
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 8. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Az erdélyi gazdaságfejlesztési program folytatásáról állapodott meg Szijjártó 
Péter és Kelemen Hunor Budapesten 
2019. március 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Mandiner, PestiSrácok, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Echo Tv 

Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kelemen Hunort, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét, és megállapodtak abban, hogy a 

kormány az RMDSZ-szel együttműködve folytatja a páratlan sikerű erdélyi 

gazdaságfejlesztési programot - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium csütörtökön 

az MTI-vel. Mint írták, befejeződött a Mezőség Kolozs és Beszterce megyékhez tartozó részén 

beadott pályázatok értékelése, amelynek nyomán több mint 400 mezőgazdasági termelő, 

valamint kis- és középvállalkozó kap támogatást. Szijjártó Péter és Kelemen Hunor 

megállapodott a program idei folytatásáról. A külügyminiszter és az RMDSZ elnöke 

egyetértett abban, hogy fontos a mielőbbi megállapodás a marosvásárhelyi egyetemen 

indítandó magyar nyelvű képzések ügyében. Azt pedig örömmel nyugtázták, hogy hosszú 

tárgyalás után közel van a megállapodás a román kormánnyal a kolozsvári magyar kulturális 

intézet megnyitása ügyében. 

 

Pert nyert az SZNT az Európai Bizottsággal szemben a nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezés ügyében 
2019. március 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Meg kell semmisíteni az Európai Unió luxemburgi bíróságának ítélete szerint az Európai 

Bizottság 2013-ban kibocsátott határozatát, amelyben az uniós testület elutasította a Székely 

Nemzeti Tanácsnak a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezése bejegyzését. 

Az EU legfelsőbb igazságszolgáltatási szerveként eljáró, luxembourgi székhelyű Európai 

Bíróság csütörtökön tette közzé az SZNT által az Európai Bizottság ellen indított perben 

hozott ítéletét. A nemzeti régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezés beterjesztői – 

Izsák Balázs SZNT-elnök és Dabis Attila, a szervezet külügyi megbízottja – azt javasolták, 

hogy az EU kohéziós politikájában kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket 

nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket 

körülvevő régióktól. A kezdeményezés a székelyföldi autonómiatörekvéseket erősítené. A 

szervezet óriási sikerként értékeli a verdiktet. 

 

Németh Zsolt: az EU nem zárkózhat be, hozzá kell járulnia közvetlen 
szomszédsága stabilizálásához 
2019. március 7. – MTI, Mandiner, Híradó,  Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv, Origo, 

Lokál, PestiSrácok 

A közös kül- és biztonságpolitika vonatkozásában nem lehet megfosztani a tagállamokat a 

vétójoguktól – emelte ki az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Az Európai Unió nem 
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maradhat befelé forduló szervezet, külpolitikai reformjának része kell legyen, hogy hozzájárul 

közvetlen környezete stabilizálásához – hangoztatta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke csütörtökön az EU közös kül- és biztonságpolitikájáról rendezett 

bukaresti tanácskozáson. „Ez a tétje az európai parlamenti választásoknak, hogy a keleti 

partner országokat, a nyugat-balkáni országot sokkal nagyobb figyelem övezze az EU 

részéről” – mutatott rá Németh Zsolt, aki az EU külpolitikai parlamenti szakbizottságai 

számára rendezett tanácskozás szünetében nyilatkozott a magyar közmédiának. A Fidesz 

politikusa szerint a Keleti Partnerség vonatkozásában fontos úgy támogatni Ukrajna 

szuverenitását és területi integritását, hogy az EU kellő figyelmet fordít az alapvető jogok, a 

jogállamiság, az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartására. 

 

Izsák Balázs szerint sikerült új kaput nyitni az SZNT számára – Az EMNP és az 
RMDSZ is beszáll az aláírásgyűjtésbe 
2019. március 7. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Az aláírásgyűjtés szervezésére összpontosít a Székely Nemzeti Tanács azt követően, hogy a 

nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés beterjesztői győztek az Európai Unió 

Bíróságán az Európai Bizottsággal szemben. Izsák Balázs SZNT-elnök csütörtöki 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján értékelte a szervezet javára hozott verdiktet. Szerinte az 

SZNT győzött ugyan, de ez olyan győzelem, amely nem irányult senki ellen, tehát nincsenek 

vesztes felek. „Ez a polgári kezdeményezés az Európai Unió kohéziós politikájának a javítását 

tűzte ki céljául, éppen ezért a szemben álló felek, köztük Románia és Szlovákia, valamint a 

többi uniós állam is nyer” – vélekedett a sajtótájékoztatón a nemzeti tanács vezetője. Izsák 

Balázs úgy vélte, ha „jól működnek” a nemzeti kisebbségek által tömbben lakott régiók 

Romániában és Szlovákiában is, az nem csak a közösségek számára jó, hanem annak az 

országnak is, amelyben élnek, hiszen ez pénzt hoz az adott államnak, amely ezáltal jobban fog 

működni. 

 

Általánosít a nemzetbiztonsági törvény – az alkotmánybíróság szerint 
pontosabban körül kell írni a biztonsági kockázat elemeit 
2019. március 7. – Krónika, maszol.ro 

A törvényhozónak figyelmesen körül kell írnia, melyek azok az elemek, amelyek veszélyt 

jelentenek a nemzetbiztonságra – állapítja meg az alkotmánybíróság az 1991/51-es törvény 

egy alkotmányellenesnek nyilvánított kifejezésével kapcsolatos döntés indoklásában. Amint 

az Agerpres hírügynökség beszámol róla, az alkotmánybíróság december 6-án helyt adott 

Claudiu Mateescu alkotmányossági kifogásának egy, a brassói ítélőtáblán folyó üggyel 

kapcsolatban, és megállapította, hogy a Románia nemzetbiztonságára vonatkozó, 1991/51-es 

törvény 3. cikkelyének f) bekezdésében szereplő, az „ország egyéb hasonló érdekei” kifejezés 

alkotmányellenes. 
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Erdélystat: lassan, de felzárkóznak a székelyföldi bérek az erdélyi átlaghoz  
2019. március 7. – maszol.ro 

Nőtt az alkalmazottak száma Erdélyben 2018 decemberében az előző év azonos időszakához 

képest - tájékoztat az Erdélystat. Tavaly decemberben ez a szám 1985,3 ezer fő volt, 65,6 

ezerrel több az előző év azonos időszakához képest.  A Székelyföldön (Hargita és Kovászna 

megyékben), valamint a Partiumban (Bihar, Szatmár és Szilágy megyékben) az erdélyi 

átlagnak megfelelő mértékben bővült az alkalmazásban állók létszáma, míg Közép-Erdélyben 

(Kolozs és Maros megyékben) valamivel erőteljesebb növekedés volt megfigyelhető (5,2%). 

Székelyföldön az alkalmazottak száma 2018 decemberében 121,4 ezer főt, Partiumban 311,8 

ezer főt, Közép-Erdélyben 392,2 ezer főt számlált.  

 
Szív alakú nemzeti színű lobogókkal ünnepel március 15-én Sepsiszentgyörgy 
2019. március 7. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Szív alakú, piros-fehér-zöld színű lobogókkal díszítik fel Sepsiszentgyörgyöt március 15-én, a 

nemzeti ünnep alkalmával – jelentette be Antal Árpád polgármester, aki szerint nem lehet 

őket megfélemlíteni sem büntetéssel, sem más intézkedésekkel, idén is azon lesznek, hogy 

ünnepi hangulatot biztosítsanak a város kidíszítésével. A villanyoszlopokra szív alakú, piros-

fehér-zöld színű lobogókat helyeznek el, ezzel jelezve, hogy „amit szívünkbe zárunk, azt nem 

lehet államigazgatási, közigazgatási vagy jogi eszközökkel kiűzni, ilyen a szülőföldünk és 

nemzeti szimbólumaink iránti szeretet”. Ez egy szimbolikus üzenet, mindenki érteni fogja, 

tette hozzá Antal Árpád.  

 

Európai vezetők elé tárják a székely terrorvád elítéltjeinek ügyét 
2019. március 7. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Levélben fordul az Európa Tanács főtitkárához és az Európai Parlament elnökéhez Lomnici 

Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke és Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor a 

terrorvád miatt 5-5 évre ítélt székely fiatalok ügyében. Lomnici Zoltán csütörtökön, 

Budapesten tartott sajtótájékoztatón kifejtette, az európai vezetőknek címzett levélben arra 

kívánják felhívni a figyelmet, hogy Klaus Johannis államfő méltatlanná vált tisztségére, a 

teljes romániai népesség képviseletére azzal, hogy nem hajlandó foglalkozni az erdélyi 

magyarságnak fontos esettel. Emlékeztetett, a román köztársasági elnök korábban 

elfoglaltságára hivatkozva utasította el Fejér László Ödönnel közös megkeresésüket, amellyel 

személyesen kívántak közben járni a székely fiatalok érdekében. 

 
Kevesebb mint egy hét alatt mintegy 50 ezren regisztráltak Ferenc pápa 
csíksomlyói miséjére 
2019. március 7. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Nagy az érdekélődés Ferenc pápa csíksomlyói látogatása iránt, alig egy hét alatt mintegy 50 

ezren regisztráltak az eseményre az erre kijelölt honlapon – közölte csütörtökön a látogatás 

szervezéséért felelős sajtóbizottság. Bodó Márta, a csíksomlyói pápalátogatást előkészítő 
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sajtóbizottság tagja az erdélyi római katolikus egyházmegyék által működtetett Romkat.ro 

hírportálnak elmondta: az eseményre való regisztráció március 1-jén kezdődött, és már 

látszik, hogy nagy az érdeklődés. Március 6-ig több mint 300 csoport és körülbelül 45-50 ezer 

személy regisztrált. 

 

„Hazatelepedne” Vincze Loránt – Székelyföld képviselője szeretne lenni az 
Európai Parlamentben a FUEN elnöke 
2019. március 7. – Krónika 

Ha az embernek lehetősége van, lokálpatriotizmusát tettekben is megmutatja – nyilatkozta 

Marosvásárhelyen csütörtökön az RMDSZ színeiben induló Vincze Loránt, aki úgy 

fogalmazott, a Székelyföld képviselője szeretne lenni az európai parlamenti választásokon. 

Vincze 2014 óta az RMDSZ külügyi titkára és Kelemen Hunor szövetségi elnök brüsszeli 

megbízottja. 2016-ban az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnökévé 

választották a lengyelországi Boroszlóban, ezt megelőzően, 2013 és 2016 között a FUEN 

alelnöke volt. Szakterülete az európai kisebbségvédelem: az RMDSZ javaslatára a FUEN 

ernyője alatt létrejött kisebbségi európai polgári kezdeményezés koordinátora. 

 
Gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosításokat fogadtatott el Benkő Erika az ET 
esélyegyenlőségi bizottságában  
2019. március 7. – transindex.ro 

Március 7-én, csütörtökön, a Párizsban megtartott, az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésének Esélyegyenlőségi Bizottsági ülésén elfogadták Benkő Erika, RMDSZ-es 

képviselő gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosító javaslatait, két, az erdélyi magyarság 

számára releváns jelentéshez. A jelentések sport terén tapasztalt magyarellenes 

megnyilvánulásokat és a politikusok felelősségét taglalták a gyűlöletbeszéd és intolerancia 

kérdéskörében. A parlamenti képviselő felszólalásában kitért a román sportban tapasztalható 

magyarellenességre és a román politikusok a magyar közösség ellen irányuló 

gyűlöletbeszédére is.  

 

Mindenki segítene az SZNT-nek a nemzeti régiókról szóló polgári 
kezdeményezése aláírásgyűjtésében 
2019. március 7. – transindex.ro 

Az erdélyi magyar politikai szervezetek képviselői közös nyilatkozatban kötelezték el magukat 

a Székely Nemzeti Tanács által elindított nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezést támogató egymillió aláírás összegyűjtésének a támogatása mellett. A 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP), a Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) vezető tisztséget betöltő képviselői Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

meghívására vettek részt csütörtökön egy kolozsvári kerekasztal megbeszélésen. Az MTI-hez 

eljuttatott közleményükben üdvözölték az Európai Unió Bíróságának csütörtökön közzé tett 

határozatát, melyben a bíróság megállapította, hogy az Európai Bizottság tévesen alkalmazta 
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a jogot, amikor megtagadta a nemzeti kisebbségi régiók helyzetének javítására irányuló 

európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét.  

 

Nagyváradra is kellene akadémia 
2019. március 8. – Krónika, Bihari Napló 

Sportügyekben ad tanácsot Jenei Imre Magyarország kormányának, amely a székely régiók 

után a partiumi térségben is hozzájárulna a labdarúgás fejlesztéséhez. Egy esetleges 

akadémia létrehozását is számításba vették, a Steaua egykori BEK-győztes edzője pedig 

szeretné, ha végül Nagyváradra esne a választás az utánpótlásnevelő-központ megalapozása 

terén. 

 

Folyamatban a magyar helységnévtáblák cseréje 
2019. március 7. – Felvidék Ma 

Az elmúlt hónapban megkezdődött a Nagykürtösi járásban is a másodosztályú utak mentén 

fekvő településeken a helységnévtáblák cseréje, mégpedig a Belügyminisztérium 2018 

februárjában hozott rendelete alapján. Míg eddig a kisebbségi nyelvű falutáblák kisebb 

méretűek és kék színűek voltak, újabban ugyanolyan nagyságúak és színűek lesznek, mint a 

szlovák nyelvű megfelelőik. Mostantól fogva az új helységnévtáblák tehát fehérek, kék csak a 

tábla szegélye. A táblák cseréje a Szlovák Útkezelő Vállalat hatáskörébe tartozik, s 

fokozatosan történik, hogy ne terhelje meg túlságosan az útkezelők költségvetését, hiszen egy 

tábla 108 euróba kerül áfával és felszereléssel együtt. 

 
A nagyszarvai szlovák szülők nem engednek, a szlovák iskola ügyét a végsőkig 
elvinnék 
2019. március 7. – Ma7.sk 

„Amíg nem kapunk hivatalos értesítést arról, hogy lesz valahol szlovák iskola, folytatjuk a 

küzdelmet” –  hangzott el a nagyszarvai szlovák szülők által létrehozott BKZ Kezdeményezés 

polgári társulás mai pozsonyi sajtótájékoztatóján. A szlovák iskola nyitásáért harcoló szülők 

hangsúlyozták, nemcsak a nagyszarvai, hanem a környékbeli falvakban élő szlovák 

anyanyelvű gyermekek érdekében kezdeményezték a szlovák iskola nyitását Nagyszarván. 

Mint azt korábban megírtuk, a helyi önkormányzat februárban úgy döntött, hogy nem nyit 

szlovák iskolát, így a következő tanévben a nagylégi szlovák iskolát látogathatnák a 

nagyszarvai szlovák gyermekek. Ez a megoldás azonban a BKZ-nak nem felel meg, mivel 

szerintük ez a lépés csak átmeneti megoldás a problémára - mondták el. 

 
A gondviselés adta alkalom: a hétvégén felvidéki ifjúsági szövetség alakul 
2019. március 7. – Ma7.sk 

Szombaton Esterházy-díjat vehet át a Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottságától 

Budapesten Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke, valamint 
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https://felvidek.ma/2019/03/folyamatban-a-magyar-helysegnevtablak-csereje/
https://ma7.sk/kozelet/a-nagyszarvai-szlovak-szulok-nem-engednek-a-szlovak-iskola-ugyet-akar-vegsokig-is-elvinnek
https://ma7.sk/kozelet/a-nagyszarvai-szlovak-szulok-nem-engednek-a-szlovak-iskola-ugyet-akar-vegsokig-is-elvinnek
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-gondviseles-adta-alkalom-a-hetvegen-felvideki-ifjusagi-szovetseg-alakul
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-gondviseles-adta-alkalom-a-hetvegen-felvideki-ifjusagi-szovetseg-alakul
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Dagmar Babčanová, volt vatikáni szlovák nagykövet. A díjátadót követően Alsóbodokon, az 

Esterházy János Zarándokközpontban sor kerül a Via Nova - Ifjúsági Szövetség ünnepi 

ülésére. 

 

A MKP csatlakozik a pedagógusok szakmai és civil szervezeteinek felhívásához 
2019. március 7. – Ma7.sk 

Az online petíció célja, hogy a parlament visszavonja a jelenleg második olvasatban lévő, a 

pedagógus alkalmazottakról szóló új törvény javaslatát. A törvényjavaslat nem tartalmazza a 

szakmai közvélemény észrevételeit, több területen a jelenlegi állapothoz képest visszalépést 

jelent. Több olyan cikkelyt is kifogásolhatunk, amelyek nem korszerű módon, nem 

motiválóan állnak hozzá a pedagógusok, igazgatók szakmai fejlődősének és alkalmasságának 

kérdéséhez, sőt inkább bonyolítják azt. A törvényjavaslat nem tartalmaz olyan elemeket, 

amelyek a pedagógusok társadalmi helyzetén és megítélésen javítanának. 

 

Így tedd rá! 
2019. március 8. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A következő időszakban a néptánchoz és a közösségfejlesztéshez kötődő képzéssorozat indul 

Vajdaságban, amely a szórvány- és a tömbmagyarságot is érinti. A tervezett programokról 

tegnap Szabadkán Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Brezovszki 

Roland, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület művészeti vezetője, valamint 

Cseszák Balázs néptáncoktató, koreográfus, a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság 

munkatársa beszélt. 

 

Az önkormányzatoknak kell állni a kétnyelvű dokumentumok fordítási 
költségeit 
2019. március 7. – Pannon RTV 

Az önkormányzatok kötelesek állni a kétnyelvű dokumentumok fordítási költségeit, 

amennyiben az adott községben hivatalos a magyar nyelv. Ezt mondta Szilágyi Miklós 

ügyvéd, az MNT tagja Közügyek című hírháttérműsorunkban. Az utóbbi időben a kétnyelvű 

anyakönyvi kivonatok kapcsán robbant ki a botrány, hogy a személyes adatokat, a néven 

kívül, csak szerb nyelven, cirill betűkkel tüntetik fel az okiraton. A fordítást azonban jogunk 

van kérni. 

 

Oktatási vásár Újvidéken 
2019. március 7. – Pannon RTV 

80 tanintézmény érkezett az újvidéki oktatási vásárra, hogy a pályakezdő fiatalokkal 

megismertesse továbbtanulási lehetőségeit. A tartományi illetékes titkárság 3 millió dinárt 

különített el arra, hogy 72 vajdasági iskolából mintegy 5000 diák látogathasson a 

rendezvényre. Az érdeklődők a duális képzésről, az ösztöndíjprogramokról és a 

diákszövetkezetekben való tevékenységről is informálódhattak. A megnyitón elhangzott, a 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-mkp-csatlakozik-a-pedagogusok-szakmai-es-civil-szervezeteinek-felhivasahoz
https://www.magyarszo.rs/hu/3928/kultura/198470/%C3%8Dgy-tedd-r%C3%A1!.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-onkormanyzatoknak-kell-allni-ketnyelvu-dokumentumok-forditasi-koltsegeit
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-onkormanyzatoknak-kell-allni-ketnyelvu-dokumentumok-forditasi-koltsegeit
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/oktatasi-vasar-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/oktatasi-vasar-ujvideken
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korszerű oktatásban már nélkülözhetetlen a digitalizáció, az új technológia alkalmazása, mert 

a társadalommal való kapcsolatépítés ezáltal folytatható. A rendezvény szombatig 

látogatható, a belépés ingyenes. 

 

Klimkin meghosszabbítaná az oktatási törvény végrehajtásának átmeneti 
időszakát 
2019. március 7. – Kárpátalja   

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter kijelentette, öt évre kell hosszabbítani az átmeneti 

időszakot az oktatási törvény rendelkezéseinek bevezetésére, ami a nemzeti kisebbségek 

oktatásának nyelvét illeti – írja a mukachevo.net. A tárcavezető egyben kiemelte, hogy a 

NATO egyetlen országa sem használhatja fel a Szövetséget a kétoldalú kérdések rendezésére. 

Ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség „teljesen otthon” érezhesse magát, és 

érzékelje Ukrajna gondoskodását, véget kell vetni korlátozásának, mivel „az ukrán nyelv kellő 

ismerete nélkül élnek egy enklávéban, s nekünk segítenünk kell nekik ebben”. 

 

Kárpátaljára várják Porosenkót 
2019. március 7. – Kárpátalja   

Március 15-én Kárpátaljára várják Petro Porosenko hivatalban lévő elnököt és elnökjelöltet a 

Karpatszka Ukrajina kikiáltásának 80. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre – 

jelentette a mukachevo.net. Az államfő a huszti járási Rakasz mellett található Vörös Mező 

(Красне поле) Emlékparkban megrendezésre kerülő eseményre érkezik. Amint a portál 

fogalmaz, az emlékpark azt a Karpatszka Ukrajina és Magyarország csapatai közötti 

egyenlőtlen csatát hivatott dicsőíteni, melyet a történészek Kruti hőseinek tettéhez mérnek. 

 
Bojko felkereste a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget 
2019. március 7. – karpatalja.ma, Kárpátalja  

Március 7-én, csütörtökön Ungvárra látogatott Jurij Bojko, az Ellenzéki Platform – Az Életért 

közös államfőjelöltje. Délelőtt ellátogatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) ungvári székházába, ahol találkozott Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, 

Ukrajna népképviselőjével, Barta Józseffel, a KMKSZ alelnökével, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács elnökének első helyettesével és a Szövetség más képviselőivel, valamint Zubánics 

Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökével. 

 

Zágráb: ülésezett a Kisebbségi Tanács 
2019. március 7. – Képes Újság  

Múlt csütörtökön tartotta soros ülését az országos Kisebbségi Tanács. Napirenden a 2019-es 

évre beérkezett pályázatok, a tanács betöltendő helyeire kiírt pályázat, valamint a kisebbségi 

önkormányzati/tanácsi választásokat szabályozó törvény volt. 
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https://karpataljalap.net/2019/03/07/klimkin-meghosszabbitana-az-oktatasi-torveny-vegrehajtasanak-atmeneti-idoszakat
https://karpataljalap.net/2019/03/07/klimkin-meghosszabbitana-az-oktatasi-torveny-vegrehajtasanak-atmeneti-idoszakat
https://karpataljalap.net/2019/03/07/karpataljara-varjak-porosenkot
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bojko-felkereste-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseget/
https://kepesujsag.com/zagrab-ulesezett-a-kisebbsegi-tanacs/
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Újabb 920 ezer kúna református templomaink felújítására 
2019. március 7. – Képes Újság   

A tavalyi 925 ezer kúna után a horvát kulturális minisztérium az idén 920 ezer kúnát 

különített el négy református templom felújítására. A pályázat teljes eredménylistája a 

kulturális minisztérium honlapján is megtalálható, és ebből is látszik, hogy két templom, a 

sepsei és a várdaróci kiemelten nagy összegű támogatásban részesül 2019-ben, a sepsei 380 

ezerből, míg a várdaróci 300 ezer kúnából újulhat meg. 

 

Ha minden igaz, Horvátországban is megrendezik a Nemzeti Vágta elővágtáját 
2019. március 7. – Képes Újság 

Fica János csúzai lótartó a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségével karöltve 

idén először szervezné meg Magyarország legnagyobb, magyar tradíciókra épülő 

lóversenyének, a Nemzeti Vágtának a horvátországi előfutamát. 

 
Huszonöt éves a spliti HMDK 
2019. március 7. – Képes Újság 

Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a HMDK Split-Dalmát megyei szervezete, amely 

a 2019-es esztendőt is aktívan kezdte: Szent Margitról és a magyar kultúra napjáról is 

megemlékeztek, a hétvégén pedig éves közgyűlést tartottak. 

 

Verőfény Szavalóverseny 
2019. március 7. – voksgruppen.orf.at 

Kárpát-medencei Verőfény versmondó vetélkedőre várja a jelentkezőket idén is a Bécsi 

Magyar Iskola. Az Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége égisze alatt működő 

iskola a Magyar Költészet Napja tiszteletére rendezi meg évente szavalóversenyét, immár 24. 

alkalommal. 

 

Élsportolók és edzők a bécsi magyar nagykövetségen 
2019. március 7. – volksgruppen.orf.at  

A bécsi magyar nagykövetség az idén elindított egy kezdeményezést, mely a kultúrális, a 

gazdasági és a sport ágazatokban kimagaslóan teljesítő ausztriai magyarokat hívja egy 

találkozásra. Március 6-án az Ausztriában élő élsportolók és edzők bemutatkozására és 

kötetlen beszélgetésére került sor. 
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https://kepesujsag.com/ujabb-920-ezer-kuna-reformatus-templomaink-felujitasara/
https://kepesujsag.com/ujabb-920-ezer-kuna-reformatus-templomaink-felujitasara/
https://kepesujsag.com/ha-minden-igaz-horvatorszagban-is-megrendezik-a-nemzeti-vagta-elovagtajat/
https://kepesujsag.com/ha-minden-igaz-horvatorszagban-is-megrendezik-a-nemzeti-vagta-elovagtajat/
https://kepesujsag.com/huszonot-eves-a-spliti-hmdk/
https://kepesujsag.com/huszonot-eves-a-spliti-hmdk/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2968355/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2968714/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. március 7. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Unió luxemburgi Bírósága ma meghozott ítéletében megsemmisítette az Európai 

Bizottság 2013 júliusában hozott határozatát, amelyben a Bizottság elutasította a nemzeti 

régiókról szóló európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A „Kohéziós politika a 

régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című uniós polgári 

kezdeményezést a Székely Nemzeti Tanács dolgozta ki. Izsák Balázzsal, az SZNT elnökével 

Erdei Edit Zsuzsánna beszélgetett. 

  

Megkezdődött a támogatói aláírások gyűjtése Székelyföldön is, az Európai Parlamenti 

választások képviselő-jelöltjei számára. Az RMDSZ csíki vezetői elsők között írták alá az 

íveket. Oláh-Gál Elvira összeállítása Csíkszereda központjában készült. 

  

Európai kisebbségvédelmi szervezetek támogatásával hozza létre az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója, a FUEN a Minority Monitor platformot, amelynek célja a kisebbségi 

jogsértések európai szintű dokumentálása. A FUEN kezdeményezésére Brüsszelben 

egyeztettek 8 támogató szervezet képviselői, hogy a kisebbségi jogsértések közös 

dokumentálásán túl, összehangolják a kisebbségvédelmi stratégiáikat is – mondta Vincze 

Loránt FUEN-elnök, akit Szilágyi Szabolcs kérdezett. 

  

Szerdán adták át a TV21 Ungvár Televíziót. A KMKSZ által működtetett televízió az ukrán 

médiatörvénynek megfelelően napi hat órában sugároz fele-fele arányban magyar és ukrán 

nyelven. A csaknem 60 munkatárssal működő, fejlesztés alatt álló tévécsatorna adása földi, 

digitális sugárzásban és a közösségi médiákon keresztül online is nézhető. Iváncsik Attila 

összeállításában elsőként Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt hallják. 

  

Az on-line és a nyomtatott után megjelentek a Ma7 médiacsalád videós tartalmai is. Több 

csatornán többféle műsorral szólítják meg a közösséget. A rendező elv azonban ugyanaz: a 

felvidéki magyarságot érintő kérdéseket veszik napirendre. Haják Szabó Mária 

összeállításában először Molnár Judit főszerkesztőt hallják.  

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-07_18-02-00&enddate=2019-03-07_18-40-00&ch=mr1
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Önkéntes munka, vagy gyűjtés anyaországiaktól a határon túlra.  Amikor aztán összejön egy 

szállítmányra való lábbeli, ruhanemű vagy könyv, akkor útra kelnek vele Erdélybe, 

Kárpátaljára, Felvidékre, vagy Délvidékre. Egy ilyen társaságot, a Dunakesziből érkezett 

küldöttséget fogadtak a napokban a temeriniek. Elsőként Kollár Albin nyugalmazott 

iskolaigazgatót, a Rákóczi Szövetség dunakeszi szervezetének tiszteletbeli elnökét kérdezte 

munkatársunk, Ternovácz István.  

 

 

 


