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Nyomtatott és online sajtó 
 
Szijjártó: a magyar közösségek jogait semmilyen nyomás hatására nem 
áldozzuk fel 
2019. március 8. – MTI, Origo, 888.hu, HírTv, Demokrata, Promenád, Lokál, Ma7.sk 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumának (KMKF) plenáris ülésén vett részt az Országházban. Kijelentette, hogy 

a magyar közösségek jogait semmilyen nyomás hatására nem fogják feláldozni, azokat 

mindenképpen meg fogják védeni. Hangsúlyozta, hogy amíg az ukrán kormány nem hagy fel 

magyarellenes politikájával, addig a magyar kormány Ukrajna európai vagy euroatlanti 

integrációját továbbra is meg fogja vétózni.  Szijjártó Péter megígérte a Kárpát-medencei 

magyar nemzeti közösség tagjainak, hogy továbbra is számíthatnak a magyar kormányra és a 

magyar külpolitikára. Ahogy fogalmazott, „a magyar külpolitika továbbra is kitart amellett, 

hogy a magyar közösségek jogait semmifajta geopolitikai érdek oltárán nem fogjuk feláldozni, 

dacára mindenféle nyomásnak, függetlenül attól, hogy annak a nyomásnak milyen a mértéke, 

és milyen - adott esetben - jó baráttól származik.” 

 

Kövér: újszerű hadviselés zajlik Európa ellen 

2019. március 8. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, Hír Tv, Echo Tv 

Az Országgyűlés elnöke szerint a napjainkban az erőforrásokért zajló világpolitikai 

küzdelemben "az alávetésre és kifosztásra szánt" Európa ellen újszerű, 21. századi hadviselés 

folyik, amelyben elsődlegesen nem a területet, hanem a tudatot akarják megszállni. Kövér 

László a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki budapesti plenáris 

ülésén kiemelte: az újszerű hadviselés célja az európai közösség természetes identitásának 

felszámolása, aminek hiányában a közösségek és az egyének nem tudják felismerni, 

érvényesíteni és szükség esetén megvédeni érdekeiket sem, így könnyebben alávethetők és 

uralhatók. Ezért a természetes európai identitások védelmére hivatott minden intézmény - a 

család, a keresztény egyházak és a nemzeti államok - folyamatos politikai, jogi és mentális 

támadások célkeresztjében van - mutatott rá.Az Országgyűlés elnöke kifejtette: az európai 

politika sokszor józan ésszel nehezen érthető felszíne alatt, a mélyben az identitásvédelem és 

az identitásrombolás politikai, gazdasági és szellemi erőinek példátlan összecsapása zajlik.  

 

Gulyás Gergely: Esterházy János kiállt Közép-Európa népeinek összefogásáért 

2019. március 9. – MTI, Mandiner, Híradó, fidesz.hu, HírTv 

Az Európában zajló folyamatok „nemcsak megengedik, hanem egyenesen kikövetelik a közép-

európai népek összefogását” – fogalmazott Gulyás Gergely. Esterházy János élete és halála 

arra tanít, hogy Közép-Európa népeinek szükségük van egymásra – mondta Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter a mártír sorsú felvidéki politikus emlékére rendezett 

ünnepségen szombaton a budapesti Szent István-bazilikában. A miniszter kiemelte: napjaink 

történelme, az Európában zajló folyamatok „nemcsak megengedik, hanem egyenesen 
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kikövetelik a közép-európai népek összefogását”. Esterházy János egész életével kiállt e népek 

közösségéért, és amikor rá „emlékezünk, elkötelezzük magunkat az összetartozás és az 

egymás iránti felelősség mellett” – fogalmazott Gulyás Gergely. 

 

A Miniszterelnökség támogatja a székely szabadság napja alkalmából szervezett 
felvonulást 
2019. március 10. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 888.hu, Mandiner, 

Lokál,transindex.ro, Erdély.ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatja a Székely Nemzeti Tanács 

által a székely szabadság napja alkalmából szervezett felvonulást, amelynek célja, hogy 

felhívja a figyelmet Székelyföld autonómiájának fontosságára. Az MTI-hez vasárnap 

eljuttatott közlemény szerint a magyar kormány továbbra is a leghatározottabban kiáll azon 

álláspontja mellett, hogy az autonómia, az önrendelkezés joga a kisebbségben élő közösségek 

megmaradásának biztosítéka. Egy közösség csak akkor tud megmaradni, ha sorsát maga 

alakítja, ha a közösség jövője szempontjából legfontosabb kérdésekről maga dönt. A 

székelység autonómiaigénye megalapozott és jogszerű, hiszen semmivel sem kíván többet, 

mint Európa számos más nemzeti kisebbsége: szabadon használni nyelvét és nemzeti 

jelképeit egy olyan autonómiaformában, amely nem sérti a többségi nemzetet, és amelyre 

Európában számos jól működő példa van - áll a közleményben. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közleményben úgy fogalmazott: 

Székelyföld autonómiájának kérdése minden magyar ember ügye, fontos, hogy emellett 

minden lehetséges alkalommal szót emeljünk. Március 10-én, a székely vértanúk 

marosvásárhelyi kivégzésének évfordulóján különösen fontos, hogy minél nagyobb számban 

hallassuk a hangunkat és közösen álljunk ki a székelység autonómiaigénye mellett - 

hangsúlyozta az államtitkár. 

 

Zárónyilatkozat: 2020 legyen a nemzeti összetartozás éve! 
2019. március 8. – MTI, Híradó, Gondola, Felvidék Ma, KárpátHír, Pannon Rtv, Kárpátalja 

Ma, Körkép 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) – összhangban Kövér László 

házelnök javaslatával – felkéri az Országgyűlést és a magyar kormányt, hogy a 2020-as 

esztendőt nyilvánítsa a nemzeti összetartozás évének – többek között ezt tartalmazza a fórum 

budapesti plenáris ülésén pénteken elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumban – amelyet 

az MTI-hez is eljuttattak – a résztvevők felkérik a kormányt és az Országgyűlést, hozza meg a 

hatáskörébe tartozó mindazon döntéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a nemzet 

méltóképpen emlékezhessen a trianoni tragédiára, tiszteleghessen száz év egymást követő 

magyar nemzedékeinek nemzethűsége előtt annak érdekében, hogy ezen emlékév által is erőt 

meríthessen önazonossága jövőbeni megőrzéséhez. 
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Fekete Péter: a Csemadoknak fontos szerepe van és lesz a felvidéki magyarság 
jövőjének építésében 
2019. március 9. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, Magyar Szó, Kárpátalja Ma, Ma7.sk, 

Felvidék Ma 

A Csemadoknak fontos szerepe van abban a közös jövőépítésben, amely a felvidéki 

magyarságra vár - jelentette ki Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(Emmi) kulturális államtitkára szombaton Érsekújvárban a felvidéki magyarság legnagyobb 

kulturális-közéleti szervezete, a Csemadok megalapításának 70. évfordulója alkalmából 

tartott központi ünnepségen. A városi művelődési központban tartott eseményen a Csemadok 

tagjain kívül, a felvidéki magyarság politikai és civil érdekképviseletének, valamint számos 

külhoni magyar szervezetnek a képviselői is részt vettek. Beszédében Fekete Péter felidézte a 

Csemadok létrejöttének körülményeit, kiemelve, hogy az akkori kommunista államapparátus 

jóváhagyásával és célkitűzései mentén létrehozott szervezet a helyi magyarság érdekvédelmi 

szervezetévé tudott válni, annak ellenére is, hogy létrehozásakor a kommunista rendszer 

eleve elutasította ennek lehetőségét. Rámutatott: a szocializmushoz vezető út, akárcsak 

Csehszlovákia, azóta a múlté, ám a Csemadok - amely kezdetektől fogva a magyarság 

érdekvédelmi funkcióját töltötte be - önszerveződéssel megtartotta magát, a felvidéki 

magyarság szellemi-erkölcsi központja lett, hetven éven keresztül az tudott maradni, s ma is 

az. 

 
Németh Zsolt: erőteljes magyar képviseletre van szükség az Európai 
Parlamentben 
2019. március 10. – MTI, Magyar Hírlap, Erdély Ma 

Európai Bizottságnak foglalkoznia kell a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott, a nemzeti 

régiókról szóló kezdeményezéssel. Erőteljes magyar képviseletre van szükség az Európai 

Parlamentben (EP), hogy Székelyföld autonómiája valósággá váljon az Európai Unióban (EU) 

és Európa valóban a régiók Európája legyen - mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke vasárnap a székely szabadság napja alkalmából a budapesti Hősök terén tartott 

rendezvényen. Németh Zsolt az Európai Bíróság csütörtöki döntéséről beszélt, amely szerint 

az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által benyújtott, a 

nemzeti régiókról szóló kezdeményezéssel, amely arra irányul, hogy az EU kezelje kiemelt 

figyelemmel a nemzeti kisebbségi régiókat.   

 

Székelyföld autonómiájáért tüntettek Marosvásárhelyen 
2019. március 10. – MTI, Híradó, Lokál, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro 

Székelyföld területi autonómiáját és az úgynevezett terrorper nyomán Romániában 

bebörtönzött székelyek szabadon bocsátását követelte vasárnap Marosvásárhelyen a székely 

szabadság napja alkalmából tartott demonstráció több ezer résztvevője. A tüntetés 

kiáltványát a demonstrációt meghirdető Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Izsák Balázs 

olvasta fel az 1854-ben kivégzett székely vértanúk emlékműve körül összesereglett tömeg 
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előtt, szavait a tüntetők többször is az “autonómiát” rigmust skandálva szakították félbe. A 

közfelkiáltással elfogadott petícióban a tüntetők tiltakoznak “a román állampolgárságú 

magyarok elnyomása, a magyar közösség megfélemlítése” ellen. A dokumentumban 

hiteltelennek nevezik az EU soros elnökségét ellátó Románia jelmondatát, miszerint “A 

kohézió európai érték”, azzal vádolva a bukaresti kormányt, hogy szándékosan elszegényíti 

Székelyföldet és ehhez uniós eszközöket is igénybe vesz. A tüntetők azt követelték, hogy 

Bukarest hagyjon fel ezzel a gyakorlattal és kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról a 

székely nép legitim képviselőivel. 

 

Grezsa István: úttörő kezdeményezés, hogy üdülőt vásárolt a Kárpátaljai 
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 
2019. március 9. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Promenád, Magyar Szó, KárpátHír 

Úttörő kezdeményezés a Kárpát-medencében, hogy hegyi panziót vásárolt a magyar kormány 

támogatásával a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a tagjai számára, 

ami a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradását is szolgálja – jelentette ki Grezsa István 

miniszteri biztos szombaton a nagybereznai járási Viharos (Viska) településén működő 

Vadvölgy Panzióban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos abból az alkalomból tartott közös sajtótájékoztatót Török Dénessel, a KMNE 

elnökével, hogy a kárpátaljai nagycsaládosok részvételével a hétvégén önkéntes munka 

keretében rendezték a tavaly megvásárolt panzió közvetlen környezetét és a hozzá tartozó 1,3 

hektáros területet. 

 

Nagyváradra is kellene akadémia – a székelyföldi régiók után a Partiumban is 
fejlesztené a labdarúgást a magyar kormány 
2019. március 8. – Krónika, Bihari Napló 

Nagyváradra is kellene egy futballakadémia – vallja Jenei Imre. A Steaua egykori BEK-

győztes edzője, a román és a magyar válogatottak volt szövetségi kapitánya Orbán Viktornak, 

Magyarország miniszterelnökének a kérésére tanácsadói szerepkört vállalt egy esetleges 

partiumi labdarúgó-akadémia kialakításában. A Gazeta Sporturilor számolt be csütörtökön 

elsőként arról, hogy a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiát és a Sepsi OSK futball-

infrastruktúrát már támogató anyaországi kormány a nyugat-erdélyi régiókat is bekapcsolná 

a hálózatába, de mint azt Jenei a Krónikának elmondta: egyelőre nincs konkrét helyszín 

kiválasztva a projekt számára. 

 

Provokációnak tartja az SZNT, hogy Marosvásárhelyen eltüntetnék a székely 
jelképeket 
2019. március 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az SZNT a magyarsággal szembeni provokációnak tekinti, hogy Claudiu Maior, Dorin 

Floreának, a megyeszékhely polgármesterének tanácsadója a Székely Vértanúk emlékműve 
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köré térkőből frissen kirakott székely jelkép, a nyolcágú csillag eltüntetésére utasította a 

városháza alkalmazottait. Maior ugyanakkor a közelben lévő forrásnál elhelyezett, székely 

jelképeket és kétnyelvű feliratot – Székely vértanúk kútja/Izvorul secuilor martiri – is 

tartalmazó tábla eltávolítására is utasítást adott. Erre azt követően került sor, hogy Sergiu 

Papuc alpolgármester az SZNT szerint kijelentette: „nem csinálunk úgynevezett Székelyföldet 

a November 7 lakónegyedből.” 

 

Felújított Petőfi-emléktábla előtt ünnepelnek Kolozsváron március 15-én  
2019. március 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Kolozsvár önkormányzata március 15-re felújítja az egykori Biasini-szállón található Petőfi-

emléktáblát - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Oláh Emese, Kolozsvár 

alpolgármestere, ahol egyben az RMDSZ kolozsvári és Kolozs megyei ünnepi rendezvényeit is 

ismertették.  

 

Kis lépés vagy győzelem: mit is jelent az SZNT európai polgári 
kezdeményezéséről született döntés?  
2019. március 8. – transindex.ro 

A transindex.ro szerint „minden összevetve megállapítható, hogy a kezdeményezés, amely 

végső soron a székely autonómiatörekvést hivatott erősíteni, most csak azért nyert az Európai 

Bíróságon, mert az EB eljárási hibát vétett. De végső soron az SZNT érvelését nem valószínű, 

hogy elfogadják, mivel az ítélet igazat adott a törvényszéknek abban, hogy a nemzeti 

kisebbségi régiók sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzői a kohéziós politika 

céljából nem vehetők figyelembe”. 

 
Megbukott volna az RMDSZ-MPP koalíciós lista a választási irodánál  
2019. március 18. – maszol.ro 

Az USR PLUS 2020 Szövetséghez hasonlóan az esetleges RMDSZ-MPP koalíció európai 

parlamenti választásokon való indulását is elutasította volna a Központi Választási Iroda 

(BEC). A polgáriak elnöke ugyanis a pártjegyzék szerint továbbra is Szász Jenő. Az RMDSZ 

mindesetre az utolsó percig fenntartja azt az ajánlatát, hogy az MPP indítson jelöltet a 

szövetség listáján.  

 

Asztalos Csaba: találkoztam már nőellenes nővel és rasszista romával is  
2019. március 8. – maszol.ro 

Óvakodik az általánosítástól, de úgy látja, a hazai lakosság körében léteznek a hátrányos 

megkülönböztetés helyzetei és esetei, amelyeket „kezelni kell” – vélekedik Asztalos Csaba, az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke, akit az általa vezetett intézmény 

rendelte legfrissebb IRES-felmérésről faggattak. Arra is rákérdeztek: ösztönzi-e a 

gyűlöletbeszédet vagy diszkriminatív-e bármilyen tekintetben az RMDSZ „másnaposok 

szövetsége” címmel ellátott mémje.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54706&Felujitott_Petofiemlektabla_elott_unnepelnek_Kolozsvaron_marcius_15en
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27698&Kis_lepes_vagy_gyozelem_mit_is_jelent_az_SZNT_europai_polgari_kezdemenyezeserol_szuletett_dontes?
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27698&Kis_lepes_vagy_gyozelem_mit_is_jelent_az_SZNT_europai_polgari_kezdemenyezeserol_szuletett_dontes?
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109124-megbukott-volna-az-rmdsz-mpp-koalicios-lista-a-valasztasi-irodanal
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109124-megbukott-volna-az-rmdsz-mpp-koalicios-lista-a-valasztasi-irodanal
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109095-asztalos-csaba-talalkoztam-mar-n-ellenes-n-vel-es-rasszista-romaval-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-lobogokat-oszt-szet-az-mpp-szekelyudvarhelyi-szervezete
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Székely lobogókat oszt szét az MPP székelyudvarhelyi szervezete 
2019. március 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem csak buzdít rá, de be is segít a székely zászlók magán területen történő kitűzésére a 

Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi szervezete, akiktől ingyenesen lehet lobogókat 

igényelni – hangzott el egy pénteki sajtótájékoztatón. Mindemellett a polgáriak továbbra is 

gyűjtik a támogatói aláírásokat magyarellenességéről elhíresült Dan Tanasă ellen tett 

feljelentéssel kapcsolatban. 

 

Kelemen Hunor szerint balul sült volna el az MPP–RMDSZ-koalíció, mert nem 
Mezei János szerepel hivatalosan elnökként 
2019. március 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kelemen Hunor szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ma bajban 

lenne, ha választási szövetséget kötött volna a Magyar Polgári Párttal (MPP). Az RMDSZ 

elnöke a szövetség kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 

szombati, nagyváradi ülésén tartott politikai tájékoztatójában beszélt erről. Megemlítette, 

hogy a Központi Választási Iroda azért nem jegyezte be két ellenzéki párt szövetségét, mert a 

pártok országos regiszterében nem azok a személyek szerepelnek a pártok elnökeiként, akik 

ma vezetik ezeket az alakulatokat. 

 

Megerősítette az RMDSZ EP-jelöltlistáját szombati nagyváradi ülésén a 
Szövetségi Képviselők Tanácsa 
2019. március 9. – MTI, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kisparlamentjének tekintett Szövetségi 

Képviselők Tanácsa (SZKT) szombati nagyváradi ülésén megerősítette a szövetség európai 

parlamenti jelöltlistájának az első öt helyére jelölt politikusok rangsorát. A listán Winkler 

Gyula európai parlamenti képviselő, és Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója (FUEN) elnöke szerepel a befutónak számító két első helyen, őket a harmadik helyen 

Hegedüs Csilla, a szövetség kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, negyedik helyen Oltean 

Csongor, az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (Miért) elnöke, ötödik helyen pedig Sógor Csaba leköszönő EP-képviselő követi. Az 

SZKT Kelemen Hunor elnökre bízta a lista további helyeinek a betöltését. A testület arról is 

döntött, hogy a leadási határidő előtti utolsó pillanatig nyitva hagyja a listát az ötödik helytől 

hátrafelé a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vagy az erdélyi 

magyar civil társadalom esetleges jelöltjei számára. A végső listát a Szövetségi Állandó 

Tanácsnak kell majd jóváhagynia. Kelemen Hunor az SZKT ülését követő sajtótájékoztatón 

elmondta, ő maga fogja elfoglalni a jelöltlista utolsó, 43. helyét.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-lobogokat-oszt-szet-az-mpp-szekelyudvarhelyi-szervezete
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-mindig-szasz-jeno-szerepel-a-partok-regisztereben-az-mpp-elnokekent-n-kelemen-hunor-szerint-balul-sult-volna-el-a-koalicio
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-mindig-szasz-jeno-szerepel-a-partok-regisztereben-az-mpp-elnokekent-n-kelemen-hunor-szerint-balul-sult-volna-el-a-koalicio
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megerositette-az-rmdsz-ep-jeloltlistajat-szombati-nagyvaradi-ulesen-a-szovetsegi-kepviselok-tanacsa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megerositette-az-rmdsz-ep-jeloltlistajat-szombati-nagyvaradi-ulesen-a-szovetsegi-kepviselok-tanacsa


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 11. 
7 

Oktogonná alakították a székely vértanúk emlékműve körül kirakott csillagot 
Marosvásárhelyen 
2019. március 9. – MTI, Krónika, tranisndex.ro, maszol.ro 

Marosvásárhelyen oktogonná alakították a székely vértanúk emlékműve körüli kockakőből 

kirakott csillagot, hogy ne idézze a székely zászló nyolcszögű csillag-motívumát. Amint a 

közösségi hálón megosztott fényképekből kiderült: a kockakőből kirakott csillag csúcsait 

péntekről szombatra szegélykővel kötötték össze, és a csúcsok közötti területet is kockakővel 

burkolták. Az emlékmű körüli lekövezett mezőben már csak a burkolat belsejében 

meghagyott szegélykövek rajzolják ki a csillag motívumot. A helyi hatóságok utasítására a 

térrendezést végző munkások eltávolították az emlékműtől pár méterre lévő csorgó fölötti 

táblát is, amely a székely nap és hold közé illesztve jelenítette meg román és magyar nyelven a 

„Székely vértanúk kútja” feliratot. 

 

Az EP-válaszások után dől el, hogy ügyvezető elnök marad-e Porcsalmi Bálint 
2019. március 9. – maszol.ro, Krónika 

Ha rajta múlik, továbbra is Porcsalmi Bálintra bízná az RMDSZ ügyvezető elnöki tisztségét, 

de csak az EP-választások után dől el, hogy ki kerül ebbe a funkcióba – válaszolta az 

Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) szombati ülése után újságírói kérdésre Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnök elmondta, hogy a választási kampány miatt nem történt meg az 

ügyvezető elnökség megújítása. Szerinte a kampány alatt nem kell a szervezetet 

„újragombolni”, és határidőn belül vannak, mivel nem járt még le a jelenlegi ügyvezető 

elnökség négy éves mandátuma.  

 

Székely Szabadság tere Sepsiszentgyörgyön 
2019. március 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Székely Szabadság tere nevet adta a sepsiszentgyörgyi önkormányzat annak a térnek, ahol 

öt éve minden március 10-én a Székely Szabadság Napját ünneplik. Ezt vasárnap Antal Árpád 

polgármester jelentette be a megemlékezésre összegyűlt több száz sepsiszentgyörgyi előtt. A 

teret hat évvel ezelőtt rendezte az önkormányzat, 2014. március 10-én avatták fel itt a Turul-

szobrot. „Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnökének javaslatára az önkormányzat 

névadó bizottsága arról döntött, hogy a teret a Székely Szabadság terének fogják hívni. Ha a 

prefektus és a megélhetési provokátorok nem tesznek keresztbe, hamarosan a táblákat is 

kihelyezzük” – mondta a polgármester.  

 

Gyerekvállalás ösztönzésével a demográfiai katasztrófa ellen 
2019. március 11. – Krónika 

Európa országai közül 2017-ben Romániában és Bosznia-Hercegovinában volt a legkisebb a 

teljes termékenységi arányszám, 1,2 – azaz ennyi volt a szülőképes korú női népességre jutó 

születések átlaga, ami gyakorlatilag demográfiai katasztrófát jelent. Eközben Magyarország a 

bőkezű családtámogatási programoknak köszönhetően előrelépett a sereghajtó államok 

közül. Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, a szövetség családügyi szakpolitikusa a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/oktogonna-alakitottak-a-szekely-vertanuk-emlekmuve-korul-kirakott-csillagot-marosvasarhelyen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/oktogonna-alakitottak-a-szekely-vertanuk-emlekmuve-korul-kirakott-csillagot-marosvasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109147-az-ep-valaszasok-utan-d-l-el-hogy-ugyvezet-elnok-marad-e-porcsalmi-balint
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109147-az-ep-valaszasok-utan-d-l-el-hogy-ugyvezet-elnok-marad-e-porcsalmi-balint
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-szabadsag-tere-sepsiszentgyorgyon
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Krónikának elmondta: a magyar példa ismeretében közvitát kezdeményezne egy új romániai 

családtámogatási modell kialakításáról, amelyhez mindenekelőtt politikai partnereket kell 

keresni. 

 

Az MKP kiáll a nagyszarvai önkormányzat mellett 
2019. március 8. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja egyértelműen és határozottan kiáll a nagyszarvai önkormányzat 

mellett. A községben szlovák iskolát követelő szülők BKZ Kezdeményezés elnevezésű 

társulása március 7-i sajtótájékoztatóján újra megerősítést nyert, hogy az ügy már rég 

elveszítette oktatásügyi jellegét, egyértelműen belpolitikai színezete van. Tény, hogy a helyi 

szlovák gyermekek számára (is) alapvető, elemi jog az elérhető anyanyelvű oktatás. Ám a 

nagyszarvai önkormányzat megtalálta a módot, amely kevés utaztatással, rövid távolságot 

megtéve kínál jó megoldást a gyermekek és szüleik számára anélkül, hogy a színmagyar 

községben szlovák iskolát indítana. A helyben szlovák oktatást követelő szülők azonban ezt 

nem tudják elfogadni, így szinte állóháborút indítottak az önkormányzat ellen. Ha valaki 

feltenné (fel is teszi) a kérdést, mi vajon mit tennénk, ha magyar nyelvű oktatást szeretnénk 

elérni egy nem magyarlakta vidéken, a válasz az, hogy a kérdés nem releváns. 

 
Ötéves lett a füleki Via Nova ICS 
2019. március 8. – Ma7.sk 

Idén ötéves lett a füleki Via Nova ICS csapata, amelynek nevéhez olyan nagyszabású 

rendezvények kapcsolódnak, mint a VárLak Fesztivál, a VárLak Családi piknik és a Magyar 

bulik. De több kisebb volumenű rendezvényt - filmesteket, kvízesteket, lan partykat - is 

szerveznek. A csapat célja, hogy a helyi fiatalság részére minőségi kulturális programokat 

kínáljanak. Az idei évtől, immár hivatalosan bejegyzett polgári társulással, a Iuvenis 

Neogradiensis-szel szervezik rendezvényeiket, illetve az elnökséget az eddigi 5 főről 9 főre 

bővítették, hogy teret adjanak az új és fiatalabb tagjaiknak is. 

 

Nagyszarva - Nem tágítanak a szlovák osztályokat követelő szülők 
2019. március 8. – Ma7.sk, bumm.sk 

Csütörtökön Pozsonyban találkoztak a BKZ Kezdeményezéshez (Iniciatíva BKZ) tartozó 

szülők, hogy megbeszéljék a nagyszarvai (Rohovce) szlovák alapiskola létrehozásával 

kapcsolatos problémákat. Körülbelül egy hónap múlva kezdődik a beiratkozás, és a 

dunaszerdahelyi járásbeli Nagyszarván és környékén élő szlovák szülők problémája továbbra 

sincs megoldva. A találkozó szervezői elmondták: az a törvénymódosítás, amely szerint a 

szlovák tannyelvű alapiskolákkal nem rendelkező településeknek igazodniuk kell a lakosok 

igényeihez, a gyakorlatban eddig semmit sem segített. A találkozón a szülők azt is elmondták, 

hogy nemrég Nagyszarva új polgármesterét is megszólították az ügyben, de a polgármester - a 

kevés diákra hivatkozva - nem tett eleget a kérésüknek 
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https://felvidek.ma/2019/03/az-mkp-kiall-a-nagyszarvai-onkormanyzat-mellett/
https://ma7.sk/tajaink/oteves-lett-a-fuleki-via-nova-ics
https://www.bumm.sk/regio/2019/03/08/nagyszarva-nem-tagitanak-a-szlovak-osztalyokat-kovetelo-szulok
https://www.bumm.sk/regio/2019/03/08/nagyszarva-nem-tagitanak-a-szlovak-osztalyokat-kovetelo-szulok
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Fiatalokkal bővült a Csemadok Füleki Alapszervezete 
2019. március 9. – Felvidék Ma 

Március 8-án, nőnapon tartotta évzáró taggyűlését a Csemadok Füleki Alapszervezete, melyre 

a Magyar Közösségi Házban került sor. Az egybegyűlteket Fekete Gábor, a Csemadok Füleki 

Alapszervezetének alelnöke üdvözölte és a hölgyeket e jeles nap alkalmából külön is 

köszöntötte. A gyűlés üde színfoltja volt a Füleki Gimnázium Legere csapatának 

kultúrműsora. Ezt követően Szvorák Zsuzsanna, a Csemadok Füleki Alapszervezetének 

elnöke, megtartotta elnöki beszámolóját, kiértékelte a 2018-as esztendőt és ismertette a 

2019-es év munkatervét. 

 
Szülőföldön Magyarul Program – kezdődik a támogatási kérelmek benyújtása 
2019. március 10. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége értesíti az érintetteket, hogy a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 2019. március 8-án meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című programra 

vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, illetve hallgatói 

támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására a jelenlegi, aktuális tanévre. 

 

Kormányok jönnek-mennek, de a Csemadok marad 
2019. március 10. – Ma7.sk 

A Csemadok megalakulásának 70. évfordulójára tartott megemlékezés péntek délután 

kezdődött Érsekújvárott és szombat délelőtt a kultúrházban ünnepi üléssel folytatódott, ahol 

átadták a HŰSÉGÉRT emlékplaketteket és emlékérméket. A rendezvény a Zoboralja öröksége 

műsorral zárult. Az ünnepi ülésen Érsekújvár polgármestere, Klein Ottokár köszöntötte a 

résztvevőket. Büszkén említette, a Csemadok volt karrierje bölcsője, ahol már nagyszülei is 

tevékenykedtek, sőt a székházépítésből is kivették a részüket. Édesanyja játszott a Záhorský 

Elemér vezette színjátszó csoportban, néptáncolt, később pedig néptánccsoportot vezetett. 

 

A Via Nova Felvidéki Ifjúsági Parlament első ünnepi ülése Zoboralján 
2019. március 10. – Ma7.sk 

A Csitári hegyek alatt című népdallal indult a Via Nova Felvidéki Ifjúsági Parlament március 

9-10-én tartott első ünnepi ülése a helyi Nefelejcs hagyományőrző csoport előadásában 

Alsóbodokon, az Esterházy János Zarándokközpontban. „Kulcsár Ferenc felvidéki író írja: A 

szülőföld tegnap ültetett fa, s ha nem gondoznánk, nem öntöznénk, holnapra kiszáradna. 

Minél nagyobb a külvilág nyomása, annál jobban kell őriznünk értékeinket, ősi 

örökségünket.” 

 

Köszönetet mondott a vajdasági magyaroknak Potápi Árpád János 
2019. március 8. – Pannon RTV 

Köszönetet mondott a vajdaságban élő kettős állampolgársággal rendelkező magyaroknak 

Potápi Árpád János. Elmondta, a 2018-as év egyik legnagyobb nemzetpolitikai eredménye az 
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https://ma7.sk/tajaink/fiatalokkal-bovult-a-csemadok-fuleki-alapszervezete
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/szulofoldon-magyarul-program-n-kezdodik-a-tamogatasi-kerelmek-benyujtasa
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/szulofoldon-magyarul-program-n-kezdodik-a-tamogatasi-kerelmek-benyujtasa
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kormanyok-jonnek-mennek-de-a-csemadok-marad
https://felvidek.ma/2019/03/a-via-nova-felvideki-ifjusagi-parlament-elso-unnepi-ulese-zoboraljan/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/koszonetet-mondott-vajdasagi-magyaroknak-potapi-arpad-janos
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április 8-i választások voltak, amelyen nagy számú vajdasági választópolgár vett rész és 

szavazott bizalmat a Fidesz-KDNP pártszövetségnek. 

 

Fontos, hogy az EP választásokon minél több vajdasági magyar szavazzon 
2019. március  8. – Pannon RTV  

Hajnal Jenő mindenekelőtt azt tartja nagy előrelépésnek, hogy az anyaországi választásokon 

már a külhoni magyar állampolgárok is véleményt nyilváníthatnak. 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, fontos, hogy az európai parlamenti 

választásokon is minél több vajdasági kettős állampolgár szavazzon. 

 

Hőseink igyekezete nem volt hiábavaló 
2019. március 11. – Magyar Szó  

A kegyelet virágait helyezték el vasárnap délután Bajmokon, a paprenyacsai temetőben 

Töröky Pál kántortanító síremlékén, aki katonaként vett részt a kaponyai ütközetben az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. A volt bajmoki kántor sírjának koszorúzása 

után a helyiek a kaponyai összecsapás helyszínére vonultak. 

 
Górcső alatt a büntetőjog 
2019. március 11. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Jogászkonferenciát szervezett a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szombaton a 

szabadkai Pátria Szállóban. Az egylet három éve alakult, és jelenleg több mint 150 tagot 

számlál. Az ötödik konferenciára mintegy 80 résztvevő érkezett Vajdaságból, 

Magyarországról és Erdélyből. A jogi reformok című tanácskozás témái leginkább a 

büntetőjogra helyezték a hangsúlyt. 

 

Ady Endre-ösztöndíj 38 tehetséges délvidéki diáknak 
2019. március 8. – Vajdaság MA 

Tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű vajdasági diákok, összesen 38-an részesülnek 

idén az egyszeri 100 ezer forintos dinár ellenértékű Ady-ösztöndíjban. A 6-8. osztályos, illetve 

középiskolás diákok egy része pénteken délben Szabadkán, a Pedagógusházban írta alá a 

szerződéseket. Kormányos Róbertet, a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács alelnökét kérdeztük a 

támogatás kapcsán. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tájékozódott az Amerikai Magyar Koalíció 
küldöttsége Beregszászon 
2019. március 10. – MTI, Híradó, PestiSrácok, Echo Tv, Hír Tv, karpatalja.ma, Kárpátalja, 

Kárpáthír, Erdély.ma 

A kárpátaljai magyarság vezetőivel tárgyalt és a közösség helyzetéről tájékozódott kétnapos 

látogatása során Beregszászon az Amerikai Magyar Koalíció (AMK) küldöttsége. George 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fontos-hogy-az-ep-valasztasokon-minel-tobb-vajdasagi-magyar-szavazzon
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fontos-hogy-az-ep-valasztasokon-minel-tobb-vajdasagi-magyar-szavazzon
https://www.magyarszo.rs/hu/3931/vajdasag/198618/H%C5%91seink-igyekezete-nem-volt-hi%C3%A1baval%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3931/kozelet/198612/G%C3%B3rcs%C5%91-alatt-a-b%C3%BCntet%C5%91jog.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3931/kozelet/198612/G%C3%B3rcs%C5%91-alatt-a-b%C3%BCntet%C5%91jog.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23403/Ady-Endre-osztondij-38-tehetseges-delvideki-diaknak.html
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/03/10/a-karpataljai-magyarsag-helyzeterol-tajekozodott-az-amerikai-magyar-koalicio-kuldottsege
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/03/10/a-karpataljai-magyarsag-helyzeterol-tajekozodott-az-amerikai-magyar-koalicio-kuldottsege
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/03/10/a-karpataljai-magyarsag-helyzeterol-tajekozodott-az-amerikai-magyar-koalicio-kuldottsege
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Pataki, New York állam volt kormányzója, Maximilian Teleki, az AMK tiszteletbeli elnöke és 

Szekeres Zsolt, a szervezet kincstárnoka szombaton találkozott a kárpátaljai magyar 

szervezetek vezetővel, a történelmi egyházak püspökeivel és megyei önkormányzati 

képviselőkkel. A találkozón a közösség vezetői tájékoztatták a vendégeket a kárpátaljai 

magyarok helyzetéről és a kisebbségi jogaik védelmében folytatott küzdelmükről. Az AMK 

küldöttsége vasárnap délelőtt szentmisén vett részt a beregszászi római katolikus 

templomban. A szertartás végén George Pataki beszédet mondott a templomot zsúfolásig 

megtöltő hívek előtt. A volt kormányzó aggodalmának adott hangot a kárpátaljai magyarságot 

a központi ukrán hatalom részéről sorozatban érő jogsértések miatt. Hangsúlyozta, Kijevnek 

tudomásul kell vennie, hogy a kárpátaljai magyarok lojális polgárai Ukrajnának, amit azzal is 

bizonyítottak, hogy eddig 13 magyar esett el a kelet-ukrajnai harcokban, és több száz magyar 

vett és vesz részt katonaként az ország védelmében. 

 
„Segíteni akarunk és segíteni tudunk” – a Kisebbségi Jogvédő Intézet látogatott 
vidékünkre 
2019. március 8. – karpatalja.ma 

Az idézett szavakkal kezdte Csóti György, az intézet igazgatója hírportálunknak szánt 

bemutatkozását, illetve kárpátaljai látogatásuk ismertetését március 7-én, Beregszászban. A 

Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) egy budapesti székhelyű szervezet, mely mára már az egész 

Kárpát-medencében kiépítette az általuk támogatott ingyenes jogsegélyszolgálatot, mellyel 

elősegíti a magyar nemzeti kisebbségként élő polgárok hatékony jogvédelmét. Emellett évente 

több nemzetközi konferenciát, nyári egyetemet szerveznek, illetve megannyi kiadvány 

megjelenítését, valamint peres ügyeket támogatnak Kárpát-medence-szerte, melyekkel 

szintén a kisebbségben élő magyar nemzetiségű polgárokat részesít előnyben. 

 

Felújítás miatt lezárják a nevickei várat 
2019. március 9.  – Kárpátalja  

Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) vezetőjének hivatalos 

honlapján megjelent a hír, miszerint a 2019-es év folyamán tervezik a nevickei vár felújítását. 

Az információk szerint legelőször a toronyrészt fogják felújítani, mivel az már életveszélyes 

állapotban van. A projektre összesen 10,5 millió hrivnyát különítenek el. A felújítási 

munkálatok alatt a vár nem látogatható. 

 

Meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő 
2019. március 10. – volksgruppen.orf.at 

Meghalt Szombathely és a magyar holokauszt-túlélők legidősebbje, Spiegler Elemér. Tavaly 

augusztus 24-én töltötte be 106-ik életévét. Spiegler Elemérrel, aki Felsőőr környékén 

született az ORF Burgenland is számos interjút készített az évek során. Egy pár évvel ezelőtti 

interjúnkkal búcsúzunk tőle. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/segiteni-akarunk-es-segiteni-tudunk-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-latogatott-videkunkre/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/segiteni-akarunk-es-segiteni-tudunk-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-latogatott-videkunkre/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/segiteni-akarunk-es-segiteni-tudunk-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-latogatott-videkunkre/
https://www.karpataljalap.net/2019/03/09/felujitas-miatt-lezarjak-nevickei-varat
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2969244/
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Adj’Isten magyarok március 10-én 
2019. március 9. – volksgruupen.orf.at 

„Adj’Isten magyarok” televíziós magazinműsorunkkal egy évben hat alkalommal 

jelentkezünk. Adásainkban a burgenlandi és a bécsi magyarság politikai, közéleti és kulturális 

témáival foglalkozunk. Márciusi adásunk helyszíne a bécsi Trautson-palota. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Öt kontinens 

2019. március 9. – Duna World 

 

Közel egy éve emlékévet hirdetett a Magyar Építőművészek Szövetsége és az Emberi Méltóság 

Tanácsa a kiváló építész Hugyecz László tiszteletére. Céljuk az volt, hogy a hazánkban 

kevésbé, Sanghajban annál inkább ismert építész életművét bemutassák és ezzel erősítsék a 

kínai – magyar kapcsolatokat.  

 

1956 novemberében Szentgotthárdról gyalog indult Ausztriába az egykori postai dolgozó, 

Ugri Mihály. Az elmúlt évtizedekben ő volt a helyi magyar közösség motorja. Gratzi 

otthonában kerestük fel, ahol mesélt a kezdetekről és arról, miként talált új hazára. 

 

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

szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program ösztöndíjaira. A pályázat részleteiről 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár  sajtótájékoztatón számolt be.  

 

A közelmúltban Svédország magyar egyesületei nagy örömmel és szeretettel fogadták Kű 

Lajost, az Aranycsapat Alapítvány elnökét. A válogatott sportoló előadássorozatával több 

generációnak érdekes történeteket adott át a Puskás Öcsi vezette nemzeti tizenegyről.  

 

Észak- Amerikában, a néptánc kedvelői körében a február egyet jelent a Bokréta téli 

táborával. Már huszadik alkalommal szerveztek tánctábort a kelet-kanadai Montréalban. 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/televizio/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-03-09-i-adas/
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Magyar lány írt történelmet az ausztrál medencében. Fráter Lilit 2018-ban Ausztrália legjobb 

női pólósának választották.  

 

 

Térkép 

2019. március 9. – Duna World 

 

A magyarországi Otthon Segítünk Alapítvány támogatásával Felvidéken is megalakult a 

családsegítő szolgálat szervezete, méghozzá a két legkeletibb kisvárosban, Nagykaposon és 

Királyhelmecen. A nonprofit szervezet egy olyan segítő szolgálat, amelyben szakemberek által 

felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel segítenek a családoknak. Olyanoknak 

ajánlják fel segítségüket, ahol legalább egy 6 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek. 

 

Magyar Életfa-díjjal jutalmazza a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a több évtizedes 

tanítói, művészi munkát. Idén négy vajdasági alkotó részesült elismerésben: Németh Mátyás 

temerini fotográfus, a csókai verséneklő, Kónya Sándor, valamint két kórusvezető, Vendel 

Gyöngyi Kúláról és Beszédes Margit Újvidékről, akit következő riportunkban Önök is 

megismerhetnek.  

 

Minden tavasszal visszatérő esemény, hogy II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulóján a 

nevét viselő és emlékének ébren tartására figyelő szervezet, a Rákóczi Szövetség, koszorúzási 

ünnepséget tart Budapesten, a Kossuth téren, a fejedelem szobránál. Ezúttal kicsit korábban, 

és rendhagyó módon szervezték meg az ünnepséget. 

 

Pályázz! Támogasd tudásoddal a diaszpórában vagy a szórványban élő magyarságot! - így szól 

a nemzetpolitikai államtitkárság felhívása, hiszen 2019-ben is folytatódik a Kőrösi Csoma 

Sándor és a Petőfi Sándor Program. A pályázatok részleteiről Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár tartott sajtótájékoztatót a hét elején Budapesten. 

 

Idén is nagy sikere volt Kárpátalján a Magyar Konyha Hete elnevezésű gasztro-kulturális 

rendezvénysorozatnak. Az „ínyenchéten” harminc kárpátaljai étterem és borászat vett részt.  

 

Székelyek, tiszteletbeli székelyek és a székelyeket tisztelők vettek részt múlt szombaton a 6. 

Budapesti Székely Bálon.  A korábbi évekhez hasonlóan a jótékonysági céllal megrendezett 

bál bevételét székelyföldi és kárpátaljai magyar közösségeknek ajánlották fel. Következő 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-03-09-i-adas/
https://www.facebook.com/potapiarpad/?__tn__=K-R&eid=ARDQA6shrP0wr8tc6ysjB0XBzPtXsqk7ZlSGLUkTRlI1T-kMi79e_rgq4aQEcSY14M0VzYPY7j407xKm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2umreRB4E1_ykDuP31NHiHb_bOUiRpLr3MPq8DegLEx3F5W0D02-sYAK5IayY4Fyw_K1gJxeP5jzgiAq8sB4V-3pPfGbnqjd5RLC_cHC89L2dWYEMmHap1Sh10frkpCTkbkL7uYIQEZpV7Uss6-VP062lrszrTI4SyA5Z2kjcuYkxSbM9iDgBQe3l8ZOzEBx-ls65hERNjvGMnqCGXC-7aKFrafMUT5egDP6H-Rw9cxKYRlYTLnkMggSqUx0paLkL3pFMbQU4pcyLsbrwmfnc3PcAKCr4wS5KMEhi6gis6GGgQucBQolwOnT8DlIgZExmNSjMnx-b-trgxiFbY9Y7EICZ
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összeállításunkban megszólalnak a kedvezményezettek is. Egyikőjük a két Maros megyei 

gyermekotthont vezető, Pál atya azt mondta: a szeretet és a jó cselekedet, a boldogság alapja.   

 

Ingyenes citeraoktató tanfolyamot hirdet a Partium több településén Bertalan Attila 

citerakészítő, aki már negyedévszázada citerázik. Leginkább diákokkal foglalkozik, de a 

felnőttek jelentkezését sem utasítja vissza. Célja, hogy minél több emberrel megismertesse a 

jellegzetes népi hangszer sokoldalú hangzásvilágát a Partiumban. 

 

Bár a csillagászati tavasz, a tavaszi napéjegyenlőség napján, március 20-án kezdődik, mi úgy 

szeretnénk, ha ezen a hétvégén már gyönyörű idő köszöntene ránk. Ebben segítségünkre 

voltak a Hargita megyeiek is, akik 27 éve rendezik meg a Székelyföldi hagyományőrző 

farsangbúcsúztatót. Idén Csíkszentdomokos vállalta a házigazda szerepet. 

 

 

Határok nélkül  

2019. március 8. – Kossuth Rádió 

 

Jurij Bojko ukrán elnökjelölt az indulók közül eddig egyedüliként találkozót kért a kárpátaljai 

magyarság két politikai szervezetének vezetőjétől, Brenzovics Lászlótól, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökétől és Zubánics Lászlótól, az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség elnökétől.  Az ellenzéki politikus a közvélemény kutatások szerint a negyedik 

legnépszerűbb jelölt a több mint 40-ből.Ukrajnában március 31-én tartanak elnökválasztást. 

Iváncsik Attila összeállításában először Brenzovics László halljuk.  

 

Március 16-án tartják Szlovákiában az elnökválasztást. Ez már az 5. közvetlen 

államfőválasztás, még soha nem sikerült az első fordulóban megválasztani az elnököt, mert 

ahhoz a szavazásra jogosultak 50 százaléka plusz egy szavazat szükséges, most két héttel a 

voksolás előtt 13 jelölt van, várhatóan még lesznek visszalépések. Ki kivel van? És milyen lesz 

a felvidéki magyarok voksolási hajlandósága?  Kolek Zsolt, a ma7.sk politikai rovatának 

vezetőjét Haják Szabó Mária kérdezte. 

  

Egész Kárpát-medence készül március 15-re. Berettyóújfalu önkormányzata két kilométer 

hosszú nemzeti színű szalagot adott át a Bihar megyei RMDSZ székházában, hogy ismét közös 

szalagból készüljenek a kokárdák  az ünnepre. Ionescu Nikolett összeállítása. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-08_18-02-00&enddate=2019-03-08_18-40-00&ch=mr1
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Mi történt Moholon 1944-45 telén? Hány áldozata volt a partizánok vérengzésének? Hogy él 

ez a közösség emlékezetében és miről számol be a levéltári kutatás? Mohol 1944-1945 című 

tanulmánykötetet a napokban mutatták be a délvidéki Moholon. A könyv egyik szerzőjét  

Molnár Tibor zentai főlevéltárost Ternovácz Fanni kérdezte.   

 

 

Egy hétre Csíkszeredába költözik évad végén a kolozsvári Magyar Opera. A rendhagyó 

esemény kapcsán beszélgetett az opera ünnepi évadáról az intézmény igazgatójával, Oláh-Gál 

Elvira. 

 

Február utolsó hetében Montenegróban rendezték meg a római és görög katolikus papok 

teremfoci Európa-bajnokságát. Barazsuly István Temesvár-erzsébetvárosi plébános a román 

válogatott csatáraként vett részt a kontinensviadalon. A magyar válogatottal – amelynek 

tanulmányai idején maga is tagja volt – kétszer is találkoztak. A temesvári atya szerint a 

rendezvényen a sporton kívül fontos a közös misézés, a baráti találkozások és a torna 

helyszínével való ismerkedés is. Barazsuly Istvánnal Lehőcz László beszélgetett. 

 

 

Határok nélkül 

2019. március 9. – Kossuth Rádió 

 

A turizmus fellendítése és a szakemberképzés az elsődleges célja annak a március 1-én 

elindult határon átívelő projektnek, amelyet a Bihar Megyei Tanács nyert el, partnerségben a 

nagyváradi római katolikus püspökséggel és három egyházközséggel. A 2.7 millió euró 

összértékű projektben nem csak szakemberek képzését vállalták, de megújulnak a történelmi 

egyházak jelentős értékei is. 

 

 „...Ez már a csend, a szív jár még, dadog “  -   30 éve, 1989. február 21-én hunyt el san diegoi 

otthonában  Márai Sándor, posztumusz Kossuth díjas írónk, a 20. századi magyar irodalom 

egyik legkülönlegesebb alakja.  Nehéz időkben élt, ám írói pályájában hű volt önmagához,  a 

polgári értékrendhez – művei magyarországi kiadását nem engedélyezte, amíg a szovjet 

csapatok itt „állomásoztak”, és hű volt szülővárosához, Kassához. Márai városában, a  Magyar 

Kultúra Napján nyílt meg az emlékszobát felváltó hiánypótló és a világon egyedülálló tárlat, a 

Márai Emlékkiállítás, amely hétfő kivételével mindennap látogatható a Mészáros utcában.  

Mik a tapasztalatok? – érdeklődött Palcsó Zsóka.  

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-09_18-02-05&enddate=2019-03-09_18-40-05&ch=mr1
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Kassáról, a Márai Emlékkiállításról utunk Pozsonyba vezet György Csaba Borgó 

marosvásárhelyi születésű Munkácsy-díjas képzőművész nyomában. Szülővárosában eltöltött 

évei meghatározókká váltak számára – így Bolyai János alakja is, akinek Univerzum-modellje 

ihlette a kiállított alkotásokat. A művész első pozsonyi megnyitóján készült Haják szabó 

Mária összeállítása, amelyből az is kiderül, miért kapta a Borgó nevet.   

  

 

Sziveri Jánosról, a muzslyai születésű, Budapesten fiatalon elhunyt költőről halála után 

csaknem harminc évvel is nagyon keveset tudunk. A szülőföld azonban hűen ápolja emlékét. 

A nevét viselő muzslyai Művészeti Színpad elnöksége szoborban is meg kívánja örökíteni 

alakját. Ezért jártak Dudás Sándor szobrászművész csongrádi műtermében, hogy egyeztessék 

elképzeléseiket a készülő Sziveri Jánso szoborról. Kónya-Kovács Otília beszélgetései.  

  

A muzslyai Sziveri Jánost ábrázoló szobor terve után  - műsorunk végén – következzen egy 

könyvajánló! Metropolitan Opera – Kulisszatitkok a címe Csermák Zoltán új könyvének, amit 

Krénusz József emlékei alapján írt. Ki is Volt Krénusz József? Mit tudunk róla azon kívül, 

hogy 1956-ban hagyta el az országot, és négy évtizedig volt jegyszedő a Metben? 

 

 

Határok nélkül 

2019. március 10. – Kossuth Rádió 

 

Ma van a Székely Szabadság Napja. 1854. március 10-én végezték ki Marosvásárhelyen, a 

Postaréten a Makk-féle összeesküvés szervezőit: Gálfy Mihályt, Horváth Károlyt és Török 

Jánost. Rá két hétre pedig Sepsiszentgyörgyön Bartalis Ferencet és Váradi Józsefet.  

A főhajtás mellett az autonómia igényét is következetesen felmutatja a közösség, ezért 

Székelyföd más településeiről is sokan érkeznek Marosvásárhelyre. Oláh Gál Elvira 

összeállítása.  

 

Aradhoz nemcsak az 1848-49–es szabadságharc tragikus végkimenetele, a vereség vagy a 

fegyverletétel kötődik, hanem számos dicső harc is. 170 éve volt idén annak, hogy az aradiak 

hősiesen állták az osztrákok ágyútüzét és hogy utcáról utcára, házról házra verték vissza a 

lázadó szerb csapatokat a városban. Ennek a hosszú, körülbelül kilenc hónapon át tartó 

harcnak az emlékét idézi fel Puskel Péter aradi helytörténész Pataky Lehel Zsolt mikrofonja 

előtt. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-03-10_18-02-17&enddate=2019-03-10_18-40-17&ch=mr1
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Születésének 85. évfordulóján emlékművet avattak Palicson Sava Babić szerb író, költő, 

műfordító, egyetemi tanár tiszteletére. A kezdeményező Lovas Ildikó szabadkai író volt, a 

szobor felállítását pedig a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. Babić sokat tett azért, hogy a 

szerbség megismerhesse a magyar irodalmat, a magyar kultúrát. Több mint száz magyar 

művet fordított szerbre, a XIX. és a XX. század legfontosabb alkotásait. 2007-ben megkapta a 

Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését. Lovas Ildikóval Németh Ernő 

beszélget Sava Babić munkásságáról, illetve a műfordítás jelenlegi helyzetéről. 

 

Az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében, az Európai Unió támogatásával, a Zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri 

Nemzeti Történeti Emlékpark közös kutatást folytatott a Dél-Alföld agrár- és ipartörténetéről. 

A 19/20. század fordulóján az Osztrák – Magyar Monarchiában, a Tisza déli szakasza 

egységes volt, a hétköznapok földművelése tekintetében is és  agrár- és ipartörténet 

nézőpontból is. Trianon után megindul a térség lakóinak szétfejlődése, ami azután hazánk 

szovjet megszállásával fölgyorsul.  Ma erről a térségről úgy beszélünk, hogy  Csongrád és 

Bács-Kiskun megye, továbbá Bácska, Bánát és a Szerémség. A magyar és a szerb agrár-

kutatók közös munkája nyomán lényegében egységes kép jelenik meg a földművelés, agrár-

ipar szintjéről, termelési kultúrájáról. A közös kutatás eredménye egy Zentán és 

Ópusztaszeren kiadott tanulmánykötet, amelyről Vincze Gábor történész, a kötet egyik 

szerzője beszélt Tráser Lászlónak. 

 

 

 

 

 

 


