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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Ukrán elnökválasztás – részeredmények: Zelenszkij közel kétszer annyi 
szavazatot kapott, mint Porosenko 
2019. április 1. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, 444.hu, Népszava  

Volodimir Zelenszkij humorista közel kétszer annyi szavazatot szerzett az ukrajnai 

elnökválasztás első fordulójában, mint Petro Porosenko hivatalban lévő államfő a voksok 

negyven százalékának összeszámlálása alapján - közölte hétfőn az UNIAN hírügynökség. A 

központi választási bizottság részeredményei szerint Zelenszkij a szavazatok 30,2 százalékát 

gyűjtötte össze, Porosenkóra pedig a résztvevők 16,7 százaléka adta voksát. A harmadik 

helyen Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt jelöltje, volt miniszterelnök végzett a 

szavazatok 13,1 százalékával. A negyedik pedig Jurij Bojko ellenzéki jelölt 11,5 százalékkal. A 

többi jelölt hét százaléknál kevesebb szavazatot kapott. A választási bizottság 

részeredményeiből ítélve - ha a többi voks összeszámlálásakor nem változik érdemben a 

sorrend - a második fordulóban Zelenszkij és Porosenko méri össze erejét. 

 
Köztársaságielnök-választás – magyar rekordokkal 
2019. március 31. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Hogyan szavaztak a felvidéki magyarok a köztársaságielnök-választás második fordulójában? 

Akik elmentek, óriási többségben voksoltak Zuzana Čaputovára, ugyanakkor a magyarok által 

lakott régiókban jóval kisebb volt a választási részvétel az országos átlagnál. A győztes Zuzana 

Čaputová több magyar rekordot is „elkönyvelhet”: a magyarok által többségben lakott 

Dunaszerdahelyi járásban aratta a legnagyobb győzelmet, a települések közül ugyancsak a 

magyar többségű községekben tarolt leginkább. Emellett a legalacsonyabb választási 

részvételt is a magyar többségű Komáromi járásban jegyezték, ugyanakkor Čaputová itt is 

elsöprő győzelmet aratott. 

 

Völner Pál tankönyvadományt adott át a nagyszőlősi magyar iskolának 
2019. március 29. – MTI, Echo TV, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo 

Ezerhatszáz kötet alsó tagozatos magyar nyelvtankönyvet és hozzájuk tartozó munkafüzeteket 

adott át ünnepélyes keretek közt - az Igazságügyi Minisztérium ajándékaként - Völner Pál 

parlamenti államtitkár pénteken a kárpátaljai Nagyszőlősön a Perényi Zsigmond Középiskola 

tanulóinak. Völner Pál hangsúlyozta, a magyar kormány azáltal is, hogy a nemzeti 

összetartozást erősítő nyelvtankönyveket adományozott a nagyszőlősi magyar iskola 

tanulóinak, jelzi: felelősséget vállal a határon túli magyarságért, függetlenül attól, melyik 

nemzetrészről van szó. "A felelősség része, hogy az identitás egyik legfontosabb elemét, a 

magyar anyanyelvet megőrizzük és átörökítsük a szülőktől a gyermekeknek" - tette hozzá. Az 

államtitkár kiemelte, hogy a magyar kormány az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is mindent 

meg fog tenni a kárpátaljai magyarság és a többi határon túli magyar közösség nemzeti 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/04/01/megvannak-az-ukran-elnokvalasztas-elso-reszeredmenyei
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/04/01/megvannak-az-ukran-elnokvalasztas-elso-reszeredmenyei
https://felvidek.ma/2019/03/koztarsasagielnok-valasztas-magyar-rekordokkal/
https://www.echotv.hu/hirek/2019/03/29/volner-pal-tankonyvadomanyt-adott-at-a-nagyszolosi-magyar-iskolanak
https://www.echotv.hu/hirek/2019/03/29/volner-pal-tankonyvadomanyt-adott-at-a-nagyszolosi-magyar-iskolanak
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önazonosságának megőrzése érdekében, és köszönetet mondott azon kárpátaljai 

magyaroknak, akik vállalják nemzeti hovatartozásukat, anyanyelvüket és kultúrájukat.  

 
Rákóczi Anna vezeti továbbra is Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségét 
2019. március 29. – MTI, Webrádió, maszol.ro, Felvidék Ma, hirek.sk 

Továbbra is Rákóczi Anna a Cseh- és a Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ) 

vezetője, akit szombaton választottak újra az egyetlen országos csehországi magyar szervezet 

tisztújító közgyűlésén Prágában. Rákóczi Anna 2006 óta tölti be az országos elnöki tisztséget, 

amelyért a szombati közgyűlésen más jelölt nem indult. A magyar szövetség új országos 

alelnökévé Mlejnek Ilonát, az országos ellenőrző bizottság eddigi elnökét választották meg. A 

CSMMSZ továbbra is kiemelt figyelmet fordít a Csehországban élő magyarok nemzeti 

önazonosságának megerősítésére, valamint a magyar kulturális hagyományok megőrzésére és 

ápolására - hangsúlyozták a résztvevők. Bárdos Gyula, a szlovákiai Csemadok országos elnöke 

a közgyűlésen hangsúlyozta, hogy a Csemadok továbbra is nyitott az együttműködésre.  

 

 

Számvetés: a 11 ezer magyar óvodásból első körben 8600-at írattak előkészítő 
osztályba 
2019. március 29. – Krónika 

Miközben a romániai óvodák magyar nyelvű nagycsoportjaiban mintegy 11 ezer gyermeket 

tartanak nyilván, a nemrég lezajlott beiratkozás első szakaszában 8 686 jelentkezőt írattak 

magyar iskolai előkészítő osztályba. Mindez a bukaresti oktatási minisztérium kisebbségi 

oktatásért felelős államtitkársága által a Krónikának eljuttatott adatokból derül ki. Kovács 

Irén Erzsébet államtitkár szerint nem valószínű, hogy a beiskolázási tervekben előirányzott 

osztályok száma az esetleges túljelentkezés miatt ne lenne elegendő. A létszám alakulása 

egyébként azért lényeges, mivel évek óta országszerte csökken a gyerekek száma, emiatt az 

RMDSZ például korábban beiskolázási kampányt hirdetett azzal a céllal, hogy 9 ezer fő fölött 

tartsák a magyar tannyelvű előkészítő osztályokba iratkozó gyermekek számát. 

 

A nemzeti és nyelvi kisebbségekért felelős uniós biztosi tisztség létrehozását 
szorgalmazza az EP munkacsoportja 
2019. március 29. – Krónika 

Nyilatkozatban fogalmazták meg az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportjának tagjai 

a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében szükséges uniós lépéseket. A 

munkacsoport csütörtöki – a jelenlegi törvényhozási ciklus utolsó – strasbourgi ülésén a 

MOGYE helyzetét is megvitatták – számolt be Sógor Csaba EP-képviselő. Az elfogadott 

nyilatkozatban felhívják az EU figyelmét arra, hogy felelősséggel tartozik az őshonos nemzeti 

és nyelvi kisebbségi közösségek védelméért. A képviselők emlékeztetnek: az uniós alapértékek 

részét képezi a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, ugyanakkor a 

nemzeti hovatartozáson alapuló diszkrimináció minden formája szigorúan tilos az EU-ban. 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/rakoczi-anna-vezeti-tovabbra-is-cseh-es-morvaorszagi-magyarok-szovetseget
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szamvetes-a-11-ezer-magyar-ovodasbol-elso-korben-8600-at-irattak-elokeszito-osztalyba
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szamvetes-a-11-ezer-magyar-ovodasbol-elso-korben-8600-at-irattak-elokeszito-osztalyba
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-es-nyelvi-kisebbsegekert-felelos-unios-biztosi-tisztseg-letrehozasat-szorgalmazza-az-ep-munkacsoportja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-es-nyelvi-kisebbsegekert-felelos-unios-biztosi-tisztseg-letrehozasat-szorgalmazza-az-ep-munkacsoportja
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Évek óta harcol a romániai anyanyelvhasználatért a hollandiai magyar jogvédő 
2019. március 29. – MTI, Krónika 

Perek és jogi eljárások sorozata követte azt a hat évvel ezelőtti incidenst, amelynek 

kárvallottja egy hollandiai jogvédő volt, akik hiába követelte nyelvhasználati jogainak 

érvényesítését a marosvásárhelyi rendőrségtől. A holland állampolgárságú Landman Gábor 

jogvédő pénteken tájékoztatta az MTI-t azokról a jogi eljárásokról, amelyeket indított, 

követelve jogai érvényesítését.  

 

Feltételezett medvecsempészet kapcsán vizsgálódik a Hargita megyei 
rendőrség a kőrispataki támadás ügyében 
2019. március 29. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Vizsgálatot indított a Hargita megyei rendőrség, miután olyan hírek jelentek meg a román 

médiában, hogy a Székelyföldön elterjedt az orvvadászat és a medvecsempészet, 

medvebocsokat például interneten keresztül is árulnak. A vizsgálatot azt követően indították 

el, hogy egy 35 éves férfi múlt pénteken medvetámadás következtében meghalt Kőrispatakon. 

A Pro TV bukaresti kereskedelmi televízió riportot készített, amely felhívta a figyelmet arra, 

hogy medvecsempészek és orvvadászok akár medvebocsokat is megpróbálnak elfogni, hogy 

pénzért eladják őket. A tévécsatorna a kőrispataki esetet is összefüggésbe hozta a 

medvecsempészettel és felvetette annak lehetőségét, hogy az életét vesztett férfi az 

anyamedve két bocsát akarta elvenni. 

 
Magyar osztályok vannak veszélyben Marosvásárhelyen  
2019. március 29. – maszol.ro, Krónika 

Megszűnhetnek a magyar nyelvű művészeti és sport osztályok, figyelmeztet a 

marosvásárhelyi Magyar Szülők Szövetsége. Az ezen szakon tanuló általános iskolások 

ugyanis akár heti negyven órát is az iskolában töltenek, a szülők pedig azt fontolgatják, hogy 

kiveszik gyerekeiket ezekből az osztályokból.   

 

Hét vidékfejlesztési programot finanszíroz a háromszéki önkormányzat 
2019. március 29. – Krónika 

Játszótérépítést, kultúrházak, iskolák-óvodák, sportbázisok, családorvosi rendelők, kórházak 

felújítását és felszerelését, iskolatáska- és afterschool-programokat támogat jelentős 

összegekkel Kovászna Megye Tanácsa, jelentette be a csütörtöki megyeinfón Tamás Sándor. A 

háromszéki tanácselnök elmondta, idén is folytatják azokat a fejlesztési programokat, 

amelyek egyenként nem rúgnak akkora összegre, hogy hazai vagy uniós forrásokra lehessen 

pályázni, viszont fontosak a helyi közösségek számára, meghatározzák a vidéki élet 

mindennapjait.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/evek-ota-harcol-a-romaniai-hatosagokkal-a-hollandiai-magyar-jogvedo-az-anyanyelvhasznalatert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/evek-ota-harcol-a-romaniai-hatosagokkal-a-hollandiai-magyar-jogvedo-az-anyanyelvhasznalatert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/feltetelezett-medvecsempeszet-kapcsan-vizsgalodik-a-hargita-megyei-rendorseg-a-korispataki-tamadas-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/feltetelezett-medvecsempeszet-kapcsan-vizsgalodik-a-hargita-megyei-rendorseg-a-korispataki-tamadas-ugyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110016-magyar-osztalyok-vannak-veszelyben-marosvasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110000-het-videkfejlesztesi-programot-finansziroz-a-haromszeki-onkormanyzat
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Öt erdélyi közéleti személyiség munkáját ismerték el rangos magyar állami 
kitüntetésekkel 
2019. március 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

Öt erdélyi közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, 

Magyarország köztársasági elnöke a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából. A nemzet és a 

haza érdekében végzett kimagasló és példaértékű munkájukért kitüntetettek pénteken 

vehették át a díjakat a csíkszeredai Lázár-ház dísztermében. 

 
Előrelépés történt Ráduly Róbert és Szőke Domokos ügyében 
2019. március 29. – Krónika 

Úgy tűnik, kimozdult a holtpontról Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos büntetőpere, 

miután a pénteki marosvásárhelyi tárgyaláson a bíró a védőügyvédek kérésének eleget téve 

feloldotta a bizonyítási eljárást tartalmazó okirat titkosítását. Szőke Domokos alpolgármester 

ügyvédje, Máthé Attila szerint a titkosítás feloldása előrelépésként értékelhető, hiszen eddig 

csak a bírónak volt hozzáférése a SRI-iratokhoz. 

 

Ismét belevághatnak az erdő-visszaszolgáltatásba: beindulhat a restitúció 
Székelyföld és Moldva határán 
2019. március 30. – Krónika 

Erdő-visszaszolgáltatási törvénymódosítás készül a bukaresti parlamentben. A nagyobbik 

kormánypárt suceavai szervezete által kezdeményezett jogszabálytervezethez az RMDSZ 

módosító javaslatokat terjesztett be. Az új törvénnyel a Székelyföld és Moldva határán 

található, egykoron magyar kézben lévő erdők is visszakerülhetnének jogos tulajdonosaikhoz. 

Az állami erdészetek ellenzik a kezdeményezést, ám Korodi Attila képviselő szerint ez nem 

mérvadó, szerinte ugyanis a monopolhelyzet féltése áll a tiltakozás mögött. A módosítást a 

csíki magánerdészet vezetője is támogatja. 

 

Székelyföldi medveradar – térképen összegzik a nagyvad észlelésének helyeit 
2019. március 30. – szekelyhon.ro 

Az egyre szaporodó medvekárok, medvével való találkozások és medvetámadások ihlették 

meg Csala Dénes adatbloggert, hogy elkészítse a Székelydata oldalán működő medveészlelőt. 

Ha valaki medvét lát, medvetámadásról tud, jeleznie kell, az adatokból pedig egy olyan térkép 

készül, amelyből majd kiderül, hol van nagy esélyük az embereknek a nagyvaddal való 

találkozásra. 

 

„Ne csak a templomban legyünk katolikusok” – Böcskei László váradi megyés 
püspök az erős hitről, a csíksomlyói pápalátogatásról 
2019. március 31. – Krónika 

Mindig fontosnak találtam, hogy híveink, akiknek nagy része szórványban él, sokszor kettős, 

nemzetiségi és vallási kisebbségben, ne érezzék magukat elhagyatottnak – jelentette ki a 

Krónikának adott interjúban a nagyváradi római katolikus egyházmegye élén tíz éve álló 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ot-erdelyi-kozeleti-szemelyiseg-munkajat-ismertek-el-rangos-magyar-allami-kituntetesekkel
https://szekelyhon.ro/aktualis/ot-erdelyi-kozeleti-szemelyiseg-munkajat-ismertek-el-rangos-magyar-allami-kituntetesekkel
https://szekelyhon.ro/aktualis/elorelepes-tortent-raduly-robert-es-szoke-domokos-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujraindulhat-az-erdo-visszaszolgaltatas
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujraindulhat-az-erdo-visszaszolgaltatas
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldi-medveradar-n-terkepen-osszegzik-a-nagyvad-eszlelesenek-helyeit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bne-csak-a-templomban-legyunk-katolikusokr-n-bocskei-laszlo-varadi-megyes-puspok-az-eros-hitrol-a-csiksomlyoi-papalatogatasrol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bne-csak-a-templomban-legyunk-katolikusokr-n-bocskei-laszlo-varadi-megyes-puspok-az-eros-hitrol-a-csiksomlyoi-papalatogatasrol
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Böcskei László püspök, akivel a kerek évfordulóról, sikerekről, nehézségekről, és 

természetesen a közelgő pápalátogatásról beszélgettek. 

 

Szülőföldünk versenyképességét meghatározza az oktatás 
2019. március 31. – Nyugati Jelen 

Versenyképes társadalom feltétele a minőségi anyanyelvű oktatás – hangsúlyozta Winkler 

Gyula EP-képviselő szombaton, Déván, a Téglás Gábor Elméleti Líceumban, ahol Egyiskolás 

megyék és térségek címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A kerekasztal-beszélgetésen a Rákóczi Szövetség 

képviselői bemutatták tevékenységüket, kitérve a Minority SafePack magyarországi 

aláírásgyűjtési kampányra, ugyanakkor ismertették erdélyi programjaik bővítésére vonatkozó 

elképzeléseiket. Az RMPSZ negyedik alkalommal szervezett kerekasztal-beszélgetést a 

szórványtérségek oktatási problémáinak feltárására, megvitatására. 

 

Nem lesz egyszerű alkalmazni a kötelező óvodai oktatást 
2019. március 31. – szekelyhon.ro 

Nem csak a politikusok szerint hasznos, ha kötelező az óvodai oktatás, a pedagógusok is 

látják az előnyét annak, ha minden gyermek megmássza az iskoláslét előkészítésének tartott 

lépcsőfokokat. A kezdeményezés tehát mindenki szerint jó, a kérdés csak az, hogy miként lesz 

gyakorlatba ültetve.  

 

Átfogó elemzés készült az erdélyi önkormányzatok jövedelméről 
2019. március 31. – szekelyhon.to 

Folyamatos növekedést mutatott az elmúlt években a romániai önkormányzatok bevétele, az 

erdélyi önkormányzatok jövedelme pedig az országos átlag felett bővült – mutat rá a 

statisztikákat készítő ErdélyStat. Az önkormányzatok költségvetésére vonatkozó elemzés 

alapján a települések toplistáját is elkészítették. 

 

Szatmár „kapta” a partiumi akadémiát 
2019. április 1. – Krónika 

Szatmárnémetiben hozhatják létre magyar kormánytámogatással a Partiumi Labdarúgó 

Akadémiát. A beruházást előkészítő tevékenységhez mintegy 670 ezer eurónak megfelelő 

forintot hagytak jóvá. Kereskényi Gábor polgármester szerint az akadémia regionális központ 

lesz, ahová Máramaros, Szilágy és Bihar megyei fiatalokat is várnak. 

 

Bugár: Szlovákia már az első körben nyert 
2019. március 31. – bumm.sk, Új Szó,  

Bugár Béla (Híd) szerint Szlovákia már az elnökválasztás első körében nyert azzal, hogy a 

második körbe két erősen Európa-párti és demokratikus jelölt került. Bugár gratulált Zuzana 

Čaputovának a győzelméhez. "Örülök annak, hogy nem kellett olyan jelöltről döntenünk, aki 
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szélsőséges nézeteket képvisel. De nem örülök, hogy valószínűleg ugyanezen okból ennyire 

alacsony volt a részvétel" - fogalmazott Bugár. 

 
A Pro Civis kétnyelvű űrlapokat juttat a magyar iskoláknak 
2019. március 29. – Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás hagyományaihoz hűen az idei beiratkozáshoz elkészítette és a 

felvidéki magyar alapiskolák rendelkezésére bocsátotta a magyar nyelvű iskolai beíratási 

űrlapokat. Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben hangsúlyozzák: 

„Gyermekeink sorsáról döntünk, s mi, magyarok kicsit többről, a megmaradásunkról is.  

Minden szülői döntés fontos. Értékrendjében megrendült világunkban erős és egészséges 

csak az marad, aki szilárd alapokon áll.” Mint írják: a társulás évek óta igyekszik ezeket az 

alapokat nyelvi tudatossággal is támogatni, erősíteni. 

 

Miért magyar iskola? Görföl Jenő válaszol 
2019. március 29. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Negyedik rész. 

 

Nem lesz nehéz a magyar iskolatáska 
2019. március 29. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási kampányának új elemeként a magyar 

alapiskolába íratott elsősök egy szép és minőségi iskolatáskát kapnak ajándékba. Az 

Iskolatáska Program célja, hogy ezzel is motiválják a szülőket arra, hogy a magyar nyelvű 

oktatási intézményt válasszák gyermekeik számára a Felvidéken is. A Rákóczi Szövetség 

Magyar Iskolaválasztási Programjának ajándékát a Galánta és Vidéke Társulás képviselői 

osztják ki a mátyusföldi magyar általános iskolába beiratkozó kis elsősöknek. 

 

Legyen uniós biztosa az őshonos, nemzeti és nyelvi kisebbségeknek is 
2019. március 29. – Ma7.sk 

Ünnepélyes keretek között zajlott az ún. kisebbségi frakcióközi munkacsoport ötéves, 

mandátumzáró ülése csütörtökön Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Az EP-

képviselők munkájuk lezárásaként egy nyilatkozatot fogadtak el, az ötlet felterjesztője a 

munkacsoport felvidéki tagja, Csáky Pál volt. Az MKP EP-képviselője egy tavaly ősszel 

megszervezett kisebbségi konferencia keretében vetette fel, hogy az öt évvel ezelőtt 

megfogalmazott ún. Strasbourgi Kiáltvány példáját követve a munkacsoport ismét összegezze 

írásban is az elvégzett és a még elvégzendő munka lényegét az uniós kisebbségvédelem 

területén. 
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Pedagógusok kitüntetése Komáromban 
2019. március 29. – Ma7.sk 

A 2018-as év legeredményesebb pedagógusait tüntették ki március 29-én a Tiszti pavilon 

dísztermében. A kitüntetéseket Keszegh Béla polgármester, Gajdáč Ondrej alpolgármester és 

Szénássy Tímea képviselőnő, a kulturális bizottság elnöke adta át. A kitüntetésre felterjesztett 

pedagógusok mindegyike oszlopos és megbecsült tagja tantestületének, a szülők körében is 

nagy tekintélyre tettek szert. Következetes és magas színvonalú oktatói munka jellemzi őket. 

Van, aki speciális pedagógiai munkát végez, s  elsődleges célja a részképesség-zavarokkal 

küzdő gyermekek felzárkóztatása. A magyar tanítási nyelvű iskolákban dolgozók szinte 

mindegyike tagja a  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és állandó résztvevője a 

szövetség hazai és külföldi szakmai továbbképzéseinek, konferenciáinak. 

 

Az újításra, fejlődésre való képesség kap hangsúlyt az Év vállalkozója versenyen 
2019. március 30. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége szervezésében szombaton délelőtt 

kezdődött az Év vállalkozója verseny ünnepélyes zárórendezvénye, melyen a nap végén két 

kategóriában is eredményt hirdetnek. A komáromi Tiszti pavilon dísztermében helyet kapott 

rendezvényen Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának felvidéki főosztályvezetője mondott ünnepi köszöntőt. Mint mondta, 

Magyarország kormánya minden erejével azon van, hogy a határon túli magyarság 

gyarapodását, megerősödését szolgálja a 2010 és 2014 között létrehozott nemzetpolitikai 

keretrendszernek köszönhetően. „A 2012 óta meghirdetett tematikus évek az óvodától 

kezdődtek és idén, 2019-ben a külhoni magyar gyerekek événél tartunk. Kezdetben 

megerősítettük a külhoni oktatási és kulturális intézményeket, identitást megőrző programok 

támogatásával, rendezésével a Kárpát-medencében és a diaszpórában is. A 2014-ben és 2015-

ben bekövetkezett fordulat a gazdasági megerősödést helyezi középpontba itt, a Felvidéken 

is” – fogalmazott Czimbalmosné Molnár Éva. 

 
Miért magyar iskola? Bárdos Gábor válaszol 
2019. március 30. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Ötödik rész. 

 

Bősön is bemutatkozott médiacsaládunk 
2019. március 30. – Ma7.sk 

Pénteken a bősi Csemadok-házban rendhagyó est keretében mutatkozott be a Magyar7. A 

rendezvény első részében ugyanis kulturális rovatunk szerkesztője, B.Vida Júlia mutatta be a 

tavaly megjelent Messzi idegenben című kötetet, amelyet Kántor Zoltánnal közösen 

jegyeznek. A társszerző ezúttal egészségi okok miatt nem tudott jelen lenni, de a 89 éves Zoli 

bácsi életéről így is sok érdekességet megtudhattunk fiától, Kántor Olivértől. 
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Nem kell az iskolákat bezárni 
2019. március 30. – Ma7.sk 

Vitaindító előadást tartott a szakma két kiváló szaktekintélye, Albert Sándor egyetemi 

professzor, a Selye János Egyetem alapító rektora, valamint Fodor Attila, a Comenius 

Pedagógiai Intézet Igazgatója a muzslai könyvtárban a felvidéki magyar oktatási hálózat 

optimalizálásának lehetőségeiről régiónkban. A fórum résztvevőit a szervezők Farkas Iván, 

Muzsla polgármestere és Ölveczky   Árpád iskolaigazgató üdvözölte. Zsúfolásig megtelt a 

terem, hiszen a pedagógusok, intézményvezetők, polgármesterek, átérezve a helyzet 

komolyságát, valamennyien eljöttek. 

 
Miért magyar iskola? Jégh Izabella válaszol 
2019. március 31. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Hatodik rész. 

 

Óbecsei Petőfi: A községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport 
felülbírálta saját döntését 
2019. március 29. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az óbecsei községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport egyhangúlag 

felülbírálva önmagát március 28-án új javaslat-tervet hozott, amely szerint a meglévő 

iskolahálózat nem változik, marad minden iskola, igy az óbecsei immár 64 éves múltra 

visszatekintő Petőfi Sándor Általános Iskola is, nem kell összevonni, bezárni, diákszállóvá 

alakitani egyiket sem. 

 

Szerb-magyar együttes kormányülés: Dönthetnek két további határátkelő 
folyamatos nyitvatartásáról 
2019. március 29. – Pannon RTV  

Nem csak a nagy, hanem a kis határátkelőkön is olykor órákat kell várni 

A hamarosan sorra kerülő szerb-magyar együttes kormányülésen várhatóan napirendre kerül 

majd, hogy a horgosi nagy határ mellett még további két határátkelő üzemeljen 24 órában a 

meglévők mellett, tudósít a Pannon RTV. 

 
Szeptembertől három szak indul magyar nyelven 
2019. március 31. – Magyar Szó  

Március 29-én, pénteken délután a Zentai Gimnázium épületében fogadták azokat a 

nyolcadikosokat szüleikkel, tanáraikkal együtt, akik középiskolai tanulmányaikat a 

gimnáziumban képzelik el. Ujházi Éva igazgató köszöntőjében röviden ismertette a 150 éves 

intézmény jelentőségét, majd az iskola két tanára, Marijana Golić és Recskó Emma bemutatta 

a gimnáziumot. 
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Népzenei vetélkedő 
2019. március 30. – Magyar Szó, Pannon RTV  

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Népzenei Szakosztályának és az Újvidéki 

Rádiónak a szervezésében szombaton 34. alkalommal tartották meg a Szólj, síp, szólj! 

általános iskolások népzenei vetélkedőjét. Az újvidéki  M Studio színpadán 650-nél is többen 

szerepeltek és 134 műsorszámot adtak elő. 50 településről érkeztek a résztvevők, Vajdaságból 

és a Kárpát-medence többi vidékéről. 

 

Átadták a Podolszki-díjakat Bácsfeketehegyen 
2019. március 31. – Pannon RTV  

Átadták a XXII. Podolszki József publicisztikai pályázat díjait Bácsfeketehegyen. Az első díjat 

Matijevics Anikó érdemelte ki, a második Kállai Göblös Nikoletta, a harmadik helyezett Gazsó 

Orsolya. A XXII. Podolszki József publicisztikai pályázat első díját Matijevics Anikó, magyar 

nyelv és irodalom szakos tanárnő érdemelte ki. A második Kállai Göblös Nikoletta, a Pannon 

RTV zentai tudósítója, míg a harmadik Gazsó Orsolya, szabadúszó újságíró lett. A zsűri 

publikálásra javasolta még Madár Anikó riportját. A fiatal publicisták munkáikban aktuális 

társadalmi kérdésekre keresték a választ. 

 

Porosenko üzent a fiataloknak, Zelenszkij pedig megköszönte nekik, hogy “nem 
poénból” szavaztak 
2019. március 31. – MTI, karpatalja.ma, propeller.hu, haon.hu, delmagyar.hu 

Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök a fiatal választókhoz intézett üzenetet a 

vasárnapi elnökválasztás exit poll-eredményeinek ismertetése után mondván, hogy 

“meghallotta őket”, és most azt kéri, hallják meg őt is. “Készen állok mély és lényegre törő 

párbeszédre azokkal, akiket nem tudtam meggyőzni az első fordulóban” – hangoztatta 

kampánystábjával a háta mögött elmondott beszédében. Az elnök szerint minden, amit az 

elmúlt öt évben tett a vezetés, végső soron a fiatalokért, Ukrajna jövőjéért tette. Zelenszkij 

kampánystábjánál ünnepi hangulat uralkodott. A “showman” köszönetet mondott 

mindenkinek, aki “nem poénból” szavazott, utalva ellenfelei vádjára, miszerint sokan csak 

viccből szavaznak rá. “Minden szuper, de ez csak az első lépés a nagy győzelemhez” – mondta. 

 

A kárpátaljai magyarság lejáratására is futotta az elnökválasztás napján 
2019. március 31. – karpatalja.ma 

„A kárpátaljai magyarok panaszkodnak az ukrán nyelvű szavazólapok miatt!” A fenti címmel 

hozta le az ukrán média a Sirius tévé Benében készült március 31-i felvételét. – A település 

nagy része még a cirill betűk olvasására is képtelen, nemhogy azok értelmezésére, és 

kétnyelvű szavazólapokat követelne a választásokon. – Összegezve nagyjából ezt próbálja 

sugallni az ukrán nyelvű közösségnek a riport és az arról hírt adó ukrán sajtó. A felvétel 

tanulsága szerint magyarul is beszélő riporterek kérdezték a szavazni igyekvő lakosokat, akik 
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nyilván emiatt nagyobb bizalommal fordultak a mikrofon mögött álló személyekhez, mintha 

azok ukránul érdeklődtek volna a nyelvtudásuk felől. 

 
A beregszászi főiskola diákjai a Rákóczi-emlékév nyitórendezvényén 
2019. március 29. – karpatalja.ma 

Magyarország Országgyűlése – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő 

megválasztásának 315. évfordulója alkalmából – a 2019-es esztendőt Rákóczi-emlékévvé 

nyilvánította. Az emlékév megnyitóját a Szabadságharc vezetőjének születésnapján, március 

27-én tartották.Ebből az alkalomból a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

történelem szakos, illetve a Felsőfokú Szakképzési Intézet óvodapedagógia szakos diákjai és 

tanárai az emlékév megnyitóján vehettek részt Budapesten, a Hősök terén. A rendezvény 

katonai tiszteletadás mellett zajlott. Beszédet mondott Németh Szilárd, a Honvédelmi 

Minisztérium parlamenti államtitkára, aki hangsúlyozta, hogy II. Rákóczi Ferenc alakja és 

élete ma is követendő példa a Kárpáthaza magyarsága és más népei számára is. 

 

Elhunyt Kravcsenkó György 
2019. március 29. – karpatalja.ma 

Meghalt Kravcsenkó György, a magyarországi Ukrán Országos Önkormányzat vezetője. A hírt 

Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete közölte közösségi oldalán. A magyar–

ukrán kapcsolatok fejlődésén munkálkodó vezető ma, március 30-án vesztette életét. 

Ötvenhat éves volt. 

 

Helyesírásból jeles – Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Ungváron 
2019. március 31. – karpatalja.ma 

Immár tizenkilencedik alkalommal adott otthont az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar 

Filológiai Tanszéke (UNE MFT) a Simonyi Zsigmond nyelvtudós nevét viselő Kárpát-

medencei helyesírási verseny kárpátaljai fordulójának. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 

és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1997 óta hirdeti meg helyesírási versenyét 

Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken az 5–8. évfolyamos diákok 

számára. A megmérettetés pedagógiai célja az anyanyelv szeretetének erősítése és a 

tehetséggondozás, az írásbeli nyelvhasználatban a tudatosság fokozása, a tehetséges tanulók 

és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. 

 

Amaped: 10-ik jubileumi szavalóverseny 
2019. március 30. – volksgruppen.orf.at 

Március 30-án tartotta meg az Amaped - Ausztriai Magyar Pedagógusok Szervezete az immár 

10-ik mesemondó- és szavalóversenyét Bécsben. A megmérettetés, amelyen összesen 196 diák 

vett részt, két helyszínen - a Collegium Hungaricumban valamint az Amaped székhelyén 

zajlott. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/elhunyt-kravcsenko-gyorgy/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/helyesirasbol-jeles-simonyi-zsigmond-helyesirasi-verseny-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/helyesirasbol-jeles-simonyi-zsigmond-helyesirasi-verseny-ungvaron/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2973229/
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Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2019. március 30. – Duna World 

 

Kárpátalján több egyházi és civil szervezet támogatja a nehéz sorban élőket, többek között 

Beregszászon. Az Ökumenikus Segélyszervezet élelmiszerrel, tűzifával, gyermekeket felkaroló 

programokkal segíti  a legszegényebbeket. 

 

80 vajdasági család kapott babacsomagot a délvidéki Palicson. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság idén, a külhoni magyar gyerekek éve keretében azokat a külhoni magyar 

családokat ajándékozza meg, akik tavaly, a Köldökzsinór programon keresztül igényelték az 

anyasági támogatást.  

 

Fradi-relikviákból nyílt kiállítás a felvidéki Nagykaposon. Egy fiatalember, Gabri Lóránt, 

évekkel ezelőtt a futballklubbal kapcsolatos tárgyak gyűjtésébe kezdett. 

 

Kárpátaljai magyar óvodás és iskolás gyermekek rajzait díjazta a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet Ungváron, A rajzpályázatot a magyar címer és zászló, valamint a II. Rákóczi 

Ferenc emlékévhez kapcsolódó témakörben hirdették meg.  

 

Egy muravidéki faluban, a magyarok lakta Felsőlakosban a helyi hímző asszonyok egy nem 

mindennapi ötlettel rukkoltak elő. Rendhagyó módon a helyi magyar hetési hímzési mintával 

nem terítőket hanem divatos ruhadarabokat kezdtek el hímezni.  

 

A vérbeli pedagógus élete végéig tanít. Németh Anna keramikus művész bár már 25 éve 

nyugdíjas, szombatonként maga köré gyűjti a topolyai rajzolni és festeni tudó tehetséges 

gyerekeket.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-03-30-i-adas-2/
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Felvidéken egyre több helyen tartanak Sola Schola napokat, ilyenkor református gyülekezeti 

éneklő csoportok segítik a gyülekezeti énektanítást és az újonnan megtanultak istentiszteleti 

éneklését.  

 

Nyugodtak, kiegyensúlyozottak, lételemük mégiscsak a futás. Nagyon gyorsak, hosszútávon is 

kitartóak és mindezt versenyeken is bizonyítják. A kutyafogat hajtásról van szó, amely nem 

jegyzett sport ugyan Romániában, Székelyföldön egyre többen érdeklődnek iránta. 

 

 

Öt kontinens 

2019. március 30. – Duna World 

 

Március közepén hívták életre az I. Regionális Diaszpóra Értekezletet az Egyesült Államok 

nyugati partján. A magyar szervezetek vezetői tapasztalatot cseréltek és megismerték egymás 

munkáját. A tanácskozás legfőbb célja az volt, hogy még szorosabb legyen a kapcsolat a 

nyugati-parti szervezetek között. 

 

A Kodály-év kapcsán indítottak el két éve koncertsorozatot Walesben a helyi magyarok. A 

szervezők azt akarták megmutatni, hogy nemcsak Wales a hazája a népdaloknak, hanem 

Magyarország is. 

 

Múlt vasárnap éves táncház találkozójukra gyűltek össze a Strasbourg környékén élő 

magyarok. A Strasbourgi Magyar Kultúregyesület és a Keleti Táncegyüttes közös 

szervezésében valósult meg az esemény. 

 

Egy fodrászat a világ minden táján közösségteremtő hely. Különösen ott, ahol a 

szülőföldjüktől távol élő közösség tagjai találkoznak. Így van ez Floridában is, ahol Hunter 

Tímea szalonja egy sikeres magyar üzleti kapcsolatépítő kezdeményezés alapjává vált.  

 

Több ezren keletek útra Magyarországról 1956-ban, a forradalom leverése után. Voltak akik 

egyedül, voltak akik családdal vagy baráti körrel indultak el egy új haza felé.  

 

A szerelem nem ismer határokat – szokták mondani. Hogy ez mennyire igaz, azt mutatja, 

hogy a Tatabánya és Sydney közötti távolság sem volt akadálya annak, hogy Harasta Emőke 

és Ausztráliában élő magyar férje, immáron 20 éve, egymásra találjon. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-03-30-i-adas-2/
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Határok nélkül 

2019. március 29. – Kossuth Rádió 

 

Elutasította a szlovák parlament az állampolgársági törvényt módosító kezdeményezést. Az 

ellenzési javaslatot, amit szlovák képviselők támogattak, a parlamenti többség ma leszavazta.   

 

Nem szünteti meg az önkormányzat havilapját Gyergyóremete polgármestere. Laczkó-Albert 

Elemért a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács bírságolta meg, mert az 

önkormányzat csak magyarul adja ki a község havilapját a 99,2 százalékban magyarok által 

lakott településen. Az ítéletről a feljelentő Dán Tánásza blogger, a magyar feliratok és 

szimbólumok elleni pereskedéseiről elhíresült Méltóságért Európában Polgári Egyesület 

alapító elnöke számolt be a blogján.  

 

„Magyarbarát” ukrán nyelvoktatási módszerek bevezetését ígérte az ukrán oktatási miniszter 

az ungvári járási Nagydobrony középiskolájában tartott munkalátogatásán. A Magyar 

pedagógusok átképzéséből azonban nem hajlandó a miniszter engedni, mert a 11. osztály 

végére a tantárgyak 60 százalékát ukránul kell tanítani. Tegnapi adásunkban Orosz Ildikó a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke mondta el véleményét, ma a nagydobronyi 

középiskola igazgatóját kérdezte Iváncsik Attila.  

 

Szívesen folytatná tovább munkáját  Brüsszelben Deli Andor, aki a Vajdasági Magyar 

Szövetséget és a vajdasági magyar közösséget képviselte a Fidesz színeiben az Európai 

parlamentben. Ternovácz István  szerdán Strasbourgban találkozott a képviselővel az Európai 

Parlament Kisebbségi Munkacsoport mandátumbeli munkáját záró ülésen.  

 

Az Aradi Kamaraszínház az idei évadban is egy Szórvány Kulturális Karavánt indít, amely 

majdnem egy tucat Arad megyei települést keres fel gyerekeknek, illetve felnőtteknek szóló 

előadással, táncházzal. Olyan helységekbe is visznek szórakoztató programokat, ahová csak 

ritkán jut el színház. Pataky Lehel Zsolt az Aradi Kamaraszínház alapító-igazgatóját, Tapasztó 

Ernőt kérdezte az idei műsorkínálatról. 

 

Hűségért plakettel tüntették ki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget a Csemadok, a 

felvidéki magyarság legnagyobb taglétszámú társadalmi-kulturális szervezete, amely idén 

ünnepli 70. születésnapját. Mindkét szervezet hisz abban, hogy a hagyomány nem a hamu 

őrzése, hanem a láng továbbadása, - idézte MóruszTamás sorait köszönő beszédében Molnár 

László, a KMKSZ kulturális titkára. Az ünnepség után Iváncsik Attila beszélgetett vele.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-03-29_18-02-00&enddate=2019-03-29_18-40-00&ch=mr1
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A kassai filharmonikusok koncertmestere és első hegedűse felvidéki magyar fiú, Mézes 

Mátyás. Léva melletti kisvárosból, Zselízről indult. A Liszt Ferenc Zeneakadémia után, a 

brüsszeli Királyi Konzervatórium következett. Jelenleg is zenei tanulmányokat folytat, így 

ingázik Kassa és a svájci Lucern között. A magyar iskola számára csak előnyökkel járt – vallja 

a fiatal művész, aki Európa számos színpadán szerepelt már.  

 

Határok nélkül 

2019. március 31. – Kossuth Rádió 

 

Március 25-e, Bartók Béla születésnapja Magyarország javaslatára Európai Tehetségnap. A 

temesvári Bartók Béla líceum nyolcadik éve a névadó születésének évfordulóján díjazza nyolc 

tevékenységi terület valamelyikén kimagasló eredményt elérő diákjait. Az okleveleket az 

iskola volt diákjai adják át, olyanok, akik már bizonyítottak szakterületükön. Hétfőn délután 

Lehőcz László is ott volt a díjkiosztón. Összeállításában először Erdei Ildikó igazgatót halljuk. 

 

Most pedig üljünk vonatra, hogy Temesvárról Szabadkára utazzunk, ahol tehetsége, és a 

számítástechnikára nyitott nyugdíjasokat ismerhetünk meg. Közben persze megállunk 

Szegeden. Hogy átszállunk, vagy sem, nem tudom, de az biztos, hogy a vasúttörténet 

szenvedélyes kutatóját ismerjük meg Tráser László riportjából. 

 

Egyre több nyugdíjas háztartásában van számítógép, laptop, tablet, no és okos telefon. Van, 

aki a munkáját könnyítené ezekkel az eszközökkel, mások az Interneten böngésznének, a 

legtöbben viszont a világhálón keresztül szeretnék a kapcsolatot tartani távolra szakadt 

családtagjaikkal. A szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató és Kulturális Központ rájuk 

gondolva szervez rendszeresen számítógépes oktatást. Németh Ernő a legutóbbi 

diplomaosztón járt.  

 

Vetés egy Árpád-kori település, de nem ezért vonult be neve a történelembe, hanem a vetési 

pátenssel – a Rákóczi-szabadságharcban 1703. augusztus 28-án közzétett rendelettel. Ebben 

a kuruc seregben harcoló jobbágyokat és azok családtagjait minden közteher és földesúri 

szolgáltatás alól felmentette II. Rákóczi Ferenc.  De milyen élet zajlik a 21. században ebben 

Szatmárnémetitől nyugatra, a Szamos bal partján fekvő községben. Polgármesterével, Ilyés 

Gyulával Zsoldos Barnabás beszélgetett.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-31_18-02-09&enddate=2019-03-31_18-40-09&ch=mr1
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Felvidéken talán még sokan emlékeznek Könözsi István nevére, aki az 1980-as években a 

szlovákiai magyar újságok és folyóiratok egyik legfoglalkoztatottabb fotóriportere volt. 

Fényképei gyengédséget, nyugalmat, leheletfinom érzelmeket árasztanak. A rózsahegyi és 

pozsonyi kötődésű fotóművésszel – aki a napokban ünnepelte 73. születésnapját - Tarnóczi 

László beszélgetett.  

 

A Sajó partján fekvő Betlért minden Gömörben portyázó, vagy a Szepességbe tartó magyar 

turistabusz útba ejti. A betléri kastély a történelmi Magyarország egyik legnagyobb épségben 

fennmaradt, eredeti bútorokkal berendezett kastélya, mai Szlovákia területén. A kastélyt a 

Bebek család alapította a 15. században, majd a 18. században az Andrássyak tulajdonába 

került. Rozsnyói munkatársunk, Palcsó Zsóka a Lőrincsik Szilvia művészettörténésszel 

beszélgetett a kastély kiállításairól, melyek szerelemről, házasságról, társadalmi 

konvenciókról mesélnek a látogatóknak. 

 

Kárpát Expressz 

2019. március 31. 

 

Küzdelem az elfogadásért, harc az iskolai szigor ellene, első szerelem – ez teszi 

felejthetetlenné a gimnáziumi éveket a szórványban élő fiatalok, így Barta Gergő számára. A 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet szerint az identitás megőrzése szempontjából meghatározó az 

a szociális közeg, amelyben a kamasz megéli ezeket az érzéseket, ezért is hozták létre a 

székelyföldi szórványkollégiumot. 

 

Felvidék egyik népviselete készül Méri Barbara dunaszerdahelyi műhelyében.  

Néptáncegyütteseknek, óvoda és iskolai csoportoknak varr fellépő ruhákat. A varrás 

szeretetét édesanyjától örökölte. Nála járt a Kárpát Expressz stábja. 

 

Ezerféle iskolatáska, amiből választhatnak a kisiskolás fiúk és lányok – a délvidéki Adán 

járunk, ahol a Benák család már közel hat évtizede készít táskákat. A családi vállalkozást 

1965-ben alapították. 

 

Szamosardón járunk, Máramaros megyében. A szinte 100%-ban magyar falu egyfajta 

szórványközpont-szerepet tölt be, mert 50 km-es körzetben csak itt van színmagyar iskola. A 

Kós Károly Általános Iskolában járt a Kárpát Expressz stábja. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-03-31-i-adas-7/

