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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a gyerekek a magyar nemzet jövőjének zálogai 
2019. március 25. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Origo, OrinetPress, Lokál, Demokrata, 

Promenád, Krónika 

„A magyar nemzet jövője a gyerekeken áll, ezért a legfontosabb feladat a kedvezőtlen 

demográfiai helyzet megváltoztatása”– hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, 

Potápi Árpád János hétfőn Palicson. A magyar nemzet jövője a gyerekeken áll, ezért a 

legfontosabb feladat a kedvezőtlen demográfiai helyzet megváltoztatása, a magyar kormány 

pedig az utóbbi években ezen dolgozik – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár hétfőn Palicson, ahol a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve 

programsorozat keretében babacsomaggal ajándékozott meg 80 vajdasági családot. 

Hozzátette: fontos, hogy mindenhol minél több gyerek szülessen, ehhez pedig az kell, hogy a 

társadalom felfogása alapvetően átalakuljon. A kormány feladata pedig az, hogy minél több 

olyan intézkedést hozzon meg, amelynek köszönhetően formálható a szülők véleménye, 

illetve olyan kedvező társadalmi, gazdasági és politikai körülmény jöjjön létre, hogy az 

emberek akarjanak is minél több gyereket vállalni. 

 

Nyilvános Ferenc pápa romániai apostoli körútjának programja, beleértve a 
csíksomlyói látogatást 
2019. március 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Közzétette a Vatikán hétfőn Ferenc pápa május 31. és június 2. közötti romániai 

látogatásának programját, amelyben megerősítik, hogy a szentatya június elsején szentmisét 

celebrál a csíksomlyói Mária-kegyhelyen. A katolikus egyházfő januárban megerősített 

apostoli körútjának programját hétfőn kora délután tette közzé honlapján a Szentszék, 

valamint a román elnöki hivatal. A hivatalos tájékoztatás szerint a Ferenc pápát szállító 

repülőgép május 31-én délelőtt landol a bukaresti Henri Coandă-repülőtéren, ahol Klaus 

Johannis államfő fogadja. Délben az államelnök katonai tiszteletadás mellett köszönti a 

katolikus egyházfőt a Cotroceni-palotában. 

 

Nehezen szabadulunk a geokódolástól, nincsenek jó hírek a magyar nyelvű 
sportközvetítések kapcsán 
2019. március 25. – Krónika 

Továbbra sincs megnyugtató megoldás arra, hogy a határon túli magyarok számára is 

elérhetővé váljanak az M4 Sport sportközvetítései – derül ki a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) által a Krónikának eljuttatott válaszból. A lap azt követően 

kereste meg a magyar közszolgálati média vezetőségét, hogy geokódolás miatt a határon túli 

nézők nem követhették a magyar sportcsatornán a labdarúgó-válogatott Szlovákia ellen 
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https://mandiner.hu/cikk/20190325_potapi_a_gyerekek_a_magyar_nemzet_jovojenek_zalogai
https://kronika.ro/belfold/nyilvanos-ferenc-papa-romaniai-apostoli-korutjanak-programja-beleertve-a-csiksomlyoi-latogatast
https://kronika.ro/belfold/nyilvanos-ferenc-papa-romaniai-apostoli-korutjanak-programja-beleertve-a-csiksomlyoi-latogatast
https://kronika.ro/sport/nehezen-szabadulunk-a-geokodolastol-nincsenek-jo-hirek-a-magyar-nyelvu-sportkozvetitesek-kapcsan
https://kronika.ro/sport/nehezen-szabadulunk-a-geokodolastol-nincsenek-jo-hirek-a-magyar-nyelvu-sportkozvetitesek-kapcsan
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csütörtökön idegenben, valamint Horvátország ellen vasárnap Budapesten rendezett 

mérkőzéseinek közvetítését. A romániai kábelszolgáltató társaságok előfizetői mindkét 

összecsapás idején a következő feliratot olvashatták a képernyőn: „Szerzői jogi korlátozás 

miatt jelenlegi műsorunk kizárólag Magyarország területén látható”. A külhoni magyar 

tévénézők számára az elmúlt években ismertté vált tiltás azért is furcsa, mivel tavaly 

korlátozás nélkül lehetett követni az M4 Sporton Dzsudzsák Balázsék Nemzetek Ligája-

mérkőzéseit, amelyeket szintén az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szervezett. 

 

Létkérdés az együttműködő versengés – más-más téren erősek a székelyföldi 
városok, de közös cél az életszínvonal-növelés 
2019. március 25. – Krónika 

A kisebbségi létből adódóan létkérdés Székelyföldön az együttműködő versengés, tehát az 

egyes települések olyan irányú fejlődése, hogy abból a többinek ne származzon hátránya. 

Ezzel nemcsak a Krónikának nyilatkozó gazdasági szakértő, hanem az érintett városok vezetői 

is egyetértenek. Mint rámutattak: nem egymás ellenében, hanem egymás mellettiként, illetve 

egymás kiegészítéseként határozzák meg a településeket, amibe belefér, hogy egyik a 

kultúrában, másik a gazdaságban, a közigazgatásban vagy a sportban erősebb, mint a többi. 

 

Hamarosan elkészül a bözödújfalusi Összetartozás Templomának alapja  
2019. március 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Jó ütemben halad az Összetartozás Templomának építése. Miután 2019. január 17-én 

elkezdődött a templomot tartó cölöpök lehelyezése, a Katan Consulting kivitelező cég néhány 

héten belül, mind a 30 cölöpöt a helyére tette. A tartóoszlopok 12 méter mélyre érnek le, 

egyenként 88 cm átmérőjűek. Ezek biztosítják majd a bözödújfalusi Összetartozás 

Templomának stabilitását. Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere elmondta, 

egyre közelebb kerülnek az elképzelés megvalósításához, miszerint az Összetartozás 

Templomát augusztus 3-án át tudják adni, ugyanis ekkor lesz az évtizedek óta megszervezett, 

hagyománnyá vált Bözödújfalusi Találkozó.  

 
Háromszéken is van jövőjük a fiataloknak! – tízéves a HÁRIT 
2019. március 25. – maszol.ro 

Megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Háromszéki Ifjúsági Tanács 

(HÁRIT), a Kovászna megyei ifjúsági ernyőszervezet, amelyben közel 600 fiatal 

tevékenykedik. Az eltelt évtized fontos társadalmi átrendeződésekkel járt, és az ebből adódó 

lehetőségek új kihívások elé állították a háromszéki magyar fiatalokat – mutatott rá a hétvégi 

ünnepségen Kelemen Szilárd. A HÁRIT elnöke elmondta: az ifjúsági ernyőszervezet az 

RMDSZ háromszéki területi szervezete partnereként a nemzeti identitás védelme és 

megőrzése mellett, a háromszéki magyar ifjúsági közösség érdekvédelmi képviseletének és 

önszerveződése elősegítésének céljából jött létre. 

 
Szülőföldön magyarul: már igényelhetőek a támogatások  
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https://kronika.ro/extra/letkerdes-az-egyuttmukodo-versenges-n-mas-mas-teren-erosek-a-szekelyfoldi-varosok-de-kozos-cel-az-eletszinvonal-noveles
https://kronika.ro/extra/letkerdes-az-egyuttmukodo-versenges-n-mas-mas-teren-erosek-a-szekelyfoldi-varosok-de-kozos-cel-az-eletszinvonal-noveles
http://itthon.transindex.ro/?hir=54912
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109808-haromszeken-is-van-jov-juk-a-fiataloknak-tizeves-a-harit
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109808-haromszeken-is-van-jov-juk-a-fiataloknak-tizeves-a-harit
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109775-szul-foldon-magyarul-mar-igenyelhet-ek-a-tamogatasok
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2019. március 25. – maszol.ro, Krónika 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul című programra 

vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve 

hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre. 

Leadási határidő: március 22. – május 3. Az oktatási-nevelési támogatás összege idén is 22 

400 Ft (körülbelül 336 lej), a hallgatói támogatás összege pedig 2 800 Ft (körülbelül 42 lej).  

 
Sérül a jogállamiság a Brassó és Kovászna megyék határán levő kétnyelvű tábla 
levetetésével 
2019. március 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Sérül a jogállamiság, amikor a romániai igazságszolgáltatás felülírja az ország által ratifikált 

nemzetközi szerződéseket – szögezte le Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere annak 

kapcsán, hogy a bukaresti törvényszék arra kötelezte Brassó Megye Tanácsának elnökét, hogy 

távolítsa el a magyar feliratot a Brassó és Kovászna megyék határán levő köszöntőtáblákról. 

Antal Árpád rámutatott, Románia több nemzetközi szerződésben vállalta, hogy szavatolja a 

kisebbségek jogait, ratifikálta a kisebbségi keretegyezményt, az európai nyelvi chartát, ezek 

felülírják a romániai jogszabályokat. Ha az igazságszolgáltatás másként dönt, sérül a 

jogállamiság, mondta az elöljáró. Rámutatott, a bukaresti törvényszék döntésének logikáját 

követve, törvénytelen lenne a Szeben- Hermannstadt helységnévtábla is, amit még Klaus 

Johannis jelenlegi államfő helyeztetett ki szebeni polgármesterként. 

 

Az RMDSZ véglegesítette az EP-jelöltlistáját  
2019. március 25. – transindex.ro, maszol.ro 

A Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hétfői ülésén véglegesítette az RMDSZ európai 

parlamenti jelöltlistáját. A listát és az összegyűjtött aláírásokat a Szövetség március 27-én, 

szerdán 15 órakor iktatja a Központi Választási Iroda (BEC) bukaresti székhelyén. Az RMDSZ 

összesen 320 ezer aláírást gyűjtött.  

 

RMDSZ: a román pártok a Gyulafehérvári Nyilatkozat leszavazásával a modern 
Románia alapjai ellen szavaznak  
2019. március 25. – transindex.ro, maszol.ro 

A Gyulafehérvári Nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó pontjainak törvénybe emelése egy régi 

adóssága a román államnak, amelyet száz év után sem törlesztene – áll abban a 

közleményben, amelyet az RMDSZ azzal kapcsolatban küldött, hogy a képviselőház plénuma 

hétfőn délután vitatta meg az általa decemberben beterjesztett, a Gyulafehérvári Nyilatkozat 

kisebbségekre vonatkozó pontjainak törvénybe emelését célzó tervezetet. A parlamenti 

eljárásban illetékes szakbizottságok elutasító jelentéssel tűzték az alsóház plénumának 

napirendjére a tervezetet. A közlemény szerint az RMDSZ úgy értékeli, hogy amennyiben a 

román pártok a szerdai, március 27-i végszavazáson elutasítják a törvénytervezetet, akkor 

gyakorlatilag a modern Románia, a demokrácia alappillérét képező dokumentum ellen 

szavaznak.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/serul-a-jogallamisag-a-brasso-es-kovaszna-megyek-hataran-levo-ketnyelvu-tabla-levetetesevel
https://szekelyhon.ro/aktualis/serul-a-jogallamisag-a-brasso-es-kovaszna-megyek-hataran-levo-ketnyelvu-tabla-levetetesevel
http://itthon.transindex.ro/?hir=54919
http://itthon.transindex.ro/?hir=54920
http://itthon.transindex.ro/?hir=54920
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Újboli megfontolás után elvetette a szenátus a közigazgatási törvénykönyvet 
2019. március 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Újbóli megfontolás után hétfőn elutasította a szenátus plénuma a közigazgatási 

törvénykönyvet, amely szerint biztosítani lehet a kisebbségek anyanyelvhasználatát azokon a 

településeken is, ahol ezek számaránya nem éri el a húsz százalékot. A jogszabályt 2018 

novemberében minősítette teljes egészében alkotmányellenesnek az alkotmánybíróság. 

Korábban a képviselőház és a szenátus különbizottságai együttes ülésen fogalmaztak meg 

negatív véleményt a közigazgatási kódexről, ezt az álláspontot egyhangúlag (91 szavazattal) 

jóváhagyta a felsőház plénuma. Az alkotmánybíróság 2018. november 6-án teljes egészében 

alkotmányellenesnek minősítette a közigazgatási törvénykönyvet. 

 

Kevesen igénylik az anyakönyvezés hivatalos javítását a székelyföldi városokban 
2019. március 26. – Krónika 

Ladislauból László, Ștefanból István, Margaretából Margit, Suciuból Szőcs – néhány példa a 

név-visszamagyarosításra, amelyre régóta biztosított a törvényes lehetőség Romániában. Az 

általunk felkeresett önkormányzatoknál azonban nem sokan éltek vele az utóbbi években. 

 

Tisztújításból konfliktusba 
2019. március 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a néppárt a jelek szerint egyelőre a haladó magyar 

hagyományok szellemében inkább a belső konfliktusokban való dagonyázást készül választani 

– legalábbis ezt vetíti előre, hogy a tisztújító szavazáson egyetlen szavazattal alulmaradt jelölt 

eljárási szabálytalanságokra hivatkozva az eredmény megóvását fontolgatja. Mivel nagyjából 

biztosak vagyunk a válaszban, csak költőinek szánjuk a kérdést, hogy vajon akkor is így 

gondolkodna, ha ő nyert volna egyetlen szavazattal? Mindemellett a legkevésbé sem utolsó 

szempont, hogy a kiútkeresés helyett a belharcokba bonyolódást választva tovább csökkentik 

az esélyt arra, hogy kikerüljenek a nehéz helyzetből. Viszont legalább kiváló szórakozást 

biztosítanak ellenfeleik és ellenségeik számára. Az EMNP illetékeseinek most gyakorlatilag 

azt kell eldönteniük, hogy mit tartanak fontosabbnak. Hogy saját magukkal, vagy inkább az 

erdélyi, partiumi és bánsági magyar közösség helyzetével, jövőjével akarnak foglalkozni”. 

 

Jó is, rossz is! – ez itt a praxis 
2019. március 25. – Ma7.sk 

Jó is, rossz is. Gyakran érzi így az ember, ha alaposabban a dolgok mélyére néz. Örvendezik 

Európa, az Unió, szinte az egész világsajtó, hogy Szlovákiában olyan államfő veszi át Andrej 

Kiskától a stafétabotot, aki az ő nyomdokaiban fog járni, nem populista, nem nacionalista, 

nem migránsgyűlölő, hanem haladó és a liberális demokrácia zászlóvivője. Örvendezünk 

persze magunk is, hogy felcsillant a remény, nemsokára véget ér(het) a megdönthetetlennek 

vélt Fico-éra.  Minden jel arra utal, a parlamenten kívüli progresszív liberálisok pártja beveszi 
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https://ma7.sk/tajaink/jo-is-rossz-is-n-ez-itt-a-praxis
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a Grassalkovich-palotát is. Jövőre, meglehet, a parlamentet is, és (akár) kormánytényezővé 

válik.  

 

Ma is példaként szolgál számunkra 
2019. március 25. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Idén is a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás és a borsi Csemadok szervezésében rendezték 

meg a nagyságos fejedelem születésének 343. és az erdélyi fejedelemmé választásának 315. 

évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget, amelyet immár 50. éve minden márciusban a 

27-éhez legközelebbi vasárnapon szerveznek a fejedelem szülőfalujában. A kastély parkjához 

14 órakor érkező menetben foglaltak helyet a meghívottak és a különböző hagyományőrző 

csoportokhoz tartozók korhű ruhákban és zászlókkal. A színpompás, mintegy 200-250 

embert számláló menetet már egy legalább 100 fős közönség várta a helyszínen. 

 

„Sem gyűlölettel, sem erőszakkal…” – Esterházy János-emlékünnepség 
Párkányban 
2019. március 25. – Felvidék Ma 

A párkányi székhelyű Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás az elmúlt év őszén a 

Sobieski-emlékparkban emlékkövet helyezett el gróf Esterházy János tiszteletére. A társulás 

értékrendjéhez kapcsolódóan, éltetve és erősítve a mártírhalált halt politikus emlékét, 

március harmadik hétvégéjén ünnepi tiszteletadásra hívta a Párkány és a régió falvainak 

emlékezőit, Esterházy János születése és halála hónapjának évfordulója kapcsán, valamint 

boldoggá avatásának óhajához és a rehabilitációjának sürgetéséhez kapcsolódva. Érkeztek 

emlékezők a Duna túlpartjáról, az anyaországból is. 

 

Palics: Ajándék az első 80 családnak a Babacsomag-program keretében 
2019. március 25. – Vajdaság MA 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve 

program keretében babacsomaggal ajándékozza meg azokat a külhoni magyar családokat, 

akik 2018-ban a Köldökzsinór Program keretében igényelték az anyasági támogatást. Az első 

babacsomagok ünnepélyes átadása ma volt a palicsi Vigadóban, ahol 80 vajdasági magyar 

család vette át az ajándékot. 

 

Babacsomagot kapott 80 vajdasági magyar család 
2019. március 25. – Pannon RTV 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ily módon támogatja azokat a 

külhoni magyar családokat, akik tavaly a Köldökzsinór Program keretében igényelték az 

anyasági támogatást. A Köldökzsinór Program keretében kétféle támogatást kaphatnak a 

külhoni magyarok az anyaországtól. A program egyik eleme a 64.125 forintos egyszeri 

anyasági támogatás, a másik pedig a babakötvény, amelynek összege 42.500 forint, ennyit 

biztosít a magyar állam, a későbbiekben pedig évenként kamattámogatást. 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://ma7.sk/tajaink/ma-is-peldakent-szolgal-szamunkra
https://felvidek.ma/2019/03/sem-gyulolettel-sem-eroszakkal-esterhazy-janos-emlekunnepseg-parkanyban/
https://felvidek.ma/2019/03/sem-gyulolettel-sem-eroszakkal-esterhazy-janos-emlekunnepseg-parkanyban/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23480/Palics-Ajandek-az-elso-80-csaladnak-a-Babacsomag-program-kereteben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/babacsomagot-kapott-80-vajdasagi-magyar-csalad
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/babacsomagot-kapott-80-vajdasagi-magyar-csalad
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Könyv a Dél-nyugat Bánságban élő székely-magyarokról 
2019. március 25. – Pannon RTV 

Újabb könyv jelent meg a Dél-nyugat Bánságban élő székely-magyarokról, ez alkalommal 

szerb nyelven. A bemutatót a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben 

tartották. A könyv szerzője Kis Valéria, aki szerb nyelven írta meg népcsoportja történetét. 

 

Mától új statútuma van Újvidéknek 
2019. március 25. – Pannon RTV  

A legfontosabb változás, hogy Pétervárad és Újvidék ezután egy önkormányzatot alkot. 

Pétervárad gyakorlatilag már egybeolvadt a tartományi székvárossal, ennek ellenére eddig 

külön önkormányzata volt. Ezt szüntették most meg. Miloš Vučević, polgármester szerint a 

változtatások alapvetően technikai jellegűek, és azért volt rájuk szükség, mert a külön 

önkormányzatok csak tovább bonyolították az ügyintézést. 

 

Zelenszkij jelentős fölénnyel vezeti az elnökjelöltek népszerűségi listáját 
2019. március 25. – karpatalja.ma 

Egy héttel a vasárnap esedékes ukrajnai elnökválasztás előtt még tovább erősítette pozícióját 

az első helyen Volodimir Zelenszkij humorista, akit a biztos választók 32,1 százaléka támogat 

a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) hétfőn közzétett felmérése szerint. A 

március 14-22. között végzett felmérés eredménye szerint a második helyen Petro Porosenko 

jelenlegi államfő áll 17,1, a harmadik pedig Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt 

jelöltje 12,5 százalékos támogatottsággal. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 25. – Kossuth Rádió 

 

A magyar civilek ernyőszervezete, a kerekasztal képviselőivel egyeztetett a hétvégén Zuzana 

Csaputová szlovák köztársaságielnök-jelölt. A Kerekasztal pozitívan értékeli a találkozót, 

amelyen az államfőválasztás esélyese megismerkedett a szlovákiai magyar közösség főbb 

problémáival. Haják Szabó Mária tudósítása.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/konyv-del-nyugat-bansagban-elo-szekely-magyarokrol
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/matol-uj-statutuma-van-ujvideknek
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkij-jelentos-folennyel-vezeti-az-elnokjeloltek-nepszerusegi-listajat/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-25_18-01-33&enddate=2019-03-25_18-39-33&ch=mr1
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Csomortányi Istvánt, az Erdélyi Magyar Néppárt eddigi Bihar megyei elnökét választották 

országos elnökké a párt tisztújító közgyűlésén.  Az 5 elnökjelölt közül hárman visszaléptek. A 

nagyváradi gyűlésen 170 küldött vett részt, amelyből 84-en Csomortányi Istvánra, 83-an 

pedig Soós Sándorra szavaztak, három voks érvénytelen volt. Ionescu Nikolett 

összeállításában először az új elnököt Csomortányi Istvánt halljuk.   

 

Egy szavazattal, de kevesebbel mint a küldöttek felének a voksával, lett Csomortányi István az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a hét végén. Soós Sándor, az egy szavazattal alulmaradt jelölt 

érvénytelennek tekinti a szavazást. Szilágyi Szabolcs a miértekről kérdezte Soós Sándort 

kérdezte.  

 

A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom – amely az RMDSZ egyik belső 

közéleti- ideológiai platformja – múlt hét végén tartotta XII. tisztújító Kongresszusát. A 

küldöttek Kelemen Kálmán eddigi elnöknek szavaztak bizalmat, újabb 4 évre. A platform 

régi-új elnöke Erdei Edit Zsuzsannának elmondta: - a következő időszak legfontosabb 

feladata a fiatalok bevonása a mozgalomba, valamint elősegíteni azon fiatalok közéleti 

szerepvállalását, akik azonosulnak a kereszténydemokrácia értékeivel.  

 

Forgalom - leállítással tüntettek a gömöriek a Kassát Rozsnyóval összekötő főúton a 

Szoroskői hágó alatt, a Gömör - Tornai Karszt szlovákiai oldalára tervezett hulladéktüzelésű 

villanyerőmű építését ellen. A földrajzilag összefüggő és egységet alkotó Aggteleki és Szlovák 

karszt, amely az Unesco világörökség része veszélybe kerülhet a hulladékégető megépítésével. 

A gömöriek várat akarnak nem szemétégetőt – ezzel a jelszóval mozgósították múlt héten a 

pénteki fél órás tüntetésre a gömöri embereket a régió legforgalmasabb főútjára. Palcsó Zsóka 

beszámolója. 

 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve 

alkalmából babacsomaggal ajándékozza meg azokat a külhoni magyar családokat, akik 2018-

ban a Köldökzsinór Programban igényelték az anyasági támogatást. Az első babacsomagok 

ünnepélyes átadása ma volt a Szabadka melletti Palicsfürdőn, ahová 80 vajdasági magyar 

család érkezett. Németh Ernő összeállítása.  

 

Tüzelő és élelmiszeradományok osztásával folytatódik a Megyei Jogú Városok Szövetsége 

által százmillió forinttal támogatott másfél éves segélyprogram Kárpátalján. Az Ökumenikus 

Segélyszervezet munkatársai Beregszászon, illetve a beregszászi járásban élő 

nagycsaládosoknak, fogyatékkal élő illetve egyedülálló nyugdíjasoknak vittek 

adományt.  Iváncsik Attila összeállítása.  
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Magyar ének és magyar imádság fogja kitölteni Ferenc pápa csíksomlyói látogatásán celebrált 

- egyébként latin nyelvű szentmisét. A latin szöveget mind román mind magyar nyelvre 

fordítani fogják, felirat és fülhallgatós szinkrontolmácsolás is lesz. A pápalátogatást előkészítő 

szervező bizottság pénteken a gyulafehérvári érseki palotában ülésezett. Oláh Zoltánt, a 

pápalátogatást előkészítő sajtóbizottság vezetőjét és Bodó Mártát a bizottság tagját Szilágyi 

Szabolcs kérdezte. 

 

 

 

 


