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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: megjelentek a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program 
pályázati felhívásai 
2019. március 4. – MTI, Híradó, Hír Tv, Lokál, Magyar Nemzet,  Magyar Hírlap, OrientPress, 

Magyar Szó, Felvidék Ma, Demokrata, Pannon RTV, karpatalja.ma 

Ismét lehet pályázni a diaszpóra magyarságát támogató Kőrösi Csoma Sándor- és a 

szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-program ösztöndíjaira – közölte a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten. A 

kérelmeket legkésőbb március 25-ig kell feladni, azoknak április 2-ig kell beérkezniük. Potápi 

Árpád János elmondta: a magyar nemzet identitásának megerősítésében mindkét program 

kiemelt helyet foglal el, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az egész világon új lendületet 

kapott a magyar közösségi élet. Értékelése szerint közvetve a programoknak is köszönhető, 

hogy a kettős állampolgárságot nagyon sokan vették fel világszerte. A nemzetpolitikai 

államtitkár kiemelte, a kritériumok a két program esetében nem változtak: magyar 

állampolgárságú, büntetlen előéletű, 20. életévüket betöltött pályázók jelentkezését várják. 

Külhoni magyarok is pályázhatnak. 

 

Ezrek tudnak visszatalálni hazánkhoz 
2019. március 5. – Magyar Nemzet – Borsodi Attila  

A világ minden táján kutathatják és segíthetik a helyi magyar közösségeket a Kőrösi Csoma 

Sándor-program ösztöndíjasai. Kiírták az erről szóló és a szórványmagyarságot segítő Petőfi 

Sándor-program új pályázatait. Tucatnyi montevideói magyar tervezi, hogy felveszi idén az 

állampolgárságot, és sokan elkezdték tanulni a nyelvünket. Még egy uruguayi férfi is, akinek 

csak a felesége magyar, de a férj megszerette a kultúránkat – vont mérleget a több mint fél 

évig tartó uruguayi ösztöndíjas munkájáról György Dóra, aki januárig volt kint a dél-amerikai 

országban, a Kőrösi Csoma Sándor programban. 

 

Călin Popescu-Tăriceanu: erősíteni kell a magyar–román együttműködést 
2019. március 4. – Pataky István – Krónika 

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. A szenátus elnöke a közép-kelet-európai 

országok közötti, s ezen belül a visegrádi négyek egyre hangsúlyosabb együttműködésével 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/03/04/megjelentek-a-korosi-csoma-sandor-program-palyazati-felhivasai
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/03/04/megjelentek-a-korosi-csoma-sandor-program-palyazati-felhivasai
https://magyarnemzet.hu/belfold/ezrek-tudnak-visszatalalni-hazankhoz-5305613/?fbclid=IwAR1a6O2O2z2VhHYXo4peCqy-lOoI3FbEOP-w2pTS6W7fPenSvy8UJMxgM8s
https://kronika.ro/belfold/triceanu-erositene-a-magyarnroman-viszonyt-n-a-szenatus-elnoke-a-kronikanak-brusszelben-olykor-hamis-hirek-alapjan-itelkeznek
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kapcsolatban elmondta: az utóbbi két évben a V4 plusz elnevezéssel működő 

együttműködésben Románia is szerepet vállalt. 

 

Vissza a jövőbe – Erdély legnagyobb médiaportfóliójának elmúlt évéről 
2019. március 4. – Szőke László – Krónika 

Nyilvános adat, hogy 2017 decemberében az Erdélyi Médiatér Egyesület a magyar 

kormánytól 1,45 milliárd forintos támogatást kapott arra a célra, hogy Erdély legkorszerűbb 

médiaholdingját létrehozza. Az alábbiakban 2018 megvalósításait foglalják össze szakmai 

szempontból, amelyek meghatározzák a cégcsoport majdnem 300 alkalmazottjának, több 

mint 30 médiacsatornájának működését, és előrevetítik a 2019-es terveket. 

 

Románia-szakértő: hangulatkeltés a székelyföldi románok közjogi 
méltóságokhoz írt levele 
2019. március 4. – MTI, Krónika 

Hangulatkeltésnek nevezte a Külügyi és Külgazdasági Intézet Románia-szakértője, Pászkán 

Zsolt a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumának a román közjogi 

méltóságokhoz írt levelét, amelyben azt állítják, hogy a Székelyföld már részben a magyar 

állam irányítása alatt áll. A szakértő az M1 aktuális csatornán hétfőn azt mondta: a levél azért 

született, hogy a román politikusoknak legyen mire hivatkozniuk. Elmondta: a levél írói a 

Székelyföldet is magába foglaló három megyében a román és a magyar állam kettős 

fennhatóságára panaszkodtak. A kettős fennhatóság kifejezés gyakran feltűnik a román 

véleményvezérek egy részének áltudományos, álszakértői szövegeiben – közölte Pászkán 

Zsolt. A románok polgári fóruma azt állítja, hogy 40 civil szervezetet képvisel, de a helyi 

közösség nem igazán tudja, kikről van szó – tette hozzá. 

 
Felülvizsgálják az árkosi Szentkereszty-kastély visszaszolgáltatását  
2019. március 4. – MTI, tranisndex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A galaci törvényszék elrendelte a székelyföldi Árkoson álló Szentkereszty-kastély 

visszaszolgáltatásáról 2012-ben hozott, jogerős ítélet felülvizsgálatát. A közelmúltban hozott 

első fokú ítéletről a Krónika napilap számolt be hétfői számában. A romániai bíróságok 

portálján közölt ítélet szerint a törvényszék a kastélyban működő Árkosi Kulturális 

Központnak a 2004-ben hozott első fokú bírósági határozat ellen beadott felülvizsgálati 

kérelmét fogadta el.  

 
Kezdődik a beiratkozás: nem számítanak kevesebb magyar diákra Kolozs és 
Maros megyében  
2019. március 4. – maszol.ro 

Március 4-től, hétfőtől írathatják be a szülők gyermekeiket előkészítő osztályba. A 

beiskolázási terveket feldolgozó tanügyi sorozatot Kolozs és Maros megyével zárja a 

maszol.ro, ahol többnyire bizakodóak az anyanyelvű oktatás tekintetében, a főtanfelügyelő-

helyettesek beszámolója szerint a magyar gyermekek száma stabilnak tűnik. 
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https://kronika.ro/extra/vissza-a-jovobe-n-erdely-legnagyobb-mediaportfoliojanak-elmult-everol
https://kronika.ro/extra/vissza-a-jovobe-n-erdely-legnagyobb-mediaportfoliojanak-elmult-everol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romania-szakerto-hangulatkeltes-a-szekelyfoldi-romanok-kozjogi-meltosagokhoz-irt-levele
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romania-szakerto-hangulatkeltes-a-szekelyfoldi-romanok-kozjogi-meltosagokhoz-irt-levele
http://itthon.transindex.ro/?hir=54646
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108876-kezd-dik-a-beiratkozas-nem-szamitanak-kevesebb-magyar-diakra-kolozs-es-maros-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108876-kezd-dik-a-beiratkozas-nem-szamitanak-kevesebb-magyar-diakra-kolozs-es-maros-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108876-kezd-dik-a-beiratkozas-nem-szamitanak-kevesebb-magyar-diakra-kolozs-es-maros-megyeben
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Új bölcsődét nyitottak Nagyváradon  
2019. március 4. – maszol.ro 

Március 4-én, hétfőn nyitották meg az Ingatlankezelő Igazgatóság közreműködésével a 14. 

nagyváradi bölcsődét, számolt be közleményében a Szociális Igazgatóság (DASO). A 

kisdedóvóban ötven gyerek számára van hely. A Kis herceg elnevezésű bölcsőde a 

városközpontban, a Beöthy Ödön (ma Iuliu Maniu) utca 64. szám alatt található.  

 
Önkormányzatok jövedelme: Erdély jobban áll a többi romániai nagyrégiónál 
2019. március 4. – maszol.ro 

Romániai szinten kiemelkedő az erdélyi önkormányzatok jövedelme – állapította meg az 

Erdélystat portálon nemrég közölt tanulmány. Egyik szerzőjét, Csata István szociológust 

kérdezték a részletekről.  

 

Innen indulnak buszok a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napjára 
2019. március 4. – szekelyhon.ro 

Székelyföld és Erdély hat nagyobb városából indít buszokat az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt a március 10-én Marosvásárhelyen megszervezendő 

Székely Szabadság Napjára – jelezte közleményben a politikai alakulat.  

 

Két hete lejárt a vizsgaidőszak, de még mindig nincs változás az orvosin 
2019. március 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

Továbbra sem rendeződött a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Technológiai Egyetem magyar tagozatán tanuló diákok jegyeinek helyzete, ezeknek csak egy 

része került be az elektronikus naplóba. Sem pozitív, sem negatív értelemben véve nincs 

változás – válaszolta a szekelyhon.ro érdeklődésére Szilágyi Tibor professzor, az egyetem 

magyar tagozatának vezetőségi tagja. A vizsgaszesszió már több mint két hete lejárt, a diákok 

jegyei pedig továbbra is függőben vannak. Egyes jegyek bekerültek az elektronikus naplóba, 

de a többségük nem. „Meg kell oldódnia ennek a helyzetnek, hiszen a hallgatók nem 

maradhatnak lezáratlanul” – fogalmazta meg bizakodását Szilágyi. 

 

Elnéptelenedett tanintézetek: jobb lenne, ha községközponti iskolákba 
járnának a gyerekek? 
2019. március 4. – szekelyhon.ro 

Ragaszkodnak a kis falvak közösségei a saját iskolához Háromszéken, bár több tucat 

tanintézetbe mindössze néhány gyerek jár. A következő tanévben egyetlen iskolát vagy óvodát 

sem zárnak be, noha a gyereklétszám csökkenés miatt vitatott, hogy megéri-e ezeket 

fenntartani.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108885-uj-bolcs-det-nyitottak-nagyvaradon
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/108800-onkormanyzatok-jovedelme-erdely-jobban-all-a-tobbi-romaniai-nagyregional
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/108800-onkormanyzatok-jovedelme-erdely-jobban-all-a-tobbi-romaniai-nagyregional
https://szekelyhon.ro/aktualis/innen-indulnak-buszok-a-marosvasarhelyi-szekely-szabadsag-napjara
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-hete-lejart-a-vizsgaidoszak-de-meg-mindig-nincs-valtozas-az-orvosin
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-hete-lejart-a-vizsgaidoszak-de-meg-mindig-nincs-valtozas-az-orvosin
https://szekelyhon.ro/aktualis/elneptelenedett-tanintezetek-jobb-lenne-ha-kozsegkozponti-iskolakba-jarnanak-a-gyerekek
https://szekelyhon.ro/aktualis/elneptelenedett-tanintezetek-jobb-lenne-ha-kozsegkozponti-iskolakba-jarnanak-a-gyerekek
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Nem várnak a kormány pénzére az erdélyi önkormányzatok 
2019. március 5. – Krónika 

Egyre több erdélyi és partiumi önkormányzat fárad bele abba, hogy kormánypénzekre várjon 

a nagy infrastrukturális beruházások elindítása érdekében, és inkább saját kezébe veszi a 

sorsát. Számos település össze is fog, hogy hatékonyabban férhessenek hozzá az európai 

uniós finanszírozáshoz. „A régiók társulása jelenti a jövőt, az önkormányzatoknak kézbe kell 

venniük a települések fejlesztését, hiába várnak csak a központi segítségre, finanszírozásra” – 

értékelt a Krónika megkeresésére Ambrus Izabella, az RMDSZ Brassó megyei parlamenti 

képviselője.   

 

Az elvándorlás is közrejátszott, hogy fél évszázad elteltével tavaly jött világra a 
legkevesebb gyermek Romániában 
2019. március 5. – Krónika 

Elgondolkodtató adatokat közölt nemrég a születések számára vonatkozóan az Országos 

Statisztikai Hivatal: tavaly 188 755 gyermek jött világra Romániában. Mint a statisztikai 

hivatal adataira alapozó összeállításában az Edupedu.ro oktatási szakportál rámutatott, az 

újszülöttek száma az 1960-as évek eleje óta nem volt ilyen alacsony az országban. Azoknak a 

nőknek csökken leginkább a száma, akik a legtöbb gyermeket kellene hogy szüljék – Veres 

Valér szociológus szerint többek között ezzel magyarázható a születések számának látványos 

csökkenése. 

 

Számottevő érdeklődés övezi a csíksomlyói pápalátogatás előjegyzését 
2019. március 5. – Krónika 

Bár túl sok konkrét számadatról egyelőre nem áll módjukban beszámolni, a szervezők szerint 

számottevő érdeklődés övezi a Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói miséjére történő 

előjegyzést. Mint ismert, a Pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mindazoknak, akik 

szeretnének részt venni a szentatya június elsejei miséjén a csíksomlyói Nyeregben, a március 

elsején megkezdődött regisztráció a hónap végéig tart. Oláh Zoltán kanonok, a pápalátogatás 

sajtófelelőse hétfőn a Krónikának elmondta, már péntek óta sokan regisztráltak a honlapon, 

ugyanakkor sokan tettek fel konkrét kérdéseket a pápalátogatással, az eseménnyel 

kapcsolatos tudnivalókról. 

 

Pofonterápia-mentes EP-választást 
2019. március 5. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az európai parlamenti választások romániai esélyeit taglaló 

egyik Facebook-csoportban egy liberális világnézetű magyar értelmiségi teljes 

mellszélességgel az USR + PLUS listáját ajánlja bizonyosságként arra, hogy ennél jobb 

társaságot senki nem kínál. Egy közismert erdélyi egyetemi tanár arról ír, hogy kiábrándult az 

RMDSZ-ből, amiért az a román szociáldemokraták szekerét tolja tűzön-vízen át, tehát nem 

fog rájuk szavazni. Egy másik bejegyzés írója az erdélyi magyar pártok közötti marakodást 

hozza fel okként arra, miért nem megy el voksolni. Ezt a három hozzászólást szokásos reggeli 

E
rd

é
ly

 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 5 
5 

internetes barangolásom során seperc alatt szúrtam ki, de naponta akár többtucatnyi ilyen 

véleményt is összegereblyézhetnék az erdélyi magyar politikából kiábrándultak részéről. 

Persze ez nem újdonság – évek óta elég népes azok tábora, akik a közélettől megcsömörölve 

nem szavaznak –, folyamatos létszámbeli fogyásunk újabb adatai azonban sok jót nem 

ígérnek azok számára, akik az elmúlt harminc esztendő erdélyi magyar választói rutinjában 

bízva a megszokott forgatókönyvekben hisznek”. 

 

Beneš az Európai Bizottság előtt 
2019. március 4. – Ma7.sk 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága két és fél évvel ezelőtt levelet intézett a szlovák 

parlamenthez azzal a kéréssel, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa vizsgálja meg 

ismét a Beneš-dekrétumok kérdését. Arra is felkérte a szlovák parlament elnökét, hogy a 

testület vizsgálja meg a cseh-szudétanémet többszörös bocsánatkéréshez hasonló 

megbékélési aktus meglépésének lehetőségét. A szlovák parlament többszörös halasztás után 

tavaly novemberben válaszolt a Petíciós Bizottság levelére, ám a választ a bizottság nem 

fogadta el, mivel általánosnak és semmitmondónak találta. Ezért Csáky Pálnak, az EP Petíciós 

Bizottsága alelnökének javaslatára újabb levelet intézett a szlovák parlamenthez, amelyben 

határozottabb hangon megismétli kérését. 

 

Zselízen is bemutatták az Értékeinket 
2019. március 4. – Ma7.sk 

A Csemadok Zselízi Alapszervezete és a Zselízi Városi Könyvtár közös szervezésében március 

3-án valósult meg az Értékeink – Százéves a szlovákiai magyar közösség, Hetvenéves a 

Csemadok című kötet bemutatója. A kötetet annak két társszerzője, Dunajszky Géza, a – 

magyar szabadságharc centenáriumán megalakuló – Csemadok volt központi szervezője és 

házigazdaként Csonka Ákos mutatta be a zselízi Magyar Házban. A kiadvány ötletgazdája, 

Csáky Pál egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen. 

 
Fennállásának hetvenedik évfordulóját ünnepli idén a Csemadok 
2019. március 4. – Új Szó 

Hetven évvel ezelőtt, 1949. március 5-én jött létre a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók 

Kulturális Szövetsége, röviden a Csemadok. Bár a név a történelem során többször változott, 

a szervezet megőrizte a mindenki számára ismert 'Csemadok' elnevezést. A szövetség 1949 

óta magába foglalja a magyar kisebbség összes, Csehszlovákia, majd 1993 után Szlovákia 

területén működő polgári kulturális szervezetét. 
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Pásztor István: Két újabb határátkelő üzemeljen napi 24 órában a szerb-magyar 
határon 
2019. március 4. – Pannon RTV 

Erről lenne fontos megállapodásra jutni a következő szerb-magyar együttes kormányülésen - 

jelentette ki Pásztor István a Večernje novostinak. Március végén kerül sor az ötödik közös 

szerb-magyar kormányülésre, amely tovább mélyítheti az így is kiváló viszonyt Magyarország 

és Szerbia között – nyilatkozta Pásztor István, a Tartományi Parlament és a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke a Večernje novosti napilapnak. A VMSZ elnöke elmondta, hogy a várhatóan 

Vajdaságban megrendezésre kerülő eseményen a két ország delegációit Ana Brnabić és Orbán 

Viktor vezetik majd, de a találkozón részt vesz Aleksandar Vučić szerb államfő is. 

 

A napokban érkeznek az EP-választással kapcsolatos levelek a Vajdaságban élő 
magyar állampolgárokhoz 
2019. március 4. – Vajdaság MA 

Megkezdte az Európai Parlamenti választással kapcsolatos tájékoztató levelek kiküldését a 

magyar Nemzeti Választási Iroda. A Vajdaságban élő, szavazásra jogosult magyar 

állampolgárok a napokban kapják kézhez. Névre szóló levelet kap az, aki már regisztrált a 

választói névjegyzékbe, és az is, aki még nem, de megteheti. Regisztrálni május 1-jéig lehet a 

valasztas.hu oldalon. 

 

KMKSZ-székház – Az egyik lengyel vádlott ügyvédje a német állítólagos felbujtó 
kihallgatását kérte 
2019. március 4. –  MTI,  Magyar Hírlap, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházának felgyújtási 

kísérletével megvádolt egyik lengyel állampolgár ügyvédje hétfőn a Krakkóban folytatódó per 

során a támadás állítólagos felbujtója, Manuel Ochsenreiter német újságíró kihallgatását 

kérte. Krakkóban januárban kezdődött a KMKSZ-székház felgyújtásra tett kísérlettel vádolt 

három lengyel férfi pere. A PAP hírügynökség beszámolója szerint a hétfői tárgyalás során az 

egyik vádlott, Michal P. ügyvédje azt kérte, hogy a nemzetközi jogi segítségnyújtás keretében 

hallgassák ki Ochsenreitert, és tisztázzák: a német újságíró beszélt-e Michal P.-vel a tervezett 

akcióról és annak céljáról. 

 

Tisztújító közgyűlés és vezetői hétvége a Cserkészszövetségben 
2019. március 4. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség február 22-24. között tartotta vezetői hétvégéjét és 

tisztújító közgyűlését Viharoson (Viskán) a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesületének Vadvölgy Panziójában. A tanácskozáson és tisztújításon mintegy 40 cserkész 

vett részt. A hétvége célja a baráti találkozáson túl, hogy válaszokat találjunk a „Honnan 

jöttünk?”, „Hová megyünk?” és a „Hogyan jutunk el oda?” kérdésekre; továbbá megoldásokat 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-ket-ujabb-hataratkelo-uzemeljen-napi-24-oraban-szerb-magyar-hataron
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-ket-ujabb-hataratkelo-uzemeljen-napi-24-oraban-szerb-magyar-hataron
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23388/A-napokban-erkeznek-az-EP-valasztassal-kapcsolatos-levelek-a-Vajdasagban-elo-magyar-allampolgarokhoz.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23388/A-napokban-erkeznek-az-EP-valasztassal-kapcsolatos-levelek-a-Vajdasagban-elo-magyar-allampolgarokhoz.html
https://www.karpataljalap.net/2019/03/04/kmksz-szekhaz-az-egyik-lengyel-vadlott-ugyvedje-nemet-allitolagos-felbujto-kihallgatasat
https://www.karpataljalap.net/2019/03/04/kmksz-szekhaz-az-egyik-lengyel-vadlott-ugyvedje-nemet-allitolagos-felbujto-kihallgatasat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tisztujito-kozgyules-es-vezetoi-hetvege-a-cserkeszszovetsegben/
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keresni a motiváció, elvándorlás és a fiatal vezetők hiányának problémáira is. A tisztújító 

közgyűléssel újabb 3 évre megalapoztuk a nevelési munkát és biztosítottuk a szövetség stabil 

működését. 

 

Kitüntetésben részesült a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 
2019. március 4. – Családháló  

A Kárpátalján élő magyar családok érdekében végzett eredményes társadalmi tevékenységet 

díjaztuk. Családháló díjat kapott a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok egyesülete szombaton 

délután Budapesten. Az eseményen – melyen családokat segítő intézményeket és 

szakembereket tüntettünk ki – dr. Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

helyettes államtitkára nyújtotta át az elismerést az egyesület elnökének. A díj átadását 

megelőzően a Családháló országos szervezője méltatta a KMNE munkáját. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 4. – Kossuth Rádió 

 

Az új ukrán nyelvtörvényt első olvasatban tavaly október 4-én fogadta el a kijevi parlament. 

Azóta több mint 2000 módosító javaslat érkezet a törvénytervezethez, amit mától tárgyal a 

parlament második olvasatban. Az országban élő nemzeti kisebbségek jogait csorbítja 

nyelvtörvény. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Szerbiában 2010-ben megszűnt a sorkatonai szolgálat. A védelmi minisztérium azonban 

továbbra is mozgósítja a tartalékosokat, ami felborzolta a kedélyeket. A mozgósítás miatt a 

Vajdasági Magyar Szövetség is tiltakozik. További részletek Ternovácz Istvántól, Újvidékről. 

 

A felvidéki Túr igen régi település, Szent Mártonnak szentelt temploma az 1100-as években 

már biztosan állt. Az ősi épületet az 1938-as árvíz elpusztította, egyedül a romos szentély 

maradt meg. Az elmúlt években a helyi közösség Nagy János plébános vezetésével új 

templomot épített. 
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https://csaladhalo.hu/csh-infok/kituntetesben-reszesult-a-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesulete/
https://csaladhalo.hu/csh-infok/kituntetesben-reszesult-a-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesulete/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-04_18-02-18&enddate=2019-03-04_18-40-18&ch=mr1
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A Nagytúri templomon kívül több egyházi ingatlan újult meg magyar kormányzati 

támogatással az Ipoly mentén. A beruházásokért tartott hálaadó szentmisén Soltész Miklós 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mondott ünnepi beszédet. Haják 

Szabó Mária összeállítása. 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság idén is meghirdeti a diaszpóra magyarságát felkaroló Kőrösi 

Csoma Sándor és a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Programot. Az előbbi 2013-

ban, az utóbbi pedig 2015-ben indult azzal a céllal, hogy kiépítsék és megerősítsék a 

külhonban élő magyar közösségek intézményrendszerét. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár mai  sajtótájékoztatójáról Ternovácz Fanni készített 

összeállítást.   

 

Romániában ma kezdődött a beiratkozás az iskola-előkészítő osztályaiba. Főként a 

szórványvidékeken mindig izgalmas, hogy meglesz-e a szükséges létszám a tervezett osztályok 

elindításához, az iskolák ilyenkor különböző diáktoborzó rendezvényekkel várják a szülőket 

és gyermekeiket. A temesvári Bartók Béla líceum nyílt napot rendezett, ahol Lehőcz László 

megszólaltatott egykori bartókos diákokat, akik most szülőként tértek vissza az iskolába, és a 

tanulást már nagyon váró gyermekeket is, de először Erdei Ildikó iskolaigazgatót kérte 

mikrofon elé. 

 

Farsangfarkán temetik a farsangot Székelyföld falvaiban. A Hargita megyei szokásokat fel is 

vonultatják a hagyományos seregszemlén, amelyet 27. alkalommal szerveztek meg. A 

házigazda ezúttal Csíkszentdomokos volt. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Idén is  megtelt a sportcsarnok, hiszen az újszentesi farsangi kabaré jócskán túlnőtt a 

nagyközség határain, az egész megyéből, de a megye határain túlról is érkeztek nézők, és ott 

voltak a magyarországi és szerbiai testvértelepülések képviselői is. Lehőcz László készített 

összeállítást az újszentesi magyarságot évről-évre összekovácsoló hagyományos 

rendezvényről. 

 

 

 


