
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 4. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Elindult az idei Bátrak Ligája versenysorozat 
2019. március 1. – MTI,  Magyar Nemzet, Magyar Szó, Hír.ma, Pannon RTV, Webrádió, 

OrientPress, Sonline, Baon, Veol, Feol 

Az elmúlt év után idén is megrendezik a Bátrak Ligája elnevezésű iskolai vetélkedősorozatot. 

Ezúttal - a Honvédelmi Sportszövetség jóvoltából, együttműködve a nemzetpolitikai 

államtitkársággal - lehetőség nyílik arra, hogy a rendezvénysorozat keretein belül külhoni 

magyar oktatási intézményben tanuló diákokból álló csapatok is megméressék magukat. 

Simicskó István, a szervező Honvédelmi Sportszövetség elnöke a sorozat pénteki, gyulai nyitó 

sajtótájékoztatója után az MTI-nek azt mondta: az idei verseny a Rákóczi-emlékévhez is 

szervesen kapcsolódik, ezért kapta a Rákóczi-kupa elnevezést. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár az MTI-nek kifejtette: a hivatal ezt a sorozatot a külhoni 

magyar gyerekek éve programsorozathoz köti, és a Rákóczi-emlékév eseményei között is 

számon tartja. "Több elméleti feladat is Rákóczival, a szabadságharccal, valamint a 

kurucokkal kapcsolatos. A nemzeti identitásunk alapját nagyon sok minden képezi, így a 

közös nyelv és történelem mellett a közös kultúra is, amibe beletartozik a sport is. A nemzeti 

identitásunk megtartása, erősítése elképzelhetetlen a sport támogatása, a sporthoz való 

pozitív hozzáállás nélkül" - fogalmazott az államtitkár.  

 

Potápi: csak az ott élők tehetik szabaddá és otthonossá szülőföldjüket 
2019. március 2. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Lokál, Origo, Magyar Szó, 

Pannon RTV, karpatalja.ma, Gondola, Webrádió 

II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának örök üzenete, hogy csak az ott élők tehetik szabaddá és 

otthonossá szülőföldjüket, mivel azt senki más nem teszi meg helyettük – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Potápi Árpád János a 

Rákóczi Szövetségnek az Országház épülete előtt tartott ünnepi megemlékezésén felszólalva 

úgy fogalmazott, Rákóczi népszerűségét a mai celebek is megirigyelhetnék, az erdélyi 

fejedelem Kossuth téren álló szobrát ugyanis már több mint nyolcvan éve semmilyen 

történelmi vihar nem tudta elsodorni. II. Rákóczi Ferenc "nem egy egynyári sláger, nem egy 

ma divatos, holnap pedig már ódivatú személy", hanem azon kevesek egyike, akiknek emléke 

teljesen össze tudja fogni a magyarságot - mondta az államtitkár. Kiemelte, a kormány az 

egész Kárpát-medencében minden fiatalt támogat a szülőföldön boldogulásban, valamint 

abban, hogy szüleinél jobban tudjon élni. A résztvevők a rendezvény végén megkoszorúzták 

II. Rákóczi Ferenc szobrát. 

 

Szili Katalin: a civil szervezetek feladata a nemzeti érdekek szolgálata 
2019. március 1. – MTI, Híradó, EchoTv, Lokál, Demokrata, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A civil szervezetek feladata a nemzeti érdekek szolgálata, nem pedig az idegen érdekeké – 

mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az Erdélyi Magyarok Egyesületének 
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rendezvényén pénteken Budapesten. Szili Katalin kiemelte: nem azokat kell erősíteni, akik a 

nemzet ellen, az Európai Egyesült Államokért dolgoznak, hanem azokat, akik a nemzetek 

Európájáról gondolkodnak. A civil szervezeteknek a magyar nemzeti érdeket és az ehhez 

tartozó közjó szolgálatát kell megvalósítaniuk – hangsúlyozta. Az EU nem foglalkozik az 

őshonos kisebbségeket érintő kérdésekkel. Európa akkor tudja újra definiálni magát ebben a 

globális világban, ha a sokszínűségét azok a nemzetek jelenítik meg, amelyek őshonos 

népként e terülen éltek, élnek – mutatott rá a miniszterelnöki megbízott. Ők nem 

bevándorlók, migránsok Európában, saját szülőföldjükön szeretnének gyarapodni, 

boldogulni – tette hozzá. 

 

Rákóczi-emlékév - Hazai és külföldi programokat is terveznek 
2019. március 1. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Szó, Webrádió  

Hazai és külföldi programokat is terveznek a márciusban kezdődő II. Rákóczi Ferenc 

emlékévben - mondta a Rákóczi Emlékév Testület elnöke az M1 aktuális csatorna és a 

Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában pénteken. Gaal 

Gergely kiemelte: a Trianon előtti Magyarország minden táján ismerik és tisztelik II. Rákóczi 

Ferencet, éppen ezért a szervezők számos határon túli rendezvénnyel is készülnek. Közölte: az 

emlékévben külön hangsúlyt kap majd Kárpátalja, hiszen ott voltak a Rákóczi-birtokok, 

illetve a szabadságharc is abból a régióból indult; számos esemény lesz Erdélyben, ahol 315 

éve választották fejedelemmé Rákóczit. Az emlékév nyitó rendezvénye II. Rákóczi Ferenc 

születésnapján, március 27-én lesz, a fejedelem szobránál, a budapesti Hősök terén, ahol 

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára mond beszédet a 

Kárpát-medence különböző részeiről érkező fiataloknak - tudatta. 

 

Winkler Gyula és Vincze Loránt kapott befutóhelyet az RMDSZ EP-
képviselőjelöltjei közül 
2019. március 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Részleges „őrségváltás” lesz az RMDSZ európai parlamenti képviseletében, miután az 

alakulat vezetősége a jelenleg is mandátummal rendelkező Winkler Gyula mellett Vincze 

Loránt FUEN-elnököt küldi az uniós törvényhozásba, ők kapják a két befutóhelyet. A 

rangsorolásról pénteki kolozsvári ülésén határozott a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT). A 

testület ülése után tartott sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, a 

titkos szavazás eredményeképpen a harmadik helyet Hegedüs Csilla kultúráért felelős 

ügyvezető alelnök, a negyediket pedig Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) 

elnök szerezte meg. Meglepetésre Sógor Csaba jelenlegi EP-képviselő csak a jelöltlista 5. 

helyén végzett. 
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„Elszámolt” a sajtónak is eddigi leglátványosabb és legköltségesebb 
kongresszusának kiadásairól az RMDSZ 
2019. március 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Közel százötvenezer euróra rúgtak az RMDSZ eddigi legnagyobb és leglátványosabb, február 

22-én és 23-án Kolozsvárt rendezett kongresszusának költségei. Résztvevőnként 108 euróba 

került a politikai fórum a szövetségnek. Az alakulat 14. kongresszusának költségvonzatát 

Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök ismertette magyar újságírókkal az európai parlamenti 

képviselőjelölteket rangsoroló Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteki ülését követően. 

Porcsalmi Bálint – aki előzőleg a SZÁT-ot is tájékoztatta a kongresszus költségeiről – 

elmondta, hogy a múlt hétvégi nagygyűlés összesen 147 ezer euróba került. Vagyis lényegesen 

többe, mint a 2015-ben ugyancsak a kincses városban (100 ezer euró), két évvel ezelőtt pedig 

Zilahon rendezett kongresszus, aminek 78 ezer euró volt az ára.  

 

Székelyföldi terrorvád: az Európa Tanácshoz fordul az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke és az RMDSZ szenátora 
2019. március 1. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

A Romániában igazságtalanul bebörtönzött székely fiatalok ügye is azt mutatja, hogy 

Európában a külhoni magyarság emberi jogai sérülnek a leginkább – mondta Bajkai István 

fideszes országgyűlési képviselő, aki Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsa 

elnökével tartott közös sajtótájékoztatót pénteken Budapesten. A kormánypárti politikus azt 

mondta, a román legfelsőbb bíróság megalapozatlanul, képtelen vádak alapján hozta meg 

ítéletét, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt ugyanis arra hivatkozva vádolták meg robbantás és a 

román államrend erőszakos megdöntésének szándékával, hogy petárdákat vásároltak az 

interneten. A döntés alapján kijelenthető, hogy a román bírósági rendszer nem függetlenül, 

jogállami módon működik, hanem politikai parancsra, megrendelésre hoz ítéletet – jelentette 

ki Bajkai István. 

 

Az udvarhelyi városháza nem tart attól, hogy a Nyirőről elnevezett könyvtár 
miatt gondjai legyenek  
2019. március 1. – transindex.ro 

A transindex.ro megkérdezte a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalt, hogy nem tartanak 

attól, hogy miután Székelyudvarhely Önkormányzata az MPP és az EMNP közös frakciójának 

kezdeményezésére a városi könyvtárat Nyirő Józsefről nevezte el, ebből gondjaik 

származnának a hatóságokkal. A polgármesteri hivatal válaszában hangsúlyozta, hogy 

elsősorban az íróról szeretnének megemlékezni, akinek “irodalmi tevékenységét kell nézni”, 

amely a hivatal szerint “Székelyudvarhelynek, Székelyföldnek, a magyar nemzetnek fontos”, 

hiszen az író “a székely nép krónikása volt, ő volt a székely apostol”, emellett pedig “az erdélyi 

természet és történelem, az erdélyi ember és lélek krónikása akart lenni.” A székelyudvarhelyi 

városháza szerint Nyirő József politikai szerepéről sok “mende-monda” kering, de a román 

ügyészség hivatalos határozatban mondta ki, hogy semmilyen, az íróra terhelő adat nem 

létezik. 
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Románul is kell a magyar forradalom évfordulójára állított emléktábla 
2019. március 1. – szekelyhon.ro 

Bírósági ítélet kötelezi Székelykeresztúr polgármesterét, hogy a városháza homlokzatán az 

1956-os magyar forradalom 50 éves évfordulójának tiszteletére elhelyezett magyar nyelvű 

emléktábla fölé ennek román változatát is tegye ki. A Hargita Megyei Törvényszék szerdán 

hirdetett elsőfokú ítéletet a perben, ennek értelmében kötelezi a városvezetőt, hogy a magyar 

nyelvű emléktáblával megegyező méretű, jellegű, színű, és ugyanolyan betűmérettel 

rendelkező, azonos szövegű, román nyelven feliratozott táblát helyezzen el a városháza 

homlokzatára. Ugyanakkor elutasította az egyesületnek a meglévő tábla eltávolítására 

vonatkozó kérését. Az ítélet nem jogerős, a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál megfellebbezhető. 

Ezt meg is teszik – közölte Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, hozzátéve, a jogerős 

ítéletet majd végre fogják hajtani. 

 
Elhalasztották az ítélethirdetést Tamási Zsolt ügyében 
2019. március 1. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi táblabíróság a pénteki tárgyaláson újabb két hétre halasztotta a döntést 

Tamási Zsolt iskolaigazgató és Ștefan Someșan volt főtanfelügyelő ügyében. A 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium igazgatója és a volt Maros 

megyei főtanfelügyelő ellen a korrupcióellenes ügyészség által indított bűnügyi eljárásban két 

hét múlva döntik majd el, hogy történt-e bűncselekmény a katolikus gimnázium 

megalapításánál, és így elkezdődhet az érdemi tárgyalás, vagy visszakerül az egész ügy a 

nyomozati szakaszba. 

 
Új mezőgazdasági kiállítást terveznek májusra 
2019. március 1. – szekelyhon.ro 

Egyedi mezőgazdasági kiállítás megszervezését vállalta fel a Pro Economica Alapítvány, 

amely a fiatal gazdák ötletét felkarolva olyan rendezvényt szeretne – májusban –, ahol a 

család apraja-nagyja talál érdekes látnivalót és nem utolsósorban finom kóstolnivalót. A Pro 

Economica Alapítvány ügyvezetője, Kozma Mónika kiemelte, egyedi rendezvényt 

szeretnének, ahol a szakmai kamarák, a neves termelők képviselői találkozhatnak, ahol 

kiselőadások lesznek az újdonságokról. Ugyanakkor azt is szeretnék, hogy ez egyben családi 

rendezvény is legyen, ahol minden családtag talál kedvére való látnivalót és elfoglaltságot. Az 

alapítvány célja, hogy a mezőgazdasággal foglalkozókat támogassa, és hozzásegítse őket, hogy 

versenyképesek legyenek, hatékonyan műveljék a rendelkezésükre álló földet. Ez a 

rendezvény is ezt a célt szolgálja, hiszen részben népszerűsíti a helyi termékeket, lehetőséget 

teremt a nagygazdáknak és a kistermelőknek a bemutatkozásra, ugyanakkor közelebb hozza 

egymáshoz a mezőgazdaságból élőket a fogyasztókkal. 
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Sógor Csaba a Krónikának a bizalom megvonása után: „becsületesen megálltam 
a helyem odakint” 
2019. március 3. – Krónika 

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő csalódottan vette tudomásul, hogy két teljes és egy 

csonka mandátum után már nem került befutóhelyre az RMDSZ listáján. A politikus – aki 

közösségi oldalán úgy fogalmazott: megvonták tőle a bizalmat – a Krónikának értékelte uniós 

munkásságát. 

 
Van, ahol érték a többnyelvűség – a finnországi példára is alapozhatnak a 
székelyföldiek 
2019. március 3. – Krónika 

Az egyenlő jogok biztosítása nem lehet költségvetési kérdés – hangsúlyozta Martti Hetemäki, 

a finn pénzügyminisztérium államtitkára Helsinkiben, ahol az Európa Tanács Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Kongresszusának vezetőtanácsával folytatott megbeszélést. A 

testület február 28-án és március elsején a finn fővárosban szervezte meg soros ülését, 

amelyen részt vett Grüman Róbert, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, aki az 

önkormányzati szakbizottság elnökeként tagja a vezetőtanácsnak. Grüman az ülésen 

elmondta, a Bálványoson elindított, Nyelvhasználat az önkormányzatokban című jelentésben 

szerepelni fognak a jó példák, a tagállamokban felmerült problémás helyzetek, és ajánlásokat 

is megfogalmaznak. 

 
Tăriceanu erősítené a magyar–román viszonyt 
2019. március 4. – Pataky István – Krónika 

Erősítené a román–magyar viszonyt, és közelítené Romániát a visegrádiakhoz Călin Popescu-

Tăriceanu, a szenátus elnöke. A politikus a Krónika kérdéseire válaszolva elmondta, pártja a 

kétoldalú államközi kapcsolatokra és az erdélyi magyar kisebbségre való tekintettel mondott 

nemet a Magyarországot elítélő Sargentini-jelentésre. Romániának és Magyarországnak 

egyaránt érdeke a még szorosabb együttműködés. Két szomszédos uniós tagállamról van szó, 

amelynek nyilvánvalóan megvannak a maga érdekei, de számos közös érdek is van. 

Álláspontjaink egyeztetése sok európai uniós kérdésben már önmagában elegendő okot ad 

arra, hogy legalább évente újra működjenek a közös kormányülések – véli Călin Popescu- 

Tăriceanu. 

 

Gömör-Nógrádi Összetartozás Napja: „Összenő, ami összetartozik” 
2019. március 2. – Ma7.sk 

A Tompa Mihály Központ, a Gömöri Ifjúsági Csoport, a Via Nova ICS, a Baráti Körök, a 

Femaro és a Magyar Közösség Pártja március 1-jén negyedik alkalommal rendezte meg az 

idén Nógráddal kibővült Gömöri Összetartozás Napját. A Fülekpüspökiben megvalósult 

esemény célja a két régió magyarságának egybekovácsolása, valamint a Hogyan tovább? 
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https://ma7.sk/tajaink/gomori-osszetartozas-napja-bosszeno-ami-osszetartozikr
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kérdésre adott közös válaszok, megoldások megfogalmazása volt. A korábbi évek 

gyakorlatához hasonlóan a rendezvényen a Rimaszombati, a Nagyrőcei és a Rozsnyói járás 

képviselői jelentek meg, akik mellett a nógrádi és a honti régióból is érkeztek érdeklődők. 

Cziprusz Zoltán megyei képviselő, szervező elmondta: eredetileg is az volt a fő cél, hogy a 

"művileg" szétválasztott, itteni magyarságot egybekovácsolják. 

 

A Csemadokban mindenki megtalálhatja a maga helyét 
2019. március 2. – Ma7.sk 

Bárdos Gyulával, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok 

országos elnökével múltról, jelenről, jövőről. „Ahol komoly munkát végzett a Csemadok, 

megszervezte a közösséget, maga döntötte el, milyen darabokat visz színre, milyen 

rendezvényeket tart, ott máig tetten érhető, hogy nagyszülő, szülő és gyerek együtt vesz részt 

ebben a munkában. A folytonosság, a folyamatosság, a hagyományőrzés és megújulás, vagyis 

a magyar tradíciók megélése mindig ott volt a Csemadok munkájában.” Az interjú teljes 

szövege a Magyar7 jövő héten megjelenő mellékletében lesz olvasható. 

 

Pedagógusok és civilek képzése Rozsnyón 
2019. március 2. – Felvidék Ma 

A civileket érintő törvénnyel és magyarországi forrásokkal ismerkedtek meg a rozsnyói 

pályázati felkészítő résztvevői február 28-án a Rákóczi Magyar Házban. A Pro Le-Ti polgári 

társulás szervezésében megvalósult pályázati felkészítő találkozón a Nemzeti Kulturális Alap, 

a Csoóri Sándor programjai mellett a civil szférát érintő, 2019 januárjától érvényes, a 

nyilvántartásra és az elektronikus regisztrációra vonatkozó jogszabály változásairól is szó 

volt. Kovács – Pifka Péter, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő stratégiai tervezésért és 

európai uniós projektekért felelős főigazgató–helyettes örömét fejezte ki a nagy érdeklődés 

láttán, azonban meglepte őt, hogy a majd negyven jelenlévő közül mindössze ketten 

rendelkeztek tapasztalattal a programjaikat illetően. 

 

A szabad Közép-Európa múltja és jövője 
2019. március 3. – Felvidék Ma 

A szabad Közép-Európa múltja és jövője, 2017-ben megjelent könyv kapcsán Budapest, 

Pozsony és Párkány után Muzslán találkozott a szerzők egy része az olvasókkal. Az esemény 

szervezője a LIMES–ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és a muzslai könyvtár volt. 

Az est házigazdája, Farkas Iván polgármester köszöntötte a vendégeket: Csáky Pál EP-

képviselőt, Popély Gyula történészt, egyetemi professzort, Duray Miklós egyetemi docenst, 

Zombori István címzetes főiskolai tanárt Szegedről (a könyv szerkesztőjét), Szesztay Ádám 

történészt és Molnár Imre történészt, a pozsonyi Magyar Intézet igazgatóját, valamint a szép 

létszámban megjelent érdeklődőket helyből, Esztergomból, Párkányból, illetve Komáromból. 

 

Čaputová a magyarok körében is népszerű 
2019. március 1. – Új Szó 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-csemadokban-mindenki-megtalalhatja-a-maga-helyet
https://felvidek.ma/2019/03/pedagogusok-es-civilek-kepzese-rozsnyon/
https://felvidek.ma/2019/03/a-szabad-kozep-europa-multja-es-jovoje-2/
https://ujszo.com/kozelet/ma-keszulnek-el-az-uj-felmeresek
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A felmérések szerint a Progresszív Szlovákia államfőjelöltje, Zuzana Čaputová jelentősen 

vezet a Smer kormánypárt által támogatott Maroš Šefčovič előtt. Čaputová jól mobilizálta a 

női szavazókat, és a Híd jelöltje, Bugár Béla mögött a 2. legnépszerűbb a magyar választóknál. 

A Focus közvélemény-kutató ügynökség február végén készített felmérést Robert Mistrík 

elnökjelölt megbízásából, aki az eredmény láttán vissza is lépett Čaputová javára. Ebben a 

kutatásban az első három helyezett eredménye így alakult: Čaputová (26,3%), Šefčovič 

(20,4%), Mistrík (13,1%). Štefan Harabin kivételével az összes többi jelölt, így a Híd által 

indított Bugár Béla eredménye is 10 százalék alatt volt. 

 

Megalakultak az MNT szakbizottságai 
2019. március 1. – Magyar Szó 

Csütörtökön és pénteken megtartotta alakuló ülését a Magyar Nemzeti Tanács négy 

szakbizottságának új összetétele, amelyet a tanács tagjai az MNT február 22-i ülésén 

választottak meg. A négy szakbizottságnak az elnökökkel egyetemben 17-17 tagja van, az 

elnök és a tagok megbízatása pedig azonos az MNT megbízatási idejével. 

 

A vajdasági magyar kultúráról és történelemről Brüsszelben 
2019. március 1. – Magyar Szó 

Deli Andor vajdasági európai parlamenti képviselő szervezésében mutatják be A vajdasági 

magyarok kulturális és történelmi öröksége című kiállítást Brüsszelben. Az ünnepélyes 

megnyitó március 5-én, kedden, 19 órakor lesz, a kiállítást pedig egy hétig tekintheti meg a 

brüsszeli közönség a Balassi Intézetben. A kiállítás célja a vajdasági magyar történelmi, 

kulturális, építészeti és néprajzi örökség és nevezetességek bemutatása, amelyeket a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gyűjtött össze  a vajdasági értéktárban. Az érdeklődők 

megismerkedhetnek többek között a Péterváradi vár történetével, a doroszlói és kupuszinai 

hagyományokkal és viselettel, megcsodálhatják a szabadkai és palicsi szecessziós alkotásokat. 

Az anyagot már korábban is kiállították Strasbourgban, az Európai Parlament épületében, 

szintén Deli szervezésében. 

 

Vajdasági diákok Budapesten 
2019. március 2. – Pannon RTV  

Közel 300 Kárpát-medencei magyar középiskolás diák tartózkodik Budapesten a Rákóczi 

Szövetség megemlékezésén. Olyan középiskolák képviseltetik magukat, ahol a Rákóczi 

Szövetségnek működnek ifjúsági szervezetei. A közel száz iskola között vajdaságiak is vannak 

Csókáról, Szabadkáról, Magyarkanizsáról, Törökbecséről és Óbecséről. A tanulók és tanárok 

március 1. és 3. között egy Középiskolás Vezetői Fórumon vesznek részt, ahol tájékoztatják 

őket a Szövetség adta lehetőségekről, pályázatokról, rendezvényekről - nyilatkozta a 

Szabadkai Magyar Rádiónak Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Hozzátette, idén 70 

rendezvényükkel legalább 100 ezer fiatalt érnek el. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3923/kozelet_politika/198147/Megalakultak-az-MNT-szakbizotts%C3%A1gai.htm?fbclid=IwAR06e40nzVIQXikeOTUVeWd34awHmLOU1cgqFMNBSrrEri74yKqDdOMtuwY
https://www.magyarszo.rs/hu/3923/kulfold_magyarsag/198104/A-vajdas%C3%A1gi-magyar-kult%C3%BAr%C3%A1r%C3%B3l-%C3%A9s-t%C3%B6rt%C3%A9nelemr%C5%91l-Br%C3%BCsszelben.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-diakok-budapesten
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Vajdasági diákok a Bátrak Ligájában 
2019. március 1. – Pannon RTV 

Idén határon túli magyar diákok is megmérettetik magukat a magyarországi Bátrak Ligája - 

Rákóczi Kupán. A versenysorozat nyitóünnepségét Gyulán tartották. Vajdaságból 51 diák 

érkezett: 8 fős csapat és a szurkolóik. Ügyességi, elméleti, logikai és akadályversenyeken 

vehettek részt a gyerekek a Bátrak Ligája - Rákóczi Kupán, Gyulán. Lelkesen, teli energiával 

vették a különböző játékos feladatokat a diákok. Nemcsak a magyarországi Békéscsabáról és 

Gyuláról érkeztek a vetélkedőre, hanem Temesvárról, Aradról és Horgosról is. 

 

Évnyitó rendezvényét tartotta a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete 
2019. március 2. – Vajdaság MA, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete (VFV) Topolyán, a TSC Labdarúgó Akadémián 

tartotta meg évnyitó rendezvényét. Az egyesület által megszervezésre kerülő konferenciákon 

elsősorban olyan témák kerülnek napirendre, amelyek a vállalkozókat érinti. A VFV 

mentorprogramot is hirdetett, amelynek célja a kezdő vállalkozók, az iskolából kikerült 

fiatalok felkarolása, bátorítása és bevezetése az üzleti életbe. 

 

Nagybecskerek: A magyar ajkú pedagógusok továbbképzése 
2019. március 2. – Vajdaság MA 

A Nagybecskereki Módszertani Központ tovább folytatja az akkreditált továbbképzéseit a 

magyar tagozatokban dolgozó pedagógusok részére. A mai képzésre is a bánáti óvónők, 

osztálytanítók, tanárok neveztek be, akik fontosnak tartják az ilyen lehetőségeket, azon felül, 

hogy egy-egy ilyen alkalommal az oktatási rendszerben előírt, kötelező pontszámokat is 

gyarapíthatják. 

 

Hodges: Amíg Ukrajna nem oldja meg a nyelvi kérdést Magyarországgal, 
elfelejtheti a NATO-t 
2019. március 3. – karpatalja.ma 

Amíg Ukrajna és Magyarország nem oldják meg a nyelvi kérdéssel kapcsolatos vitákat a 

jogalkotásban, Magyarország blokkolni fogja Ukrajna euro-atlanti törekvéseit. Ezt az 

Amerikai Egyesült Államok szárazföldi erőinek korábbi parancsnoka (2014–2017), Ben 

Hodges altábornagy jelentette ki az Odesszai viták. Ukrajna, a fekete-tengeri régió és a 

transzatlanti partnerek egyesülése elnevezésű első nemzetközi konferencián, melyet 

Odesszában tartottak meg. 

 

Átadták megyénk első lovas szobrát: a munkácsi Szent Márton emlékművet 
2019. március 3. – karpatalja.ma. 

A város központi terén március 3-án adták át Munkács védőszentjének, Szent Mártonnak a 

szobrát –tájékoztat a munkachevo.net hírportál. Andrij Baloga, a város polgármestere és Kis 

Mihály, megyei tanács képviselője, a projekt fő pártfogója és tervezője a Cirill és Metód téren 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-diakok-batrak-ligajaban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23382/Evnyito-rendezvenyet-tartotta-a-Vajdasagi-Fiatal-Vallalkozok-Egyesulete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23382/Evnyito-rendezvenyet-tartotta-a-Vajdasagi-Fiatal-Vallalkozok-Egyesulete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23385/Nagybecskerek-A-magyar-ajku-pedagogusok-tovabbkepzese.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23385/Nagybecskerek-A-magyar-ajku-pedagogusok-tovabbkepzese.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/hodges-amig-ukrajna-nem-oldja-meg-a-nyelvi-kerdest-magyarorszaggal-elfelejtheti-a-nato-t/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/hodges-amig-ukrajna-nem-oldja-meg-a-nyelvi-kerdest-magyarorszaggal-elfelejtheti-a-nato-t/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/atadtak-megyenk-elso-lovas-szobrat-a-munkacsi-szent-marton-emlekmuvet/
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ünnepélyes keretek között adták át az emlékművet Az átadón jelen voltak Munkács vallási 

elöljárói és megszentelték a szobrot. 

 

Beígérték, aztán elhalasztották: csak március 12-én vitáznak majd a 
nyelvtörvényről 
2019. március 3. – karpatalja.ma 

Bár a február 28-ai és a március 1-jei ülésen is napirendre tűzték a Закон України „Про 

забезпечення функціонування української мови як державної”, magyarul: Ukrajna 

törvénye „Az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról” című nyelvtörvény 

vitáját Ukrajna Legfelsőbb Tanácsában, a parlament mai (március elsejei) plenáris ülésén 

Irina Herascsenko, a házelnök első helyettese bejelentette, hogy csak március 12-én 

foglalkoznak majd az államnyelvi törvény szövegéhez érkezett módosítások megvitatásával. 

 

BMKE: gyermekfarsang 
2019. március 2. – volksgruppen.orf.at 

Magyar körtáncok, mondókák, dalok és persze színes jelmezek álltak a középpontban a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Játékos magyar gyermekórájának farsangi ünnepségén. 

A programot Dowas Katalin kétnyelvű óvónő vezette az egyesület székházában. 

 
15. Szavalóverseny Felsőőrben 
2019. március 1. – volksgruppen.orf.at 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület immár 15 éve, 2004 óta szervez mese-, illetve 

versmondó versenyt a Burgenlandban magyarul tanuló diákoknak. Az idei szavalóverseny 

döntőjét csütörtökön délelőtt rendezték meg Felsőőrben, két helyszínen, összesen 178 

diákkal.  

 
AMAPED: önismereti csoport tiniknek 
2019. március 1. – volksgruppen.orf.at 

Önismereti foglalkozássorozatot indított tinik számára a bécsi AMAPED. A kéthetente 

jelentkező alkalmakon a kamaszkori útkereséshez kapcsolódóan olyan témák kerülnek 

terítékre, mint az őszinteség, a szeretet vagy az előítéletek. 

 
 

 

 

D
ia

sz
p

ó
ra

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/beigertek-aztan-elhalasztottak-csak-marcius-12-en-vitaznak-majd-a-nyelvtorvenyrol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/beigertek-aztan-elhalasztottak-csak-marcius-12-en-vitaznak-majd-a-nyelvtorvenyrol/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2967701/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2967547/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2967470/
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Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. március 2. – Duna World 

 

A nyugati magyar emigráció egyik kiemelkedő alakja Prof. Dr. Kún Miklós. A világhírű 

magyar mérnök és ásványkutató Budapestről indult, majd munkája Afrikába szólította, ahol 

sokat tett a kontinens bányáinak feltérképezéséért. 

 

Magyar dallamok, magyar népviselet és magyar tánc. Mindez Sydney szívében egy egészen 

különleges kulturális csemege, egy flashmob, amit Sydney-i Külgazdasági és Konzuli Iroda 

szervezett február közepén.  

 

Székelyföld gyermekét a sors Amerikába irányítja, hogy aztán ott segíthesse a magyar 

közösség életét a rádió hullámain keresztül. Mindez, minta Tamási Áron 21. századi Ábel 

története lenne,vendégem Molnár Zsolt. 

 

Ady Endre halálának 100. évfordulójáról Torontóban is megemlékeztek a helyi magyarok. A 

Szent Erzsébet Irodalmi Klub és a Magyar Helikon Társaság a helyi katolikus templomban 

szervezett irodalmi délutánt.  

 

Második alkalommal rendezték meg Budapestem a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját. A 

hagyományteremtő célzattal életre hívott konferencia a Magyar Diaszpóra Tanács mellett a 

második olyan fórum ,amelynek célja, hogy lehetőséget teremtsen az anyaországtól távol, 

diaszpórában élő magyar nyelvű oktatásban dolgozók számára.a 

 

Térkép 

2019. március 2. – Duna World 

 

Kárpátalján több százra tehető azoknak a csecsemőknek és kiskorúaknak a száma, akik 

hosszabb vagy rövidebb ideig, szüleiktől elhagyatva, a megye valamely kórházában élik 

életüket. Tiszaújlakon működik egy olyan civil csoport, amelynek önkéntesei ezeknek a 

gyermekeknek a gondozását tűzték ki célul. A Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítéséért 

létrejött szervezet látogatja őket, adományokat gyűjt, gyógyszerekkel, tápszerrel és játékokkal 

is támogatja a kórházban hagyott csöppségeket. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-03-02-i-adas-2/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-03-02-i-adas/
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42 települést érintve, Nyíregyházán ért véget a XIX. Országos Doni Hősök Emléktúra és VII. 

megyei emlékmenet. A 100 kilométeres túra Nyírbátorból indult, és a nyíregyházi Megyeháza 

előtti ünnepséggel zárult. Az emlékmenetet több tucatnyi résztvevő teljesítette, akik így 

tisztelegtek a Don-kanyarban elhunyt 150 ezer magyar katona emléke előtt.  

 

Tartozni egy közösséghez mindig nagyon jó érzés, ha szórvány településen él az ember, akkor 

ez még sokkal fontosabb. Szilágysomlyón néhány éve csak ritkán, nagyobb ünnepek és 

rendezvények alkalmával lehetett érezni, hogy azért még vannak magyarok a településen. Ma 

viszont néhány lelkes Petőfi ösztöndíjasnak köszönhetően mondhatni ismét életre kelt a 

magyarság.  

 

Ön azonnal ráérez-e az egyelőre és az egyenlőre közötti különbségre? Keveri-e a helységet a 

helyiséggel? Egybe- vagy különírná az egyszemélyes, kétszobás vagy négykezes szavakat? 

Ilyen és hasonló helyzetekben segít a Temesváron élő Farkas-Ráduly Melánia újságíró, aki 

létrehozott egy úgynevezett Szövegkovács műhelyt, melynek tagjai nyelvhelyességi és 

helyesírási tanácsokat nyújtanak közérthető és játékos formában. A csapat nemrégiben, az 

anyanyelv nemzetközi napján, két kiadványt jelentetett meg.  

 

A búcsújárás hagyományát is megismerhették mindazok, akik ellátogattak a huszonharmadik 

Csángó Bálba, a budapesti Millenáris parkba. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 

társszervezőivel minden év farsangi időszakában szervezi meg a már hagyományossá vált 

mulatságot. A csáng magyarok budapesti fesztiválja egy egész estés rendezvény. A színpadi 

műsort több helyszínen működő táncház, koncertek, kiállítások, énektanítás és más 

programok kísérik.  

 

Ötödik alkalommal szerveztek debreceni amatőr sportolók jótékonysági futást a dévai Szent 

Ferenc Alapítvány székelyhídi gyermekotthona javára. Debrecen és Székelyhíd között 50 

kilométernyi a távolság. A sportolók úgy gondolták futva teszik meg a távot, adakozásra és 

sportolásra buzdítva az embereket.  
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Határok nélkül 

2019. március 1. – Kossuth Rádió 

 

A civil szervezetek feladata a nemzeti érdekek szolgálata- mondta Szili Katalin az Erdélyi 

Magyarok Egyesületének konferenciáján. 

Mától lehet regisztrálni a csíksomlyói pápalátogatásra.  

 

Végleges az RMDSZ EP listáján szereplők sorrendje. Kelemen Hunor szövetségi elnök mai 

sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Szövetségi Állandó tanácsának döntése értelmében 

Winkler Gyula és Vincze Loránt vezetik a párt EP-listáját. A teljes sorrend: Winkler Gyula, 

Vincze Loránt, Hegedüs Csilla, Oltean Csongor és Sógor Csaba.  

Az MPP és az EMNP politikusai, bár a két párt próbált ez irányban egyezkedni az RMDSZ-

szel, nem kaptak befutó helyet a listán.  

 

A civil szervezetek szerepe és lehetőségei az őshonos kisebbségek jogainak védelmében 

címmel emberjogi konferenciát rendezett Budapesten az Erdélyi Magyarok Egyesülete. A 

szervezők nem titkolt célja volt, hogy lehetőséget biztosítsanak közvetlen kapcsolat 

kialakítására a hasonló tevékenységű erdélyi és magyarországi civil szervezetek és képviselőik 

számára. Az egész napos tanácskozáson szó volt a civilek és az autonómia kérdéséről csakúgy, 

mint az erdélyi fiatalok jogvédelméről, vagy az állam, az egyházak és a civil társadalom 

feladatairól a kisebbségek védelmében.  

 

Mától lehet regisztrálni a csíksomlyói pápalátogatásra. Amint arról korábbi adásainkban 

beszámoltunk: regisztrációhoz kötött a Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjén való részvétel.  

 

Agromania címmel mezőgazdasági kiállítást és vásárt szervez a Pro Economica Alapítvány a 

Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanáccsal (MIÉT-tel) közösen. A május 18-19-én, a Maros 

megyei Sáromberkén megrendezésre kerülő vásár díszvendége Magyarország lesz. Az egyedi 

vásár céljairól, tervezett programjáról nyilatkozik az interjúban Kozma Mónika, a Pro 

Economica Alapítvány igazgatója, aki a magyar kormány által támogatott Székelyföldi 

gazdaságfejlesztési program újdonságairól is beszámol. 

 

Kárpátalján az intenzív fóliás zöldségtermesztés az egyik legjövedelmezőbb megélhetési 

forma a magyar kisgazdaságok számára. A legtöbb portán már január közepétől fűtik a 

fóliákat,  csíráztatják az ugorkát és paradicsomot. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Hidi László 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-01_18-02-00&enddate=2019-03-01_18-40-00&ch=mr1
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nagydobronyi gazdát, a Pro Agricultura Subcarpathica civil szervezet vezetőjét hallják, 

akiknek már több évtizedes tapasztalatot szerzett az ágazatban.  

 

Farsangi kabaréval gyűjtött adományokat a pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület a 

Magyar Közösségi Ház javára. Az egyesület helyi és battonyai amatőr színjátszókból álló 

körének múlt vasárnapi előadásából származó bevételt a ház idei ingatlanadójának a 

kifizetésére fordítják. A közösségi ház tervét tavaly tavasszal mutatták be az Arad megyei 

kisvárosban, azóta sikerült megvásárolni az épületet, amelyet idén szeretnének felújítani. A 

Magyar Közösségi Ház valamennyi helyi magyar kezdeményezésnek otthont kíván adni.  

 

Tizenötödször gyűltek össze a vajdasági citerások Muzslyán, hogy emlékezzenek Szilasi 

Mihályra, a falu neve citeraművészére, illetve hogy tapasztalatokat cseréljenek, társalogjanak, 

végignézzék egymás legújabb produkcióit. Kónya-Kovács Otília riportja a Szilasi-napon 

készült. 

 

Kárpát Expressz 

2019. március 3. – M1 

 

Az elkeserítő ukrajnai gazdasági helyzet, a keleten évek óta dúló háború, a kárpátaljai oktatás 

bizonytalan jövője rengeteg magyart késztetett már szülőföldje elhagyására. De egyre többen 

vannak, akik nem adják fel és vannak példamutató, dicséretes civil kezdeményezések is. Ilyen 

a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete is. 

 

Kincses Kálmán, a székelyszenterzsébeti református lelkész délutáni lovaglásukról kérdezi 

gyermekeit. 15 éve szolgál a településen. A lelkészt az állattartó gazdák is számon tartják, 

hiszen 10 év alatt a legnagyobb székelyföldi szürkemarha-állományt alakított ki.  

 

95 éves születésnapjára kapott ajándékát, egy fotómontázst mutat Kálmán László, akik 1989 

után újraindította Gömörben a cserkészetet. A tősgyökeres rimaszombati családba született 

Laci bácsi közel egy évszázados, több történelmi korszakon átívelő élete néhány évvel Trianon 

után, 1924-ben kezdődött. 

 

Vízaknán, a mintegy 3000 lakosú, Nagyszeben melletti településen járt a Kárpát Expressz 

stábja. Az itt élő fiatalokat az esős idő se riasztja el, hogy délutáni foglalkozásra gyülekezzenek 

a református közösségi otthonba.  

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-03-03-i-adas-7/

