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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szilágyi Péter: a diaszpóra magyar közösségeinek éltető erejük van  
2019. március 25. – MTI, Hirado.hu, Demokrata, Propeller, Webrádió  

A diaszpórában élő magyar közösségeknek éltető erejük van - mondta Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa az arizonai 

Phoenixben vasárnap.  Szilágyi Péter szombaton részt vett a Phoenixben élő magyar közösség 

első alkalommal megrendezett magyar örökség napjának néptánccal, operaelőadással, 

gasztronómia bemutatóval színesített ünnepségein, majd vasárnap beszédet mondott azon a 

rendezvényen is, ahol megemlékeztek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. A 

Phoenixi Magyar Református Egyház istentiszteletén vasárnap Szilágyi Péter Márai Sándor 

gondolatait idézve köszöntötte a magyarokat. Hangsúlyozta: éljenek akár Budapesten, akár a 

csíki havasokban, akár Arizona központjában, a magyarokat titkos kapcsolat fűzi össze. 

Köszönetet mondott a helybéli magyaroknak a helytállásukért, és utalva összetartásukra is, 

kiemelte: "a megmaradás legfontosabb biztosítékát sehol nem a kedvező feltételek, még csak 

nem is a közösségek létszámának megtartása jelenti, hanem tagjainak bizakodó lelkülete". 

 

Őrségváltás az EMNP-ben: a nagyváradi Csomortányi Istvánt választották 
pártelnöknek 
2019. március 23. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, Bihari Napló, transindex.ro 

Új elnököt választott Csomortányi István személyében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az 

alakulat 6. országos tisztújító küldöttgyűlésén szombaton Nagyváradon. A mindeddig a párt 

Bihar megyei szervezetét irányító politikus Soós Sándort utasította maga mögé a szombat 

estébe nyúló szavazáson 84-83 arányban. A küldöttek közül 170-en szavaztak, három 

szavazatot érvénytelenítettek. A zárt ajtók mögött rendezett ülésen lezajlott voksolás előtt az 

öt elnökjelölt közül Szilágyi Zsolt eddigi elnök és Toró T. Tibor ügyvezető elnök Csomortányi, 

míg a székelyudvarhelyi Nagy Pál Soós Sándor javára lépett vissza. A 36 éves Csomortányi a 

2011-ben alapított néppárt harmadik elnöke Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt után. 

 

Közös Kárpát-medencei ifjúsági ernyőszervezet jön létre a Fidelitas és az IKSZ 
részvételével 
2019. március 23. – MTI, Híradó, fidesz.hu, Hír Tv, Körkép 

Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület néven közös Kárpát-medencei ernyőszervezetet 

hoz létre a magyar ifjúság támogatására tizennyolc magyarországi és tizenegy határon túli 

szervezet – jelentették be az alapítók szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. Böröcz 

László, a Fidesz országgyűlési képviselője és ifjúsági szervezetének, a Fidelitasnak az elnöke 

elmondta, az új egyesület résztvevőit a hazaszeretetben, a nemzetben való közös gondolkodás 

köti össze, az új egyesület segítségével pedig intézményes formában is együttesen léphetnek 

fel a magyar fiatalok, a magyar kisebbség érdekében. Nacsa Lőrinc, a KDNP parlamenti 

képviselője, valamint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke kifejtette, az 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/03/25/a-diaszpora-magyar-kozossegeinek-elteto-erejuk-van
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-zsolt-a-nagyvaradi-kuldottgyulesen-az-emnp-tovabbra-is-szamit-hagyomanyos-szovetsegeseire
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-zsolt-a-nagyvaradi-kuldottgyulesen-az-emnp-tovabbra-is-szamit-hagyomanyos-szovetsegeseire
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/03/23/kozos-karpat-medencei-ifjusagi-ernyoszervezet-jon-letre-a-fidelitas-es-az-iksz-reszvetelevel
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/03/23/kozos-karpat-medencei-ifjusagi-ernyoszervezet-jon-letre-a-fidelitas-es-az-iksz-reszvetelevel


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 25. 
2 

új ernyőszervezet létrehozásával hatékonyabb kereteket kap a közös érdekérvényesítés és 

programszervezés. Emlékeztetett, az alapító szervezetek eddig is sok ügyben álltak ki közösen 

egymásért. Példaként említette a székely terrorvád ügyét, a kárpátaljai nyelv- és oktatási 

törvényeket, valamint a különböző nemzetrészekben tartott helyhatósági, illetve parlamenti 

választások kampányait. 

 

Magyar jogászok a határokon átnyúló együttműködésükről tanácskoztak 
2019. március 23. – MTI, Híradó, Webrádió 

A kisebbségi jogokat garantáló jogszabályokról és határon túli együttműködési 

lehetőségeikről tanácskoztak hat országból érkező magyar jogászok pénteken Budapesten. 

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója közölte: az ismert történelmi 

igazságtalanság okán a határon túlra szakadt magyarság számára hatékony, az egyéni és 

kollektív jogérvényesítést lehetővé tevő nemzetközi, uniós „jogi rezsim” lényegében nem 

létezik. Számos olyan új kisebbségi csoport van ugyanakkor – köztük a bevándorlók, a 

különböző szexuális kisebbségek -, amelyeknek akár az egyéni, akár a kollektív közösségi 

jogérvényesítés szintjén kínálnak nemzetközi jog- és érdekérvényesítési lehetőségeket – 

mondta. 

 

Rákóczi-emlékév - Gaal Gergely: II. Rákóczi Ferenc példája ma is bátorítást ad 
2019. március 24. – MTI, Demokrata, Szóljon, Gondola, Ma7.sk 

Nekünk, magyaroknak különösen sokat kellett küzdenünk önállóságunkért, a 

szabadságunkért, és évszázadokon át voltunk a "keresztény világ bástyája"; II. Rákóczi Ferenc 

példája ma is bátorítást ad - mondta a Rákóczi Emlékév Testület elnöke vasárnap a szlovákiai 

Borsiban. Gaal Gergely a Rákóczi-emlékév egyik nyitóeseményének számító rendezvényen, 

amelyet II. Rákóczi Ferenc születésének 343. és erdélyi fejedelemmé választásának 315. 

évfordulója alkalmából tartottak szülőhelye, a borsi kastély előtt, közölte: ma is vannak olyan 

erők a világban, amelyek próbára akarják tenni hitünket, hazaszeretetünket, nemzeti 

egységünket. 

 

Beperelte Brenzovics László az ukrán központi választási bizottságot 
2019. március 22. – MTI, Origo, Szóljon, Demokrata 

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

nyújtott be az ukrán központi választási bizottság (CVK) ellen, mert a testület elutasítja a 

magyar többségű választókerület kialakítását az idei őszi parlamenti választásokra. 

Keresetében Brenzovics László - aki képviselő a parlamentben - a választásokról szóló ukrán 

törvény 18. cikkelyére hivatkozik. Eszerint az egyéni választókerületek kialakításánál 

figyelembe kell venni az ott élő nemzeti kisebbségek érdekeit, valamint a terület nemzetiségi 

összetételét. Azt mondta, a KMKSZ a 2014-es parlamenti választásoknál is kérte a CVK-t, 

hogy alakítson ki az egy tömbben élő magyaroknak egy választókörzetet, a kérést a testület 

azonban elutasította, a többségében magyarok lakta területeket pedig három választókörzetre 

osztotta szét. 
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Erdélyi diákcsoportok is kérhetnek anyaországi támogatást, hogy elutazzanak 
Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjére 
2019. március 22. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen 

Diákcsoportok pályázhatnak utazási támogatásra, hogy részt vegyenek Ferenc pápa június 1-

jei szentmiséjén Csíksomlyón. A pályázatot a Rákóczi Szövetség hirdeti meg együttműködve a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságával – közölte 

Soltész Miklós pénteken Budapesten. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkár elmondta: a Rákóczi Szövetség pályázatán középiskolai csoportok és egyházi 

közösségek vehetnek részt. Soltész Miklós kiemelte: Ferenc pápa székelyföldi látogatása 

hatalmas egyházi diplomáciai siker és nagyszerű lehetőség a magyar–román kapcsolatok 

erősítésére, a történelmi megbékélés elősegítésére. 

 

Magyar sarok várja az olvasókat Kolozsváron – szívesen veszik az adományokat 
az Octavian Goga megyei könyvtárban 
2019. március 22. – Krónika 

Magyar sarok nyílt csütörtökön a kolozsvári Octavian Goga megyei könyvtárban. A 

könyvtársarok román és magyar támogatás révén valósult meg és nem csak olvasásra szolgál: 

minden korosztályt szívesen látnak egyéb, magyar nyelven zajló tevékenységekkel is. Máté 

Erzsébet és Beke Ibolya, a könyvtár munkatársai a Krónikának elmondták, 

kezdeményezésüket nem pusztán elfogadták, hanem segítették is román könyvtáros kollégáik 

akárcsak az intézmény vezetősége. A könyvtárosoktól azt is megtudták, az intézmény 

olvasóinak 4,3 százaléka kölcsönöz ki magyar nyelvű könyveket. 

 

Erdély élen jár, de szolid a kényelem – a vidéki lakások közel 40 százalékában 
nincs vezetékes víz és csatornázás Romániában 
2019. március 22. – Krónika 

Jelentős eltérések mutatkoznak a régiók között a statisztikák szerint: míg az erdélyi lakások 

több mint háromnegyedének van hozzáférése vezetékes vízhez és szennyvízelvezetéshez, 

Havasalföldön és Moldvában ugyanez csak a lakások mintegy feléről mondható el.  

 

Közérdekű adatigényléspert nyert a CEMO a MOGYTTE-vel szemben  
2019. március 22. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

A CEMO, mint felperes, arra volt kíváncsi, hogy mit tartalmaz a MOGYE és a Petru Maior 

fúzióját eldöntő szenátusi ülés jegyzőkönyve, megvolt-e a döntéshozatalhoz szükséges 

szavazatszám. Továbbá azt is szerették volna megtudni, milyen következményei lesznek a két 

intézmény egyesülésének, megmarad-e az egyetem – törvény által garantált – multikulturális 

jellege. Az ügyben a CEMO első fokon vesztett, másodfokon viszont a Marosvásárhelyi 

Ítélőtábla végérvényesen, részben nekik adott igazat, így az egyetemnek ki kell adnia a 
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fúzióhoz kapcsolódó döntéshozatalban résztvevők szavazatairól szóló információkat (hányan 

döntöttek, hányan tartózkodtak és hányan voltak jelen stb.) 

 

Még a romániai iratokra várnak Olosz Gergely kiadatásának ügyében 
2019. március 22. – transindex.ro 

A román hatóságoktól kért iratok beérkezését, vagy április 5-ét követően hoznak döntést 

Olosz Gergely ügyében - közölte a transindex.ro megkeresésére a magyarországi Fővárosi 

Törvényszék, amelytől azt is megtudták, hogy a döntés meghozatalához szükséges iratok a 

román féltől még nem érkeztek meg. A Fővárosi Törvényszék azt is közölte, hogy Olosz 

Gergelyről a bíróság végzés formájában fog rendelkezni. Amennyiben a kért információk 

legkésőbb 2019. április 5-ig nem érkeznek meg, úgy a bíróság a rendelkezésre álló adatok 

alapján hozza majd meg a döntését a kiadatás ügyében. 

 

Biró Zsolt szerint az MPP-nek be kellett volna érnie a negyedik hellyel az RMDSZ 
listáján  
2019. március 22. – maszol.ro 

A magyar választók távolmaradása a román pártok jelöltjeinek kedvezne, ezért az európai 

parlamenti választáson való részvételre buzdít Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt RMDSZ-

listán bejutott Maros megyei parlamenti képviselője. Nem csak a román politikusokat bírálta 

a honatya. Biró szerint elhibázott volt a korábban általa is vezetett Magyar Polgári Párt 

döntése, hogy előbb kért befutóhelyet, és csak azt követően állt elő a koalíció ötletével, miután 

az RMDSZ vezetői kifejtették: nem tartják méltányosnak az igényt, mert az MPP nem bírja az 

erdélyi magyar társadalom felének, vagy harmadának támogatását. Szerinte az MPP érdeke 

lett volna a koalíciós lista akkor is, ha például csupán csak a negyedik, nem befutó helyen 

szerepel a jelöltjük.  

 

A pápa Csíksomlyón: jó hírt kaptak a szálláshely iránt érdeklődők  
2019. március 22. – maszol.ro 

A fizetős szálláshelyek – panziók, szállodák, vendégházak – közel negyede még nem foglalt a 

pápalátogatás idejére, azaz június elsejére – mutatja egy felmérés, melyet Hargita Megye 

Tanácsa alintézményeként működő Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás készített. 

Ugyanakkor a Hargita megyei önkormányzatok körében végzett felmérésből kiderül, hogy 

több ezer zarándok befogadására készülnek tornatermek, kultúrházak, sportcsarnokok 

felszerelésével, átrendezésével. Hargita Megye Tanácsa az itt élő emberekhez is felhívással 

fordult, arra kérve a lakosokat, hogy jelezzék, ha fogadnának június elsején, vagy a 

pápalátogatás és a pünkösdi búcsú közötti időszakban zarándokokat.  

 

Lekerülhet a többnyelvű tábla Brassó határában?  
2019. március 22. – maszol.ro, Krónika 

Felszólították a Brassó megyei tanácsot, hogy távolítsa el a Brassó és Kovászna megye 

határában kihelyezett kétnyelvű köszöntőtáblát - olvasható az RMDSz közleményében. A 
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bírósági felszólítás azt követően érkezett, hogy Dan Tanasă feljelentést tett. Az ítélet nem 

jogerős. A táblát több éve helyezték ki Brassó város határában. „A megyei és a városi tanács 

saját maguk rendelkeztek arról, hogy bár a magyarok számaránya nem éri el a húsz 

százalékot, mégis kihelyezik a táblákat, elismerve és hangsúlyozva Brassó megye 

történelmileg alátámasztott többnyelvűségét. A megyei és városi vezetőség többször 

bebizonyította, hogy a kisebbségeket és jogaikat tiszteletben tartják, támogatják, és ha a 

táblaügyet nézzük, akkor a többségi nemzet képviseletének belegyezésével a kötelezőnél 

többről is biztosítják a kisebbségeket. Brassó megye ilyen szempontból példaértékű. 

Megteszünk mindent, hogy a tábla továbbra is ott álljon a megyehatárban, mivel ott van a 

helye” – hangsúlyozta Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke.  

 

Újabb feliratokat kifogásol a magyarellenes feljelentő 
2019. március 22. – szekelyhon.ro 

Újabb két sepsiszentgyörgyi intézmény feliratozását kifogásolja Dan Tanasă. A „hivatásos 

feljelentőként” emlegetett bloggert a szekelyhon.ro értesülése szerint a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának székházán, valamint a Tamási 

Áron Színház épületének homlokzatán található feliratok zavarják. Tanasă azt kifogásolja, 

hogy a román és a magyar felirat mindkét esetben egymás mellett található, holott szerinte a 

magyar szövegnek a román alatt kellene lennie. 

 

Több mint 800 csoport regisztrált a pápalátogatásra 
2019. március 23. – szekelyhon.ro 

A pápapalátogatást előkészítő főegyházmegyei szervezőbizottság harmadik közös 

megbeszélését tartották Gyulafehérváron a püspöki palotában Jakubinyi György érsek és 

Potyó Ferenc vikárius részvételével, pénteken – számol be a romkat.ro portál. A 

beszámolóból kiderül: a megbeszélés az egyes bizottságok beszámolóival kezdődött, majd a 

szervezés jelenlegi állását, a legsürgősebb teendőket egyeztették a résztvevők. Kiderült, hogy a 

regisztráció jelenlegi állása szerint 810 csoport jelentkezett be, de még sok plébánia nem 

regisztrált, ahol pedig szerveződnek a zarándokcsoportok. A szervezők biztatnak mindenkit, 

ne hagyja utolsó percre a regisztrálást – olvasható a romkat anyagában.  

 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat: erősödik a magyarellenesség 
2019. március 23. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

A magyarellenesség tartósan megmaradt Romániában, sőt rosszabbodott – ez derül ki a Mikó 

Imre Jogvédelmi Szolgálat tavalyi évre vonatkozó jelentéséből. Benkő Erika a szolgálat 

vezetője  pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, az ötödik évi jelentést állítják össze, ebben az 

erdélyi magyarságot ért jogfosztásokat, a diszkriminációs eseteket, a közösség ellen irányuló 

politikai támadásokat, a nyelvi és közösségi jogok csorbítását ismertetik. Az angol nyelvű, 

évről évre vaskosabb dokumentumot a romániai külképviseleti szolgálatokhoz, a nemzetközi 

jogvédő szervezetekhez, és idén az erdélyi polgármesterekhez juttatják le, mert mint Benkő 

Erika fogalmaz le kell bontani a tévképzeteket, a hamis információt, amit Románia terjeszt, 

hogy modellértékűen megoldotta a kisebbségek helyzetét”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-feliratokat-kifogasol-a-magyarellenes-feljelento
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-mint-800-csoport-regisztralt-a-papalatogatasra
https://szekelyhon.ro/aktualis/miko-imre-jogvedelmi-szolgalat-erosodik-magyarellenesseg
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A nemzeti erők egyesítését szorgalmazta Tőkés László az EMNP nagyváradi 
kongresszusán 
2019. március 23. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro 

A nemzeti erők egyesítésére és felelősségteljes tisztújításra biztatta az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) küldötteit Tőkés László, az EMNP védnöke a párt országos tisztújító 

küldöttgyűlésén szombaton Nagyváradon. Tőkés László köszöntésében úgy vélte: az EMNP 

politikai mozgástere a Bukarest-Budapest-Brüsszel hármas szorításában beszűkült, a pártnak 

„az RMDSZ helyzeti előnyének kényszerű tudomásulvételével” kell megtalálnia a helyét. 

 

Politika és „medvevész”: nekiment Borboly Csaba tanácselnöknek a 
medvetámadás kapcsán az MPP 
2019. március 23. – Krónika 

Maszatolással és feltűnést keltő szerepléssel vádolja Borboly Csaba Hargita megyei 

tanácselnököt a halálos áldozatot követelő medvetámadás kapcsán a Magyar Polgári Párt 

(MPP). Az MPP a péntek délelőtt a Hargita megyei Kőrispatakon történt tragédiára reagált, 

amelynek során egy 35 éves férfira rátámadt a vadállat a település határában, súlyosan 

megsebesítve a mellkasán és a végtagjain. Az áldozat kórházba szállítás közben életét 

vesztette. A polgári alakulat elnöke közvetve a politikumot és a Hargita megyei önkormányzat 

vezetőségét teszi felelőssé a tragédiáért. Szombati közleményében Mezei János végtelenül 

sajnálatosnak nevezte, hogy a „medvevész” kivédésére adott szakmai javaslatokat mindeddig 

figyelmen kívül hagyta úgy a politikum, mint a Hargita megyei tanács vezetősége, és ennek 

következtében halálos áldozata lett a nagyvad támadásának Kőrispatakon. Részvétét fejezve 

ki az áldozat családjának, az MPP elnöke azzal vádolja Borboly Csaba megyei tanácselnököt, 

hogy mindeddig csupán saját népszerűségét növelő „intézkedésekkel” hozakodott elő, és 

képtelen valós megoldást találni a problémára. 

 

Székelyföldön szapulta Orbán Viktort Traian Băsescu  
2019. március 23. – maszol.ro 

Nem tagadta, de nem is erősítette meg Traian Băsescu azokat a sajtóhíreket, miszerint EP-

képviselői mandátumra pályázna. Marosvásárhelyen az Európai Unió kilátásai témában 

tartott előadást a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai 

Egyetem (MOGYTTE) meghívására. Érdekesség, hogy Traian Băsescu előzőleg politika-

mentesnek ígért előadását az egyébként a MOGYTTE-n kommunikációt oktató Pașcan három 

kamerás média csapata PMP-s logóval ellátva élőben közvetítette a Facebookon. A korábbi 

államfő nem bírta sokáig, és aktuálpolitikai témákban is állást foglalt: európéernek állította 

be önmagát és pártját, bírálta az euroszkeptikusokat és populistákat. Ezek közé sorolja Orbán 

Viktor magyar kormányfőt is, akiről elmondta, egykor baráti volt közöttük a viszony, de ez 

megromlott, amiért a magyar kormány támogatja a székelyeket az autonómia törekvésükben. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-erok-egyesiteset-szorgalmazta-tokes-laszlo-az-emnp-nagyvaradi-kongresszusan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-erok-egyesiteset-szorgalmazta-tokes-laszlo-az-emnp-nagyvaradi-kongresszusan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/politika-es-bmedveveszr-nekiment-borboly-csaba-tancselnoknek-a-medvetamadas-kapcsan-az-mpp
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/politika-es-bmedveveszr-nekiment-borboly-csaba-tancselnoknek-a-medvetamadas-kapcsan-az-mpp
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109746-szekelyfoldon-szapulta-orban-viktort-traian-b-sescu
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Nehéz időszakra készül az EMNP élén Csomortányi István, Soós Sándor megóvja 
a választási eredményt 
2019. március 24. – Krónika, maszol.ro 

Érvénytelennek tekinti az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökválasztásának eredményét a 

szombati megmérettetésen alulmaradt Soós Sándor. Csomortányi István, az alakulat új 

vezetője szerint nincs ok kételkedni a voksolás szabályszerűségében, és készül az előtte álló 

kihívásokra. 

 

Toró T. Tibort kéri fel az ügyvezető elnöki feladatok ellátására az EMNP új 
elnöke 
2019. március 24. – MTI, Krónika transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alapító elnökét kéri fel az ügyvezető 

elnöki feladatok ellátására Csomortányi István, a párt szombaton megválasztott új elnöke. 

Csomortányi az MTI-nek elmondta: Toró T. Tibor – aki az elmúlt ciklusban is a párt 

ügyvezető elnöke volt – olyan politikus, akire mindig számítani lehetett, ezért nem tartja 

szükségesnek a változtatást ezen a poszton.  A 84-83-as szavazataránnyal megválasztott 

pártelnök kijelentette: nem érzékel megosztottságot a pártban a célok tekintetében. 

 

Mi került a Hunyad megyei magyar értéktárba?  
2019. március 24. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Dél-Erdély és különösen Hunyad megye páratlanul gazdag magyar kulturális, szellemi 

örökséggel rendelkezik, a magyarság által létrehozott értékek nélkül nem képzelhető el a 

térség jelene sem. Értékteremtő közösség a Hunyad megyei magyarság, így volt ez a múltban, 

de így van ez ma is, ennek legékesebb példája a most bemutatott kötet, amely értékeinket 

listázza – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő szombaton, Déván a Téglás Gábor 

Elméleti Líceumban, ahol bemutatták a Hunyad megyei magyar értéktár első kötetét.  

 

Fifor szerint nagyon jó a magyar–román viszony 
2019. március 25. – Krónika 

Nagyon jónak nevezte a magyar–román viszonyt a Krónika érdeklődésére Mihai Fifor, a PSD 

országos tanácsának elnöke, volt védelmi miniszter. A politikus a számos közös projekt közül 

kiemelte a regionális energetikai együttműködésben alapvető fontosságú, bolgár–román–

magyar–osztrák (BRUA) gázfolyosót, amely lehetővé teszi majd a Fekete-tenger 

altalajkincseinek eljuttatását Magyarországra. Az egykori tárcavezető szerint a kétoldalú 

kapcsolatokat erősíti a PSD parlamenti együttműködése az RMDSZ-szel. „A román kormány 

igyekszik számottevő költségvetési juttatásban részesíteni azokat az erdélyi megyéket, 

amelyekben jelentős magyar nemzetiségű közösség él” – jelentette ki Fifor. 

 

A románokon múlhat az RMDSZ sikere 
2019. március 25. – Pataky István – Krónika 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nehez-idoszakra-keszul-az-emnp-elen-csomortanyi-istvan-soos-sandor-megovja-a-valasztasi-eredmenyt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nehez-idoszakra-keszul-az-emnp-elen-csomortanyi-istvan-soos-sandor-megovja-a-valasztasi-eredmenyt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-t-tibort-keri-fel-az-ugyvezeto-elnoki-feladatok-ellatasara-az-emnp-uj-elnoke
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-t-tibort-keri-fel-az-ugyvezeto-elnoki-feladatok-ellatasara-az-emnp-uj-elnoke
http://itthon.transindex.ro/?hir=54901&Mi_kerult_a_Hunyad_megyei_magyar_ertektarba
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A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ helyzete tűnik a legegyszerűbbnek: nincs más tét, 

„csak” az öt százalék elérése májusban. Ami várhatóan nem lesz egyszerű feladat. A 

kormánykoalícióval fenntartott együttműködést számonkérők hangja valószínűleg jóval 

nagyobb, mint valós, számbeli erejük. Az Erdélyben különösen népszerű Fidesz, illetve a 

magyar kormányzat partneri támogatása a kampányban várhatóan most is hatásos lesz. De a 

lényegi kérdés az, hogy a román szavazópolgárok részvételi hajlandósága meghaladja-e a 

magyarokét. Lázba hozzák-e a románokat a belpolitikai tétek, esetleg Johannis referenduma? 

Ha igen, az RMDSZ-nek kisebb csodát kellene tennie a siker érdekében”. 

 

„Jó iskolát kell csinálni” 
2019. március 24. – Felvidék Ma 

Közeledik a tanítók napja. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Nagyrőcei Területi 

Választmánya Méhiben ez alkalomból pedagógustalálkozót szervezett ünnepi köszöntővel, 

koncerttel, s a régió pedagógusainak a megjutalmazásával. A találkozót, melyen majd 150 

pedagógus vett részt, megtisztelte jelenlétével Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke. 

Köszöntőjében szólt a szövetség munkájáról, az új kihívásokról. Elmondta, hogy erősségük a 

szakmaiság, a tervezés és a végrehajtás, egymás és intézményeik segítése, s ebben 

számíthatnak a gömöri oktatási intézmények a pedagógusszövetségre. 

 

A Kerekasztal a magyar közösséget érintő témákról is értekezett Čaputovával 
2019. március 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Péntek délután egy órán át tartó egyeztetésre került sor Zuzana Čaputová és a Kerekasztal 

három fős küldöttsége között Pozsonyban. A találkozón lehetőség nyílt a magyar kisebbséget 

érintő témák és problémák mélyebb kifejtésére, a kommunikáció a későbbiekben folytonossá 

válhat. A Kerekasztalt Tokár Géza szóvivő, Tóth Tibor ügyvivő, valamint Öllös László 

politológus, a Fórum Intézet igazgatója képviselte, a találkozóra Zuzana Čaputová stábjának 

kezdeményezésére került sor – fogalmaz a Kerekasztal sajtóközleménye. Az elnökjelölt 

bevezetőjében kifejtette, szeretne mélyebb áttekintést szerezni arról, hogy a szakértők és civil 

szervezetek véleménye szerint milyen problémákkal és akadályokkal szembesül Szlovákiában 

a magyar közösség. Mint megjegyezték: a megbeszélésen elhangzott, hogy az államfőnek 

ugyan korlátozott hatáskörei vannak, de a magyar közösség tagjainak egyik legfontosabb 

elvárása, hogy az ország elnöke vegyen tudomást a közösség létezéséről. 

 

Őry Péter: Az egyenes beszéd hívei vagyunk 
2019. március 23. – Felvidék Ma 

A szlovákiai köztársasági elnökválasztás két fordulója között Őry Péter, az MKP Országos 

Tanácsának elnöke és Bastrnák Tibor, a Most-Híd parlamenti klubjának vezetője folytattak 

vitát a Pátria Rádió stúdiójában. A két politikust Finta Márk kérdezte, aki bejátszotta az első 

forduló győztesével, Zuzana Čaputovával készített interjút is. Bastrnák Tibor elmondta, még 

nem volt módja mély elemzést készíteni az első forduló eredményeiről, a legnagyobb gondot a 
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https://felvidek.ma/2019/03/jo-iskolat-kell-csinalni/
https://felvidek.ma/2019/03/a-kerekasztal-a-magyar-kozosseget-erinto-temakrol-is-ertekezett-caputovaval/
https://felvidek.ma/2019/03/ory-peter-az-egyenes-beszed-hivei-vagyunk/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 25. 
9 

magyarok körében tapasztalható alacsony választási részvételben látja. Őry Péter köszönetet 

mondott a választópolgároknak, hogy éltek szavazati jogukkal. Úgy gondolja, a választók 

döntése sérthetetlen,és most kőkeményen kimondták véleményüket a jelöltekkel szemben. A 

választók érzékelik az országban zajló folyamatokat, látják az elmúlt évek különböző 

kommunikációs kicsapongásait, és kimondták, hogy ebből elegük van. 

 

Az őshonos nemzeti közösségért 
2019. március 23. – Ma7.sk 

Az izsai születésű Tárnok Balázs jogász a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti 

képviselőjelölt-listájának 4. helyén szerepel. Az egygyermekes családapa a Rákóczi Szövetség 

alelnökeként is a határon túli magyarságért tevékenykedik. Jogi tanácsadóként a Székely 

Nemzeti Tanács által az Európai Bizottság ellen indított per sikerének részese. Az MKP 

kampánynyitó keszegfalvi lakossági fóruma után nyilatkozott a Magyar7-nek. 

 

Lehetséges a felvidéki magyar oktatási hálózat optimalizálása? 
2019. március 23. – Felvidék Ma 

A komáromi Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza adott otthont annak a szakmai 

találkozónak, amelynek központjában a felvidéki magyar oktatási hálózat optimalizálása állt. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Comenius Intézettel és Albert Sándorral 

közösen szervezte meg a március 22-ei szakmai alkalmat. „A szakértői megbeszélés központi 

témája az oktatási hálózat optimalizálása volt. Február elején egy minikonferenciát 

szerveztünk ebben a témában. Ennek a folytatása volt a pénteki zártkörű szakmai találkozó” – 

tájékoztatta a Felvidék.ma-t Fodor Attila, a találkozó egyik kezdeményezője. 

 

Évzárót tartott a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete 
2019. március 24. – Ma7.sk 

Március 22-én este a Csillagházban tartotta évzáró taggyűlését a Csemadok Rimaszombati 

Alapszervezete, amely ezúttal az elmúlt két évet összegezte. A gyűlést a Blaha Lujza 

Vegyeskórus műsora nyitotta, amely Sósik Szilárd távolléte miatt Szarvas Erzsébet 

vezényletével adott elő énekeket. Ezt követően Mács Zoltán ismertette az évzáró taggyűlés 

menetét, majd Cerovsky Gyula, a Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének elnöke tartotta 

meg évértékelő beszédét. 

 

Magyar felsőoktatási képzés indul Ipolyságon 
2019. március 24. – Ma7.sk 

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahelyi kihelyezett 

tagozata a 2019/2020-as akadémiai évben Ipolyságon akkreditációval bíró szociális munka 

alapszakot nyit. Az Ipoly menti magyar nyelvű képzés beindításának apropóján mutatjuk be a 

szóban forgó intézményt. A hivatalosan 2003. szeptember 24-én nonprofit társaságként 

megalapított pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola napjainkban 

Szlovákia legnagyobb felsőoktatási intézményei közé tartozik. A magyar felmenőkkel is 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/az-oshonos-nemzeti-kozossegert
https://felvidek.ma/2019/03/lehetseges-a-felvideki-magyar-oktatasi-halozat-optimalizalasa/
https://ma7.sk/tajaink/evzarot-tartott-a-csemadok-rimaszombati-alapszervezete
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/magyar-felsooktatasi-kepzes-indul-ipolysagon
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rendelkező Vladimír Krčméry professzor által alapított főiskola hallgatóinak száma jelenleg a 

hétezret is meghaladja. 

 

A valódi fejlődés bizonyítéka 
2019. március 25. – Magyar Szó 

Bár a határidőkkel kapcsolatban mindig szkeptikusnak kell lennünk kissé, az információk 

szerint november 25-ére elkészül az Újvidéki Televízió 1999-ben lebombázott épületének 

helyén a Vajdasági Rádió és Televízió új székháza, jelentette ki az építési munkálatok 

megtekintését követően adott nyilatkozatában szombaton Aleksandar Vučić államfő. 

Rámutatott arra, hogy a határidőnél is lényegesebb: innen minden vajdasági polgárnak 

sugároznak majd műsort, beleértve a többségi nemzet mellett a kisebbségi közösségeket is. 

 

Kettős évforduló 
2019. március 23. – Magyar Szó 

Az idei évben öt napon át tartott a kishegyesi falunapi programsorozat, amely kettős 

évforduló köré épült. 250 évvel ezelőtt 81 békésszentandrási család újranépesítette a törökök 

által lerombolt falut, 50 évvel ezelőtt pedig Kishegyes és Békésszentandrás ismét felvették a 

kapcsolatot. A programsorozat fő napja a szombat volt, amikor a kishegyesiek és a népes 

békésszentandrási küldöttség közösen ünnepeltek. 

 

Pecze József Kishegyes díszpolgára 
2019. március 24. – Vajdasag.ma 

Pecze József lett a falu díszpolgára, posztumusz pedig Sipos Béla is megkapta ezt az 

elismerést. Kishegyes tiszteletbeli polgárává avatták Sinka Józsefet, Békésszentandrás 

egykori polgármesterét, aki szintén posztumusz kapta meg az elismerést. Köszönőlevelet 

kapott a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, valamint Világos Adriana és Gvozdenovity 

Katarina, a két fiatal sportoló. 

 

Torda: A VASZ évi közgyűlése és a KEF Vajdasági Regionális ülése 
2019. március 24. – Vajdasag.ma 

Torda volt a házigazdája a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége (VASZ) tegnap megtartott, 

rendes évi közgyűlésének, illetve a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 

(KEF) ülésének. Erre az eseményre a VASZ 38 tagszervezetének képviselője jelent meg, a 

szövetségnek egyébként 68 tagszervezete van, amely a mostani ülésen öt egyesülettel bővült. 

 

A NATO-bombázások áldozataira emlékeztek Szerbia-szerte 
2019. március 23. – Pannon RTV 

Belgrádban a tašmajdani parkban a NATO-bombázás gyermekáldozataira emlékeztek, a 

Miért? vagyis a Zašto? emlékműnél rótták le kegyeletüket, a Straževica dombon Nebojša 

Stefanović koszorúzott. A 78 napig tartó NATO-bombázások áldozataira emlékeztek ma 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3943/kozelet/199360/A-val%C3%B3di-fejl%C5%91d%C3%A9s-bizony%C3%ADt%C3%A9ka.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3943/vajdasag_kishegyes/199363/Kett%C5%91s-%C3%A9vfordul%C3%B3.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23478/Pecze-Jozsef-Kishegyes-diszpolgara.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23477/Torda-A-VASZ-evi-kozgyulese-es-a-KEF-Vajdasagi-Regionalis-ulese.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nato-bombazasok-aldozataira-emlekeztek-szerbia-szerte
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Szerbia-szerte. Belgrádban először a tašmajdani parkban helyezték el a kegyelet virágait a 

NATO-bombázás gyermekáldozataira emlékezve. 

 

A vajdasági magyar tehetséges diákokat ünnepelték Szabadkán 
2019. március 23. – Pannon RTV 

Kiemelkedő vajdasági magyar diákokat, művészeket, sportolókat és tanárokat díjaztak 

Szabadkán, a VII. Vajdasági Tehetség Gálán. A MNT ötezer dináros támogatással segíti az ifjú 

tehetségeket. Az ünnepség az szegedi Bartók gyermekkórus előadásával kezdődött. 

 

Több mint hetven programmal várja idén az érdeklődőket a Rákóczi Szövetség 
2019. március 22. – Pannon RTV 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke tartott előadást Szabadkán a VM4K-ban. Az 1989 

óta működő szövetség Magyarország egyik legelső és legnagyobb társadalmi szervezete. 

Taglétszáma meghaladja a 25 ezer főt és a Kárpát-medence minden táján működnek helyi és 

ifjúsági szervezetei. Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség működését és főbb tevékenységeit 

mutatta be az érdeklődőknek. 

 

Sajtótájékoztató Kijevben az ukrajnai magyarellenes akciókról 
2019. március 24. – karpatalja.ma 

Március 20-án Magyarellenes akciók Ukrajnában 2014–2018 között címmel Brenzovics 

László ukrán parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnöke és Tóth Mihály, a jogtudományok kandidátusa, az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség tiszteletbeli elnöke közös sajtótájékoztatót tartottak az Ukrinform kijevi 

székházában. „Lassan véget ér egy politikai ciklus, hamarosan elnökválasztásra, illetve 

parlamenti választásra kerül sor Ukrajnában, ezért tájékoztatni szerettük volna az ukrán 

közvéleményt azokról az akciókról, melyeket a kárpátaljai magyarság ellen követtek el az 

említett években” – mondta Brenzovics László a sajtótájékoztatót követően. 

 

Újabb több száz családnak segített az Ökumenikus Segélyszervezet 
2019. március 22. – karpatalja.ma 

Folytatódott a segélyszervezet segélyadományt eljuttató akciója. Ezúttal több száz család 

kapott tüzelőt és élelmiszercsomagot Kárpátalján a Megyei Jogú Városok Szövetsége 

(MJVSZ) támogatásával. A segélycsomagokat március 22-étől juttatják el a rászorulók 

otthonaiba. A 2017 őszén indult program másfél éve segíti a nélkülözőket. 

 

„A jövő csak a tehetségekkel épülhet!” 
2019. március 22. – karpatalja.ma 

A Tehetséggondozás a tudományok útján című kurzus negyedik alkalma – Kutatóintézetek a 

Kárpát-medencében címmel – március 22-én került megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Mátészalka termében. A Genius Jótékonysági alapítvány a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-magyar-tehetseges-diakokat-unnepeltek-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tobb-mint-hetven-programmal-varja-iden-az-erdeklodoket-rakoczi-szovetseg
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/sajtotajekoztato-kijevben-az-ukrajnai-magyarellenes-akciokrol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-tobb-szaz-csaladnak-segitett-az-okumenikus-segelyszervezet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-jovo-csak-a-tehetsegekkel-epulhet/
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Főiskolával együttműködve 2018 októberében indította útjára a 6 alkalomból álló 30 órás 

kurzusát azzal a céllal, hogy a pályakezdő kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták 

segítséget kapjanak, új kutatási módszereket sajátíthassanak el, ezen felül lehetőségük legyen 

a különböző pályázatok és intézmények megismerésére.  

 

Eddig nem sikerült: csak április 9-én folytatják a nyelvtörvény vitáját a 
parlamentben 
2019. március 22. – karpatalja.ma 

Bár már február 28-án elkezdte Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa a Закон України „Про 

забезпечення функціонування української мови як державної” (Ukrajna törvénye „Az 

ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról”) című nyelvtörvény vitáját, az 

előzetes tervek szerint mégsem sikerült az elnökválasztás március 31-re kitűzött első 

fordulója előtt megszavazni a jogszabályt. A törvény tervezetét első olvasatban 2018. október 

4-én szavazta meg a parlament, ám az akkori szöveghez 2082 módosító indítvány érkezett. 

Február utolsó napjától egészen március 22-ig a képviselők egyesével szavaztak a módosító 

indítványok elfogadásáról vagy elvetéséről, és március 22-én úgy zárták le az ülésszakot az 

elnökválasztás első fordulója miatt elrendelt szünet előtt, hogy eddig 1220 indítványt vitattak 

meg. A március 22-i ülés lezárása előtt Irina Herascsenko, a házelnök helyettese elmondta, 

hogy az államnyelvi törvény vitáját április 9-én folytatja a Verhovna Rada, a az 1221. 

módosító indítvány tárgyalásával. 

 

Újabb ukrán katonák érkeztek magyarországi gyógykezelésre 
2019. március 23. – karpatalja.ma 

Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete saját Facebook-oldalán számolt be róla, 

hogy munkatársaival együtt meglátogatta azokat az ukrán katonákat, akik a kelet-ukrajnai 

fronton sebesültek meg, s március 19-én érkeztek gyógykezelésre az egyik budapesti 

kórházba. A nagykövet emlékeztetett: a magyar kormány 2015 óta 36 ukrán sebesült katona 

magyarországi gyógykezelését finanszírozta, s idén újabb 20 személy részesülhet 

egészségügyi ellátásban Magyarországon, amennyiben az ukrán fél igényt tart rá. 

 

Megmérkőztek az ifjú kárpátaljai magyar népdalénekesek 
2019. március 24. – karpatalja.ma 

Barna kislány, ne búsulj, ne búsulj, mert elérkezett a nagy nap: az Által mennénk én a Tiszán 

népdalverseny napja, melyet idén március 23-án szerveztek meg Beregszászban, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A versenyzők szép számmal gyűltek össze: 48 szóló 

énekes és 22 együttes jelentkezett, melyeket a szervező, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség négy kategóriára osztott: 6-12 évesek – egyéni, csoportok, 12-16 évesek – 

egyéni, csoportok. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eddig-nem-sikerult-csak-aprilis-9-en-folytatjak-a-nyelvtorveny-vitajat-a-parlamentben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eddig-nem-sikerult-csak-aprilis-9-en-folytatjak-a-nyelvtorveny-vitajat-a-parlamentben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-ukran-katonak-erkeztek-magyarorszagi-gyogykezelesre/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megmerkoztek-az-ifju-karpataljai-magyar-nepdalenekesek/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 22. – Kossuth Rádió 

 

Közös, vagy párt-koalíciós EP jelöltlista hiányában is közös kampányt kell folytatni a közelgő 

európai parlamenti választásokra készülve - mondta mai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján 

Bíró Zsolt, parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt választmányi tagja Az MPP volt 

elnöke sajnálja, hogy megfeneklettek pártja és az RMDSZ közötti – a jelöltállítással 

kapcsolatos – tárgyalások, de két hónappal az EP választások előtt túl kell a pártpolitikai 

érdekeken lépni. Részletek Erdei Edit Zsuzsannától. Bíró Zsolt, a román parlament 

képviselője az előbb megidézte a FUENT.  

 

Az Európai Nemzetiségek Föderativ Uniója folyamatosan dolgozik a Minority SafePack 

konkrét törvénykezdeményezéssé alakításán. Vincze Loránt FUEN elnököt, az RMDSZ EP 

képviselőjelöltjét Szilágyi Szabolcs kérdezte.  

 

Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói látogatása alkalmából a Rákóczi Szövetség 

együttműködésben a Miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkárságával utazási 

pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolák, egyházi közösségek 13 és 19 év közötti 

fiataljainak, jelentette be Szabadkán Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. A támogatás 

összege akár 400 ezer forint is lehet attól függően, hogy honnan és hányan utaznak 

Csíksomlyóra. Csáky Csongort Németh Ernő kérdezte. 

 

A budapesti Sziget Droginformációs Alapítvány Székelyföldre is elvitte egészséges életmódra 

nevelő mozgó osztálytermét. Ezekben a napokban Csíkszentmártonban, Csíkszeredában és a 

Gyimes-völgyében tartanak szemléletes órákat 3-4. osztályosoknak. Oláh-Gál Elvira is 

betekintett az órára. . 

 

A Pozsonyi Magyar Intézetben mutatták be a tragikusan fiatalon elhunyt felvidéki 

magyartanár, Vojtek Sándor tanulmányait tartalmazó kötetet Olvasóközpontú 

irodalomtanítás címmel. Komoly szakmai mű, ötlettár az irodalomtanításhoz, végső soron az 

olvasás megszerettetéséhez, mondta a kötet szerkesztője, Fenyő D. György, a Magyartanárok 

Egyesületének alelnöke a pozsonyi bemutatón. Nem véletlen, hogy ő a kötet szerkesztője, 

hiszen Vojtek Sándorhoz a szakmaiak mellett baráti kapcsolatok fűzték. Haják Szabó Mária 

beszélgetett Fenyő D. Györggyel.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-22_18-02-00&enddate=2019-03-22_18-40-00&ch=mr1
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Szenttamáson,  a Gion Nándor Napokon a katolikus templomban bemutatták az Út menti 

körösztök Szenttamáson című monográfiát. Ternovácz István elsőként a könyv szerzőivel 

beszélgetett. 

 

Életének 91. évében elhunyt Túry László kanonok. A Temes megyei Dézsánfalván született, 

majd a temesvári piarista gimnázium elvégzése után teológiai tanulmányokat végzett. 

Megélte a kommunista üldöztetést is, több mint fél évszázadon át Arad és Temes megyei 

gyülekezetekben szolgált, nyugdíjas éveit a csáki idősotthonban töltötte. Életpályáját Lehőcz 

László idézi fel. 

 

Határok nélkül 

2019. március 23. – Kossuth Rádió  

 

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

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

március 15-e alkalmából rendezett állami kitüntetések átadásán. Semjén Zsolt a külhoni, 

nemzetiségi és egyházi élet kiemelkedő képviselőinek járó elismerések átadásán úgy 

fogalmazott: nincs még egy nép, amelyik arányait tekintve annyi Nobel-díjast adott a 

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

Mai műsorunkban a nemzeti ünnepünkön kitüntetettek vallomásait gyűjtöttük csokorba. Az 

utolsó percekben pedig a mától Magyar Örökség díjas Székely Nemzeti Múzeumot 

ismerhetjük meg. 

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából magas magyar állami kitüntetéseket adott át a kárpátaljai 

magyarság fennmaradásában szerepet játszó jeles személyeknek. Már hagyomány, hogy 

nemzeti ünnepeink alkalmával az ukrajnai magyar külképviseletek - Magyarország Kijevi 

Nagykövetsége, az Ungvári Magyar Főkonzulátus, és a Beregszászi Magyar Konzulátus - 

magas magyar állami kitüntetéseket ad át a kárpátaljai magyarság fennmaradásáért küzdő 

személyeknek, mondta a kijevi magyar nagykövet. Íjgyártó István hangsúlyozta: a kárpátaljai 

magyarság a legnehezebb helyzetben lévő külhoni nemzetrész. 

 

Hét felvidéki magyar személyiség kapott magyar állami kitüntetést március 15-e alkalmából. 

Az átadó ünnepségen készült Haják Szabó Mária összeállítása.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-23_18-02-00&enddate=2019-03-23_18-40-00&ch=mr1
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Harmadik alkalommal adták át a nemzeti ünnep előestéjén a Márciusi Ifjak díjakat a 

nagyváradi Szigligeti Színházban. Az elismeréssel azoknak a fiataloknak a munkáját 

köszönték meg, akik hathatósan tettek a Bihar megyei magyar ifjúságért akár egyénileg akár 

szervezetbe tömörülve. Ionescu Nikolett beszélgetései. 

 

Állami kitüntetések és kitüntetettek után, műsorunk végén a mától Magyar Örökség – díjas 

Székely Nemzeti Múzeumot köszöntjük. Gyűjteményei 1875 óta léteznek intézményes 

formában, a pecsétjében szereplő 1879-es évszám annak az emlékét őrzi, hogy ekkor került a 

székelység közös tulajdonába. A sepsiszentgyörgyi intézmény fennállása óta feladatának 

tekinti a székelység és a székelyföldi regionális örökség kutatását, bemutatását, közkinccsé 

tételét. A Kós Károly tervezte épülete Háromszék és egész Székelyföld szimbóluma.  

 

Kárpát Expressz 

2019. március 24. – M1 

 

Kárpátalján két évvel ezelőtt még kevesen tudták, mi is az a baranta. Szilaj István, az 

anyaországi Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa azóta hat településen oktatja a magyar 

harcművészetet, amely iránt egyre nő az érdeklődés. 

 

Könnyű annak az embernek, aki úgy dönt, az ősi hagyatékot nem engedi veszni. A 

székelyföldi Pál Etelka olyan  tudást hoz a mába, amit csak szépanyja ismert: a 

gyógynövények festő erejét hasznosítja. 

 

Otthonról hazatérni. Ebben a szellemiségében járja a Kárpátok koszorúit és történelmi 

hazánk végeláthatatlan rónaságait a Hazajáró. A népszerű turisztikai műsor már többször 

ellátogatott a bácskai pusztába is, 2015-ben pedig megalakult a Hazajáró Honismereti és 

Turista Egylet, melynek tagjai megszervezték az első bácskai Hazajáró túrát. 

 

Kézdivásárhelyen járt a Kárpát Expressz stábja, ahol az 1848/49-es magyar forradalom és 

szabadságharc évfordulójára emlékeztek. A hagyományokhoz híven a környező településekről 

is szekerekkel érkeztek az ünneplők a kézdivásárhelyi rendezvényre.  

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-03-24-i-adas-4/

