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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Ketten részesültek a Rákóczi Szövetség Esterházy-díjában az idén 
2018. március 20. – MTI, hirado.hu, polgarportal.hu, hirvonal.hu, hir.ma 

Marek Jedraszewski krakkói érseknek és Paulisz Boldizsárnak, a zoboralji Esterházy-

emlékhely létrehozójának adományozta a Rákóczi Szövetség az idei Esterházy-díjakat. 

A Parlamentben kedden tartott ünnepségen Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

hangsúlyozta: van, amikor jelképesen egyetlen sorsban sűrűsödik a milliókat ért 

igazságtalanság, amikor milliók sorsa egyetlen életútban, egyetlen személyben, egyetlen 

névben testesül meg. 

 

Elutasította a közigazgatási bizottság az autonómiatervezetet – Kulcsár: a 
statútum járja tovább a maga útját 
2018. március 20. - MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Indoklás nélkül utasította vissza a képviselőház közigazgatási bizottsága kedden a Székelyföld 

autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot. A tervezetet egyéni kezdeményezésként 

decemberben beiktató Kulcsár-Terza József Kovászna megyei parlamenti képviselő a 

Krónikának leszögezte: mindez nem változtat az ügyrenden, a statútum járja tovább a 

törvényalkotás útját – jövő héten az emberjogi bizottságban kerül napirendre, majd a jogi 

bizottságnak kell véleményeznie. 

 

2018 a külhoni magyar családok éve: Felvidéken folytatódott a Kárpát-
medencei tavaszi körút 
2018. március 20. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága március 20-án a komáromi Tiszti 

Pavilon dísztermében, a Víz utcai Tulipán Óvodában és a Selye János Gimnáziumban tartotta 

meg Kárpát-medencei tavaszi körútjának felvidéki rendezvényét. A Magyar Védőnők 

Egyesületével és az Otthon Segítünk Alapítvánnyal közösen megrendezett esemény, amelyet a 

Bethlen Gábor Alap is támogatott, a 2018 a külhoni magyar családok éve programsorozat 

felvidéki nyitórendezvénye volt. 

 

Szili Katalin: a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés nem pártpolitikai ügy 
2018. március 20. – kormany.hu, MTI  

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) aláírásgyűjtésének 

határideje április elején, azaz két hét múlva jár le – emeli ki közleményében Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott. Hozzáteszi: a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés nem 

pártpolitikai ügy, hanem valamennyiünk, s az utánunk következő generációk közös érdeke, 

ezért fontos, hogy azt minél nagyobb számban támogassuk. 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/03/20/ketten-reszesultek-a-rakoczi-szovetseg-esterhazy-dijaban-az-iden/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitotta-a-kozigazgatasi-bizottsag-az-autonomiatervezetet-n-kulcsar-a-statutum-jarja-tovabb-a-maga-utjat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitotta-a-kozigazgatasi-bizottsag-az-autonomiatervezetet-n-kulcsar-a-statutum-jarja-tovabb-a-maga-utjat
http://www.hirek.sk/itthon/20180320173611/2018-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve-Felvideken-folytatodott-a-Karpat-medencei-tavaszi-korut.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180320173611/2018-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve-Felvideken-folytatodott-a-Karpat-medencei-tavaszi-korut.html
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/szili-katalin-a-nemzeti-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezes-nem-partpolitikai-ugy
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Új Duna-díjat kapott a KMKSZ a székházuk elleni támadásban megégett helyett 
2018. március 20. – MTI, karpatalja.ma, Kárpáthír 

Új Duna-díjat kapott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), miután az 

eredetileg 2016-ban odaítélt kitüntetés megégett az ungvári székházuk elleni merényletben.  

Az újra elkészíttetett szobrot Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatója adta át Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének kedden az M1 aktuális 

csatorna stúdiójában. Brenzovics László felidézte: a szervezet székházát február 4-én 

megkísérelték felgyújtani, majd február 27-én újra merényletet követtek el ellene. A 

támadásban az épület első szintje teljesen kiégett, az ott lévő bútorok, a falakat díszítő 

festmények és a Duna-díj is megégett. 

 

Mátyás király – Mecénás és katona címmel vándorkiállítás nyílik március 29-én  
A vásárhelyi fekete március ügyének újbóli kivizsgálását kéri a Maros megyei PNL 

2018. március 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Az 1990-es marosvásárhelyi fekete március néven ismert román–magyar véres etnikai 

konfliktus iratai titkosságának a feloldását, és az események újbóli kivizsgálását kéri a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) Maros megyei szervezete. Az ellenzéki párt megyei szervezete az 

események évfordulóján kiadott közleményében megállapítja: a 28 évvel ezelőtti 

marosvásárhelyi utcai harcokban öten meghaltak és 278-an sebesültek meg, de máig nem 

lehet tudni, kik ugrasztották egymásnak a Maros megyei románokat és magyarokat. A párt 

álláspontja szerint a véres összecsapás igazi felelőseit nem vonták felelősségre, nem ítélték el. 

 

Felkerülhet a hungarikumok listájára a csíksomlyói búcsú 
2018. március 20. – Krónika, Bihari Napló 

Felterjesztette a hungarikumok listájára a csíksomlyói búcsút Hegedüs Csilla, az Erdélyi 

Magyar Értéktár Bizottság elnöke, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke. A 

felterjesztést az erdélyi ferences rend tartományfőnökének jóváhagyását követően 

továbbították a bizottsághoz, amely várhatóan még az idén dönt a hungarikumok listájának 

bővítéséről – tájékoztatott közleményében az RMDSZ. A nemzeti értékpiramis legmagasabb 

fokára való besorolás kiemeli a búcsú egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét, valamint 

ráirányítja a figyelmet a kiemelkedő szellemi örökség-értékünkre. „A keresztény vallásokon 

átívelő csíksomlyói búcsú a magyarság kiemelkedő közösségi eseményeként a nemzet 

összetartozását fejezi ki” – állt a Hungarikum Bizottság indoklásában, amelyet a csíksomlyói 

búcsú magyar értéktárba való felvételekor állítottak ki. 

 

Csinta Samu lett a Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgócsapatának klubigazgatója 
2018. március 20. – Krónika, maszol.ro 

Csinta Samu újságíró vette át a Liga 1-ben szereplő Sepsi OSK labdarúgócsapat klubigazgatói 

tisztségét. Az igazgatót egy keddi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón mutatta be Diószegi 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/ismet-atadtak-a-duna-dijat-brenzovics-laszlonak/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-vasarhelyi-fekete-marcius-ugyenek-ujboli-kivizsgalasat-keri-a-maros-megyei-pnl
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/felkerulhet-a-hungarikumok-listajara-a-csiksomlyoi-bucsu
https://kronika.ro/sport/csinta-samu-lett-a-sepsi-osk-elvonalbeli-labdarugocsapatanak-klubigazgatoja
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László klubtulajdonos. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint Diószegi László a 

sajtótájékoztatón elmondta: az igazgatói tisztség néhány hónapja nem volt betöltve, és 

elérkezett az idő, hogy egy rátermett vezetőnek adja át a feladatok és a felelősség egy részét. 

Hozzátette: a Sepsi OSK-nak keménykezű vezetőre van szüksége, ezért Csinta Samunak teljes 

döntéshozói jogköre lesz a klubnál. Csinta Samu kijelentette: a klub eddigi tevékenysége nagy 

mértékben a lelkesedésen, a többiek iránti lojalitáson múlt, ezért a Sepsi OSK-nak most a 

professzionalizmus irányába kell elmozdulnia, és reményei szerint ehhez hozzá tudja segíteni 

a klubot. 

 

Porcsalmi Bálint: kiállunk a nagybányai magyar iskola mellett, a polgármester 
tévedett  
2018. március 20. – transindex.ro 

Nagybánya polgármestere tévedett, vissza kell vonnia a kijelentését, és elnézést kell kérnie a 

magyar közösségtől – hangsúlyozta Cătălin Cherecheș március 15-i, a Németh László Elméleti 

Líceum iskolaközösségét megalázó ünnepi beszéde kapcsán Porcsalmi Bálint, az RMDSZ 

ügyvezető elnöke. "Ha azt mondjuk, hogy a romániai magyar oktatás prioritása 

közösségünknek, akkor ennek az elvnek, nem pedig félelmeinknek kell alárendelnünk az 

RMDSZ munkáját. Amikor magyar gyermekek jövője a tét, minden körülmények között 

világossá kell tennünk: ezzel senki sem játszadozhat" – utalt a polgármester kijelentésére 

Porcsalmi. Az ügyvezető elnök határozott meggyőződése: a magyar oktatás ügye van annyira 

fontos, hogy nem képezheti politikai csatározások tárgyát a nyilvános térben. Ebben a 

kérdésben egységesen kell fellépniük a magyar közösség képviselőinek és oktatási 

intézmények vezetőinek a román többség felé. 

 

Marosvásárhelyi POL-os tanácsos: az RMDSZ az egyedüli hibás a 
marosvásárhelyi katolikus líceum helyzete miatt  
2018. március 20. – transindex.ro 

Az RMDSZ az egyedüli hibás a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzete 

miatt - állítja Facebook-posztjában Radu Bălaş, a Szabad Emberek Pártjának (POL) helyi 

képviselője az alkotmánybíróság hétfői döntése, és Kelemen Hunor ezzel kapcsolatos 

nyilatkozata után. Állítása szerint a várakozásnak megfelelően nyilvánította 

alkotmányellenesnek a líceum alapításáról szóló törvényt az illetékes bíróság arra hivatkozva, 

hogy az egyedi esetekre nem lehet törvényt alkotni, illetve ez sérti a helyi közigazgatás 

autonómiáját.  

 

Az RMDSZ képviselői ismét megszavazták az igazságszolgáltatás átszervezéséről 
szóló törvénytervezeteket  
2018. március 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Az ellenzék tiltakozása ellenére másodszor is megszavazta kedden a szociálliberális 

kormánytöbbség a képviselőházban az igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51078
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51077
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51087
http://itthon.transindex.ro/?hir=51087


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 21. 
4 

törvénycsomag mindhárom tervezetét. Az átszervezésről szóló törvénycsomagot az RMDSZ 

képviselői is támogatták.  

 

Bemutatták Marosvásárhelyen a Magyar Szülők Szövetségének programját 
2018. március 20. – maszol.ro 

Szlovákiai mintára megalakult Erdélyben a Magyar Szülők Szövetsége (MSZSZ), amelynek 

programját hétfőn ismertették a szervezet vezetői Marosvásárhelyen. Az MSZSZ 

marosszentgyörgyi székhelyű, nonprofit, politikamentes, a magyar diákok és szülők érdekeit 

képviselő, jogi tanácsadást vállaló és gyakorlati megoldásokat javasló szövetség – mondta el a 

sajtótájékoztatóján Csíky Csengele elnök, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport 

vezetője is. 

 

Katolikus gimnázium: a szülők szerint B és C terv is van az újraalapításra 
2018. március 20. – maszol.ro 

„Nincs semmi sem veszve. A marosvásárhelyi magyar közösség továbbra is igényli ezt az 

iskolát. Van B és C terv is a katolikus gimnázium újraalapítására” – jelentette ki a Maszolnak 

Csíky Csengele. Elmondta, a B terv szerinte az lehet, hogy az RMDSZ próbálkozzon újból a 

gimnázium törvény általi létrehozásával. Emlékeztetett, hogy a parlament korábban úgy 

módosította a tanügyi törvényt, hogy lehetséges legyen egy iskola jogszabály által történő 

megalapítása. A Magyar Szülők Szövetségének elnöke szerint a C terv a gimnáziumnak a 

„hagyományos módszerrel”, azaz önkormányzati határozattal történő megalapítása lehet. 

Ennek hátránya, hogy így az iskola idén még nem, csak a jövő évben kezdődő tanévben 

nyithatná meg a kapuit.  

 

Megfenyegette Nagybánya polgármestere a magyar iskolát – furcsán reagált a 
helyi RMDSZ 
2018. március 20. – maszol.ro 

Az elmúlt napokban többen meghúzták a vészharangot, hogy megszüntethetik Nagybánya 

egyetlen magyar nyelvű iskoláját, a Németh László Elméleti Líceumot. Minderre Cătălin 

Chereceș polgármester március 15-i beszéde adott okot, aki a nemzeti ünnepen a magyar 

nyelvű oktatás minőségét kritizálta, és annak a lehetőségét latolgatta, hogy magyar 

osztályokat hoznának létre a román iskolákban, mert ott minőségibb oktatás zajlik. Váradi 

Izabella iskolaigazgató szerint a polgármester által megfogalmazott vádaknak nincs alapja. A 

pedagógus nehezményezi, hogy Chereceș beszéde után a nagybányai RMDSZ nem állt ki a 

magyar iskola mellett, sőt a tanintézmény tiltakozó vezetőségét szólította fel 

visszafogottságra. 

 

Kényszervégrehajtást és a polgármesterre nézve hatalmas bírság kiszabását kéri 
Tanasă egyesülete 
2018. március 20. – szekelyhon.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93833-bemutattak-marosvasarhelyen-a-magyar-szul-k-szovetsegenek-programjat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93854-frissitve-katolikus-gimnazium-a-szul-k-szerint-b-es-c-terv-is-van-az-ujraalapitasra
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93863-megfenyegette-nagybanya-polgarmestere-a-magyar-iskolat-furcsan-reagalt-a-helyi-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93863-megfenyegette-nagybanya-polgarmestere-a-magyar-iskolat-furcsan-reagalt-a-helyi-rmdsz
https://szekelyhon.ro/aktualis/kenyszervegrehajtast-es-a-polgarmesterre-nezve-hatalmas-birsag-kiszabasat-keri-tanas-egyesulete
https://szekelyhon.ro/aktualis/kenyszervegrehajtast-es-a-polgarmesterre-nezve-hatalmas-birsag-kiszabasat-keri-tanas-egyesulete
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Kényszervégrehajtás elrendelését kéri a bíróságtól a Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) annak érdekében, hogy a jogerős ítéletek nyomán eltávolítsák a 

csíkszeredai városháza homlokzatáról és a városi művelődési ház közeléből a székely és 

városzászlókat, illetve a Városháza feliratot. Egyúttal azt is kérik, hogy bírságolják meg 

Ráduly Róbert Kálmán polgármestert a végrehajtás elmulasztása miatt. 

 

Sok a bizonytalanság, de egy dolog biztos katolikusiskola-ügyben: nem adják fel 
2018. március 20. – szekelyhon.ro 

Alkotmányellenesnek nyilvánította az alkotmánybíróság a marosvásárhelyi katolikus 

gimnázium újralapításáról szóló törvényt, helybenhagyva a román ellenzéki pártok óvását. 

Novák Zoltán Maros megyei szenátor a szekelyhon.ro-nak elmondta, több forgatókönyv 

szerint lehet tovább haladni, de mindenképpen egyeztetnek a római katolikus egyházzal, a 

státussal és a szülőkkel. 

 

Dan Tănasă kivizsgálást kért a magyar állami támogatásból épült orvoslakások 
miatt 
2018. március 20. – szekelyhon.ro 

Dan Tănasă feljelentésére a Számvevőszék vizsgálódott a magyar állami támogatásból 

megépült sepsiszentgyörgyi orvoslakások ügyében, mondta el hétfői sajtótájékoztatóján 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Tamás kifejtette, a vizsgálat már 

lezárult, és a feljelentés alaptalannak bizonyult. A Számvevőszék keresztezett ellenőrzést 

tartott a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzatoknál, mert Dan Tănasă 

meggyanúsította a város és a megye vezetőit, hogy dupla finanszírozást számoltak el, 

ugyanazt a költséget mind a két önkormányzat kiutalta. 

 

A Kovászna megyei prefektus lemondását kérte a parlamentben Benkő Erika 
2018. március 20. – szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei prefektus március 15-ei túlkapásairól számolt be kedden parlamenti 

felszólalásában Benkő Erika háromszéki RMDSZ-es képviselő, és Sebastian Cucu prefektus 

lemondását kérte. „A prefektus ellentmondott Románia miniszterelnökének a március 15-i 

ünnepségek kapcsán kinyilvánított tetteivel, méltóságukban sértette meg a Kovászna megyei 

magyarokat azzal, hogy akadályozta a békés ünneplést és ezért le kell mondania” – 

fogalmazott felszólalásában a politikus. Méltatta, hogy Viorica Dăncilă miniszterelnök 

üdvözölte az ünnepet, köszöntötte az ünneplő magyarokat, ám felhívta a figyelmet, hogy 

közben a prefektus szabotálni próbálta az eseményt, „mindent megtesz annak érdekében, 

hogy rossz közhangulatot szítson”. 

 

Az új óvodában kezdhetik a tanévet a szovátai és környékbeli kisgyerekek 
2018. március 20. – szekelyhon.ro 

Több mint 6,5 millió lejes pályázatot írt ki a szovátai polgármesteri hivatal egy 300 férőhelyes 

óvoda és bölcsőde megépítésére. A tervek szerint öt bölcsődei csoportnak, összesen 79 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/sok-a-bizonytalansag-de-egy-dolog-biztos-katolikusiskola-ugyben-nem-adjak-fel
https://szekelyhon.ro/aktualis/dan-tnas-kivizsgalast-kert-a-magyar-allami-tamogatasbol-epult-orvoslakasok-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/dan-tnas-kivizsgalast-kert-a-magyar-allami-tamogatasbol-epult-orvoslakasok-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kovaszna-megyei-prefektus-lemondasat-kerte-a-parlamentben-benko-erika
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-uj-ovodaban-kezdhetik-a-tanevet-a-szovatai-es-kornyekbeli-kisgyerekek
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kisgyermek számára biztosítanak lehetőséget, illetve 12 óvodai csoportnak, vagyis 196 óvodás 

korú gyereknek, hogy naponta civilizált körülmények között, a 21. századi igényeknek 

megfelelően tanuljanak. A 17 csoportba maximum 300 gyerek számára lesz férőhely, illetve 

egy 200 férőhelyes étkező létesítése is része a tervnek. 

 

Kelemen Hunor: szoros szavazati aránnyal döntött az alkotmánybíróság a 
marovásárhelyi iskola ügyében  
2018. március 20. – transindex.ro, maszol.ro 

A román alkotmánybíróság szoros szavazati aránnyal nyilvánította alkotmányellenesnek a 

marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvényt - jelentette ki 

Kelemen Hunor kedden az Erdély TV-nek. A politikus elmondta, hogy a kilenctagú 

alkotmánybíróság öt tagja volt azon a véleményen, hogy alkotmányellenes a jogszabály, míg a 

testület másik négy tagja szerint a jogszabály nem sértette az alaptörvényt. Az RMDSZ elnöke 

megismételte, hogy bár demokrataként elfogadja a döntést, rossznak, szégyenletesnek tartja 

azt, mert azzal a rossz üzenettel bír, hogy a magyar közösségnek papíron ugyan biztosítottak a 

jogai Romániában, a valóságban ezeket nem gyakorolhatja. 

 

Kiska megtagadta az új összetételű kormány kinevezését 
2018. március 20. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Andrej Kiska köztársasági elnök nem nevezi ki az új kormányt olyan összetételben, hogy azt 

Peter Pellegrini javasolta. Az államfő ezt azt követően közölte, hogy találkozott Pellegrinivel. 

Andrej Kiska sajtótájékoztatóján közölte, Peter Pellegrinivel ismertette konkrét kifogásait, 

illetve arra kérte őt, péntekig tegyen új javaslatot a kormány tagjait illetően. Egyúttal 

köszönetet mondott Pellegrininek tárgyilagos, korrekt és konstruktív hozzáállásáért az előtte 

álló feladathoz. „Ez szívesen látott változás” – jegyezte meg az államfő. 

 

Kikre Csenke méltán lehet büszke 
2018. március 20. – hirek.sk 

Színvonalas rendezvénnyel emlékeztek vasárnap a csallóközi kisközségben az 1848-1849-es 

magyar forradalom és szabadságharc hőseire. A Csenkey Baranta csapat, élén Molnár 

Attilával és a helyi Bódis József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola egymással szorosan 

együttműködve igazán ünnepi, látványos és tartalmas eseménnyé emelték a koszorúzást. Az 

alapiskola épülete elől vonultak a barantások, tanulók és pedagógusok a falu főterén álló 

Turul-szoborhoz. A magyar harcművészet hagyományait őrző és éltető csapat tagjai ezúttal 

nemcsak baranta fegyverkabátot, hanem jó néhányuk az alkalomhoz illő huszáregyenruhát 

viselt. 

 

Kodály Zoltán nyomában Budapesten – rendhagyó komáromi könyvbemutató 
2018. március 20. – hirek.sk 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51091
http://itthon.transindex.ro/?hir=51091
http://www.hirek.sk/belfold/20180320120407/Kiska-megtagadta-az-uj-osszetetelu-kormany-kinevezeset.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180320102346/Kikre-Csenke-meltan-lehet-buszke.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180319221200/Kodaly-Zoltan-nyomaban-Budapesten-rendhagyo-komaromi-konyvbemutato.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 21. 
7 

Ittzésné Kövendi Kata zenepedagógus Kodály Zoltán nyomában Budapesten című kötetének 

diavetítéssel és dedikálással egybekötött bemutatóját tartották március 19-én a komáromi 

Csemadok-székházban. A SZAKC, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társulása, a Csemadok 

Komáromi Alapszervezete és a Lehár Ferenc Polgári Társulás által közösen szervezett est 

során közreműködött, s a Kodály nyomában című CD-jével meg is ajándékozta a jelenlevőket 

a helyi Concorida Vegyeskar. 

 

Szentpéteren újra divat a néptánc 
2018. március 20. – bumm.sk 

Szentpéteren kétszáz ember vett részt az 1848/49-es forradalomra való megemlékezésen, 

majd az azt követő Csemadok évzáró taggyűlésen. A Csemadok-alapszervezet a magyar 

kultúra mozgatórugója a településen. Kiváló kapcsolatot ápolnak a magyar tannyelvű 

iskolával és az egyházakkal. Részt vállalnak az önkormányzat által rendezett programok 

szervezésében is. 

 

Zsókának szóltak a dalok a nagyfödémesi jótékonysági emlékesten 
2018. március 20. – Felvidék Ma 

Nagyfödémesen hétfőn este Gyerák Zsókának szólt a dal. Az 1848/49-es megemlékezéssel 

egybekötött jótékonysági esten felléptek a helyi alapiskola diákjai, a Csemadok irodalmi 

színpada, Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid és a Kicsi Hang. Vitathatatlan, a 

nagyfödémesiek tudják, hogyan kell zsúfolásig megtölteni emberekkel a kultúrházat. Az ötlet 

egyedi volt: emlékezés és jótékonyság együtt. És vendéglátásból is jeleskedtek. 

 

Bugár egyelőre nem látja indokoltnak az előrehozott választásokat 
2018. március 20. – Új Szó 

Bugár Béla, a Most-Híd koalíciós párt elnöke egyelőre nem látja indokoltnak az előrehozott 

választásokat. Emlékeztetett: 79 parlamenti képviselő egyértelmű támogatásáról biztosította 

az új kormányt. A további lépésekről a koalíciós partnerek délután egyeztetnek a Koalíciós 

Tanács ülésén. Bugár erről újságíróknak beszélt azután, hogy Andrej Kiska államfő nem 

nevezte ki az új kormányt a Peter Pellegrini (Smer-SD) miniszterelnök-jelölt által javasolt 

összetételben, és új jelöltlistát kért. Azzal összefüggésben, hogy az egyik problematikus jelölt 

Kiska számára állítólag Ifj. Jozef Ráž leendő belügyminiszter volt, Bugár hangsúlyozta, hogy a 

Most-Híd jóváhagyta Ráž jelölését. 

 

Kiska délután fogadja a Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezés képviselőit 
2018. március 20. – Új Szó, bumm.sk 

Andrej Kiska államfő kedden délután 15 órakor fogadja a Tisztességes Szlovákiáért 

kezdeményezés képviselőit. A találkozót az aktivisták kérték, hogy megvitassák az elnökkel a 

jelenlegi társadalmi helyzetet. Kiska délelőtt állást foglal az aktuális politikai helyzettel 

kapcsolatban is. „Az alkotmány értelmében az elnök áll az állam élén, képviseli Szlovákiát 

külsőleg és belsőleg is és döntéseivel biztosítja az alkotmányos szervek rendeltetésszerű 

működését. Ebből kifolyólag és az aktuális társadalmi helyzetre tekintettel mi, a Tisztességes 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/03/20/szentpeteren-ujra-divat-a-neptanc
http://felvidek.ma/2018/03/zsokanak-szoltak-a-dal-a-nagyfodemesi-jotekonysagi-emlekesten/
https://ujszo.com/kozelet/bugar-egyelore-nem-latja-indokoltnak-az-elorehozott-valasztasokat
https://ujszo.com/kozelet/kiska-delutan-fogadja-tisztesseges-szlovakiaert-kezdemenyezes-kepviseloit
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Szlovákiáért tüntetések szervezői és a civil társadalom képviselői kérjük, hogy fogadjon 

minket” – áll az aktivisták elnökhöz intézett felkérésében 

 

Utcát újítanak és kerékpárutat építenek Szabadkán 
2018. március 20. - Pannon RTV 

Felújítják a szabadkai Sutjeska utcát, valamint kerékpárutat építenek ki a Horgosi úton tette 

közzé Pásztor Bálint közösségi oldalán. A VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője 

bejegyzésében azt írja, augusztus 24-én tárgyalt ezekről a projektekről Goran Knežević 

gazdasági miniszterrel. Pásztor Bálint tájékoztatása szerint a szerbiai Gazdasági Minisztérium 

húszmillió-százötvenezer dinárt különített el a beruházásra. 

 

A vajdasági oktatási-nevelési intézmények részére újabb pályázati kör nyílik 
2018. március 20. – Pannon RTV 

Újabb pályázati kör nyílik a vajdasági oktatási-nevelési intézmények részére, várhatóan 

júniusban. A most lezárult pályázat keretösszege 150 millió dinár volt - mondta Nyilas 

Mihály. A tartományi oktatási titkár ma három oktatási intézményt látogatott meg, hogy 

személyesen is felmérje az épületek állapotát. A tartományi oktatási titkárság munkatársai 

Közelebb az iskolapadokhoz elnevezésű programja során az összes vajdasági oktatási-nevelési 

intézménybe ellátogat 2018 végéig. 

 

A cél, hogy a családok több gyereket vállaljanak 
2018.március 20. - Pannon RTV 

A rugalmas munkaidő biztosítása, és az új óvodák létrehozása a gyárak közelében fontos 

intézkedések a gyermekvállalás ösztönzésére - nyilatkozta Slavica Đukić Dejanović. 

Szerbia tárca nélküli minisztere a népességnövelésre vonatkozó stratégiával kapcsolatban 

kiemelte, a stratégia számos olyan intézkedést tartalmaz, amely növelheti a népszaporulatot. 

A célunk az, hogy azok a szülők, akiknek egy gyermekük van, vállaljanak több gyereket - 

hangsúlyozta a miniszter. Fontos az is, hogy emlékeztessük a munkáltatókat a szociálisan 

felelős viselkedésre - tette hozzá Slavica Đukić Dejanović. 

 

Magyarkanizsán bemutatták a Prosperitati Alapítvány 5. pályázati kiírását 
2018. március 20. - Pannon RTV 

Topolya és Magyarcsernye után tegnap este Magyarkanizsán is bemutatták a Prosperitati 

Alapítvány 5. pályázati kiírását. A városháza dísztermébe pótszékeket kellett behordani, 

akkora volt az érdeklődés. Az eseményen a mezőgazdasági termelők mellett az integrátor 

cégek képviselői is részt vettek. A martonosi Telek Paprika Kft. igazgatója elmondta, hogy 

náluk már januárban megkezdték az integrátori szerződések megkötését a beszállítókkal. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/utcat-ujitanak-es-kerekparutat-epitenek-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-oktatasi-nevelesi-intezmenyek-reszere-ujabb-palyazati-kor-nyilik
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/cel-hogy-csaladok-tobb-gyereket-vallaljanak
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/magyarkanizsan-bemutattak-prosperitati-alapitvany-5-palyazati-kiirasat
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Klimkin: Brüsszelben nem beszéltek magyar kollégájával kárpátaljai EBESZ-
misszióról 
2018. március 20. – MTI, Webrádió 

Az ukrán külügyminiszter és magyar kollégája brüsszeli találkozásukkor nem érintették egy 

kárpátaljai EBESZ-misszió létrehozásának kérdését - írta az UNIAN ukrán hírügynökség 

Pavlo Klimkinre, a kijevi diplomácia vezetőjére hivatkozva. Klimkin hétfőn tett 

munkalátogatást Brüsszelben, amelynek során több találkozón részt vett. Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszterrel az ukrán diplomácia vezetője az uniós országok 

külügyminisztereinek részvételével tartott, "Ukrajna barátai" elnevezésű rendezvényen 

találkozott.  

 
Ukrán külügyi szóvivő: Ukrajna belügye a katonák Kárpátaljára vezénylése 
2018. március 20. – MTI, mno.hu   

Ukrajna belügye és szuverén joga, hogy hadseregének bármely zászlóalját áttelepítse az 

ország területén belül egyik régióból a másikba - jelentette ki Marjana Beca, a kijevi 

külügyminisztérium szóvivője kedden a 112 Ukrajina hírtelevízió műsorában. A szóvivő 

Szijjártó Péter hétfőn Brüsszelben tett nyilatkozatára reagált. A magyar külgazdasági és 

külügyminiszter aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ukrán hadsereg egy zászlóaljnyi 

katonát - 800-1000 főt - kíván áttelepíteni keletről a három NATO-tagállam közelében fekvő 

Beregszászra, egy olyan városba, ahol a legnagyobb a magyarság aránya. Hozzátette, ennél 

még nyugtalanítóbb az ukrán honvédelmi tárca indoklása, amely szerint a lépésre Ukrajna 

területi integritásával szembeni fenyegetések miatt van szükség.  

 

Várandósság, gyermekgondozás – magyarországi szakemberek érkeztek 
Kárpátaljára 
2018. március 20. – karpatalja.ma 

A Magyar Védőnők Egyesülete és az Otthon Segítünk Alapítvány elindította Kárpát-medencei 

tavaszi körútját, amelynek első állomása Beregszász volt március 19-én. A magyar 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával létrejött rendezvény a 2018 a külhoni magyar 

családok éve program része, melynek célja, hogy a család fontosságára és gyarapítására 

irányítsa a figyelmet. A jelenlévőket Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora köszöntötte. 

 

Szolyván is megemlékeztek az 1848-as forradalom hőseiről, áldozatairól 
2018. március 20. – karpatalja.ma 

Néhány év után végre újra, méltó módon megemlékeztek Szolyván a 48-as szabadságharc 

hőseiről március 15-én. – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem 

egyik legfontosabb eseménysorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan a 

magyar nép összetartó ereje, nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége. 

 

Az elvándorlás ellenére is nő a KMKSZ tagsága 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/klimkin-brusszelben-nem-beszeltek-magyar-kollegajaval-karpataljai-ebesz-missziorol
http://webradio.hu/hirek/kulfold/klimkin-brusszelben-nem-beszeltek-magyar-kollegajaval-karpataljai-ebesz-missziorol
https://mno.hu/hatarontul/ukran-kulugyi-szovivo-ukrajna-belugye-a-katonak-karpataljara-vezenylese-2454842
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/varandossag-gyermekgondozas-magyarorszagi-szakemberek-erkeztek-karpataljara/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/varandossag-gyermekgondozas-magyarorszagi-szakemberek-erkeztek-karpataljara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szolyvan-is-megemlekeztek-az-1848-as-forradalom-hoseirol-aldozatairol/
http://karpataljalap.net/?q=2018/03/20/az-elvandorlas-ellenere-no-kmksz-tagsaga
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2018. március 20. – Kárpátalja 

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete március 17-én tartotta meg soron következő 

közgyűlését. A küldöttgyűlésre Munkácson, a járási szervezet székházában került sor, ahol 

jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, továbbá a megjelent 50 küldött között ott volt 

Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke is. 

 

Mátyás király emlékév Innsbruckban 
2018. március 20. – volksgruppen.orf.at 

Március második hétvégéjén egy háromnapos program keretében emlékeztek meg az 

innsbrucki magyar gyermekek, diákok és felnőttek Mátyás királyról, a Kolozsváron 575 évvel 

ezelőtt született Hunyadi Mátyásról. A diákokat és cserkészeket színes program várta. 

 

Ökumenikus zarándokút 
2018. március 20. – volksgruppen.orf.at 

Evangélikus és katolikus keresztények együtt kerekednek fel július 9.-én, hogy bejárják 

Luther Márton és Árpádházi Szent Erzsébet nyomait Türingiában és Szász-Anhalt 

tartományban. A július 14.-ig tartó kirándulásra Ägidius J. Zsifkovics püspök és Manfred 

Koch szuperintendens együtt hívják a hívőket. Az ökumenikus zarándokútra a jelentkezés 

még március 26-ig lehetséges. 

 

Minority SafePack - sürget az idő 
2018. március 20. – volksgruppen.orf.at 

Még 98.000 aláírás hiányzik a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi polgári 

kezdeményezés sikeréhez. Mint ismert, ahhoz, hogy az EB nyilvántartásba vegye az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által indított polgári kezdeményezést 2018. április 3-

áig minimum 1 millió aláírásnak kell összegyűlnie. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. március 20. – Kossuth Rádió 

 

A román parlament közigazgatási szakbizottsága elutasította a székelyföldi 

autonómia törvényjavaslatát 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902060/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902270/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902225/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-20_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 21. 
11 

A román parlament közigazgatási szakbizottsága elutasította a székelyföldi autonómia 

törvényjavaslatát. Elfogadására mindössze a 2 RMDSZ-es, az elutasítására 21 képviselő 

szavazott. Érdemi vita nem volt.  A Határok nélkül riportere a törvényjavaslat parlamenti 

előterjesztőjét, Kulcsár Terza József képviselőt kérdezte a részletekről. 

 

Alaptörvénybe ütközőnek ítélte tegnap a román alkotmánybíróság a 

marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum megalapításáról rendelkező 

törvénytervezetet 

Alaptörvénybe ütközőnek ítélte tegnap a román alkotmánybíróság a marosvásárhelyi római 

katolikus teológiai líceum megalapításáról rendelkező törvénytervezetet, amelyet az 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezett. Porcsalmi Bálint az RMDSZ 

ügyvezető elnöke és Holló László, az iskolát létrehozó Római Katolikus Státus igazgatója 

válaszol. 

 

Maros megyei szenátor: Az alkotmánybírósági döntés nyomán nehéz helyzet 

alakult ki 

Az alkotmánybírósági döntés nyomán nehéz helyzet alakult ki, de nem lehetetlen a felekezeti 

iskola újraalapítása Marosvásárhelyen - mondta Erdei Edit Zsuzsannának Novák Csaba 

Zoltán, Maros megyei szenátor, a felsőház oktatási bizottságának alelnöke. 

 

Marosvásárhelyi Civilek a Katolikus Iskoláért: nem mondunk le az iskoláról! 

Erdei Edit Zsuzsánna a szülőket képviselő Csíky Csengelét is megkérdezte az 

alkotmánybíróság döntéséről. Nem mondanak le az iskoláról - mondta a marosvásárhelyi 

Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport tagjainak kezdeményezésére megalakult a Magyar 

Szülők Szövetsége elnöke. 

 

Minority SafePack: Szűk két hét van még hátra az április 3-i határidőig 

Szűk két hét van még hátra az április 3-i határidőig, addig kell összegyűlnie az egymillió 

aláírásnak. A nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és 

a FUEN indította el azzal a céllal, hogy az Európai Bizottság tegye lehetővé a kisebbségben élő 

őshonos nemzeti közösségek, így a határon túli magyarok védelmét, azaz a brüsszeli 

normaalkotást. A Kárpát-medencében a magyar pártok gyűjtik az aláírásokat, 

Magyarországon pedig a Rákóczi Szövetség. A Határok nélkül stúdió vendége a szervezet 

főtitkára, Csáky Csongor. 

 

Megújult a tusnádfürdői plébánia 
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Az 1980-as évek elején, a legnehezebb kommunista időkben sok nehézség árán épült fel a 

tusnádfürdői római katolikus templom. A régi kápolna helyén álló modern templom 

plébániáját most felújítják, sőt egy tanulmányi ház alapjait is lerakták. Az ünnepségen készült 

a Határok nélkül riporterének összeállítása, melyben először Bilibók Géza plébánost halljuk. 

 

Aradon mutatták be Koreck Aladár - Kálvin utca 22. című könyvét 

Aradon mutatták be Koreck Aladár - Kálvin utca 22. című könyvét. A szerző tősgyökeres 

bánsági birtokos család leszármazottja, bevallása szerint nem irodalmi babérokra tört, hanem 

emléket szeretett volna állítani egykori iskolájának és tanárainak, akik olyan szellemi 

munícióval látták el, hogy a második világháború után kisemmizett család sarjaként , 

boldogulni tudott az életben. Koreck Aladárt a könyvbemutató után kérdezte Pataky Lehel 

Zsolt. 

 
 


