ügyekért felelős 
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dékánhelyettese. Hozzátette, szorosabb kapcsolatban állnak a hálózat tanintézményeivel, 

melynek az alapjai az együttműködési szerződések. Az egyetem gyakorlóiskolai-hálózata 

teljes egészében lefedi a Felvidék magyarlakta régióit Pozsonytól Rimaszombaton át 

Királyhelmecig. Legtöbb gyakorlóiskolájuk az ország nyugati részén van, ez részben annak is 

köszönhető, hogy a felsőfokú intézmény hallgatóinak nagyobb része e térségből való. 

 

A VMSZ folyamatos jelenlétre törekszik Brüsszelben 
2019. január 30. – Pannon RTV 

Az Európai Parlament és az Európai Unió intézményrendszere a VMSZ számára nemcsak 

politikai, hanem érdekérvényesítés szempontjából is jelentős - nyilatkozta Pásztor István 

Belgiumban. A brüsszeli látogatáson vajdasági önkormányzati képviselők is részt vettek, akik 

így közelebbről is megismerkedhettek az EP működésével, továbbá az uniós pályázatokról is 

bővebben tájékozódhattak. 

 

Kisebbségi jogérvényesítés az EU-ban és a magyar közösség helyzete 
Vajdaságban 
2019. január 30. – Pannon RTV 

Elsősorban ezekről a témákról beszélt Gál Kinga és Deli Andor EP-képviselő, valamint 

Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Szubjektív című műsorunk felvételén 

Brüsszelben. Hangsúlyozták: nagy jelentőséggel bír a kisebbségek tekintetében is a május 26-

i európai parlamenti választás eredménye. A szerbiai többségi politika és a többségi nemzet 

nyitottsága a kisebbségi kérdések megoldása vonatkozásában - összehasonlítva a körülöttünk 

élő más országokkal, ahol szintén jelentős számú magyar él -, ebben a pillanatban sokkal jobb 

- mondta Pásztor István Brüsszelben. A VMSZ elnöke hozzátette, fontos, hogy a magyar 

közösséget nem destabilizáló faktorként élik meg. 

 

Nőtt a foglalkoztatottság Vajdaságban 
2019. január 30. – Pannon RTV 

Csökkent a munkanélküliek száma Vajdaságban a tavalyi évhez képest. 

2018 harmadik negyedévében 13,2 százalékos volt a munkanélküliség mértéke Vajdaságban, 

jelenleg pedig 7,9 százalékos a szakemberek szerint. A munkanélküliség csökkenésével 

párhuzamosan növekedett a foglalkoztatottság mértéke is, amely most 49 százalék. 

 
A vajdasági magyarság krónikásai 
2019. január 31. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság az idén jegyzi megalakulásának 10. évét, ezért az 

első, alakuló összejövetelük helyszínére, Bajmokra térnek vissza a május 11-ére tervezett 

találkozójuk alkalmával – tudtuk meg Tomik Nimród elnökségi tagtól. 
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A gazdasági kapcsolatok kifejezetten jól alakulnak 
2019. január 30. – Kárptalja 

A szokásosnál hosszabb várakoztatást követően Íjgyártó István, Magyarország új kijevi 

nagykövete október végén kapta meg az agrément-t, amellyel Ukrajna jóváhagyta a 

Magyarország által kiküldött misszióvezető személyét. Majd december 27-én ünnepélyesen 

átadhatta Petro Porosenko elnöknek a megbízólevelét. Az ilyenkor szokásos, fontos kijevi 

találkozókat követően a magyar diplomata első vidéki útja az elmúlt héten Kárpátaljára 

vezetett. Itt-tartózkodása során találkozott Kárpátalja és a Beregszászi járás, valamint a 

magyar társadalmi szervezetek vezetőivel, polgármesterekkel, a pedagógusok, vállalkozók és 

más magyar érdekvédelmi szövetségeinek képviselőivel, ellátogatott a Rákóczi-főiskolára és a 

beregszászi színházba is. A megyénkben tett látogatása során igyekezett személyesen is képet 

alkotni arról, hogy mik a legfontosabb kihívásai ma a kárpátaljai magyarságnak. Íjgyártó 

István eddig a budapesti külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős 

államtitkára volt, aki részt vett a Beregszászi Konzulátuson Réti János és Klisza János 

festőművészek jubileumi tárlatának megnyitóján, majd megyénkben tett látogatását 

összegezve válaszolt az újságírók kérdéseire. 

 
KMKSZ–UMDSZ egyeztetés az elnökválasztással kapcsolatban 
2019. január 30. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházában egyeztettek a két 

kárpátaljai magyar társadalmi szervezet vezetői a március végén esedékes elnökválasztással 

kapcsolatban, illetve megvitatták a kárpátaljai magyarság legfontosabb problémáit. A 

megbeszélésen a KMKSZ részéről Brenzovics László elnök, Barta József és Gulácsy Géza 

alelnökök és a KMKSZ elnökségi tagjai vettek részt, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

részéről Zubánics László elnök, Péter Csaba, az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt elnöke, 

Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Tóth Mihály, az 

UMDSZ tiszteletbeli elnöke. Rajtuk kívül jelen voltak a két szervezet közös megyei tanácsi 

frakciójának a tagjai is. 

 

Üzleti partnerek és szakemberek találkoztak Jánosiban 
2019. január 30. – Kárpátalja 

Már több jelentős üzlet jött létre az elmúlt években magyarországi és kárpátaljai 

vállalkozások között a mezőgazdaság, a gépipar, az építő- vagy a faipar területén. Ezúttal a 

magyar tudástechnológia bemutatása, népszerűsítése mellett az egészségtudomány, a 

gyógyturizmus és az orvostechnikai eszközök területén szervezett üzleti konferenciát, 

valamint úgynevezett B2B találkozót a (CEED) Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft., valamint Magyarország Beregszászi Konzulátusa. 
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Közösségi termet adtak át Csapon 
2019. január 30. – Kárpátalja 

Pénteken a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepség keretén belül adták át a 

Csapi 2. Számú Széchenyi István Középiskola felújított közösségi termét. Az öltöző és a 

táncterem felújítása a Csapi Magyar Oktatásért Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) Csapi Alapszervezete, illetve Ungvári Középszintű Szervezete és a Csapi 

Városi Tanács KMKSZ-frakciójának közreműködésével valósulhatott meg. A munkálatokat 

Ferkó Béla, a KMKSZ középszintű szervezetének körzeti megbízottja és Badó László végezte 

el. A tanórákon kívüli modern és néptáncfoglalkozások mellett itt zajlik majd az alsó 

tagozatosok tornaórája is.  

 
Gyermekrajz-kiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 
2019. január 30. – karpatalja.ma 

Hétfőn, január 28-án rendhagyó tárlat nyílt Magyarország Ungvári Főkonzulátusának 

előterében. Az elmúlt években szép hagyománnyá vált, hogy a külképviselet halljában 

időszaki kiállításokat rendeznek, de mindezidáig megyénk ismert festőművészeinek alkotásai 

kerültek kiállításra, most azonban az Ungvári Gyermek Művészeti Iskola növendékei 

mutatták be legszebb munkáikat. A kiállítás megnyitóján Fülöp Andrea konzul, majd Buhajla 

József főkonzul köszöntötte a résztvevőket. 

 
Felmérés: a kárpátaljaiak 4%-a támogatná a megye autonómiáját 
2019. január 30. – karpatalja.ma 

Kárpátalja lakosságának 64%-a szeretné, ha megyénk továbbra is az ukrán állam kötelékébe 

tartozna – derül ki az Ilka Kucseriva Demokratikus Kezdeményezések Alapítvány 

felméréséből, amelyet a mukachevo.net hírportál ismertetett január 29-én. A megkérdezettek 

17%-a úgy gondolja, hogy bővíteni kellene a terület mandátumait. A válaszadók 4%-a az 

Ukrajnától való elszakadásban és az új föderatív terület létrehozásában látja a jövőt 

Kárpátalján. 

 

A fejlesztések nem csak a magyar közösséget szolgálják  
2019. január 30. – Népújság  

ovoda05191Január 24-én a Dobronaki Katicabogár Óvodában – a már elkezdett korai 

óvodafejlesztési program folytatásaként – sajtótájékoztatóval egybekötött együttműködési 

megállapodás aláírására került sor a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Zalaegerszegi Tankerületi Központ között. 

 

„Minden, amit magyar emberek létrehoztak...” 
2019. január 30. – Népújság  
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A hét végén a magyar kultúra ünnepének keretében a kapcai József Attila Művelődési 

Egyesület megemlékezéssel, illetve együttműködési megállapodás aláírásával egybekötött 

műsort szervezett, amelyen a Himnusz születésének a körülményeiről és annak máig ható, az 

alkotókra kifejtett hatásáról is szóltak. Földes Gyula lendvai magyar főkonzul a kopjafánál a 

magyar Himnusz megszületésének „személyes” vonatkozásairól szólva Kölcsey szövegírói 

gyötrelmei mellett a művet megzenésítő Erkel Ferenc zsenialitásáról is szólt. 

 
Az MNMI az idei Kárpát-medencei programokról egyeztetett 
2019. január 30. – Népújság  

Évek óta Zenta ad otthont a magyar kultúra napja táján a Kárpát-medencei kulturális 

intézmények találkozójának a már hagyományos Kárpát-medencei Kerekasztal 

tanácskozással és a folyó évre vonatkozó összmagyar vonatkozású kulturális stratégia 

elfogadásával. A tanácskozáson idén is részt vett a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési 

Intézet (MNMI). 

 

A két kultúra és a két nép együttélésének ünnepe 
2019. január 30. – Népújság  

kult hodos0519A magyar kultúra napját és a szlovén kultúrünnepet egy rendezvény keretében 

tartotta meg a Hodosi Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesülte. A műsorban minden 

generáció bemutatkozott, a családi táncházba pedig a nézőközönség is bekapcsolódhatott. 

Szombat délután a hodosi ünnepélyen a helyi népdalkör előadásában elhangzott két himnusz 

adta meg az alaphangját a rendezvénynek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 30. – Kossuth Rádió 

A sztálinizmus kárpátaljai áldozatainak emléket állító múzeum nyílt Ungváron. Dupka 

György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára, gulágkutató fontos fejleménynek 

nevezte az intézmény létrehozását. Felidézte: Kárpátalján annak idején több min 30 ezer 

embert tartóztatta le, illetve zártak különböző lágerekbe.  

 

Magyar diákvetélkedő az első hivatalosan elismert örökségvédelmi verseny Romániában. Az 

Örökségünk őreit a román tanügyminisztérium felvette az országos versenynaptárba. Interjú 

Hegedűs Csillával, az RMDSZ ügyvezető alelnökével, az Örökségünk őreinek életrehívójával. 
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Felújítják a temesvári Szent György-székesegyházat. Az EU támogatásával hétfőn megkezdett 

munkálatok nyomán megújul a templom padlózata, kicserélik a fűtés és elektromos 

hálózatot. A székesegyház alapkövét 1731-ben tették le. 

 

Száraz Miklós György József Attila-díjas író könyvet írt a székelyekről. Miként látja, hogyan 

tekint a történelmükre és milyen szálak fűzik a székelységhez – erről az író erdélyi 

könyvbemutatóján beszélt.  

 

Hogy kerülnek Macedóniába a magyarok, ahol már érdekvédelmi szervezetük is van, sőt, a 

Petőfi Sándor Programnak köszönhetően a nyelv és a nemzeti identitás megőrzése is 

biztosnak tűnik. Ternovácz István a macedóniai magyarok szervezetének vezetőjével 

beszélgetett.  

 

 

 

 

 


