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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó Péter a marosvásárhelyi katolikus iskolában: itt a bizonyíték, hogy a 
magyarságnak van jövője 
2019. március 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, erdon.ro 

A marosvásárhelyi római katolikus gimnázium diákjai, tanárai és szülői közössége a 

bizonyíték arra, hogy a magyarságnak nemzeti identitásához, hitéhez ragaszkodó 

közösségként van jövője a Kárpát-medencében – hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön, amikor elsőként átvette a tavaly újraalapított iskola által 

adományozott Rákóczi-díjat. A gimnázium vezetése az iskola megmentésében és 

újraindításában vállalt szerepének elismeréséül tüntette ki Szijjártó Pétert. Tamási Zsolt 

iskolaigazgató laudációjában megköszönte a magyar kormány diplomáciai erőfeszítéseit, 

amelyek sorsdöntőnek bizonyultak a hosszas pereskedés és jogi huzavona után 

kormányrendelettel újraindított iskola szempontjából. 

 

A magyar külügyminiszter támogatásáról biztosította a székelyföldi 
fociakadémiát 
2019. március 14. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Újabb pályák, akadémiák, csarnokok fognak épülni a Kárpát-medencében a határon túli 

területeken is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön 

Nyárádszeredán, a település magyar kormánytámogatással megvalósult műfüves labdarúgó-

pályájának ünnepélyes átadásán. Az avatóünnepségen elmondott beszédében a politikus 

rámutatott: a magyar sportnemzet, amely büszke az Aranycsapatra, olimpiai, világ- és 

Európa-bajnokaira, és a jelenre, arra, hogy Budapest Európa sportfővárosa, Magyarország 

idén pedig négy olimpiai sportág világbajnokságát rendezi meg. "Sportnemzetből igazi 

sportoló nemzetté szeretnénk válni. Ezért építünk akadémiákat. Azért, hogy a fiatalok a 

lehető legjobb körülmények közepette és a szellemi, erkölcsi nevelés minden egyes 

gyümölcsét élvezve pallérozódhassanak" - mondta Szijjártó Péter. 

 

Menyhárt: Sikeres volt az ellenzéki összefogás 
2019. március 17. – Ma7.sk 

Menyhárt Józsefet kérdeztük az államfőválasztás első fordulója kapcsán, amely a 

demokratikus ellenzék győzelmével zárult. Visszalépésével korábban az MKP elnöke is ezen 

oldal támogatása mellett döntött. „Köszönet jár mindenkinek, aki élt szavazati jogával, részt 

vett a választáson. A mai közállapotokat is jellemzi, hogy ezt a választásra jogosultak 

kevesebb mint fele tette meg – 48,7 százalék. Az első kör eredményeinek részletes elemzésére 

még nem volt idő, de azért néhány tapasztalat leszűrhető. Az eredmények megerősítették, ami 

minden jó érzésű polgár számára nyilvánvaló: a Smer csillaga leáldozóban van. A jelenlegi 
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kormánypártoknak óriási presztízsveszteség, hogy legerősebb jelöltjük is jócskán elmarad az 

ellenzéki jelölt mögött.” 

 

Szlovák elnökválasztás - Elemző: megosztottak a szlovákiai magyarok 
2019. március 17. – MTI, Webrádió, Mandiner, Propeller 

Farkas Örs politikai elemző szerint a szlovák államfőválasztás első körének nem hivatalos 

eredményei azt jelzik, hogy megosztottak a szlovákiai magyarok. Az elemző az M1 aktuális 

csatorna vasárnap reggeli műsorában felidézte: Bugár Béla korábban a Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) elnöke volt. Amikor onnan leváltották, akkor hozta létre a magyar-szlovák 

Híd-Most pártot. Bugár Béla személye arra jó, hogy megossza a magyarok szavazóit - 

mutatott rá Farkas Örs, aki szerint a mostani választáson elért 3 százalékos eredménye 

inkább vereségnek számít. Farkas Örs szerint a Felvidéken élő magyarok az MKP és a Híd-

Most közötti ellentét miatt gyakran keresnek más alternatívát. Sokan szlovák pártra 

szavaznak, míg mások nem mennek el szavazni. 

 

Közlekedési témákról egyeztetett Palkovics László Pásztor Istvánnal Szabadkán 
2019. március 14. – MTI, Pannon RTV  

Főként vasútfejlesztésről, valamint a Magyarország és Szerbia közötti határátkelők 

helyzetéről tárgyalt csütörtökön Szabadkán Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével. A tárcavezető 

ezzel a látogatással készítette elő pénteki belgrádi látogatását, amelynek során Zorana 

Mihajlovic szerb infrastruktúraügyi és közlekedési miniszterrel tárgyal. A témák között főként 

a két ország közlekedési ügyei kerülnek majd előtérbe. Palkovics László kiemelte, hogy a jó 

magyar-szerb viszonynak nem felel meg az a mód, ahogyan jelenleg a határátkelők 

működnek, és ezen segíteni kell. Mint mondta, a VMSZ elnökével az autópályán fekvő 

határátkelőről, valamint a kisebb határátkelők nyitva tartásáról tárgyalt. Szándéka szerint 

hamarosan létrejöhet egy munkacsoport, amely a határ menti kérdések áttekintésével 

foglalkozik ma. 

 

Kárpátalján kampányolt az ukrán elnök 
2019. március 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, karpatalja.ma  

Kárpátaljára látogatott pénteken Petro Porosenko ukrán államfő, aki országos elnökválasztási 

kampánykörútja keretében hivatalos rendezvényeken vett részt és mondott beszédeket. Az 

ukrán elnök délelőtt repülőgéppel érkezett Ungvárra, majd onnan kíséretével együtt - a 

kárpátaljai utak katasztrofális állapota miatt - helikopterrel szállították a Huszt melletti Vörös 

mezőre, ahol a tiszavirágéletű Kárpát-Ukrajna 1939-es kikiáltásának 80. évfordulója 

alkalmából tartottak ünnepi megemlékezést. Porosenko több száz olyan közigazgatási 

alkalmazott előtt mondott beszédet, akiket péntekre szabadságoltak és buszokkal szállítottak 

helyszínre. Az elnök megköszönte a kárpátaljai katonáknak az "orosz agresszió" 

visszaverésében játszott szerepüket, különös tekintettel a munkácsi 128-as hegyivadász 

dandárra és a Karpatszka Szics Hősei elnevezésű kárpátaljai határőregységre. Az államfő 23 

százalékos fizetésemelést helyezett kilátásba a kárpátaljai katonáknak. Petro Porosenko kora 
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este elnökválasztási kampányrendezvényt tartott az Ungvár központjában található Petőfi 

téren, ahol emiatt nem tarthatta meg a helyi magyarság három évtized óta hagyományos 

március 15-i megemlékezését.  

 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége a kisebbségi jogok 
szavatolására szólította Kijevet. 
2019. március 14. – MTI, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, Kárpátalja, Webrádió  

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) azzal felhívással 

fordult csütörtökön Petro Porosenko ukrán elnökhöz és az ukrán kormányhoz a tervezett 

nyelvtörvénnyel összefüggésben, hogy biztosítsa a nem ukrán nyelvű és nemzetiségű polgárok 

jogait, illetve a nyelvük és kultúrájuk megőrzését. A szervezet levelében azt írja, hogy 

valamennyi demokratikusan és európaian gondolkodó ember számára nagy horderejű volt 

Ukrajna függetlenségének létrejötte, és mindenki abban reménykedett, hogy 

feltartóztathatatlanul Európába vezet a fiatal állam útja. Ez a remény jogosult volt a nemzeti 

kisebbségek vonatkozásában is, ugyanis különösen a magyarok számára elképzelhetetlen az 

ellenségkép Ukrajnával szemben. "Most annál nagyobb aggodalommal tölt el minket az a 

tény, milyen ellenséges magatartást tanúsít (Ukrajna) kormánya a nemzeti kisebbségekkel 

szemben. Ukrajnának ugyanakkor szüksége van szövetségesekre, barátokra. Éppen ezért 

érthetetlen a jószomszédságnak a tőkéjét kockára tenni, nevezetesen az áldatlan 

nyelvtörvénnyel" - áll a Deák Ernő elnök, Bihari Szabolcs alelnök és Klement Kornél alelnök 

által aláírt levélben. 

 

EMNP: az RMDSZ felelőssége lesz, ha nem sikerül átlépni a küszöböt az EP-
választáson 
2019. március 14. – Krónika, Erdély Ma 

Az EMNP szerint kizárólag az RMDSZ vezetőségének a felelőssége lesz, ha a szövetségnek 

nem sikerül átlépnie az ötszázalékos küszöböt az európai parlamenti választásokon, és az 

erdélyi magyarság EP-képviselet nélkül marad. „Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a 

választási koalíció visszautasításával az RMDSZ lemondott mind a Magyar Polgári Párt 

(MPP), mind pedig az EMNP szavazóbázisáról, az erdélyi magyar szavazók jelentékeny 

hányadáról. Lemondott az általa fennen hangoztatott és hirdetett erdélyi magyar egységről” – 

szerepel az alakulat által csütörtökön kiadott állásfoglalásban. Az EMNP azt is sérelmezte, 

hogy míg az eddigi EP-választások „így vagy úgy” három erdélyi magyart juttattak az uniós 

törvényhozásba, az RMDSZ már csak két hely megszerzését tűzi ki célul. 

 

Kicserélték a horogkereszttel meggyalázott Márton Áron-portrét Kolozsváron, 
keresik a tettest 
2019. március 14. – Krónika, Erdély Ma 

Kicserélték a horogkeresztes Márton Áron-portrét a kolozsvári Deák Ferenc utcában, új 

került annak helyébe, amelyet ismeretlen tettesek telefirkáltak a náci jelképpel – adta hírül a 
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Romkat.ro portál. A tavaly ősszel nyílt szabadtéri kiállítás száz képének egyike Kolozsvár 

főterének szomszédságában, Márton Áron egykori szolgálati és püspökké szentelési helye, a 

Szent Mihály-templom közelében található, a fotógalériát az Erdélyi Történeti Múzeum 

állította össze. A portálon az olvasható, hogy a Romkat.ro jelzésére és a Szent Mihály-

plébánia megkeresésére a kolozsvári polgármesteri hivatal azonnal reagált, és a térfigyelő 

kamerák segítségével próbálják a firkálót kézre keríteni. 

 

„Hiábavaló autonómiáról beszélni, amíg az emberek szegények” – Cioloș szerint 
a gazdaság fejlesztésére kell koncentrálni 
2019. március 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Amíg az emberek szegények és nincsenek fejlődési lehetőségeik, hiábavaló a Székelyföld 

autonómiájáról beszélni – idézi Dacian Cioloş volt miniszterelnököt az Agerpres. Az Igazság, 

Egység és Szolidaritás Pártjának (PLUS) elnöke az alakulat Hargita és Kovászna megyei 

szimpatizánsaival találkozik csütörtökön. A csíkszeredai találkozón a volt miniszterelnök azt 

mondta, szerinte hiábavaló a Székelyföld autonómiájáról beszélni mindaddig, amíg az 

emberek szegények, és nincsenek fejlődési lehetőségeik. Cioloş szerint attól, hogy 

folyamatosan ez a téma kerül előtérbe, nem fog javulni az emberek életszínvonala. Úgy véli, a 

befektetések ösztönzése, a gazdasági fejlődés, a román és magyar lakosok közös 

problémáinak orvoslása jelentené a megoldást e térség számára. 

 

Magyarellenes újságíró-műsorvezető nyitja a román liberálisok EP-jelöltlistáját 
2019. március 14. – Krónika, maszol.ro 

Rareş Bogdan televíziós műsorvezetőt rangsorolta a román Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

vezetősége az alakulat európai parlamenti jelöltlistája élére. Az ellenzéki alakulat országos 

politikai tanácsa csütörtökön döntött az EP-választásra összeállított jelöltlistáról. Az 

egyébként Kolozs megyei származású Rareş Bogdan heves magyarellenes kirohanásairól 

híresült el az elmúlt években, kirekesztő, a magyarokat sértő kijelentései miatt az 

Audiovizuális Tanács (CNA) többször megbüntette a csatornát. Bogdan vesszőparipája, hogy 

az erdélyi, székelyföldi magyarok autonómiatörekvése szegregációs célokat követ, Budapest 

nemzetpolitikája pedig Erdély elszakítását, Nagy-Magyarország visszaállítását kívánja elérni. 

A politikába frissen átigazolt Bogdan csütörtökön úgy vélekedett: a román balliberális 

koalíciónak a Kelemen Hunor vezette RMDSZ-szel kötött megállapodása „veszélyt jelent 

Románia nemzeti egységére”. 

 

Felrótt nyelvhasználat-korlátozás – magyarellenes megnyilvánulásokról is szó 
esik az amerikai külügyi jelentésben 
2019. március 14. – Krónika 

A magyar hivatali anyanyelvhasználat korlátozását és a kisebbségektől elvett ingatlanok 

visszaszolgáltatásának késlekedését is szóvá teszi az Egyesült Államok 

külügyminisztériumának az emberi jogok romániai helyzetére vonatkozó jelentése, amely a 

2018-as helyzetet taglalja. A szerda este nyilvánosságra hozott dokumentum szerint számos 
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esetben érkeztek beszámolók arról, hogy a helyi hatóságok nem ültették gyakorlatba azon 

törvényi előírást, miszerint azon településeken, ahol egy kisebbség számaránya eléri a 20 

százalékot, az útjelző tábláknak kétnyelvűeknek kell lenniük. Kitérnek Mihai Tudose volt 

miniszterelnök tavaly januárban a székely, illetve a magyar zászlók kitűzése kapcsán tett 

kijelentésére is, miszerint ha ilyesmi előfordul, a felelősök is ott fognak lógni mellettük. 

Megjegyzik: a diszkriminációellenes tanács ezért figyelmeztette az ex-kormányfőt. A 

magyarellenes megnyilvánulások közül emellett még egy áprilisi, a Bukaresthez közeli 

Voluntari-ban a helyi csapat és a Sepsi OSK között lejátszott labdarúgó-mérkőzésen lezajlott 

incidenst említenek meg, amelynek során a stadion hangszóróiból magyarellenes dal 

bömbölt. 

 

Erkölcsi győzelem a marosvásárhelyi iskolaügyben: visszaküldte a bíróság a 
katolikus iskola létrehozói elleni vádiratot 
2019. március 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság csütörtöki végzésében jogerősen visszaküldte a 

korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) azt a vádiratot, amelyet a vádhatóság a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt 2014-es megalapítása 

ügyében állított össze Tamási Zsolt iskolaigazgató és Ștefan Someșan volt Maros megyei 

főtanfelügyelő ellen. A végzés kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. Az 

ügyben eljáró bírói testület elutasította az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) két 

korábbi végzés elleni fellebbezését. Érvényben hagyta azt a 2017 decemberében kimondott 

végzést, amellyel a megyei törvényszék megsemmisítette a vádirat egy részét, és érvényben 

hagyta azt a végzést is, amellyel 2018 októberében a törvényszék visszaküldte az ügyet a 

DNA-nak. Gogolák Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje az MTI-nek úgy értékelte: erkölcsi 

győzelmet arattak a vádhatóság ellen. 

 

Nem hívta meg az RMDSZ-t a PNL a bukaresti néppárti rendezvényre  
2019. március 14. – maszol.ro 

Szombaton tartják Bukarestben az Európai Néppárt önkormányzati politikusainak 

értekezletét az EPP csúcsjelöltje, Manfred Weber részvételével, ám a házigazda Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) nem hívta meg az RMDSZ politikusait a kampányrendezvényre. Nem 

kapott meghívót Traian Băsescu volt államfő alakulata, a szintén EPP-tagpárt PMP sem. 

Erről Kelemen Hunor szövetségi elnök tájékoztatta csütörtökön a Maszolt, amikor arról 

kérdezték: megfelel-e a valóságnak a stiripesurse.ro portálnak az az értesülése, hogy a Fidesz 

kizárását célzó néppárti eljárás miatti tiltakozásul az RMDSZ vezetői nem kívánnak részt 

venni az eseményen. A politikus ezt cáfolta. Közölte: azért nem lesz ott a bukaresti 

rendezvényen, mert nem hívták meg.  

 

Zavarja a magyar zászló: a háromszéki prefektus is büntetéssel fenyeget  
2019. március 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Hargita megyei kormánymegbízotthoz hasonlóan borsos pénzbírsággal fenyegeti a 

háromszéki polgármestereket Sebastian Cucu prefektus, aki arra szólította fel az elöljárókat, 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyi-iskolaugy-visszakuldte-a-birosag-a-katolikus-iskola-letrehozoi-elleni-vadiratot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyi-iskolaugy-visszakuldte-a-birosag-a-katolikus-iskola-letrehozoi-elleni-vadiratot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109354-nem-hivta-meg-az-rmdsz-t-a-pnl-a-bukaresti-nepparti-rendezvenyre
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109355-zavarja-a-magyar-zaszlo-a-haromszeki-prefektus-is-buntetessel-fenyeget
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hogy a március 15-i ünnepségek alkalmával a más államok zászlaja mellé tűzzék ki Románia 

lobogóját is. A prefektus csütörtökön körlevélben szólította fel 45 háromszéki önkormányzat 

és a megyei tanács vezetőségét a román zászlótörvény betartására. Sebastian Cucu kifejti, 

hogy a tavalyi eseményeket figyelembe véve, a március 15-i magyar nemzeti ünnep 

közeledtével emlékezteti a háromszéki elöljárókat az 1994/75-ös jogszabály előírásaira. 

Eszerint más államok lobogóját csak a román zászlóval együtt szabad kitűzni, kizárólag 

hivatalos látogatások, nemzetközi konferenciák vagy ünnepségek alkalmával a hivatalos 

intézmények épületeire, vagy közterekre.  

 

„Lemosható” a fogyasztóvédelemről a magyarellenesség – Onica Csaba új 
főfelügyelő az intézmény megítéléséről, büntetésekről 
2019. március 15. – Krónika, maszol.ro 

Onica Csaba személyében nemrég új főfelügyelőt neveztek ki a hat megyét, többek között a 

székelyföldi régiót is „lefedő” brassói fogyasztóvédelmi felügyelőség élére. A hírhedt Mircea 

Diacon nevével „fémjelzett” korszak lejárta után a húszéves tapasztalattal rendelkező 

szakember szeretné, ha a fogyasztók és a vállalkozók is elfelejtenék az intézményre „rossz 

fényt vető” magyarellenességet. 

 

Az eperszedés áldozatai – több ezerre tehető az iskolaelhagyók száma 
Székelyföldön 
2019. március 15. – szekelyhon.ro 

Százezres nagyságrendű azon diákok száma, akik bár szerepelnek a romániai tanintézetek 

nyilvántartásában, valójában már az országot is elhagyták, mert szüleik a könnyebb 

megélhetés érdekében külföldre mentek dolgozni. Hargita, Maros és Kovászna megyében is 

több ezerre tehető az iskolaelhagyó fiatalok száma. A legfőbb ok Székelyföldön is a külföldi 

munkavállalás. A tanfelügyelőségek külső segítséggel próbálják megfékezni a jelenséget. 

 

Megerősítette a magyar rendőrség a Krónikának Olosz Gergely elfogásának 
hírét 
2019. március 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Elfogták a rendőrök Magyarországon a nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló Olosz 

Gergelyt 2019. március 13-án – erősítette meg a Krónikának pénteken délután az Országos 

Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. A lap az egykori RMDSZ-es szenátor 

állítólagos letartóztatásáról szóló román sajtóértesülések kapcsán kereste meg a nap 

folyamán a magyar rendőrséget. A válasz szerint az illetékes bíróság Olosz ideiglenes átadási 

bűnügyi felügyeletét rendelte el, mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával 

ellenőrzi. Kiadatása ügyében a Fővárosi Törvényszék dönt. 

 

A PNL még nem döntötte el, hogy megszavazza-e a Fidesz néppárti kizárásának 
javaslatát 
2019. március 15. – transindex.ro 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/blemoshator-a-fogyasztovedelemrol-a-magyarellenesseg-n-onica-csaba-uj-brassoi-fofelugyelo-az-intezmeny-megiteleserol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/blemoshator-a-fogyasztovedelemrol-a-magyarellenesseg-n-onica-csaba-uj-brassoi-fofelugyelo-az-intezmeny-megiteleserol
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-eperszedes-aldozatai-n-tobb-ezerre-teheto-az-iskolaelhagyok-szama-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-eperszedes-aldozatai-n-tobb-ezerre-teheto-az-iskolaelhagyok-szama-szekelyfoldon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarorszagon-meg-nincs-hivatalos-tajekoztatas-olosz-gergely-allitolagos-letartoztatasarol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarorszagon-meg-nincs-hivatalos-tajekoztatas-olosz-gergely-allitolagos-letartoztatasarol
http://itthon.transindex.ro/?hir=54789
http://itthon.transindex.ro/?hir=54789


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 18. 
7 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) még nem döntötte el, hogy megszavazza-e azt a javaslatot, 

amely arra irányul, hogy zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból (EPP) - jelentette ki 

pénteken Ludovic Orban. A PNL elnöke szerint azt követően hoznak végleges döntést, hogy 

meggyőződtek arról, hogy a Fidesz visszatér-e vagy sem az EPP által fontosnak tartott 

értékekhez.  

 

RMDSZ: az Egyesült Államokat továbbra is tájékoztatni kell a nemzeti 
kisebbségek helyzetéről  
2019. március 15. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ szerint Európában kisebbségvédelmi törvényre van szükség, az Egyesült 

Államokat pedig továbbra is tájékoztatni kell a nemzeti kisebbségek helyzetéről - jelentette ki 

pénteken Porcsalmi Bálint, a szövetség ügyvezető elnöke azzal kapcsolatban, hogy az 

amerikai külügyminisztérium a romániai magyarság helyzetére is kitért emberi jogi 

jelentésében. A Washington által csütörtökön közzétett dokumentum az 

anyanyelvhasználattal és az ingatlan-visszaszolgáltatással kapcsolatban tett említést a 

romániai magyarságról a Romániáról szóló jelentésében - idézi fel a szövetség tájékoztató 

hírlevelében.  

 

Marosvásárhelyen kiosztották a Könyv és gyertya díjakat  
2019. március 16. – maszol.ro 

Hatodik alkalommal adták át a Könyv és gyertya kitüntetéseket Marosvásárhelyen, az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezet ünnepségsorozat záróakkordjaként. 

Az idei díjazottak között szerepel dr. Tamási Zsolt, a magyar nyelvű, római katolikus iskoláért 

folytatott küzdelem áldozata és élharcosa. Vele a díjátadást követően készítettek rövid 

interjút.  

 

A nagyszarvai önkormányzat elhatárolódik a szlovák szülőktől, akik nemzetiségi 
kérdést csinálnak az iskolaügyből 
2019. március 14. – Ma7.sk 

"Bántónak találjuk azt a félrevezető kampányt, amely a Nagyszarván létesítendő szlovák 

alapiskola témájában kialakult. A BKZ március 7-i sajtótájékoztatón olyan valótlan állítások 

hangzottak el, amelyek a nyilvánosság körében azt a benyomást kelthetik, hogy nemzetiségi 

okokból nem akarjuk megalapítani a szlovák alapiskolát Nagyszarván. Ettől elhatárolódunk!" 

- áll a nagyszarvai önkormányzat szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A László 

Zoltán polgármester által jegyzett nyilatkozatot teljes egészében közöljük. 

 

A Csemadok önálló életet élt – kiállítás az elmúlt 70 évről 
2019. március 16. – Felvidék Ma 

Az idei év a Csemadok és a felvidéki magyarság életében a legnagyobb kulturális 

szövetségünk megalapításának hetvenedik évfordulójáról szól. A Csemadok minden 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54795
http://itthon.transindex.ro/?hir=54795
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109441-marosvasarhelyen-kiosztottak-a-konyv-es-gyertya-dijakat
https://ma7.sk/kozelet/a-nagyszarvai-onkormanyzat-elhatarolodik-a-szlovak-szuloktol-akik-nemzetisegi-kerdest-csinalnak-az-iskolaugybol
https://ma7.sk/kozelet/a-nagyszarvai-onkormanyzat-elhatarolodik-a-szlovak-szuloktol-akik-nemzetisegi-kerdest-csinalnak-az-iskolaugybol
https://felvidek.ma/2019/03/a-csemadok-onallo-eletet-elt-kiallitas-az-elmult-70-evrol/
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szlovákiai magyart megszólít, gondoljunk csak rendezvények sokaságára, amelyet nemcsak a 

tagság látogat, vagy a magyar oktatási intézményeink és jogaink melletti kiállásra, 

megszervezett tüntetésekre, amelyekben a Csemadok aktívan kivette a részét. Szinte tudat 

alatt folyik bele a Csemadok az itteni magyarság életébe, évi több mint ötezer rendezvényével, 

majdnem 500 alapszervezetével, több mint ötvenezer tagjával meghatározó szerepet tölt be 

kulturális életünkben. 

 

Így szavaztak a magyarlakta járások 
2019. március 17. – Ma7.sk 

A magyarlakta járásokban 2014-ben és 2019-ben ekképp szavaztunk. Látható, hogy továbbra 

sem sikerült a választóurnákhoz csábítani a felvidéki magyar szavazókat, miközben az összes 

magyarlakta járásban magasan Zuzana Čaputová győzött. Bugár Béla csak a Dunaszerdahelyi 

és a Komáromi járásban csípte el a második helyet. Úgy tűnik, a Most-Híd elnöke csak az 

utolsó pillanatban fedezte fel magának a magyar választókat. A járások többségében fele 

akkora szavazatarányt tudott csak elérni, mint 2014-ben Bárdos Gyula. 

 

Bugár: A kisebbségi szavazó a szélsőségesektől tart a leginkább  
2019. március 17. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Zuzana Čaputová sikeréhez hozzátartozik, hogy a kisebbségi szavazó a szélsőségesektől tart 

leginkább. Ezt Bugár Béla, köztársaságielnök-jelölt mondta a TA3 politikai vitaműsorában, 

miután nem jutott tovább az elnökválasztás második fordulójába. „A kisebbségi szavazó a 

szélsőségesektől tart leginkább, a választóink egy része ezért szavazott Zuzana Čaputovára” – 

mondta Bugár, aki szerint a választói számára éppen ő lehetett az erősebb ellenjelölt a 

szélsőségesek mellett. Hozzátette: a transzparens számláján lévő több mint 300 000 euró, 

amelyet a támogatóitól kapott, jól volt felhasználva, és ez a pénz „nem veszett el”. 

 

A Híd megfontoltságra szólította fel az elnökjelölteket 
2019. március 17. – bumm.sk 

A Híd arra kéri az államfőválasztás második fordulójába jutott jelölteket, hogy a 

kampányukat továbbra is megfontoltan folytassák, és hogy a felmerülő témákhoz 

felelősségteljesen álljanak hozzá – közölte Debnár Klára, a Híd szóvivője a TASR-rel. „Az 

indulatkeltés megbosszulhatná magát az európai parlamenti választásokon, amelyekre 

néhány héttel az államfőválasztás második fordulója után kerül sor” – közölte a Híd. A párt 

gratulált az elnökválasztás két továbbjutójának, Zuzana Čaputovának és Maroš Šefčovičnak. 

"Ez egy jó hír Szlovákia és az ország jövője szempontjából. Nem hagyhatjuk azonban 

figyelmen kívül az olyan szélsőséges témák aránylag nagy támogatottságát, amelyek közé 

tartozik Szlovákia euroatlanti tagsága és az ország irányultsága is” – tette hozzá a párt. 

 

Bugár nagyot vesztett – és nem csak Bárdossal szemben 
2019. március 17. – Felvidék Ma 

Lezajlott az idei szlovákiai államfőválasztás első fordulója. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a 2. 

fordulót tűzte ki célul, végül Bárdos Gyula (MKP) eredményétől is messze elmaradt. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/igy-szavaztak-a-magyarlakta-jarasok
https://www.bumm.sk/belfold/2019/03/17/bugar-a-kisebbsegi-szavazo-a-szelsosegesektol-tart-a-leginkabb
https://www.bumm.sk/belfold/2019/03/17/a-hid-megfontoltsagra-szolitotta-fel-az-elnokjelolteket
https://felvidek.ma/2019/03/bugar-nagyot-vesztett-es-nem-csak-bardossal-osszevetve/
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Összevetjük a magyarok által lakott járásokban elért eredményeket is. Bárdos Gyula öt évvel 

ezelőtt 5%-os célt tűzött ki maga elé, és a célt úgy teljesítette, hogy az 5. helyen végzett. Bugár 

Béla ennél sokkal nagyobbat „álmodott”. Végül több mint 30 ezer szavazattal kevesebbet 

„gyűjtött”, mint Bárdos Gyula öt évvel ezelőtt.  

 

Cséfalvay szerint a magyar szavazók nem voltak elég motiváltak 
2019. március 17. – Új Szó 

Cséfalvay Katalin (Híd), a parlament külügyi bizottságának elnöke örömmel fogadta, hogy az 

elnökválasztás második fordulójába nem jutottak szélsőséges jelöltek. „Főleg annak örülök, 

hogy az első két helyen Európa- és NATO-barát jelölt végzett” – mondta lapunknak Cséfalvay. 

Bugár eredményével kapcsolatban azt mondta, számítottak a magyar szavazók körében 

eluralkodott csekély választókedvre. „Bár még nem ismerem a kisebbségi területek részletes 

adatait, de számítottunk rá, hogy a magyar szavazók kevésbé lesznek motiváltak, hiszen van 

egy magyar párt a kormánykoalícióban, és van egy az ellenzékben. Ami fontos lehet a magyar 

szavazó szempontjából, azt a Híd igyekszik teljesíteni” – tette hozzá a külügyi bizottság 

elnöke. 

 

Átadták az Év Újságírója díjakat 
2019. március 18. – Magyar Szó 

Szombaton immár kilencedik alkalommal adta át szakmai elismeréseit a Vajdasági Magyar 

Újságírók Egyesülete a Zentai Magyar Kamaraszínházban. A díjátadó ünnepségen jelen volt 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, 

Ternovácz István, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, Perpauer Attila, az MNT tagja, 

valamint az oktatási és művelődési intézmények képviselői, köztük Wischer Johann, a Zentai 

Magyar Kamaraszínház igazgatója és Hugyik Richárd, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 

Központ igazgatója. 

 

Zenta: Véget ért a kilencedik Pető kurzus 
2019. március 14. – Vajdasag.ma 

A legutóbbi háromhetes intenzív kurzus végéhez érkeztek Pető intézet munkatársai Zentán.  

A budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karának programja 2014 decemberében vette 

kezdetét itt Vajdaságban – ismertette Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottsági elnöke ma 

Zentán, a kurzus befejezése alkalmából. Az elnök elmondta továbbá, hogy már fél évtizedes 

múltat, tapasztalatot tudhatnak maguk mögött a világhírű módszer vonatkozásában. Az 

elmúlt öt évben nagyon sok gyermek, fiatal, és felnőtt kapott segítséget az idegrendszeri 

sérülései kezelésére. Ez a speciális rehabilitációs módszer a gyógyítást és a nevelést 

különleges módon ötvözi. A páciensek és a családtagok folyamatosan beszámoltak a 

gyógyulásról. 
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https://ujszo.com/kozelet/csefalvay-szerint-a-magyar-szavazok-nem-voltak-eleg-motivaltak
https://www.magyarszo.rs/hu/3937/kozelet_media/198992/%C3%81tadt%C3%A1k-az-%C3%89v-%C3%9Ajs%C3%A1g%C3%ADr%C3%B3ja-d%C3%ADjakat.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23427/Zenta-Veget-ert-a-kilencedik-Peto-kurzus.html
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Pásztor István: Fontos, hogy az orvostársadalom motivált és szakmailag 
felkészült legyen 
2019. március 14. – 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. 

 

Mindenki tordai volt 
2019. március 18. – Magyar Szó 

Telt ház előtt, színvonalas műsor mellett tartották meg a magyarországi Bihartorda, az erdélyi 

Aranyostorda és a bánáti Torontáltorda találkozóját. A Tordai Est a Tordai Művelődési Napok 

egyik legfontosabb rendezvénye. A találkozó kezdetén megkoszorúzták a kopjafát, a közös 

művelődési műsor is a nemzeti ünnepünkről szólt. 

 

Indul a felkészítő tanfolyam 
2019. március 17. – Magyar Szó 

Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán szombaton kezdetét vette az érettségizők 

ingyenes felkészítése a kar felvételi vizsgájára. A kar tanárai által megtartott órákra azokat a 

végzős középiskolásokat várják, akik itt kívánják folytatni a tanulmányaikat. Matematika, 

biológia, kémia és vállalati gazdaságtan felkészítőket tartanak március 23-án, április 13-án és 

20-án, valamint június 1-jén is a Mezőgazdasági Kar amfiteátrumaiban. 

 

 

Az ukrán oktatási miniszter szerint a magyar államtól kapott fizetés miatt a 
tanárok ellenzik az oktatási törvény végrehajtását 
2019. március 14. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Webrádió, Index, karpatalja.ma  

Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter szerint gyakran a magyar nyelven oktató kárpátaljai 

pedagógusok ellenzik az oktatási törvényben előírt áttérést a nemzetiségi nyelvről az 

államnyelvre, mert Magyarország bérkiegészítést ad nekik. A tárcavezető szerint a 

Kárpátalján kialakult nyelvi helyzet a gyerekekre nézve diszkriminatív. "Nyilvánvaló, hogy 

például a magyarok nem akarnak semmin se változtatni - minden tantárgy legyen magyar 

nyelvű az iskolákban. Már látjuk, hogy ez hova vezetett. Nagyon gyakori a tanárok ellenállása, 

hiszen nem titok, hogy a magyar állam fizet az ukrán tanároknak a magyar nyelvű oktatásért" 

- fogalmazott Hrinevics a Novoje Vremja ukrán rádiónak adott interjújában.  A rádió abból az 
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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/3937/vajdasag/198991/Mindenki-tordai-volt.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3936/vajdasag_ujvidek/198990/Indul-a-felk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91-tanfolyam.htm
https://webradio.hu/hirek/kulfold/az-ukran-oktatasi-miniszter-szerint-a-magyar-allamtol-kapott-fizetes-miatt-a-tanarok-ellenzik-az-oktatasi-torveny-vegrehajtasat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/az-ukran-oktatasi-miniszter-szerint-a-magyar-allamtol-kapott-fizetes-miatt-a-tanarok-ellenzik-az-oktatasi-torveny-vegrehajtasat
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alkalomból szólaltatta meg a minisztert, hogy szerdán a kormány benyújtotta a parlamentnek 

a középfokú oktatásról szóló törvényjavaslatát. 

 

Folytatódik az oktatás ukránosítása: megvan az általános középfokú oktatásról 
szóló törvény tervezete 
2019. március 14. – karpatalja.ma 

Március 13-án büszkén jelentette be hivatalos honlapján Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériuma, hogy a szaktárca benyújtotta Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának Ukrajna 

törvényének tervezete „A teljes középfokú oktatásról” című jogszabály-tervezetet. A tervezet a 

2017 októberében elfogadott oktatási kerettörvényben foglalt általános elvek részletes 

kifejtését tartalmazza a közoktatás vonatkozásában, azaz meghatározza, hogyan folyik majd 

az oktatás szervezése, irányítása, felügyelete az 1. osztálytól a 12. osztályig. Ha a minisztérium 

honlapján megvizsgáljuk a tervezetről készített összefoglalót (a tervezet teljes szövege ugyanis 

egyelőre nem érhető el a honlapon), akkor kiderül, hogy elégedettségre semmi okunk. 

 

Bocskor Andrea: folytatódik a kárpátaljai magyarok jogfosztása 
2019. március 14. – karpatalja.ma 

Az Európai Parlament EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottsága (EU-UA PAC) 2019. 

március 13-14-én tartotta a jelenlegi parlamenti ciklus utolsó ülését. A plenáris ülésen az 

európai parlamenti képviselők és az ukrán Legfelsőbb Tanács képviselői vettek részt. A 

találkozó zárónyilatkozatának elfogadását hosszas vita előzte meg, különösen azokat a 

módosító javaslatokat illetően, melyek „Az ukrán, mint államnyelv funkcionálásának 

biztosításáról” című törvénytervezettel kapcsolatosak. Bocskor Andrea kárpátaljai EP-

képviselő elmondta: „Az elfogadott dokumentumba végül számos olyan módosító javaslat 

bekerült, mely védi az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek érdekekeit, azonban ahogy azt EP 

részéről megszokhattuk, jelentősen mérsékelt formában”. 

 

Amikor a csendes generáció megszólal – Szónokverseny a Rákóczi-főiskolán 
2019. március 14. – karpatalja.ma 

Negyedik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Magyar Szónokversenyt. A 

megmérettetésen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési 

Intézetének (II. RF KMF FSZI) diákjai vettek részt. Az eseménynek a Fodó Sándor Kulturális 

Központ adott otthont március 14-én. A szónokverseny megnyitóján Soós Katalin, a II. RF 

KMF FSZI igazgatónője és Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

főkonzulja köszöntötte a diákokat. 

 

Interaktív kiállítás nyílt Beregszászban 
2019. március 14. – karpatalja.ma 

Ideje az építésnek címmel nyílt interaktív kiállítás Beregszászban, a Pásztor Ferenc Közösségi 

Házban március 14-én. A tárlat a 2015-ben kezdeményezett Rómer Flóris Terv eredményeit 

mutatja be, melyet a külhoni magyar vonatkozású épített örökség feltárása, megóvása és 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/folytatodik-az-oktatas-ukranositasa-megvan-az-altalanos-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torveny-tervezete/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/folytatodik-az-oktatas-ukranositasa-megvan-az-altalanos-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torveny-tervezete/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-folytatodik-a-karpataljai-magyarok-jogfosztasa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/amikor-a-csendes-generacio-megszolal-szonokverseny-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/interaktiv-kiallitas-nyilt-beregszaszban/
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megismertetése céljából indítottak. A határon túli magyar műemlékek felújítását bemutató 

programot a Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza szervezte. 

 

Saját székházuk lett a csúzai szervezeteknek 
2019. március 14. – Képes Újság 

A HMDK-nak köszönhetően saját székházhoz jutottak a csúzai civil szervezetek. A jövőben ez 

az épület ad majd otthont a HMDK csúzai alapszervezete, a Jókai Mór Kultúregyesület, a 

Csárdás egyesület, a csúzai Nőegylet és a Hegyalja Ifjúsági Egyesület által szervezett kisebb 

összejöveteleknek, valamint az egyesületek művészeti csoportjai is itt fognak gyakorolni, 

próbálni. 

 

Népmesemondásban versenyeztek 
2019. március 14. – Képes Újság 

Idén is mesemondó versenyt rendezett a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. A 

vetélkedőnek ezúttal nem volt témája, a gyerekek szabad kezet kaptak, a lényeg, hogy magyar 

népmesékből kellett választaniuk. Ezúttal sem volt könnyű dolga a zsűrinek, sok-sok szép 

előadás hangzott el. 

 

Sikeres év van a pélmonostori magyar szervezetek mögött 
2019. március 14. – Képes Újság 

A hét végén közgyűlést tartott a HMDK pélmonostori alapszervezete és a Baranyai Magyar 

Katolikus Nőegylet. A tanácskozás keretében megemlékeztek a nőnapról is. A pélmonostori 

magyarság másfél évvel ezelőtt költözött be új székházába, ami olyan lendületet is adott a 

közösségnek, amellyel a meglévők mellett sok, korábban csak tervezett programot is 

megvalósíthattak az elmúlt időszakban. 

 

Negyed százada van magyar óvoda a horvát fővárosban 
2019. március 14. – Képes Újság 

A múlt hét végén Zágráb város egyetlen magyar óvodai csoportja megalakulásának a 25. 

évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget tartottak. A csoport 1994 márciusától működik 

a Potočnica nevű óvodában. Az elmúlt 25 év alatt mintegy háromszázötven gyerek járt a 

magyar csoportba. 

 

Tovább szépül a Népkör székháza 
2019. március 14. – Képes Újság 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület székházát két évvel ezelőtt újították fel. A 

főépület akkor új tetőt, szigetelést és külső vakolatot kapott. Nemrég parlamenti képviselőnk, 

Jankovics Róbert támogatásának köszönhetően a melléképület felújítása is megtörtént. 
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https://kepesujsag.com/sajat-szekhazuk-lett-a-csuzai-szervezeteknek/
https://kepesujsag.com/nepmesemondasban-versenyeztek/
https://kepesujsag.com/sikeres-ev-van-a-pelmonostori-magyar-szervezetek-mogott/
https://kepesujsag.com/negyed-szazada-van-magyar-ovoda-a-horvat-fovarosban/
https://kepesujsag.com/tovabb-szepul-a-nepkor-szekhaza/
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Farsangzáró rendezvény Kopácson 
2019. március 14. – Képes Újság 

Húshagyókedden Kopácson jelmezes fölvonulást rendeztek, amelyen a főszerep az óvodásoké 

volt, akik tojást gyűjtöttek, de volt palacsintasütés és kakasütés is, majd egy zenés 

mulatsággal zárták a programot a helyi vadászházban. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 14. – Kossuth Rádió 

 

Közigazgatási bírsággal sújtotta a bíróság a határátlépésekor megtalált magyar útleve miatt 

Darcsi Karolinát, a beregszászi városi tanács magyar frakciójának vezetőjét, akinek a határon 

rögzített személyes adatai felkerültek egy szélsőséges ukrán nacionalista honlapra is. Darcsi 

Karolina szerint nem követett el szabálysértést, de a határőrség igen, azzal, hogy jogellenesen 

kiadta személyes adatait a sajtónak. Részletek Iváncsik Attilától.  

 

Az aradi sportcsarnokban írták alá kedden Arad és Gyula idei együttműködési 

programtervezetét. Az aláírás helyszínéül azért választották a sportcsarnokot, mert alig 

száradt meg a tinta a papírokon, már kezdődött is a két város önkormányzati képviselőiből és 

városházi alkalmazottaiból álló barátságos kispályás labdarúgó-mérkőzés. Pataky Lehel Zsolt 

az aradi és a gyulai elöljárókat szólaltatta meg az együttműködésről. 

 

A Délvidéken is kiosztották az Ady Endre-ösztöndíjakat. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a Nemzeti Tehetség Programban írja ki minden évben a pályázatot. A 

Vajdasági Tehetségsegítő Tanács nem támogatásként, hanem befektetésként tekint az 

ösztöndíjra – mondja Kormányos Róbert, a Tanács alelnöke,  akivel Németh Ernő 

beszélgetett. 

 

Csángóföld, Moldva népi kultúrájának hordozóit, - ha úgy tetszik adatközlőinek napi életét 

mutatja be a Szent Lámpások Program. A hagyományőrzők mindennapjainak bemutatatását 

Várhegyi Levente fotográfus kezdeményezte, akivel  Oláh-Gál Elvira beszélgetett. 

 

https://kepesujsag.com/farsangzaro-rendezveny-kopacson/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-14_18-02-00&enddate=2019-03-14_18-40-00&ch=mr1
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Felkutatják, majd felújítják és látogathatóvá teszik az évtizedek óta feledésbe merült magyar 

emlékeket az egykori Szepességben, Sárosban, illetve a gömöri régió északi részén, tehát a ma 

már szlovákok lakta vidékeken. Ez a patrióta közösség Köteles László vezetésével ma már a 

Rákóczi Szövetségben működik. Nekik köszönhetően újultak meg Észak-Szlovákiában, 

gyakran a helyi lakosság segítségével, ’48-as emlékművek, síremlékek, honvédsírok, 

emléktáblák, amelyek látogatása és gondozása azonban a magyarság feladata. Köteles Lászlót 

Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

A Szabadkai Magyar Főkonzulátus március 15-e alkalmából minden évben a palicsfürdői 

vigadó épületében rendez fogadást a délvidéki magyar közélet képviselői számára. Az 

ünnepségen állami kitüntetést adtak át Kern Imrének, a Vajdasági Magyar Szövetség 

politikusának, és egy meglepetésvendége is volt a rendezvénynek. Németh Ernő 

összeállításában elsőként Babity János szabadkai főkonzul gondolatait hallják 1848-ról. 

 

Kolozsváron a március 15-én az ünnepi felvonulás nyitányaként, '48-as nótás 

villámcsődületen Kolozsvár magyarsága együtt énekelheti a Kossuth-nótát a teológusokkal. A 

diákok énekszóval jönnek ki a Protestáns Teológiai Intézet kapuján, majd az ott gyülekező 

ünneplők csatlakkozhatnak hozzájuk és velük énekelhetnek. Szilágyi Szabolcs előzetese. 

 

Nemcsak Kolozsváron lesz március 15-én flashmob, ha úgy tetszik villámcsődület, hanem 

Királyhelmecen, a Millennium téren a Királyhelmeci banditák tánccsoport, Beregszászban a 

Kossuth téren a beregszászi Rezeda táncegyüttes mutat be rögtönzött produkciót. 

Az M5 kulturális csatorna a nemzeti ünnep alkalmából 13 óra után számol be ezekről, az M5 

hivatalos facebook oldalán pedig folyamatosan visszanézhetik a nap történéseit. 

 

Határok nélkül 

2019. március 16. – Kossuth Rádió 

 

Mai első helyszínünk Kárpátalja, ahol megyeszerte kisebb-nagyobb ünnepi 

megemlékezéseket tartottak nemzeti ünnepünk alkalmából a magyarok lakta településeken. 

Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Íjgyártó István kijevi magyar nagykövetet halljuk.   

 

Az országgyűlés egykori jegyzője, Szacsvay Imre, maga is részt vett a Függetlenségi 

nyilatkozat megszerkesztésében, amiért elítélték és 1849. október 24-én kivégezték. Szobrát, 

Margó Ede alkotását 1907. március 15-én leplezték le Nagyváradon. 1990 óta Szacsvay 

szobránál  gyűlnek össze a nagyváradiak emlékezni, először az EMNT, majd az RMDSZ 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-16_18-01-39&enddate=2019-03-16_18-39-39&ch=mr1
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képviselői, támogatói. Az RMDSZ idei rendezvényen jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes is. Ionescu Nikolett tudósítása. 

 

Nemzeti ünnepeink méltó megtartását, a történelmi események megismerését szolgálják a 

Böjte Csaba ferences szerzetes által szervezett zarándoklatok, amelyeket a magyar 

szabadságért vívott harcok helyszíneire szervez. Március 15-én, pénteken Világosra, aza 

szabadságharc fegyverletételének helyszínére indultak zarándokok az év borászának 

választott Balla Géza ópálosi pincészetéből. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány partiumi, dél-

erdélyi és székelyföldi gyermekotthonainak lakói, több mint 170-en vágtak neki a közel 20 

km-es gyalogtúrának, hozzájuk aradi és környékbeli magánszemélyek is csatlakoztak. Az 

indulás előtt készült Pataky Lehel Zsolt riportja. 

 

A 48-as forradalom háromszéki nagyasszonyairól nyílt kiállítás Sepsiszentgyörgyön. A 

kiállítás folytatása a magyar forradalom és szabadságharc asszonyairól készült Kárpát-

medencei vándorkiállításnak. Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

 

Felvidék egyetlen egész alakos Kossuth szobra ma a nyelvhatár szélén, a felvidéki 

bányavárosban, Rozsnyón található. Mostoha sorsot szánt az utókor a három méter magas, 

több, mint egy tonnás, egész alakos bronzszobornak, amelyet először 1907-ben 

közadakozásból avattak fel. Háromszor is ledöntötték és háromszor állították újra. Utoljára 

2004-ben, már nem eredeti helyén, a város főterén, hanem a Múzeum melletti téren avatták 

fel. A rozsnyói megemlékezések rendezvénysorozatának zarándokútja azóta a Kossuth 

szobornál fejeződik. Palcsó Zsóka összeállítása.  

 

Remény az új hazára, bátorság és hazaszeretet - e gondolatok jegyében koszorúztak március 

15-én a pozsonyi magyarok a Medikus-kertben álló Petőfi Sándor szobornál. Haják Szabó 

Mária összeállítása. 

 

 

Határok nélkül 

2019. március 17. – Kossuth Rádió 

Pozsonyban 1949. március 5-én alakult meg a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók 

Kultúregyesülete – innen a mozaikszó CSEMADOK. Ekkor kommunista kormány vezette az 

országot, és Moszkva utasítására fogott a hontalanság évei során kivéreztetett felvidéki 

magyarság státuszának rendezéséhez.  Az alapító kommunisták Fábry Zoltán írót szánták 

elnöknek. Nem vállalta.  

A 70 év rövid krónikáját Haják Szabó Mária állította össze. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-17_18-02-04&enddate=2019-03-17_18-40-04&ch=mr1
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Megszólal: Popély Árpád, Dunajszky Gézy, Takács András, Lacza Tihamér, Csáky Pál, Görföl 

Jenő, Bárdos Géza, Kollár Péter (archiv), Kiss Beáta, Varga Tibor. 

 

Térkép 

2019. március 16. – Duna TV 

 

Az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, Magyarország történetének egyik 

meghatározó eseményéről, március 15-én Kárpát-medence szerte megemlékeztek. A 

szabadságharc során, Kárpátalján, egy komoly ütközet zajlott. Munkács mellett, Podheringnél 

a helyőrség szétkergette a több mint tízszeres túlerőben lévő osztrák csapatokat. A 

munkácsiak méltán büszkék felmenőik bátor cselekedetére. A csata helyszínén emlékművet 

emeltek, amely ma is hirdeti a hősies helytállást.  

 

Forradalom utca 48. – ez a címe annak az egész Erdélyt átölelő történelmi vetélkedőnek, 

amelyet az Erdélyi Magyar Televízió már 7-ik éve rendez meg  a nemzeti ünnep tiszteletére 

Marosvásárhelyen. A vetélkedő során erdélyi középiskolák diákjai mérik össze tudásukat, 

ugyanakkor általuk a televíziónézők is számos új ismeretre tehetnek szert. Idén 

Székelyudvarhely, Nagyvárad, Déva, Kolozsvár és Szatmárnémeti középiskolásai mutathatták 

meg történelmi ismereteiket.  

 

A Vajdasági Magyar Jogász Egylet gondozásában megjelent egy kiadvány, amely a 

pályaválasztás előtt álló fiatalok számára népszerűsíti a jogtudományt. A könyv címe 

"MILYEN JOGON? JOGÁSZ ABC FIATALOKNAK”, a stúdióban pedig vendégem a kiadvány 

egyik szerkesztője, Brenner János, aki Újvidékről érkezett hozzánk, jó napot kívánok! 

 

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 múlt heti adásunkban már 

megismerhettek. Most következő riportunkban Kónya Sándort munkásságát mutatjuk be, aki 

művészeti tevékenységével olyan értékeket hozott létre, mellyel nem csak a vajdasági magyar 

közösséget, hanem az egyetemes magyarságot is gazdagította. 0.40 

 

Petőfi ösztöndíjasok a végeken – egy lelkes házaspár a dél-erdélyi Magyarlapádon menti a 

még menthetőt, a magyar identitást, mindjárt mutatjuk itt a Térképben! 0.10 

  

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-03-16-i-adas/
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Idén is folytatódik a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program, melynek keretében 

Kárpátalján három felújított óvodát adtak át a közelmúltban, mindhármat az ungvári 

járásban.  

 

Ungváron ünnepélyes keretek között felavatták az első önálló kárpátaljai magyar nyelvű 

televízió székházát. A TV21 Ungvár elnevezésű csatornát a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség hozta létre, anyaországi támogatással.  

 

A Magyar Termék Nagydíj védjegy hagyományaira épülve, a kimagasló minőséget tanúsítja az 

Érték és Minőség Nagydíj, amelyre idén is lehet pályázni. Az elismeréssel nem csak 

magyarországi, de egyre több külhoni vállalkozást is jutalmaznak.  

 

Magyar identitáserősítő tevékenységükkel segítik és fellendítik a helyi közösségek életét a 

Petőfi ösztöndíjasok. A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság négy éve indította el a Kőrösi 

Csoma Sándor program mintájára a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő programot. 

A Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként Magyarlapádon vállalt értékőrző munkát a 

Fölszállott a páva műsorból is jól ismert házaspár Hajdara Hajnalka és Hajdara Tamás. 0.30 

 

 


