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Orbán: Magyarország biztonságos környezetet és biztos jövőt ajánl a 
fiataljainak 
2019. március 12. – MTI, Híyradó, kormany.hu, Magyar Nmezet, Magyar Hírlap, Origo, 

PestiSrácok, Lokál, Echo Tv, Hír Tv 

Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő - mondta Orbán 

Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Hungexpón, a XII. Szakma Sztár Fesztivál 

megnyitóján. "A mi fiataljaink a mi aranytartalékunk. Aki elereszti a fiataljait, az elveszíti a 

jövőjét. Márpedig Magyarország meg akarja nyerni a jövőt, ehhez pedig szükség lesz rátok" - 

fogalmazott a kormányfő a diákok előtt, akiknek azt is mondta: külföldön eltölteni 

valamennyi időt, tanulni, dolgozni mindig hasznos és jó dolog, de előbb-utóbb vissza kell 

térni, mert "a ti jövőtök nem ott, hanem itt vár rátok". Hozzátette: Magyarország jövője a mai 

fiatalok döntéseiből áll össze, amilyen szakmát, pályát, életet, jövőt választanak maguknak, 

olyan lesz az ország. A miniszterelnök kifejtette: a világban kíméletlen verseny indult a 

tehetséges, jól képzett és dolgozni akaró fiatalokért, a kiváló, versenyképes és szakképzett 

magyar fiatalokért sorban állnak a nyugati országok. Magyarországnak azonban szüksége van 

minden fiataljára - hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy Magyarországon a fiatalok 

versenyképes szakmát kaphatnak. Szólt a technikumi rendszer visszatéréséről, amely 

megnyithatja az egyetemek kapuit a fiatalok előtt, ha a szakma megszerzése után még 

akarnak tanulni. 

 

Semjén: a kitüntetettek életútja példa az egész magyarság számára 
2019. március 12. – MTI, Magyar Nemzet, Propeller, Lokál, , Felvidék Ma, karpatalja.ma, 

888.hu. Lokál, Mgayar Nmezet, Magyar Hírlap 

Egy nemzet akkor képes a megmaradásra, ha tagjaiban ott él a büszkeség és a tudat, hogy 

érdemes ahhoz a nemzethez tartozni – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 

március 15-e alkalmából rendezett állami kitüntetések átadásán kedden Budapesten. Semjén 

Zsolt a külhoni, nemzetiségi és egyházi élet kiemelkedő képviselőinek járó elismerések 

átadásán úgy fogalmazott: nincs még egy nép, amelyik arányait tekintve annyi Nobel-díjast 

adott a világnak, mint a magyarság, vagy annyi szentet a katolikus egyháznak, mint az Árpád-

háziak. Kitért arra is, hogy végig tekintve a történelmen, nincs egyetlen olyan kultúra sehol a 

világon, ahol valamilyen formában a kitüntetés, az elismerés ne létezne; az ember 

természetében van az igazságosság iránti igény, hogy a rendkívüli teljesítményeket 

méltóképpen elismerje. Semjén Zsolt szerint a kitüntetéseknek a magyarság szempontjából 

nemzetmegtartó erejük van, és amikor a magyar állam a nemzeti ünnepekhez kapcsolódva 

elismer valakit, azt a büszkeséget adja a magyarság minden tagjának, hogy a nemzetből ilyen 

nagyszerű emberek és ilyen nagyszerű teljesítmények fakadnak. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/orban-viktor-magyarorszag-biztonsagos-kornyezetet-es-biztos-jovot-ajanl-a-fiataljainak-5735168/
https://magyarnemzet.hu/belfold/orban-viktor-magyarorszag-biztonsagos-kornyezetet-es-biztos-jovot-ajanl-a-fiataljainak-5735168/
https://magyarnemzet.hu/belfold/orban-viktor-magyarorszag-biztonsagos-kornyezetet-es-biztos-jovot-ajanl-a-fiataljainak-5735168/
https://magyarnemzet.hu/belfold/semjen-zsolt-a-kitunteteseknek-nemzetmegtarto-erejuk-van-5732594/
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Újabb vállalkozások jöttek létre a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 
programjának keretében 
2019. március 12. – MTI, kormány.hu, Lokál,  Magyar Szó, Pannon RTV 

Mézüzemet és sertésfarmot nyitottak meg kedden a Vajdaságban a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési programjának részeként, amelynek keretösszege a tervezett 50 milliárd 

helyett már elérte a 65 milliárd forintot. Nagy István agrárminiszter a helyszínen elmondta, 

már látható, hogy a program eredményei a jövőbe mutatnak és példaként szolgálnak. A 

gazdaságfejlesztési program megélhetést és megmaradást biztosít a vajdasági magyar 

családoknak, és ez nemzetpolitikai és gazdasági kérdés egyben - jelentette ki. A tárcavezető a 

magyarkanizsai mézüzem átadásakor kiemelte, hogy "a magyar-magyar kapcsolatokat az 

egymás iránti felelősségvállalás jellemzi, amely két pilléren nyugszik: a nemzetrészek 

egységén és azok helyi érdekérvényesítő erején". "Erős helyi közösség nélkül nincs erős 

gazdaság" - szögezte le.  

 

Johannis már kénytelen volt kihirdetni a kisebbségi tannyelvű osztályok 
létrehozására vonatkozó törvényt 
2019. március 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kihirdette hétfőn Klaus Johannis államfő a törvényt, amelynek értelmében a megszabott 

minimális létszámnál kevesebb tanulóval is lehet kisebbségi tannyelvű osztályokat létrehozni 

azokon a településeken, ahol erre igény van. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy csak az 

oktatási tárca kisebbségi államtitkársága, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 

alárendeltségében működő oktatásügyi bizottság vagy az érintett kisebbségi közösség 

parlamenti képviseletét ellátó szervezet jóváhagyásával lehet átszervezni vagy megszüntetni 

az anyanyelvű osztályokat. A szenátus döntéshozó kamaraként februárban fogadta el a 

törvényt, amelyről másodszor szavazott. 

 

Átnyújtották Ecaterina Andronescu miniszternek a magyar orvosképzés 
önállóságának helyreállítását követelő petíciót 
2019. március 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

A marosvásárhelyi önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés intézményes helyreállítását 

követelő petíciót adtak át erdélyi magyar politikai szervezetek kedden Ecaterina Andronescu 

oktatási miniszternek Bukarestben. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke a Székely 

Nemzeti Tanáccsal (SZNT) közösen kezdeményezett petícióra összegyűlt több mint 16 ezer 

aláírást is átadta a tárcavezetőnek. A küldöttség önálló magyar kar létrehozását sürgette – a 

már magalakult angol kar mintájára – az immár Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai Egyetemként (MOGYTTE) működő intézményben, és a 

MOGYTTE „multikulturális jellegének törvényi garantálását” követelte. A találkozón az 
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https://webradio.hu/hirek/gazdasag/ujabb-vallalkozasok-jottek-letre-a-magyar-kormany-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programjanak-kereteben
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/ujabb-vallalkozasok-jottek-letre-a-magyar-kormany-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programjanak-kereteben
https://kronika.ro/belfold/johannis-mar-kenytelen-volt-kihirdetni-a-kisebbsegi-tannyelvu-osztalyok-letrehozasara-vonatkozo-torvenyt
https://kronika.ro/belfold/johannis-mar-kenytelen-volt-kihirdetni-a-kisebbsegi-tannyelvu-osztalyok-letrehozasara-vonatkozo-torvenyt
https://kronika.ro/belfold/atnyujtottak-ecaterina-andronescu-oktatasi-miniszternek-a-magyar-orvoskepzes-onallosaganak-helyreallitasat-kovetelo-peticiot
https://kronika.ro/belfold/atnyujtottak-ecaterina-andronescu-oktatasi-miniszternek-a-magyar-orvoskepzes-onallosaganak-helyreallitasat-kovetelo-peticiot
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EMNT sajtóirodája szerint Ecaterina Andronescu ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy segít a 

helyzet rendezésében, valamint egyeztetni fog az egyetem vezetőségével és a magyar 

oktatókkal is. 

 

Parlagon az agrárszakoktatás – meg kell történnie a generációváltásnak a 
mezőgazdaságban is 
2019. március 12. – Krónika 

Gyakorlatilag a nulláról kell kezdeni a mezőgazdasági szakoktatás átszervezését, hiszen az 

elmúlt évtizedekben a teljes infrastruktúrát „szétverték” – figyelmeztetnek a Krónikának 

nyilatkozó érintettek. Ma jól képzett szakemberekre van szükség, akik lépést tudnak tartani a 

technológia fejlődésével. Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő lapunknak elmondta, 

harminc év alatt teljesen elsorvadt az agrárszakoktatás, a folyamat már a kommunizmusban 

elkezdődött. „Kompromittálódott a mezőgazdasági szakképzés, összemosták a gyenge 

eredményekkel; amikor a kilencvenes években beindult a versengés a tanintézetek között, 

már egyre kevesebben jelentkeztek, megalázónak tartották, hogy mezőgazdasági szakiskolába 

járjanak, így lassan elsorvadt ez a szakoktatás” – írta le a jelenséget a főtanfelügyelő. 

 

Horogkeresztet firkáltak Márton Áron portréjára Kolozsváron 
2019. március 12. – Krónika, maszol.ro 

Horogkereszttel csúfították el Kolozsváron Márton Áron püspök portréját, amelyet az Erdélyi 

Történeti Múzeum által szervezett szabadtéri fotógaléria képei között állítottak ki – 

tájékoztatott kedden a Romkat.ro portál. A római katolikus internetes oldal beszámolója 

szerint a sértő firka azért is bántó, mert a kép felirata is arról szól, hogy a püspök a zsidók 

védelmére kelt. Ugyanakkor egyetlen másik képet firkáltak össze az övén kívül, az pedig a 

kommunista diktátort ábrázolja. A Romkat.ro szerint a képgyalázás napok óta látható, a 

kiállítás szervezői és a hatóságok pedig még mindig nem tüntették el a sértő firkát. 

 

Az angol kar indítása után Hamburgban is terjeszkedne a MOGYTTE  
2019. március 12. – transindex.ro 

Nagy Előd, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem 

(MOGYTTE) rektorhelyettese szerint a marosvásárhelyi egyetem hamburgi fiókintézetét már 

akkreditálták, ami a szenátus januári döntésének értelmében az intézményen belüli angol kar 

részeként fog működni. Hozzátette, az új kar létrehozása elsősorban a felsőoktatási intézmény 

hazai és nemzetközi versenyképességét hivatott növelni. Az egyetem német és angol nyelvű 

honlapja szerint a beiratkozási folyamat már meg is kezdődött.  

 

MOGYE-ügy: nyitottnak mutatkozik a miniszter a magyar főtanszékek 
létrehozására 
2019. március 12. – maszol.ro, Krónika 

Nyitottnak mutatkozik Ecaterina Andronescu tanügyminiszter arra, hogy pontot tegyen a 

marosvásárhelyi orvosi egyetem közel egy évtizede húzódó ügyére. Erről Korodi Attila, az 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/parlagon-az-agrarszakoktatas-n-meg-kell-tortennie-a-generaciovaltasnak-a-mezogazdasagban-is
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/parlagon-az-agrarszakoktatas-n-meg-kell-tortennie-a-generaciovaltasnak-a-mezogazdasagban-is
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/horogkeresztet-firkaltak-marton-aron-portrejara-kolozsvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/horogkeresztet-firkaltak-marton-aron-portrejara-kolozsvaron
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27696
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109239-mogye-ugy-nyitottnak-mutatkozik-a-miniszter-a-magyar-f-tanszekek-letrehozasara
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109239-mogye-ugy-nyitottnak-mutatkozik-a-miniszter-a-magyar-f-tanszekek-letrehozasara
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109239-mogye-ugy-nyitottnak-mutatkozik-a-miniszter-a-magyar-f-tanszekek-letrehozasara
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RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az Erdély TV Kontra című műsorában beszélt, de kitért 

a szociálliberális kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködés mérlegére és az 

RMDSZ törvényhozási prioritásaira is.  

 
Lebontaná a Szabadság-szobrot az aradi Noua Dreaptă  
2019. március 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Néhány évnyi hallgatás után ismét támadja az aradi Szabadság-szobrot a szélsőségesen 

nacionalista román párt, az Új Jobboldal (Noaua Dreaptă) helyi szervezete. Közleményt adtak 

ki, amelyben Zala György alkotásának lebontását vagy Magyarországra költöztetését 

kezdeményezik, illetve követelik Bognár Levente RMDSZ-es alpolgármestertől, hogy 

nyilvánosan számoljon el, mennyi pénzt kapnak a város magyar kulturális programjai a 

hasonló román rendezvények költségvetéseihez képest. A párttá bejegyzett szélsőjobboldali 

mozgalomnak Aradon nincs tömegbázisa, a választott és kinevezett román elöljárók sem 

veszik komolyan, de az ilyen megnyilvánulásokkal el tudják érni a feszültség szítását, a 

közhangulat megmérgezését – ismerte el Bognár Levente alpolgármester, aki szerint az idei 

romániai választások, a március 15-i magyar nemzeti ünnep közeledte, illetve az 1848–1849-

es magyar forradalom és szabadságharc vérbefojtásának október 6-i 170. évfordulója miatt 

erősödtek fel a magyarellenes hangok.  

 

Városházi szóvivő: ott a csillag, csak körbe van ölelve 
2019. március 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Székely vértanúk emlékművénél betartották a tervet – állítja a marosvásárhelyi városháza 

sajtószóvivője, Cosmin Blaga, aki szerint a városháza megfelelő körülményeket akart 

teremteni az ünneplésre, de a nacionalista politikusok ezt másképp akarják láttatni. Kali 

István, a marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezetője szerint a március 15-ei ünnepségek után 

megvizsgálják, hogy betartották-e a tervet. 

 
Erdélybe hívná az európai döntéshozókat Hegedüs Csilla 
2019. március 12. – szekelyhon.ro 

A május 26-ai EP-választásokra készülve, támogatói aláírásokat gyűjteni látogatott el 

Székelyudvarhelyre Hegedüs Csilla RMDSZ-es képviselőjelölt kedden. A politikus azt 

szeretné elérni, hogy az európai döntéshozók személyesen is eljöjjenek Erdélybe, szembesülni 

a helyi problémákkal. 

 
Egy év sem volt elég a táblacserékre 
2019. március 13. – Krónika 

Közel tizenhárom hónap sem bizonyult elegendő időnek Marosvásárhely polgármesteri 

hivatala számára, hogy kijavítsa néhány utcanévtábla helytelen magyarsággal ellátott 

feliratát. A Krónika 2018. február 21-én jelezte Makkai Gergely RMDSZ-es 

alpolgármesternek, hogy a Széchenyi Istvánról és Pajka Károlyról elnevezett utcák, valamint a 

Palás-köz tábláján helyesírási hibák éktelenkednek. Az elöljáró a lapon keresztül fordult a 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109249-lebontana-a-szabadsag-szobrot-az-aradi-noua-dreapt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109249-lebontana-a-szabadsag-szobrot-az-aradi-noua-dreapt
https://szekelyhon.ro/aktualis/varoshazi-szovivo-ott-a-csillag-csak-korbe-van-olelve
https://szekelyhon.ro/aktualis/varoshazi-szovivo-ott-a-csillag-csak-korbe-van-olelve
https://szekelyhon.ro/aktualis/erdelybe-hivna-az-europai-donteshozokat-hegedus-csilla
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lakossághoz, arra biztatva a marosvásárhelyi magyarokat, hogy amennyiben valahol hibásan 

megjelenő anyanyelvű szöveget észlelnek, nyugodtan jelezzék neki, ő „nyomban hozzájárul” a 

gyors korrigáláshoz. 

 

Felvidéki magyar kitüntetett március 15. alkalmával 
2019. március 12. – Ma7.sk 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 15-e alkalmából kedden állami kitüntetéseket 

adott át a budapesti Karmelita Kolostor rendezvénytermében a külhoni, nemzetiségi és az 

egyházi élet kiemelkedő képviselőinek. Az ünnepségen tiszteletét tette Boros Péter 

Magyarország egykori miniszterelnöke is. Semjén Zsolt ünnepi beszédében kitért arra, hogy 

miért ad az állam nemzeti ünnepek kapcsán kitüntetéseket. Leszögezte, hogy nem létezik 

olyan kultúra, ahol ilyen nincs, mivel a rendkívüli teljesítményt el kell ismerni, és a 

kitüntetések átadását nemzeti ünnephez kell kötni, nekünk pedig több alkalommal is van 

mire emlékeznünk!  

 

A KKA-ban betöltött posztjairól mondott le Lovász Attila 
2019. március 12. – Ma7.sk, Új Szó, bumm.sk 

Lemondott Lovász Attila a Kisebbségi Kulturális Alap koordinációs tanácsának tagságáról, 

valamint az igazgatótanács elnöki posztjáról, tájékoztatott az Új Szó internetes portálja. A 

portál szerint a döntését személyes okokkal indokolta, Lovász a KKA megalakulása óta 

töltötte be a pozíciót. Lovász Attila egyben a szlovák közmédia, az RTVS nemzetiségi 

adásának is az igazgatója. A magyar bizottságok a jövő héten döntenek arról, hogy ki 

képviselje majd a magyar kisebbséget a igazgatótanácsban. 

 

Az Európai Unió megvédi állampolgárait 
2019. március 12. – Ma7.sk 

Az Európai Unió területén bűncselekményt elkövető bűnözőkről valamennyi uniós tagállam 

hatóságai megkapnak minden releváns információt, mint amilyenek például a név és cím, az 

ujjlenyomat és az arckép. Ez azokra a személyekre vonatkozik, akiket bármelyik uniós 

tagállamban elítélnek. Csáky Pál, a dokumentum néppárti felelőse szerint ez a fontos változás 

azt jelenti, hogy a bíráknak, ügyészeknek és más illetékes hatóságoknak ezentúl minden 

szükséges információ a rendelkezésükre áll majd az Európai Unió területén elkövetett 

bűncselekményekről, a bűncselekmény elkövetőjének állampolgárságától függetlenül. 

 

Pont kerülhet az állampolgársági ügyek végére 
2019. március 12. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja egyértelműen kiáll és támogatja az A. Zemanová, O. Dostál, V. 

Dubačová, E. Jurzyca, M. Klus, P. Osuský, Z. Zimenová által benyújtott törvénymódosítási 

javaslatot, amely el kívánja törölni az állampolgárságról szóló törvény alkotmányellenes 
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https://ma7.sk/kozelet/hethatar/felvideki-magyar-kituntetett-marcius-15-alkalmaval
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-kka-ban-betoltott-posztjairol-mondott-le-lovasz-attila
https://ma7.sk/kozelet/nagyvilag/az-europai-unio-megvedi-allampolgarait
https://ma7.sk/kozelet/nagyvilag/az-europai-unio-megvedi-allampolgarait
https://felvidek.ma/2019/03/pont-kerulhet-az-allampolgarsagi-ugyek-vegere/
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rendelkezéseit – olvasható abban a közleményben, melyet Nagy Dávid jogász, az MKP 

európai parlamenti képviselőjelöltje fogalmazott az állampolgársági ellentörvény ügyében. 

 

Új távlatok nyíltak a vajdasági agrárban 
2019. március 13. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Több mint hétmillió euró összértékű, Magyarkanizsán és Doroszlón megvalósult két 

nagyberuházást tárt a nyilvánosság elé a Prosperitati Alapítvány tegnap. Az előbbi 

településen átadták rendeltetésének a Tisacoop Kft. új mézfeldolgozó üzemét, a Tisamed 

vállalatot, az utóbbin pedig a Hollo Company Kft. bővítésének eredményeként létrejött 

sertésfarm működését ünnepelték meg. 

 

Magyar-szerb együttműködéssel gyümölcsfeldolgozó üzem épül Ariljében 
2019. március 12. – Pannon RTV  

A dél-szerbiai Arilje településen az alapkövet Branislav Nedimović szerb mezőgazdasági 

miniszter és Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettese 

közösen tették le. A dél-szerbiai Arilje településen letették az alapkövét annak a 

gyümölcsfeldolgozó üzemnek, amely egy magyar és szerb együttműködési megállapodás 

eredményeként épülhet fel. Az alapkövet Branislav Nedimović szerb mezőgazdasági miniszter 

és Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettese közösen tették 

le. A jelenlegi tervek szerint a létesítményt még az év vége előtt be is fogják üzemelni. 

 

VaMaDiSz győzelmet jelentett be a Jogtudományi Kar elleni új bírósági perben 
2019. március 12. – Vajdaság MA,  Pannon RTV 

Jogerős ítélet született a VaMaDiSz és az újvidéki Jogtudományi Kar közötti új bírósági 

perben, amelyet 2018 júniusában indított a VaMaDiSz amiatt, mert a Kar a felvételi vizsga 

alkalmával szerb nyelvtudás-ellenőrzésre kötelezte a magyar diákokat, akiknek a törvényes 

jogaikkal és az előző per jogerős ítéletével összhangban magyar nyelvű felvételi vizsgát kellett 

biztosítani. 

 

Ismét napolták a nyelvtörvény kérdését Kijevben 
2019. március 12. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az Európai Tanács a nap első felében arra kérte az ukrán törvényhozókat, hogy halasszák el 

az ukrán, mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását és 

elfogadását a választások utáni időszakra. A Legfelsőbb Tanács ma megkezdte ugyan a 

módosító javaslatok áttekintését, de – február 28. után – ismét halasztotta az első olvasatban 

elfogadott tervezet további megvitatását. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3933/kozelet/198729/%C3%9Aj-t%C3%A1vlatok-ny%C3%ADltak-a-vajdas%C3%A1gi-agr%C3%A1rban.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/magyar-szerb-egyuttmukodessel-gyumolcsfeldolgozo-uzem-epul-ariljeben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23419/A-VaMaDiSz-gyozelmet-jelentett-be-a-Jogtudomanyi-Kar-elleni-uj-birosagi-perben.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ismet-napoltak-a-nyelvtorveny-kerdeset-kijevben/
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Már 14 saját gyártású műsort készítenek 
2019. március 12. - Kárpátalja 

„A KMKSZ nem úgy válaszolt székháza felrobbantására, hogy beszüntette tevékenységét. 

Éppen ellenkezőleg, rendbe tette régi székházát és új funkciót adott ennek az épületnek” – 

mondta el Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által beindított TV21 

Ungvár csatorna székházavató ünnepségén. 

 
Magyarország Érdemes Művésze díjat vehetett át Pál István „Szalonna” 
2019. március 12. – karpatalja.ma 

Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas 

népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője március 12-én a budapesti 

Várkert Bazárban. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a március 15-i nemzeti 

ünnep alkalmából a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett 

kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként nyújtotta át a díjat a művész 

számára. 

 
Ötödik évadját nyitotta meg a folkkocsmamozgalom Kárpátalján 
2019. március 12. – Kárpátalja  

A gazdag hagyományőrző kulturális programot felvonultató kárpátaljai 

folkkocsmamozgalom idén március 5-én ötödik évadját nyitotta meg. A jubileumi évad 

kapcsán a szervezők a magyar népzenei kultúra egyik kiemelkedő zenekarát hívták meg, akik 

nemcsak magyar autentikus népzenével, de folk-pop feldolgozásaikkal is egyre ismertebbek. 
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https://karpataljalap.net/2019/03/12/mar-14-sajat-gyartasu-musort-keszitenek
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyarorszag-erdemes-muvesze-dijat-vehetett-at-pal-istvan-szalonna/
https://karpataljalap.net/2019/03/12/otodik-evadjat-nyitotta-meg-folkkocsmamozgalom-karpataljan

