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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Március 15. - Potápi: Magyarország ma is nyíltan kiáll az európai eszmeiség és a 
függetlenség mellett 
2019. március 13. – MTI, Webrádió, Demokrata, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner 

Magyarország az 1848-as forradalomhoz hasonlóan ma is nyíltan kiáll az európai eszmeiség 

és a függetlenség mellett, álláspontja szerint Európa a független, szabad európai nemzetek 

sorsközössége - közölte az MTI-vel szerdán a Stuttgartban tartózkodó Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár a Stuttgarti Magyar 

Kulturális Intézetben, a magyar főkonzulátus által az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen 

vett részt és mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte 1848 és 1849 jelentőségét arra 

vonatkozóan, hogy ez időben egy európai forradalmi hullám söpört át a kontinensen, és a 

legtovább a magyar szabadságharc és forradalom tartotta magát. Nem egy területen, ahol már 

eltiporták a forradalmat, Magyarországra úgy tekintettek, mint a szabadságnak egy 

védőbástyájára. Németországban egy korabeli újság 1849-es írása szerint a német szabadság 

a magyarokon alapszik - mondta Potápi Árpád János. 

 

Március 15 - több mint ötezer középiskolás diák utazik a Rákóczi Szövetség 
támogatásával 
2019. március 13. – MTI, OrientPress, Szóljon, maszol.ro, Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programja március 15-én 116 középiskolának teremt 

lehetőséget Kárpát-medencei utazásra. Ennek megfelelően több mint 5000 középiskolás diák 

utazhat ünnepelni egy másik magyar közösséghez legalább egy határ átlépésével. A Szövetség 

1994 óta minden évben meghirdeti március 15-i Diákutaztatási Programját annak érdekében, 

hogy a középiskolások számára március 15. megünneplését élményszerűvé tegye, és szolgálja 

a magyar-magyar kapcsolatok építését. A 116 utazó iskola közül Felvidékre 42, Erdélybe, 

illetve Partiumba 30, Vajdaságba 12, Horvátországba 8, Szlovéniába 3 és Kárpátaljára 1 

középiskolai csoport utazik. Határon túlról 20 középiskolai csoport utazik az anyaországba. 

 

Ukrajna vad, kisebbségellenes politikába süllyedt 
2019. március 14. – Figyelő – Szőlősi Hunor 

Harminc évvel ezelőtt Ungváron, az egykori Szovjetunióban, a hatalmas birodalom 

legnyugatibb területén az anyaországtól vasfüggönnyel elzárt magyarság képviselői Fodó 

Sándorral az élen megalapították a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget (KMKSZ), a 

külhoni magyarok első független érdekvédelmi szervezetét. A szövetség a szülőföldön való 

megmaradást a zászlajára tűzve, minden nehézség és támadás ellenére mind a mai napig 

kitart céljai, értékei mellett. Az évforduló apropóján, nemzeti ünnepünk és a közelgő ukrán 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/marcius-15-potapi-magyarorszag-ma-is-nyiltan-kiall-az-europai-eszmeiseg-es-a-fuggetlenseg-mellett
https://webradio.hu/hirek/kulfold/marcius-15-potapi-magyarorszag-ma-is-nyiltan-kiall-az-europai-eszmeiseg-es-a-fuggetlenseg-mellett
http://www.orientpress.hu/cikk/2019-03-13_5000-kozepiskolas-utazhat-marcius-15-en-
http://www.orientpress.hu/cikk/2019-03-13_5000-kozepiskolas-utazhat-marcius-15-en-
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elnökválasztás előtt beszélgettünk a kárpátaljai magyarság helyzetéről és a szülőföldön való 

megmaradás esélyeiről a KMKSZ elnökével, a kijevi parlament képviselőjével. 

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. március 14-i számában olvasható.) 

 

A román zászló kitűzésére vonatkozó rendelkezések betartására szólította fel 
Hargita megye prefektusa a közintézmények vezetőit 
2019. március 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Jean-Adrian Andrei Hargita megyei prefektus felszólította a megye minden polgármesterét és 

közintézmény vezetőjét, hogy tartsák be a Románia százlajának kitűzésére és a himnusz 

eléneklésére vonatkozó törvény előírásait – írja az Agerpres. A polgármestereknek és a 

közintézmények vezetőinek elküldött átiratban a prefektus emlékeztet a Románia zászlajára 

vonatkozó törvényre, amely előírja, hogy ki kell tűzni azt minden önkormányzati és 

közintézmény székhelyén, a vezetői tisztségeket betöltő személyek irodáiban, az 

üléstermekben, valamint minden politikai párt, szakszervezet, tanügyi vagy kulturális 

intézmény székhelyén. A prefektus figyelmeztet még, hogy más államok lobogóját csak a 

román zászlóval együtt szabad kitűzni, kizárólag hivatalos látogatások, nemzetközi 

konferenciák vagy ünnepségek alkalmával a hivatalos intézmények épületeire, vagy a helyi 

önkormányzatok által meghatározott közterekre. 

 

Mit lehet tudni Erdély legnagyobb magyar médiaholdingjáról, és mit nem? 
2019. március 13. – transindex.ro 

A felvásárlásoknak és az új kiadványok létrehozásának köszönhetően Erdély legnagyobb 

magyar médiavállalkozásának számító cégcsoport, amely a Székelyhon.ro portált is 

tartalmazza, már 30 médiacsatornával rendelkezik és majdnem 300 alkalmazottat 

foglalkoztat. Legalábbis ez derül ki abból a cikkből, amelyet Szőke László, az egyesület 

médiaportfóliójának fejlesztési igazgatója közölt a Székelyhon napilap mellékleteként 

megjelenő KILÁTÓ nevű havi kiadványban. 

 

Így készülnek a csángóföldi katolikusok Ferenc pápa csíksomlyói látogatására 
2019. március 13. – maszol.ro 

A moldvai csángók számára is különleges alkalom lesz Ferenc pápa romániai látogatása. 

Utánanéztük, milyen létszámban érkeznek Csíksomlyóra a pünkösdi búcsún egyébként 

évszázadok óta részt vevő csángómagyarok. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

(MCSMSZ) 1991 óta tevékenykedik a moldvai csángók anyanyelvi oktatása, kulturális és 

nyelvi megmaradása érdekében. Ferencz Éva ügyvezető a Maszol érdeklődésére elmondta, 

ahogy biztossá vált Ferenc pápa csíksomlyói látogatása, azonnal nekifogtak a szervezésnek, 

hogy biztosítsák az utazási lehetőséget azoknak, akik Csíksomlyón szeretnének találkozni a 

Szentatyával.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-roman-zaszlo-kituzesere-vonatkozo-rendelkezesek-betartasara-szolitotta-fel-hargita-megye-prefektusa-a-kozintezmenyek-vezetoit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-roman-zaszlo-kituzesere-vonatkozo-rendelkezesek-betartasara-szolitotta-fel-hargita-megye-prefektusa-a-kozintezmenyek-vezetoit
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27700
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27700
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109284-igy-keszulnek-a-csangofoldi-katolikusok-ferenc-papa-csiksomlyoi-latogatasara
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Több mint 300 sepsiszentgyörgyinek van már nagycsaládos 
kedvezménykártyája 
2019. március 13. – maszol.ro 

Rendkívül népszerű a sepsiszentgyörgyi önkormányzat nagycsaládokat támogató 

kedvezmény programja. Február óta már 315 személynek nyújtották át azt a kedvezmény 

kártyát, amely ingyenes vagy kedvezményes hozzáférést biztosít különböző 

közszolgáltatásokhoz. A kedvezményrendszert már 75 nagycsalád több mint 300 tagja veszi 

igénybe.  

 

Bukarestben döntenek a székely és a városzászló eltávolításáról 
2019. március 13. – szekelyhon.ro, Krónika 

Első alkalommal történik meg, hogy egy Hargita megyei zászlóper tárgyalását Bukarestbe 

helyezték át. A tusnádfürdői városháza előtti székely és városzászlók eltávolításáért indított 

bírósági eljárásról van szó, amelyet a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 

kezdeményezett.  

 

A szabadságharc lengyel hősére emlékeztek Marosvásárhelyen 
2019. március 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik lengyel hősére, Lukinics Józsefre 

emlékeztek tegnap Marosvásárhelyen. A március 15-ei nemzeti ünnep kapcsán szervezett 

megemlékezések ezúttal is a katolikus temetőben kezdődtek a városban. Kirsch Attila, a 

szervező Bolyai Öregdiákok Baráti Körének elnöke az emlékhely jelentőségét hangsúlyozta: a 

legismertebbek – a Postarét, a Székely vértanúk emlékműve, a Petőfi-szobor, a Teleki-házon 

található Bem-emléktábla – mellett Lukinics József síremléke is egy olyan hely, ahol méltóan 

lehet megidézni a múltat, emlékezni annak nagyjaira. A marosvásárhelyi római katolikus 

temetőben nyugszik az a lengyel honvédszázados, aki Bem József honvéd altábornagy életét 

védve 1849. július 3-án Besztercén megsebesült. Marosvásárhelyre, a Református 

Kollégiumban kialakított hadi kórházba szállították, de július 29-én elhunyt. 

 

Negyedszázada alakult meg az RMDSZ belső ellenzékeként számon tartott 
politikai platform 
2019. március 14. – Krónika 

Megalakulásának negyedszázados évfordulóját ünnepli március 16-án Nagyváradon az 

RMDSZ egykori nemzeti autonomista erőinek legjelentősebb platformja, a Reform 

Tömörülés. 2003-as megszűnésekor vezetői úgy ítélték meg, a párttá alakult szövetségben 

többé nem maradt esély az autonómiatörekvések folytatására. A Reform Tömörülés csapata 

tíz esztendőn át harcolt azért, hogy az RMDSZ politikáját ne Bukarestből határozzák meg és 

az autonómiaprogram ne csak a hivatalos dokumentumoknak legyen fő követelése, hanem a 

napi politikának is. Küzdött, hogy a szervezet forduljon vissza arról az útról, amelyen 1996. 

november 28-án a bukaresti SZKT-n elindult, és váljék ismét magyar nemzeti 

önkormányzattá. Tavaly volt feloszlatásának 15. évfordulója. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109314-tobb-mint-300-sepsiszentgyorgyinek-van-mar-nagycsalados-kedvezmenykartyaja
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109314-tobb-mint-300-sepsiszentgyorgyinek-van-mar-nagycsalados-kedvezmenykartyaja
https://szekelyhon.ro/aktualis/bukarestben-dontenek-a-szekely-es-a-varoszaszlo-eltavolitasarol
https://szekelyhon.ro/aktualis/bukarestben-dontenek-a-szekely-es-a-varoszaszlo-eltavolitasarol
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Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat: megalakult az önkéntes ügyelői 
csoport 
2019. március 13. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Szövetség a Közös Célokért 2016 októberében jelentette be a Felvidéki Lelki Elsősegély 

Telefonszolgálat elindítását. A szervezet március 13-án a Kossuth téri Csemadok-székházba 

azért hívta össze a média munkatársait, hogy beszámoljon a telefonszolgálat önkéntesekből 

álló ügyelői csoportjának megalakulásáról. A csoport 11 tagja idén januárban tett sikeres 

vizsgát, s a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének önkénteseihez 

csatlakozva kezdte meg szolgálatát. 

 

Csáky szerint beérni látszik az őshonos kisebbségek védelmében folytatott 
küzdelem 
2019. március 13. – Ma7.sk 

Hétfőn este vitázott az Európai Parlament az európai polgári kezdeményezés reformjáról. Ez 

az eszköz biztosítja azt a lehetőséget, hogy az uniós polgárok jogalkotási javaslatokkal éljenek 

az Európai Unió felé az olyan témákban, amelyek számukra fontosak, és még nem született 

róluk jogszabály. A témát a Petíciós Bizottságon keresztül is közelről figyelemmel követte 

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője. A vitában elmondta: „fontos pillanat ez az európai 

demokrácia számára. A néhány évig tartó előkészítő munkák után ma ugyanis elmondhatjuk, 

hogy sikerült elvégezni a közvetlen demokrácia uniós eszközének felülvizsgálatát.” 

 

Kerekasztal: A csendes tiltakozás nem megoldás 
2019. március 13. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Március 16-án zajlik Szlovákiában az elnökválasztás első fordulója. Dönthetünk a leendő 

államfő személyéről. Sajnos a felvidéki magyarság és a déli régiók a korábbi elnököktől 

nagyon kevés gesztust és figyelmet kaptak, minden támogatásuk ellenére – fogalmazott 

közleményében a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. Mint hangsúlyozták: a választások 

fontosak, a demokrácia alapját képezik, hiszen saját magunk szólhatunk bele abba, kit 

szeretnénk az ország élén látni! Miközben választunk, a jelöltek mellett értékekre is 

szavazunk. Szeretnénk valakivel azonosulni, miközben a jelenlegi szlovákiai politikai 

környezetben ez egyre nehezebb –tették hozzá. A felvidéki magyarságnak fájdalmas 

tapasztalatai vannak a szlovákiai közállapotokkal és a demokráciával kapcsolatban. A 

szlovákok és magyarok választási részvétele közti szakadék, a passzivitás, a közügyekbe való 

csendes beletörődés mértéke folyamatosan növekszik és könnyen meg lehet érteni, miért. 
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https://ma7.sk/kozelet/felvideki-lelki-elsosegely-telefonszolgalat-megalakult-az-onkentes-ugyeloi-csoport
https://ma7.sk/kozelet/felvideki-lelki-elsosegely-telefonszolgalat-megalakult-az-onkentes-ugyeloi-csoport
https://ma7.sk/kozelet/nagyvilag/csaky-szerint-beerni-latszik-az-oshonos-kisebbsegek-vedelmeben-folytatott-kuzdelem
https://ma7.sk/kozelet/nagyvilag/csaky-szerint-beerni-latszik-az-oshonos-kisebbsegek-vedelmeben-folytatott-kuzdelem
https://ma7.sk/kozelet/nagyvilag/csaky-szerint-beerni-latszik-az-oshonos-kisebbsegek-vedelmeben-folytatott-kuzdelem
https://felvidek.ma/2019/03/kerekasztal-a-csendes-tiltakozas-nem-megoldas/
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Pásztor István: Fontos, hogy az orvostársadalom motivált és szakmailag 
felkészült legyen 
2019. március 13. – Pannon RTV 

Fontos lenne, ha az orvosok újra visszakerülnének a társadalmi megbecsültség szempontjából 

arra a helyre, ahol egyébként a helyük van – nyilatkozta Pásztor István a Vajdasági 

Orvostársaság közgyűlésén. A Tartományi Képviselőház elnöke szerint ugyanis az 

orvostársadalom mára elveszítette azt a tekintélyét, amivel korábban rendelkezett. A 

Vajdasági Orvostársaság ma tisztújító közgyűlést tartott a Tartományi Képviselőházban, 

amelyen a vezetőség új tagjait választották meg. Pásztor István szerint ezzel a társaság egy új 

lendületet kaphat, új ötletek fogalmazódhatnak meg, amelyek pozitívan hathatna ki az 

egészségügyben jelenlevő folyamatokra. 

 

Hősök formálta identitás 
2019. március 14. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Tegnap este Palicson megtartották Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának 

hagyományos, az 1848/49-es forradalom évfordulójának alkalmából adott fogadását. Dr. 

Babity János főkonzul a palicsi Vigadóban a vajdasági magyarság politikai képviselőit, 

együttműködő szerbiai partnereit, továbbá egyházi méltóságokat, intézményvezetőket és a 

civil szféra képviselőit látta vendégül. Ebből az alkalomból Kern Imre államtitkár átvette a 

Magyar Érdemrend Tisztikereszt állami kitüntetést. Az est folyamán bemutatták A magyar 

függetlenségért – 1848/49 című kiállítást. A jó hangulatról a Talentum tánccsoport és a 

Juhász zenekar gondoskodott. 

 

Zenta: „…én is egy sugár vagyok!” 
2019. március 13. – Vajdaság MA 

„…én is egy sugár vagyok!” címmel tartottak megemlékezést ma este Zentán, a helyi 

Művelődési Házban az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából. Az ünnepséget megelőzően a Felsővárosi Köztemetőben megkoszorúzták az 

1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc áldozatainak emléksírhelyét. 

 

Megbírságolták magyar útleveléért a beregszászi önkormányzat magyar 
frakciójának vezetőjét 
2019. március 13. – MTI, Magyar Nemzet, KárpátHír, Erdély.ma  

Közigazgatási bírsággal sújtotta a bíróság a határátlépésekor megtalált magyar útleve miatt 

Darcsi Karolinát, a beregszászi városi tanács (közgyűlés) magyar frakciójának vezetőjét, 

akinek a határon rögzített személyes adatai felkerültek a Mirotvorec (Béketeremtő) 

szélsőséges ukrán nacionalista honlapra is - adta hírül szerdán a Karpatalja.ma című magyar 

hírportál. Az orgánum szerint a Darcsi Karolina magyar útleveléről készült fénykép és 

személyes adatai is megjelentek a határellenőrzést követően néhány napon belül egyszerre 

egy ukrán hírportálon és a Mirotvorec portál úgynevezett "halállistáján". 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pasztor-istvan-fontos-hogy-az-orvostarsadalom-motivalt-es-szakmailag-felkeszult
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pasztor-istvan-fontos-hogy-az-orvostarsadalom-motivalt-es-szakmailag-felkeszult
https://www.magyarszo.rs/hu/3934/kozelet/198790/H%C5%91s%C3%B6k-form%C3%A1lta-identit%C3%A1s.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23424/Zenta-en-is-egy-sugar-vagyok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23424/Zenta-en-is-egy-sugar-vagyok.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/megbirsagoltak-magyar-utleveleert-a-beregszaszi-onkormanyzat-magyar-frakciojanak-vezetojet-5838026/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/megbirsagoltak-magyar-utleveleert-a-beregszaszi-onkormanyzat-magyar-frakciojanak-vezetojet-5838026/
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A kormány elé kerülhet a középfokú oktatásról szóló törvény tervezete, amely a 
nemzetiségi iskolákban folyó oktatás nyelvéről is rendelkezne 
2019. március 13. – Kárpátalja   

A teljes középfokú oktatásról szóló törvény tervezetéről egyeztettek a miniszteri kabinetben – 

jelentette az osvita.ua. A kormány sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a megbeszélésen 

részt vett Lilija Hrinevics oktatási miniszter, valamint jelen voltak a Pénzügyminisztérium, az 

Igazságügyi Minisztérium, a Kulturális Minisztérium, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a 

Szociálpolitikai Minisztérium, a Régiófejlesztési, Építési és Lakásgazdálkodási Minisztérium, 

valamint az Állami Oktatásminőségi Szolgálat képviselői. 

 
Magyar gyerekeket magyar óvodába 
2019. március 13. – Kárpátalja  

Múlt szerdán Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program keretében felújított három óvodát adott át ünnepélyes keretek 

között Csapon, valamint az ungvári járási Tégláson és Kereknyében. Az első helyszín a Csapi 

Mese Óvoda volt, ahol a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által koordinált 

felújításnak köszönhetően megújult az óvoda azon épületszárnya, melyben három magyar és 

egy ukrán csoport működik. A felújítás közel 5 363 804 hrivnyába került. 

 

Tájházak: élő tartalmat az épületekbe  
2019. március 13. – Népújság  

Kapornak, Dobronak, Szentlászló, Domonkosfa és Völgyifalu azok a muravidéki települések, 

ahol a magyar közösség tájházakat hozott létre, illetve nyit meg a következő egy-két évben. 

Abból a célbül, hogy az épületekben élő tartalom, program is legyen, az MMÖNK egy 

működtető szervezetet tervez alapítani. „Az elmúlt években nagyon sok pénzt fektettünk a 

falakba, hogy megteremtsük a feltételeket. Most a következő lépést kell megtennünk: azt, 

hogy ezeket a házakat megtöltsük tartalommal. Ezért egy olyan intézetet, illetve szervezetet 

tervezünk létrehozni, mely a tájházakat működteti” – mondja Horváth Ferenc, az MMÖNK 

elnöke. 

 

Harcolunk megmaradásunkért és anyanyelvünkért 
2019. március 13. – Népújság  

„Ha erősen él bennünk egy szebb jövő reménye és képesek vagyunk egymásra támaszkodva 

nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk az 1848-as örökséghez” 

– eme gondolatokkal kezdődött a hodosi március 15-i ünnepség szombat este a helyi 

kultúrotthonban. Az ünnepélyt számos más magas rangú vendég mellett jelen volt Földes 

Gyula lendvai főkonzul, illetve Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő, a 

muravidéki csúcsszervezet elnöke.  
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https://karpataljalap.net/2019/03/13/kormany-ele-kerulhet-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torveny-tervezete-amely-nemzetisegi
https://karpataljalap.net/2019/03/13/kormany-ele-kerulhet-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torveny-tervezete-amely-nemzetisegi
https://karpataljalap.net/2019/03/13/magyar-gyerekeket-magyar-ovodaba
https://karpataljalap.net/2019/03/13/magyar-gyerekeket-magyar-ovodaba
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6581-t%C3%A1jh%C3%A1zak-%C3%A9l%C5%91-tartalmat-az-%C3%A9p%C3%BCletekbe%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6577-harcolunk-megmarad%C3%A1sunk%C3%A9rt-%C3%A9s-anyanyelv%C3%BCnk%C3%A9rt.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6576-sz%C3%ADvben-%C3%A9s-l%C3%A9lekben.html
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Szívben és lélekben 
2019. március 13. – Népújság  

Szívben és lélekben magyarként megmaradni, ünnepelni, emlékezni, ápolni anyanyelvünket, 

kultúránkat, örökségünket, összefogni a jó célokért. Március 15-e ma ezt mind jelenti. A 

történelmi eseményekre, a forradalomra és szabadságharcra a Muravidéken elsőként 

Domonkosfán emlékezett a legkisebb muravidéki magyar közösség, majd ezt ünnepségek 

sora követi szerte a nemzetiségileg vegyesen lakott területen. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 13 . – Kossuth Rádió 

 

Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk emlékműve körüli tér a magyar közösség egyik 

zarándokhelye, a nemzeti ünnepek rendezvényeinek egyik fontos helyszíne. Az itt végzett 

térrendezés során – az eredeti és jóváhagyott terveknek megfelelően – egy nyolcágú csillag 

formájú kőburkolatot raktak le.  Ez az alakzat székely szimbólumot idéz, emiatt egy román 

parlamenti képviselő és a város román polgármestere nyomban intézkedett és a burkolatot 

nyolcszög formájúvá alakítatták át. Ugyanakkor arról is intézkedett, hogy eltávolítsák a tér 

mögötti forrás fölé kihelyezett kétnyelvű táblát is, mert abban a nap és hold szimbóluma is 

szerepelt. A marosvásárhelyi RMDSZ, a térfelújítás kezdeményezője, nem hagyja annyiban a 

dolgot. Erdei Edit Zsuzsanna  a szervezet ügyvezető elnökét, Kali Istvánt kérdezte. 

  

Újabb két üzemet avattak fel ma a Délvidéken, amelynek létrejöttét a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési programja támogatta. A nyugat-bácskai Doroszlón egy sertésfarmot adtak 

át, az észak-bácskai Magyarkanizsán pedig egy mézüzemet. Nagy István magyar 

agrárminiszter is részt vett mindkét eseményen. Németh Ernő Magyarkanizsán kérdezte őt, 

illetve a mézüzem vezetőit, valamint Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. 

  

A fiatalok az aranytartalékok, ha elveszítjük őket, elveszítjük a jövőnket - ezt mondta Orbán 

Viktor a Szakma sztár fesztivál megnyitóján. A miniszterelnök hozzátette: a fiatalokat ma 

Magyarországon biztos jövő és biztonságos környezet várja. A 12. alkalommal megrendezett 

versenyen 52 szakmában mérik össze tudásukat a diákok. A versenyzők közt határon túlról 

érkezettek is vannak.  
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/6576-sz%C3%ADvben-%C3%A9s-l%C3%A9lekben.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-13_18-02-00&enddate=2019-03-13_18-40-00&ch=mr1
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Egyre több magyar vállalkozó csatlakozik az egy méter autópályát építő moldvai üzletember 

rendhagyó tiltakozásához. Március 15-én, 15 órakor, 15 percre munkaszünetet tartanak. Az 

üzletember azért indította a közösségi médiában egyre népszerűbb különleges tiltakozást, 

hogy Romániában legyenek autópályák!  

  

Hatalmas volt a  tömeg hétvégén a  Beregszászi Nemzetközi Borfesztiválon, amely az egyik 

legnagyobb kulturális-gasztronómiai rendezvény a vidéken. A szőlőtermesztésnek volt 

hagyománya Kárpátalján, de a kolhozosítás nem kedvezett a kultúrának.  Az újratelepítések 

15 éve kezdődtek a Beregszászi járásban. A Bereg-vidéki magyar borászok 2003-ban 

megalakították a Beregszászi Szent Vencel borrendet. Ők a fesztivál főszervezői.  

  

Nemzeti alapú diszkriminációt követett el az Újvidéki Egyetem Jogi Kara – mondta ki a bíró 

az ítélet –amikor a magyar hallgatókat a felvételi vizsga alkalmával szerb nyelvtudás-

ellenőrzésre kötelezte.  A Vajdasági Magyar Diákszövetség másodszor nyert pert a kar ellen.  

  

Március 1-től lehet regisztrálni a csíksomlyói pápalátogatásra a Pontifex.ro honlapon, de 

nemcsak egyénileg, hanem csoportosan is. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a csíkszeredai Szent 

Kereszt Plébánia plébánosával, Darvas Kozma Józseffel. 

  

Temes megyében, a helyi magyar lap szervezésében, a nyolcvanas évek derekán indult, és 

rövid idő alatt nagyon népszerű lett a megye magyarlakta falvainak foci kupája. 2014-ben a 

csaknem három évtizedig tartó sorozatnak vége szakadt, most – öt év szünet után – kispályás 

tornaként indult. A szombaton kilenc csapat részvételével Újmosnicán Együtt – Új Szó Kupa 

néven szervezett tornán Lehőcz László a legjobb négy csapat képviselőit és az egykori és mai 

szervezőket szólaltatta meg. 

  

 

 

 


