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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Grezsa: a magyar állam meghatározó szerepet szeretne játszani a Kárpát-
medence jövőjében 
2019. március 20. – MTI, Híradó, Origo, Promenád, Magyar Nemzet 

A magyar állam meghatározó szerepet szeretne játszani a Kárpát-medence jövőjében – 

jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos a felvidéki Ebeden, ahol átadta a program keretében felújított helyi magyar 

nyelvű óvodát szerdán. Grezsa István szerdán három, a magyar kormány támogatásának 

köszönhetően megújult magyar óvodát adott át a Felvidéken, az ebedi intézmény mellett még 

Ipolyszalkán és Nyírágon. A három intézmény részben önerőből finanszírozott felújítását 

együttvéve mintegy 80 millió forinttal segítette a magyar kormány. A miniszteri biztos a 

felújított intézmény átadásán elmondta: magyar többségű, nagy történelmi múltú 

településekről van szó, ahova ugyancsak el kell vinni azt az üzenetet, hogy Magyarország 

minden magyarra számít abban a nemzetépítésben, amelynek lényege, hogy közös hazánknak 

tekintve a Kárpát-medencét mindannyian egy nemzeti közösség tagjai vagyunk. 

 

Gazdasági jövőteremtés Székelyföldön 
2019. március 21. – Csinta Samu – Figyelő 

Integrálói szerepre képes, más ágazatokat is maguk után húzó vállalkozások fejlődését 

finanszírozza a magyar kormány Székelyföldön. A pályázati alapú segítségnyújtás előző 

projekttapasztalatok, uniós előírások és diplomáciai tárgyalások hozadékát összegyúrva 

igyekszik ténylegesen hozzájárulni a tömbmagyar erdélyi térség gazdasági fejlesztéséhez. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. március 21-i számában olvasható) 

 

Tőkés László szerint nem történt kisebbségpolitikai változás az Európai Unióban 
2019. március 20. – MTI, Krónika 

Sajnálatos, hogy az Európai Unió ingerküszöbét sem üti meg a kisebbségi kérdés, ami azt 

jelenti, hogy távolról sem ment végbe kisebbségpolitikai változás az unióban – jelentette ki 

Tőkés László fideszes európai parlamenti (EP) képviselő kedden este Brüsszelben. A 

képviselő az Unió, Erdéllyel – Unió Európával címmel rendezett konferencián elmondta: 

ahogy a mintegy 50 milliói kisebbségi sorsa, úgy a kommunista múlt sem üti meg a nyugat-

európai fejlett demokráciák ingerküszöbét. „Ez azt jelzi, hogy komoly ellenállással szemben 

kellett ezeket a célokat, eszményeket érvényesíteni az elmúlt 12 év parlamenti munkája 

során” – jelentette ki. Tőkés szerint különösképpen érvényes ez a migrációs válság idején, 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/03/20/a-magyar-allam-meghatarozo-szerepet-akar-jatszani-a-karpat-medence-jovojeben
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/03/20/a-magyar-allam-meghatarozo-szerepet-akar-jatszani-a-karpat-medence-jovojeben
https://kronika.ro/kulfold/tokes-laszlo-szerint-nem-tortent-kisebbsegpolitikai-valtozas-az-europai-unioban
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amikor nem csak az „elhanyagolható kisebbségek”, hanem a nagy nemzetek keresztény 

identitása is veszélybe kerül. 

 

Erdély-szerte vándorol a Kallós-bőröndmúzeum – Szilágyság és Kalotaszeg után 
a mezőségi iskolákban tartanak foglalkozásokat 
2019. március 20. – Krónika 

A népművészettel, gyermekjátékokkal, táncmozdulatokkal ismerkedhettek meg nemrég 

Szilágy megyei és kalotaszegi diákok. A Kallós Zoltán Alapítvány szervezésében 

muzeológusok és pedagógusok tartottak vándorbőrönd-foglalkozást a helyi általános 

iskolákban. 

 

Túlélés a székelység újabb viharos századában – Magyar Örökség díjban 
részesítik a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot 
2019. március 20. – Krónika, maszol.ro 

Magyar Örökség díjjal ismerik el a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum munkáját. Az 

oklevelet szombaton Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 

szervezendő ünnepségen adják át. A múzeumot méltató laudációt dr. Varga Benedek, a 

Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mondja. A díjat gondozó Magyar Örökség és Európa 

Egyesület elsődleges feladata a magyar értékek felmutatása a jelen számára és megőrzése az 

utókornak, olvasható az egyesület honlapján. Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum 

igazgatója szerdán sajtótájékoztatón elmondta, hatalmas megtiszteltetésnek tartja a díjat, a 

múzeum csaknem 150 éves történelmében hasonló elismerésben nem részesült az intézmény 

egyik ország részéről sem. 

 

Kelemen Hunor az Európai Néppárt közgyűléséről: a Fidesz kizárása ellen 
szavazunk 
2019. március 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Néppárt szerdai politikai közgyűlése előtt Kelemen Hunor Facebookon közzétett 

üzenetében leszögezte, az RMDSZ a Fidesz kizárása ellen szavaz. "Akkor, amikor már a 

választási kampányban vagyunk, amikor elkezdődött a küzdelem az európai parlamenti 

választásokért, akkor ököllel nem lehet rendet teremteni" - mondja Kelemen, majd azt is 

hozzáteszi, hogy a felmerülő kérdésekben az EP-választások után kell dönteni. Az RMDSZ 

elnöke elmondja, azzal fognak érvelni, hogy most összefogásra és szolidaritásra van szükség 

ahhoz, hogy május 26. után egy erős néppárti frakció kezdhessen el dolgozni az Európai 

Parlamentben.  

 

Vincze Loránt a Minority SafePackről: nem voltunk hajlandóak fejjel rohanni a 
falnak 
2019. március 20. – transindex.ro 
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https://kronika.ro/szines/erdely-szerte-vandorol-a-kallos-borondmuzeum-n-szilagysag-es-kalotaszeg-utan-a-mezosegi-iskolakban-tartanak-foglalkozasokat
https://kronika.ro/szines/erdely-szerte-vandorol-a-kallos-borondmuzeum-n-szilagysag-es-kalotaszeg-utan-a-mezosegi-iskolakban-tartanak-foglalkozasokat
https://kronika.ro/kultura/tuleles-a-szekelyseg-ujabb-viharos-szazadaban-n-magyar-orokseg-dijban-reszesitik-a-sepsiszentgyorgyi-szekely-nemzeti-muzeumot
https://kronika.ro/kultura/tuleles-a-szekelyseg-ujabb-viharos-szazadaban-n-magyar-orokseg-dijban-reszesitik-a-sepsiszentgyorgyi-szekely-nemzeti-muzeumot
http://itthon.transindex.ro/?hir=54849&Kelemen_Hunor_az_Europai_Neppart_kozgyuleserol_a_Fidesz_kizarasa_ellen_szavazunk
http://itthon.transindex.ro/?hir=54849&Kelemen_Hunor_az_Europai_Neppart_kozgyuleserol_a_Fidesz_kizarasa_ellen_szavazunk
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27714
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27714
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Az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistájának második, befutó helyén álló Vincze Loránt 

elsősorban a FUEN elnökeként, a Minority SafePack kezdeményezés révén vált ismertté. 

Ennek jövőjéről is kérdezték.  

 

Horváth Anna: az RMDSZ ellenzi a kétfordulós polgármester-választást 
2019. március 20. – maszol.ro, Krónika 

Akár 10-20 százalékkal is csökkenthetne a magyar polgármesterek száma Erdélyben, ha újra 

bevezetnék a kétfordulós polgármester-választást Romániában – jelentette ki a Maszolnak 

Horváth Anna. Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökét arra reagáltatták, 

hogy Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök közvitát kezdeményezett hétfőn kétfordulós 

rendszer visszaállításáról. A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) vezetője azzal 

érvelt, hogy az egyfordulós rendszer „a nagy pártokat juttatja meg nem érdemelt előnyhöz”. 

Horváth Anna emlékeztetett: ez a kérdés néhány év leforgása alatt másodszor került terítékre, 

mert a 2016-os önkormányzati választások előtt is felmerült a kétfordulós polgármester-

választás újbóli bevezetése. Az RMDSZ álláspontja nem változott: ragaszkodik a jelenlegi, 

egyfordulós rendszerhez.  

 

Nem a származás dönti el, hogy ki marosvásárhelyi – Novák Csaba Zoltán 
történész a fekete márciusról  
2019. március 20. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi fekete március etnikai zavargásai, összecsapásai nem a semmiből törtek a 

felszínre, hanem egy hosszú történet ok-okozati összefüggéseiből nőttek olyan erdélyi méretű 

társadalmi eseménnyé, amelynek hatásai ma is érezhetőek – véli Novák Csaba Zoltán 

történész, Maros megyei szenátor, aki egy, az eseményről szóló szakmai munka, kiadvány 

társszerzője is.  

 

Fekete március: pontosított Kincses Előd a „pofába ömlesztés” kapcsán  
2019. március 20. – maszol.ro 

„Kérem, olvassák el az alábbi részletet Marosvásárhely fekete márciusa című krónikámból 

arra vonatkozóan, hogy úgynevezett szereplési vágyamban miről beszéltem a bukaresti 

televízióban 1990 márciusában” – áll Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd maszol.ro-nak 

eljuttatott levelében. Küldeményében arra reagált, ami a Marosvásárhely nyílt sebei a fekete 

március évfordulóján című riport március 18-án publikált első részében olvasható. 

 
A kihúzható bannerek sem maradhatnak a csíkszeredai városházán 
2019. március 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Jogerős bírósági ítélet született arról, hogy a csíkszeredai városháza tanácstermében 

kihúzható (roll-up) bannereken sem maradhatnak a székely, illetve magyar nemzeti színek, 

valamint a városzászló elemei. A molinók eltávolítása érdekében a Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület (ADEC) kezdeményezett bírósági eljárást tavaly októberben, miután 

ugyanez a szervezet korábban szintén peres úton elérte, hogy a városházáról a székely és 
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városzászlókat is eltüntessék. Az ADEC által megfogalmazott keresetlevél szóhasználata 

szerint a zászlók bírósági döntés nyomán történt eltávolítása után „Csíkszereda 

polgármestere egy olyan trükkhöz folyamodott, amellyel megpróbálta figyelmen kívül hagyni 

a jogerős ítélet által előírt kötelezettségeit, és törvénytelenül helyezett el egyes jelképeket a 

román állam egyik közintézményében”. 

 

Fölöslegesen utaztak Marosvásárhelyre: tárgyalás nélkül halasztottak Rádulyék 
perében 
2019. március 20. – szekelyhon.ro 

Továbbra sem történt előrelépés Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos büntetőperének 

tárgyalásán. A csíkszeredai polgármester és alpolgármester tárgyalását szerda délben nem is 

tartották meg, március 28-ára halasztották, Ráduly ügyvédje ugyanis időközben 

megbetegedett, és kérték a tárgyalás elnapolását. 

 
Orvosi műszereket és gyógyszert kapott adományként a kórház 
2019. március 20. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Eszközöket és gyógyszereket vásároltak a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára 

abból az összegből, amely a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa által tavaly novemberben szervezett jótékonysági Katalin-bálon gyűlt össze. Az 

adományt a Csíki Vállalkozók Egyesületének (CSVE) képviseletében Márk-Csucsi Róbert adta 

át szerda délben az orvosoknak és Konrád Judit kórházmenedzsernek. Mint kiemelte, 

fontosnak tartják a kórház támogatását és a betegellátás fejlesztését. Farkas Balázs konzul 

szerint a közéleti személyek, intézmények kötelessége a közösséget támogatni, és remélik, 

példamutató kezdeményezésről van szó. A jótékonysági bálon összegyűlt adományokból 15 

ezer lej értékben vásároltak eszközöket és gyógyszert a kórház szemészeti, bőr- és 

nemigyógyászati, illetve ideggyógyászati osztályai számára. 

 

Kelemen Hunor a Fidesz felfüggesztett tagságáról az EPP-ben: nem örvendünk 
neki, de támogattuk  
2019. március 20. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az Európai Néppárt politikai közgyűlésén kompromisszumos megoldás született, amit az 

RMDSZ és a Fidesz is megszavazott" - nyilatkozta az EPP közgyűlését követően Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke. "Nem örvendünk neki, de támogattuk, mert a kizárás nem vezetett 

volna előre. Csak mások malmára hajtotta a vizet a mostani kampányidőszakban. Sokszor 

elmondtuk már, ma is úgy gondoljuk, hogy a vitákat házon belül kell rendezni. Az érveknek 

sosincs alternatívájuk, ököllel pedig nem lehet rendet vágni. Most még inkább szükség van az 

erős Kárpát-medencei magyar képviseletre Európában, amely egységesen áll ki a magyar 

ügyért" - nyilatkozta az RMDSZ elnöke. 

 

EMNP: az építkezést tekintik prioritásnak Szilágyi kihívói 
2019. március 21. – Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/foloslegesen-utaztak-marosvasarhelyre-targyalas-nelkul-halasztottak-radulyek-pereben
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54853&Kelemen_Hunor_a_Fidesz_felfuggesztett_tagsagarol_az_EPPben_nem_orvendunk_neki_de_tamogattuk
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Az erdélyi jobboldal megerősítését, szoros együttműködését szorgalmazza az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) vezetői tisztségére pályázó öt jelölt, akik közül szombati nagyváradi ülésén 

választ elnököt az alakulat országos küldöttgyűlése. Az autonomista pártot négy éve irányító 

Szilágyi Zsolt négy kihívója közül Csomortányi István és Toró T. Tibor a folytonosság híve, a 

jelenlegi elnök két ellenjelöltje, Nagy Pál és Soós Sándor azonban úgy véli, változásra van 

szükség a néppártban, amelynek fejlődéséhez elengedhetetlen a megújulás. Az újrázásra 

készülő elnök az elmúlt időszak legnagyobb eredményének azt tartja, hogy megőrizték 

súlyukat az erdélyi magyar politikában. 

 

Március 15-ei hazugságok 
2019. március 21. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Románia miniszterelnöke jobban tenné, ha Klaus Johannis 

államfőhöz hasonlóan meg se szólal március 15-én mindaddig, amíg nem igaz, amit mond. 

Alapjában véve szép gesztus, hogy a mindenkori bukaresti kormányfő hagyományosan 

üzenetet fogalmaz meg a romániai magyarságnak nemzeti ünnepünkön, ám a hallgatásnál 

jóval többet árt, ha hamis állításokkal próbálja alantas módon szívünkbe lopni magát. Hiszen 

– idén is – már a március 15-ét követő első munkanapon bebizonyosodott, hogy Viorica 

Dăncilă csak blöffölt, kamuzott, megvezetni próbált ünnepinek szánt mondandójával, ami 

rendkívül tiszteletlen húzás, egyenesen sértő, felháborító megnyilatkozás”. 

 

A Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjának új elemeiről Rozsnyón 
2019. március 20. – Ma7.sk 

Megtartották a Rozsnyó és Vidéke Célalaphoz tartozó óvodák és iskolák pedagógusainak 

tavaszi találkozóját, amelyen a résztvevők egyebek mellett a Rákóczi Szövetség Beiratkozási 

Programjának új elemeivel is megismerkedhettek, ezeket Petrovay László, a program 

központi koordinátora mutatta be. Palcsó Zsóka, a Rozsnyó és Vidéke Célalap, illetve a 

Rákóczi Magyar Ház Polgári Társulás elnöke rámutatott, sokszor elkeseredünk a régióban, 

hogy nehezen vagy egyáltalán nem mennek a dolgok, de azért ha összegezzük, kicsit kívülről 

nézzük önmagunkat, azért vannak pozitív tapasztalatok. 

 

Délvidék titkai – Mit ér az ember, ha magyar? 
2019. március 20. – Felvidék Ma 

Bátorkeszin a nyugdíjasok klubja szervezésében a Fireszke  Gyermek-, Ifjúsági és 

Konferencia-központban mutatták be a vajdasági Topolyán élő magyar írónő, G. Nagy Lilla 

Imola Délvidék titkai című első kötetét. A Püspökladányban született G. Nagy Lilla Imola 

édesapja G. Nagy Ilián író, költő, édesanyja G. Nagyné dr. Maczó Ágnes jogász, a parlament 

korábbi alelnöke. A szüleivel éltek Tiszadobon, Boldogkőváralján, később pedig Budapestre 

vezetett az idővel nagycsaláddá növekedett szeretetközösség útja. 
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A szlovákiai magyar politikai helyzet értékelése Berényi Józseffel 
2019. március 20. – Felvidék Ma 

Berényi Józseffel, a MKP elnökségi tagjával, volt elnökével, a párt európai parlamenti 

képviselő-jelöltjével. „A köztársaságielnök-választás, valamint bizonyos szempontból a 

megyei választások és a helyhatósági választások azt a folyamatot mutatják, mint a korábbi 

parlamenti választások is, hogy az MKP stabil, de növekedni nem tud. A helyhatósági és a 

megyei választásokon folyamatosan jól szerepelünk Dél-Szlovákiában, ugyanakkor a 

preferenciáink országos szinten nem nőnek. Ami a parlamenti választásokat illeti, a Most–

Hídnál pedig folyamatos visszaszorulást látunk, aminek a kicsúcsosodása a 

köztársaságielnök-választás volt, ahol bizonyára mindenki számára meglepő eredmény 

született. Bugár Béla csak 3,1 százalékot ért el. Ezért szerintem eljött az a pont, amikor el 

lehet mondani, hogy az együttműködésre szükség van.” 

 

Pásztor István - Az Európai Néppárt a legbölcsebb döntést hozta 
2019. március 21. – Pannon RTV 

A Néppárt döntése a lehető legbölcsebb, az elfogadott záradék pedig minden fél álláspontját 

képviseli - mondta az Európai Néppárt szerdai közgyűlését és szavazását követően 

Brüsszelben Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejtette: a Fidesz a 

visszafogottságával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Néppárt ne robbanjon szét. 

Ha mindez nem így fejeződött volna be, akkor visszafordíthatatlan folyamatok indultak volna 

el az Európai Néppárton belül - tette hozzá Pásztor István. 

 

Meghirdette az idei évre vonatkozó pályázatait a Magyar Nemzeti Tanács 
2019. március 20. – Pannon RTV  

Az MNT általános kulturális pályázatának keretében a nemzeti önazonosságot őrző, 

hagyományos rendezvényeket támogat, valamint kiemelt jelentőségű rendezvények 

megszervezésére biztosít eszközöket. A nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek 

illetve a kiemelt és nem kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények is 

pályázhatnak. Az MNT kistérségi médiumok részére is megjelentette idei kiírását. A 

pályázattal kapcsolatos részletek elérhetőek a Magyar Nemzeti Tanács honlapján. Az 

érdeklődők személyesen is kérhetnek információt az MNT hivatalában. 

 

Kishegyes 250 éves 
2019. március 21. – Vajdaság MA 

Kishegyes települést 250 évvel ezelőtt telepítették újra, miután sikerült kiűzni a törököket 

erről a vidékről. A feljegyzések szerint 1769-ben, a tavasz első napjaiban Békésszentandrásról 

81 család érkezett, hogy Bácska szívében teremtse meg új otthonát. Az évfordulót a 

falunappal kezdődő programsorozattal ünneplik meg, de a rendezvények egész évben 

eltartanak.  
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https://felvidek.ma/2019/03/a-szlovakiai-magyar-politikai-helyzet-ertekelese-berenyi-jozseffel/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-az-europai-neppart-legbolcsebb-dontest-hozta
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/meghirdette-az-idei-evre-vonatkozo-palyazatait-magyar-nemzeti-tanacs
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23459/Kishegyes-250-eves.html
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Bírósági keresetet nyújtott be Brenzovics László az Ukrán Központi Választási 
Bizottság ellen 
2019. március 20. – Kárpátalja 

Bírósági keresetet nyújtott be az illetékes bíróságon az Ukrán Központi Választási Bizottság 

ellen Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, ukrán 

parlamenti képviselő, mivel a testület nem hajlandó kialakítani az őszi parlamenti 

választásokra egy magyar többségű választókerületet. 

 

Miért nem segít Porosenkón a nyelvtörvény elfogadása? 
2019. március 20. – Kárpátalja 

Az Európa Tanács (ET) figyelmeztetése ellenére a Legfelső Tanácsban múlt héten 

folytatódott. Az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról című törvénytervezet 

vitája. Ugyanakkor Koszty Bondarenko neves politológus, az Ukrán Politikai Intézet 

igazgatója a Glavred.infón arról írt hétvégi jegyzetében, hogy a jogszabálytervezet tisztán PR-

fogás a hivatalban lévő elnök részéről. 

 

Befejeződtek a KMKSZ-alapszervezetek közgyűlései 
2019. március 20. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten befejeződtek a KMKSZ-alapszervezetek közgyűlései. Az Ungvári járásban 

Kisszelmencen, Gálocsban, Palágykomorócon, Tégláson és Szürtében, a Beregszászi járásban 

Borzsován, Mezőváriban, Nagymuzsalyban, Rafajnaújfaluban és Zápszonyban, a Nagyszőlősi 

járásban Gődényházán, Tiszapéterfalván, Salánkon és Verbőcön, a Felső-Tisza-vidéken pedig 

Kőrösmezőn, Szvidovecen és Tiszabogdányban tartották meg a soros közgyűlést. 

 

Hűségért plakettel tüntették ki a KMKSZ-t 
2019. március 20. – Kárpátalja 

Március 9-én 70. születésnapját ünnepelte Érsekújváron a Csemadok, a felvidéki magyarság 

legnagyobb taglétszámú társadalmi-kulturális szervezete. 1949. március 5-én alakult meg 

Pozsonyban a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete néven. Bár az eredeti név 

rövidítéséből származó Csemadok nevet a folyamatosság megőrzése érdekében megtartotta a 

szervezet, jelenleg Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség a hivatalos 

neve. A jubileumi ünnepi műsor keretében számos elismerést adtak át, többek között 

Hűségért emlékplakettel ismerték el a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

tevékenységét, amelyet Bárdos Gyula elnök és Köteles László alelnök adtak át Molnár 

Lászlónak, a KMKSZ kulturális titkárának. 
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https://karpataljalap.net/2019/03/20/birosagi-keresetet-nyujtott-be-brenzovics-laszlo-az-ukran-kozponti-valasztasi-bizottsag
https://karpataljalap.net/2019/03/20/birosagi-keresetet-nyujtott-be-brenzovics-laszlo-az-ukran-kozponti-valasztasi-bizottsag
https://karpataljalap.net/2019/03/20/miert-nem-segit-porosenkon-nyelvtorveny-elfogadasa
https://karpataljalap.net/2019/03/20/befejezodtek-kmksz-alapszervezetek-kozgyulesei
https://karpataljalap.net/2019/03/20/husegert-plakettel-tuntettek-ki-kmksz-t
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József Attila-díjasunk 
2019. március 20. – Népújság  

Bence Lajos költő, irodalomtörténész, publicista, lapunk munkatársa a nemzeti ünnep 

alkalmával Budapesten átvette a József Attila-díjat. A rangos díj Bence Lajos közel négy 

évtizedes munkásságának elismerése, s egyben a muravidéki magyar irodalom, az egyik 

legkisebb magyar közösség irodalmának elismerése is. A kitüntetettnek nem kis szerepe volt 

és van abban, hogy e kis közösség az egyetemes magyar irodalom térképén is felismerhetővé 

vált. 

 
Az élő kapcsolat folytatásáért   
2019. március 20. – Népújság  

Hétfőn a lendvai Bánffy Központban került sor Vas megye és a Muravidék közötti 2019. évi 

együttműködési megállapodás aláírására. Az évtizedekre visszanyúló megállapodás a baráti 

és kulturális kapcsolatok írásba foglalt alapját képezi.  Ez alkalomból Horváth Ferenc, a 

MMÖNK Tanácsának elnöke kifejtette: a két szomszédos megyéből, Vasból és Zalából annak 

idején előbb érkezett a kulturális támogatás, mint Budapestről, s meggyőződése, hogy sokkal 

rosszabb kondícióban lenne az azóta is szakemberhiánnyal küzdő muravidéki magyarság, ha 

nem így alakul a helyzet. 

 
A legfontosabb a nyelvünkhöz ragaszkodás 
2019. március 20. – Népújság  

A Dobronaki községben március 15-én, az ünnep napján emlékeztek az 1848-as forradalom és 

szabadságharc évfordulójára. A művelődési házban rendezett ünnepségen Varga Edit, a 

községi magyar önkormányzat elnöke szólt a közönséghez, a helyi fiatalok és a Dobronaki 

Nótázók pedig méltó műsorral járultak hozzá az ünnepléshez. 

 

„Csak tőlünk függ, mi lesz a hagyatékunk” 
2019. március 20. – Népújság  

A Marác községi magyarság március 15-i megemlékezése szombat este a pártosfalvi kopjafa 

koszorúzásával vette kezdetét, az ünnepi műsorra pedig a szentlászlói kultúrotthonban került 

sor telt ház előtt. A rendezvényt számos vendég tisztelte meg jelenlétével, köztük Szilágyiné 

Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete, Földes Gyula lendvai főkonzul, illetve 

Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő, a muravidéki csúcsszervezet elnöke. 
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https://nepujsag.net/kultura/6619-j%C3%B3zsef-attila-d%C3%ADjasunk.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6622-az-%C3%A9l%C5%91-kapcsolat-folytat%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt-%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6623-a-legfontosabb-a-nyelv%C3%BCnkh%C3%B6z-ragaszkod%C3%A1s.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6625-%E2%80%9Ecsak-t%C5%91l%C3%BCnk-f%C3%BCgg,-mi-lesz-a-hagyat%C3%A9kunk%E2%80%9D.html
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. március 20. – Kossuth Rádió 

 

A székelyföldi megyék prefektusai ünnep előtt figyelmeztették a települések polgármestereit, 

hogy minden magyar zászló mellett legyen román is. Mivel legtöbb polgármester nem zászlót, 

hanem szalagokat óriáskokárdákat, szív alakú nemzeti színű szalagokat helyezett ki a 

közterekre,Március 15-én, elmaradt a román zászló. A prefektusok ismét bírságoltak.  

Összezártak a román politikai pártok: egységesen leszavazták a gyulafehérvári nyilatkozat 

törvénybe foglalását a szakbizottságokban. Az erdélyi magyarság érdekeit nem fogja román 

párt képviselni! A progresszív megközelítést szorgalmazó új román pártok ugyanúgy 

elzárkóznak, mint a legvehemensebb nacionalisták - reagált Vincze Loránt a hírre. A FUEN 

elnöke, RMDSZ-es EP képviselő kolozsvári kollégánknak Szilágyi Szabolcsnak nyilatkozott. 

 

Megalakulásának 30 éves jubileumát ünnepli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Munkácsi Alapszervezete. Három évtized alatt Munkácson emlékművet állítottak a sztálini 

terror áldozatainak, az 1848-49 forradalom és szabadságharc győztes podheringi csata 

emlékművet felújították, többször is – ahányszor csak megrongálták. Iváncsik Attila 

mikrofonja előtt elsőként Gulácsy Gézát, a KMKSZ Munkácson élő alelnökét hallják. 

 

Iskolaválasztási kampány Felvidéken. Április 2-án kezdődnek a beiratkozások. A Rákóczi 

Szövetség Iskolaválasztási programja 2004-től segíti a magyar oktatási intézményekbe 

iratkozó kisdiákokat. Kedden  Rozsnyón, a nyelvhatár szélére sodródott kisvárosban, a 

Rákóczi Magyar Házban a járás óvodáinak és iskoláinak közel 50 pedagógusa számolt be a 

Rákóczi Szövetség egész Kárpát medencére kiterjedő iskolaválasztási programjának 

hatásáról.  

A Vajdasági Magyar Digitális Adattár bővítése, illetve a magyar népművészeti oktatók 

számára létrehozott mentorprogram folytatása - csak két kiemelt feladat a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet idei tervei közül. A 2019-es programjaikról a Magyar Nemzeti Tanács 

legutóbbi ülésén számolt be Gondi Martina igazgató. Az ülés után kérdezte őt Németh Ernő. 

 

Két évvel ezelőtt indította a Szövetség a Közös Célokért a Felvidéki Magyar Lelki Elsősegély 

Telefonszolgálatot. Akkor még a hívások magyarországi önkéntesekhez futottak be, ám 

időközben kiképezték a felvidéki segítőket. A szakmai partner végig a Magyar Lelki Elsősegély 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-20_18-02-00&enddate=2019-03-20_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 21. 
10 

Telefonszolgálatok Szövetsége, amely az felvidéki önkéntesek felkészítését is vállalta. A 

telefonszolgálatot működtető Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatóját, Hideghéthy 

Andreát Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

A közművelődési élet szervezésére és támogatására alapították meg a 19. század második 

felében az aradi Kölcsey Egyesületet. A kor közéleti és kulturális életének jelentős 

személyiségei által létrehozott és vezetett szervezet fektette le a mai aradi múzeum és 

könyvtár alapjait, de a képzőművészetben és az irodalomban is jelentős örökséget hagyott 

hátra. Az első világháború után a kisebbségi létbe szorult aradi magyarság önszerveződésének 

legfontosabb intézménye és a magyar oktatás felkarolója lett. A román kommunista 

diktatúrában betiltott Kölcsey Egyesület a rendszerváltás után, 1990-ben alakult újra. A múlt 

hónapban egy gyűjtőtől sikerült megvásárolni 2500 euróért a Kölcsey Egyesület első húsz 

évének irattárát hiánytalanul, és a következő negyven esztendő írásos emlékeinek egy részét. 

A kalandos és titokzatos úton fennmaradt kultúrtörténeti értékű hagyatékot bemutatták a 

közgyűlésen, amelyen megerősítették tisztségében az eddig ügyvezetői minőségben 

tevékenykedő elnököt és alelnököt. 

 

 


