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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Hamarosan lejár a kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásgyűjtési határideje 
2018. március 21. – MTI, karpathir.com, magyarhirlap.hu, althir.org 

Április 3-án zárul az európai nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés (Minority SafePack) 

aláírásgyűjtése, a szükséges egymillióból már több mint 900 ezer megvan – közölte a Rákóczi 

Szövetség főtitkára Budapesten szerdán. Csáky Csongor elmondta: Magyarországon adták le 

az eddig összegyűjtött aláírások csaknem felét, több mint 400 ezret, de még több tízezer lehet 

a gyűjtésben részt vevő egyházaknál, civilszervezeteknél. A főtitkár kérte, hogy a hátralevő két 

hétben minél többen támogassák aláírásukkal a kezdeményezést, az aláírásgyűjtések 

szervezői pedig minél hamarabb juttassák el a szövetségnek az aláírásgyűjtő-íveket a 

Budapest 1971 Rákóczi Szövetség címre. 

 

Beregszászon tájékozódtak az EBESZ megfigyelői 
2018. március 21. – MTI, Webrádió, hirado.hu, karpatlaja.ma, Kárpátalja 

Magyar rendszámú autók napokban történt megrongálásáról és egy katonai alakulat 

Beregszászra telepítésének tervéről tájékozódtak szerdán a város polgármesteri hivatalában 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői - közölte Babják 

Zoltán polgármester a Facebook-oldalán. A városvezető - a bejegyzése szerint - tájékoztatta az 

EBESZ munkatársait a magyar rendszámú járművek megrongálásával kapcsolatos helyzetről 

(március 16-ra virradóra ismeretlenek 9 autó szélvédőit zúzták be), rámutatva, hogy 

korábban ilyen nem fordult elő Beregszászon.  

 

Vállalkozókat segítő irodahálózat indul anyaországi segítséggel 
2018. március 21. – Kárpátalja 

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány”, látván a 

vállalkozási lehetőségek iránti meglepően nagy érdeklődést vidékünkön, és tapasztalva a 

vállalkozási készségeknek és ismereteknek a hiányát, együttműködve a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megye és Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak 

Kormányzati Koordinációjáért Felelős Kormánybiztossággal közösen elhatározta, hogy az 

Egán Ede-alapítvány öt irodája mellett létrehoznak egy tanácsadói irodahálózatot. A 

szakemberek pályázat útján történő toborzását követően a jelentkezők közül kiválasztott 

leendő munkatársak felkészítése március 20-án kezdődött Beregszászban, a Rákóczi-

főiskolán. 

 

Politikai-gazdasági játszmák áldozata a nagybányai magyar iskola? 
2018. március 21. – Krónika, maszol.ro 
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https://karpathir.com/2018/03/21/hamarosan-lejar-a-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezes-alairasgyujtesi-hatarideje/
http://webradio.hu/hirek/kek-hirek/beregszaszon-tajekozodtak-az-ebesz-megfigyeloi
http://karpataljalap.net/?q=2018/03/21/vallalkozokat-segito-irodahalozat-indul-anyaorszagi-segitseggel
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/politikai-gazdasagi-jatszmak-aldozata-a-nagybanyai-magyar-iskola
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Váradi Izabella iskolaigazgató kompromisszumképtelensége, a Cătălin Cherecheș nagybányai 

polgármesterrel való személyes konfliktusa vezethetett oda, hogy az elöljáró március 15-én 

éles támadást intézett a Németh László Elméleti Líceum és a magyar oktatás ellen. A 

polgármester a Krónikának kijelentette: téves értelmezés, hogy meg akarja szüntetni a 

líceumot, amelyet fejleszteni szeretne, de ezt szerinte az igazgató – akinek a lemondását fogja 

kérni – elutasította. Az iskola igazgatója közölte, nyitott a tárgyalásra a polgármesterrel. 

 

Mintegy 15 ezer lej gyűlt össze Mága Zoltán marosvásárhelyi jótékonysági 
koncertjén 
2018. március 21. – MTI, Krónika, Bihari Napló 

Harminc árva gyermeknek nyújtottak segítséget Mága Zoltán 100 templomi jótékonysági 

koncertsorozatának első, marosvásárhelyi eseményével, ahol mintegy 15 ezer lej gyűlt össze – 

közölték a szervezők az MTI-vel. A közleményben azt írták: a támogatás teljes összegét 

helyben adták át a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás számára, amelyet Bakó Béla Pál 

ferences atya vett át. Az adományt a székelyföldi szegény gyermekek, valamint a Szent 

Erzsébet Társulás által gondozott árva és félárva gyerekek támogatására, iskoláztatására 

fordítják. 

 

A Temes megyei önkormányzatnál elfogadtak egy nyilatkozatot Románia és 
Besszarábia újraegyesüléséről  
2018. március 21. – MTI, transindex.ro, Krónika 

Románia és Besszarábia (ma nagyobb részben a Moldovai Köztársaság, kisebb részben 

Ukrajna területe) újraegyesüléséről fogadtak el szimbolikus nyilatkozatot kedden Temes 

megye önkormányzati képviselői - közölte az Agerpres hírügynökség. A Temes megyei 

önkormányzat valamennyi képviselője megszavazta azt a nyilatkozatot, amelyben állást 

foglaltak Besszarábia lakóinak az önrendelkezési joga mellett. Az „Újraegyesítési 

nyilatkozatban” megemlítik, hogy a romániai és a besszarábiai románok történeti, nyelvi, 

kulturális és vallási szempontból is ugyanazt a népet alkotják. 

 

Tamás Sándor felkérte a testvértelepüléseket és testvérmegyéket, hogy 
támogassák a Minority SafePack-et  
2018. március 21. – transindex.ro 

Testvérmegyék és testvértelepülések támogatását kérte Kovászna Megye Tanácsának elnöke 

háromszéki polgármesterekkel közösen az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés 

érvényességéhez szükséges egymillió aláírás összegyűjtésében. Összesen 141 magyarországi és 

felvidéki testvértelepülés, testvérmegye vezetőjét szólították meg levélben, azt kérve, hogy 

álljanak ki az erdélyi magyarokért, közösségükben gyűjtsenek támogatói aláírást. „Célunk: 

európai uniós védelmet biztosítani az őshonos nemzeti kisebbségek számára. Azt kérjük, hogy 

az EU fordítson nagyobb figyelmet a kisebbségvédelemre, biztosítson anyagi forrásokat az 

anyanyelvhasználatra, ismerje el a regionális és kisebbségi nyelvek létét és fontosságát, 

támogassa a jó gyakorlatok átültetését. Ez a magyar nemzet és minden európai kisebbség 
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https://kronika.ro/szines/mintegy-15-ezer-lej-gyult-ossze-maga-zoltan-marosvasarhelyi-jotekonysagi-koncertjen
https://kronika.ro/szines/mintegy-15-ezer-lej-gyult-ossze-maga-zoltan-marosvasarhelyi-jotekonysagi-koncertjen
http://itthon.transindex.ro/?hir=51097
http://itthon.transindex.ro/?hir=51097
http://itthon.transindex.ro/?hir=51106
http://itthon.transindex.ro/?hir=51106
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számára létkérdés. Erdélyben már összegyűjtöttünk 277500 ezer aláírást, de ennél többre van 

szükség. (…) Döntő jelentőségű lehet az ügy szempontjából, ha testvérmegyéink, 

testvértelepüléseink lakóit is közös nemzeti ügyünk támogatói között tudhatjuk” – 

fogalmazott a levélben Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.  

 

Bukaresti kisebbségvédelmi államtitkár: az anyanyelvű oktatás visszaszorítása 
beolvadáshoz vezet 
2018. március 21. – MTI, Bihari Napló, Erdély Ma 

Az anyanyelvű oktatáshoz való jog visszaszorítása az első lépés az asszimiláció útján – 

mutatott rá Laczikó Enikő, a bukaresti Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) 

államtitkári rangú vezetője az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. A bukaresti 

kormány főtitkárságán működő kisebbségvédelmi hatóság vezetője a Nemzeti Kisebbségek 

Tanácsa oktatási bizottsága előtt beszélt arról: súlyos következményei lehetnek annak, hogy a 

döntéshozók egyre gyakrabban a kisebbségek anyanyelvű oktatásának jövőjét megkérdőjelező 

intézkedéseket hoznak. A DRI vezetője szerint a román kormány konzultatív testületeként 

működő Nemzeti Kisebbségi Tanács felelőssége az, hogy egyebek mellett az oktatásra 

vonatkozó kisebbségi jogok tiszteletben tartását is figyelemmel kövesse. 

 

Iskolaügy: a katolikus alapítvány és a szülők szövetsége kész a további 
egyeztetésekre az RMDSZ-szel 
2018. március 21. – szekelyhon.ro 

Egyelőre kivár az RMDSZ a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében, ennek oka vélhetően 

az, hogy az alkotmánybíróság hivatalos írásbeli indoklása még nem jelent meg a hivatalos 

közlönyben. A Római Katolikus Státus Alapítvány és a szülők szövetsége egyaránt kész a 

további egyeztetésre a hogyan továbbról. 

 

Méltó helyszín: a Nyeregben mutatják be a passiót 
2018. március 21. – szekelyhon.ro 

Monumentális produkcióban, az eredeti szereplőgárdával és helyi táncosokkal is kiegészülve 

augusztus 18-án Csíksomlyón adja elő a magyar Nemzeti Színház a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttessel közös produkcióját, a Csíksomlyói passió című előadást – jelentették be 

szerdán Csíkszeredában. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere ez alkalommal 

úgy fogalmazott, az alkotók hazahozzák a Csíksomlyói passiót. 

 

A magyar közösséghez is szólnak a centenáriumi rendezvények 
2018. március 21. – szekelyhon.ro 

Hogyan alakult várossá Marosvásárhely, melyek voltak az egykori szokásjogok, hogyan 

működött a város száz évvel ezelőtt – ez a témája annak a Vásárhelyi városháza című 

kiállításnak, amely a Maros Megyei Múzeum tervei között szerepel idén, a román 

centenárium évében.  
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http://www.erdon.ro/bukaresti-kisebbsegvedelmi-allamtitkar-az-anyanyelvu-oktatas-visszaszoritasa-beolvadashoz-vezet/3803133
http://www.erdon.ro/bukaresti-kisebbsegvedelmi-allamtitkar-az-anyanyelvu-oktatas-visszaszoritasa-beolvadashoz-vezet/3803133
https://szekelyhon.ro/aktualis/iskolaugy-a-katolikus-alapitvany-es-a-szulok-szovetsege-kesz-a-tovabbi-egyeztetesekre-az-rmdsz-szel
https://szekelyhon.ro/aktualis/iskolaugy-a-katolikus-alapitvany-es-a-szulok-szovetsege-kesz-a-tovabbi-egyeztetesekre-az-rmdsz-szel
https://szekelyhon.ro/aktualis/melto-helyszin-a-nyeregben-mutatjak-be-a-passiot
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-kozosseghez-is-szolnak-a-centenariumi-rendezvenyek
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Cáfolják Cherecheș vádjait 
2018. március 22. – Krónika 

Cáfolja a nagybányai Orzac család Cătălin Cherecheș polgármester vádjait, miszerint 

politikai-gazdasági érdekük fűződne a Németh László Elméleti Líceum támogatásához. Orzac 

Csilla, a magyar iskola működtetését segítő Schola Parentis Egyesület elnöke tegnap a 

Krónikának elmondta: neki és családjának semmiféle érdeke nem fűződik a tanintézet 

támogatásához, mindezt önös érdek nélkül teszik. „Miért bűn kiállni egy magyar iskola 

mellett, támogatni egy magyar iskolát?” – reagált a polgármester által mondottakra az 

egyesületi elnök. 

 

Mit nyerhet a magyarság a román revizionizmusból? 
2018. március 22. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az erdélyi, székelyföldi autonomista törekvések oldaláról nézve 

sokkolóként hathat az a nyilatkozat, amelyet kedden fogadott el a Temes megyei 

önkormányzat Románia és Besszarábia újraegyesítéséről. Călin Dobra tanácselnök szerint 

ezzel a gesztussal a nagyobb részt a Moldovai Köztársasághoz tartozó, de Ukrajna területére is 

átnyúló történelmi régió lakóinak önrendelkezéshez való jogát kívánták támogatni, és egyben 

kinyilvánították a szolidaritásukat azokkal a határon túli helyi önkormányzatokkal, amelyek 

hasonló, egyesülést szorgalmazó nyilatkozatot fogadtak el. A határozatot bizonyára jelképes 

állásfoglalásnak tekintik, azonban a valamennyi megyei tanácsos aláírásával szentesített 

nyilatkozatból hiányzik a szimbolikus szó: nemzetközi egyezményekre, elítélendő 

paktumokra, a „történelmi igazság” helyreállításának szükségességére hivatkozva követelik a 

bukaresti és a chișinăui parlamenttől egy közös szándéknyilatkozat elfogadását, illetve az 

újraegyesülést elősegítő törvények meghozatalát”. 

 

Nagyra néző igénnyel 
2018. március 22. – Heti Válasz 

Visszautasította az állami kitüntetést 2005-ben, most viszont átvette Budapesten a Kossuth-

díjat Farkas Árpád Sepsiszentgyörgyön élő erdélyi költő. Éhes sáskahadnak nézte Gyurcsány 

Ferenc kormányfő a határon túliakat – magyarázta 2005-ben, hogy miért nem veszi át a 

Magyar Köztársasági Érdemrendet.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2018. március 22-i számában) 

 

Szülőhelyem, Szalonta, nem szült engem szalonba 
2018. március 22. – V. Nagy Viktória – Heti Válasz 

Példásan működtek együtt románok és magyarok a nagyszalontai Csonka torony Arany-

emlékkiállításán, melyet XXI. századi szemmel rendeztek újra. Az emlékmúzeum múlt heti 

megnyitása az emlékév megkoronázása volt a kötő szülőhelyén. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2018. március 22-i számában olvasható) 
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Andrej Kiska kinevezi az új kormányt  
2018. március 21. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Körkép, Új Szó 

Andrej Kiska köztársasági elnök 2018. március 23-án, csütörtökön kinevezi a Peter Pellegrini 

vezette új kormányt. Az államfő ezt szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be. Andrej Kiska ezt 

azt követően jelentette be, hogy szerdán átvette Peter Pellegrini kijelölt miniszterelnöktől 

leendő kormánya névsorát, majd találkozott egyes miniszterjelöltekkel. Az új kabinet 

névsorát Peter Pellegrini azután változtatta meg jelenlegi, végső változatára kedden, hogy 

ugyanaznap Andrej Kiska – Szlovákia történetében eddig példátlan módon – megtagadta a 

kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormánylistán szereplő kabinet kinevezését. 

 

Nem volt zökkenőmentes a magyar kilencedikesek tesztelése 
2018. március 21. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Feszült helyzet alakult ki a szlovákiai magyar iskolákban a kilencedik osztályosok szerdán, 

március 21-én zajlott országos tesztelése során. Kiderült, a magyar nyelv és irodalmi 

feladatlapok egyik tesztformájából hiányzott a tizenhatos kérdés. A diákok is megzavarodva 

ültek a hibás tesztek fölött. A Tesztelés 9 országos felmérés a végzős alapiskolások 

tudásszintjét, kompetenciáit méri fel. Az oktatási tárca adatai szerint az idei Tesztelés 9-ben 

összesen 34 865 szlovák, 2509 magyar diák és 26 ukrán diák vett részt.  

 

Nyílt napot tartottak a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában 
2018. március 21. – hirek.sk 

Nyílt napot tartottak kedden a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola Šrobár utcai 

épületében, melynek során a leendő elsősök bekapcsolódhattak a tanítási órákba, míg szüleik 

az oktatással kapcsolatos kérdéseikre kaphattak választ. A nyílt nap elején Orosz István, az 

iskola igazgatója üdvözölte a gyerekeket és az őket elkísérő szülőket, nagyszülőket. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar gyerekek számára legmegfelelőbb a magyar iskola, mert az 

alapismereteket minden kisdiáknak az anyanyelvén kellene megszereznie. A tudás 

legkönnyebben az anyanyelven sajátítható el, azt hiszem ebben mindnyájan egyetértünk – 

mondta Orosz.  

 

Mozgalmas időszaknak néz elébe a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
2018. március 21. – hirek.sk 

Megtartotta tavaszi ülését a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galánta – Vágsellye 

Területi Választmánya. Az elkövetkező időszak feladatait a szövetség országos elnöke, Jókai 

Tibor ismertette, aki a múlt héten átvehette a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Az 

ülést Szanyi Mária néprajzkutató, a Kincskereső mozgalom elindítója nyitotta meg. 

Szetyinszky Veronika, a Területi Választmány elnöke ismertette a 2017-es év eseményeit és 

felhívta a jelenlevők figyelmét az SZMPSZ honlapjának rendszeres követésére. A  beszámoló 

után Jókai Tibort, az SZMPSZ országos elnökét köszöntötték, aki március 15-én Áder János 

magyar köztársasági elnöktől átvehette a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20180321162935/Andrej-Kiska-kinevezi-az-uj-kormanyt.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180321195740/Nem-volt-zokkenomentes-a-magyar-kilencedikesek-tesztelese.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180321112914/Nyilt-napot-tartottak-a-rimaszombati-Tompa-Mihaly-Alapiskolaban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180321091336/Mozgalmas-idoszaknak-nez-elebe-a-Szlovakiai-Magyar-Pedagogusok-Szovetsege.html
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Színes Szlovákia Dunaszerdahelyen az NFG Klubban 
2018. március 21. – bumm.sk 

Pestré Slovensko - Színes Szlovákia címmel tart kétnyelvű eseményt a tolerancia jegyében a 

Minorma Polgári Társulás Dunaszerdahelyen, az NFG Klubban április 7-én 16:00 órai 

kezdettel. A nyitóprogram Hunčík Péter pszichiáter interaktív előadása lesz, amely a 

tolerancia és az intolerancia kérdéseit járja körül. Az este folyamán színpadra lépnek a slam 

poetry magyar, felvidéki és szlovákiai képviselői – Csider István Zoltán, Simon Márton, 

György Ádám, Tomáš Straka és Michal Komžík. Annak érdekében, hogy mindenki megértse 

az elhangzott szövegeket, fordításaik az előadók mögött lesznek kivetítve. Utána open mic 

következik, ahol mindenki elmondhatja  a magáét! 

 

Még közel két hétig aláírható a Minority SafePack 
2018. március 21. – Felvidék Ma 

Alig két hét múlva lezárul a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) 

aláírásgyűjtése. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság napirendjére tűzze az 50 millió őshonos 

nemzeti kisebbségek és így a határon túli magyarok európai uniós védelmének kérdését, 

egymillió aláírást kell összegyűjteni az Európai Unió tagállamaiban. Az aláírásgyűjtés 

határideje április 3-a. A kezdeményezéshez egyre több anyaországi szervezet, személy 

csatlakozott. A kezdeményezés támogatására – a határon túli magyarok kérésére – 

nagyszabású társadalmi összefogás jött létre Magyarországon, tekintettel arra, hogy 

össznemzeti ügyet képvisel. 

 

Az “Első könyvem” című kiadvány átadása és Ringató foglalkozás Buzitán 
2018. március 21. – Felvidék Ma 

Március 20-án rendhagyó módon kezdődött a Ringató foglalkozás a Buzitai Alapiskola 

próbatermében. Buzita Község Önkormányzata, a Buzitai MTNY Alapiskola és a Buzitánkért 

Alapítvány egy kellemes délutánra invitálta a falu ifjú családjait. A Rákóczi Szövetség 

Gólyahír programjának köszönhetően Buzita község polgármestere, Mohňanský József a 

megjelent babáknak és mamáknak átadta az “Első könyvem” című nagyon szép kiadványt egy 

kis édesség kíséretében. Szólt a családok, a gyermekvállalás fontosságáról, s kérte a 

jelenlévőket, hogy közösségben neveljék gyermekeiket, látogassák a különféle 

rendezvényeket. 

 

Egyelőre nem lesz szobra Mária Teréziának Pozsonyban 
2018. március 21. – Felvidék Ma, Körkép 

A Pozsonyi Városszépítő Egyesület a hajdani Kossuth Lajos téren kívánja elhelyezni a Fadrusz 

János által készített egykori márványszobor kicsinyített mását. A szobrot az egyesület egy 

ideiglenes talapzaton ki is helyezte a volt Kossuth Lajos térre, a Carlton Hotel elé, de a 

március 15-én lezajlott önkormányzati ülésen a testület nem járult hozzá Fadrusz János 

szobra másolatának végleges felállításához. 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/03/21/szines-szlovakia-dunaszerdahelyen-az-nfg-klubban
http://felvidek.ma/2018/03/meg-kozel-ket-hetig-alairhato-a-minority-safepack/
http://felvidek.ma/2018/03/az-elso-konyvem-cimu-kiadvany-atadasa-es-ringato-foglalkozas-buzitan/
http://felvidek.ma/2018/03/egyelore-nem-lesz-szobra-maria-terezianak-pozsonyban/
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A hungarikumok közé jelölik a komáromi erődöt 
2018. március 21. – Új Szó 

Több mint ezer adattal sikerült bővíteni a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (SZMMI) 

adatbázisát annak a pályázatnak köszönhetően, amelyet az intézet és a Felvidéki Értéktár 

Bizottság közösen hirdetett meg tavaly augusztusban. A pályázat célja a felvidéki magyar 

nemzeti és helyi értékek felfedezése, regisztrálása, dokumentálása, feldolgozása, 

rendszerezése és e tudásanyag megőrzése a következő nemzedékek számára. 

 

Megkezdte a tájékoztató szülői értekezleteket az MNT 
2018. március 22. - Pannon RTV 

Megtartotta idei első, tájékoztató jellegű szülői értekezletét a Magyar Nemzeti Tanács. Az 

előadás a zentai középiskolák harmadik osztályos tanulóinak és szüleinek szólt. Jerasz Anikó, 

az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke elmondta, az ilyen tájékoztatók nagyon fontosak, 

hiszen a leendő végzősök egy átfogó képet kaphatnak az itthoni továbbtanulási 

lehetőségekről, és mindarról, ami az egyetemi élet szerves része. Emellett az 

ösztöndíjprogramról, valamint az Európa Kollégiumról is többet megtudhattak az 

érdeklődők. Az eseményen olyan egyetemi hallgatók is részt vettek, akik részesültek az MNT 

ösztöndíjában, valamint az Európa Kollégium lakói, így átadhatták tapasztalataikat a 

pályaválasztás előtt álló diákoknak. 

 

5 milliárd forint a Csoóri Sándor-programra 
2018. március 22. – Pannon RTV 

A tavalyi 2 és fél milliárd után idén 5 milliárd forintot szán a magyar kormány a népi kultúra 

támogatását célzó Csoóri Sándor-programra. Csoóri Sándor volt az, aki a 20. század végén 

általános érvénnyel megfogalmazta: a népi kultúra nemcsak múltunk része, hanem a jövőnk 

záloga is - emlékeztetett a projekt szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a magyar emberi 

erőforrások minisztere. Balog Zoltán hozzátette: 2017-ben, a program első évében 2 és fél 

milliárd forintból 1349 néptánc- és népzenei együttest, népdalkört támogattak szerte a 

Kárpát-medencében. 

 

November 25-e lehet Vajdaság napja 
2018. március 22. – Pannon RTV 

November 25-e lehet hivatalosan Vajdaság napja. Vajdaság ünnepeiről április folyamán 

rendeznek közvitákat - erről ma határozott a tartományi kormány. 1918-ban ezen a napon 

tartották a nagy népgyűlést Újvidéken, amikor döntés született Bácska, Bánát és Baranya 

Szerbiához való csatolásáról. További tartományi jelentőségű ünnep lehet még május 15-e, 

ugyanis 1848-ban ezen a napon Karlócán kihirdették a Szerb Vajdaság megalapítását, 

valamint december 10-e, az emberi jogok napja. A 2018-as foglalkoztatási akciótervet is 

elfogadta a tartományi kormány, amire 120 millió dinárt irányoztak elő. 
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https://ujszo.com/regio/hungarikumok-koze-jelolik-komaromi-erodot
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megkezdte-tajekoztato-szuloi-ertekezleteket-az-mnt
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/5-milliard-forint-csoori-sandor-programra
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/november-25-e-lehet-vajdasag-napja
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A Gazdasági Minisztérium támogatásával fejlesztik Szabadka úthálózatát 
2018. március 21. - Pannon RTV 

Kiaszfaltozzák a szabadkai Sutjeska utcát, valamint kerékpár út épül Palicstól a hajdújárási 

felüljáróig. Az első program a szabadkai Sutjeska utca mintegy 1 kilométeres szakaszára 

vonatkozik, ahol csapadékosabb napokon szinte lehetetlen közlekedni. A másik tervezet, egy 

kerékpárút kiépítésére vonatkozik, mely a Palicson lévő néhai Chemos vállalat épületétől 

egészen a hajdújárási felüljáróig lévő szakaszon fog majd kiépülni. 

 

Több mint 60 millió dinárral támogatja a tartományi kormány a nemzeti 
tanácsok működését 
2018. március 21 - Pannon RTV 

A pénzt 15 Vajdaságban működő kisebbségi önkormányzat között osztják szét. A 

támogatásokról szóló szerződéseket Újvidéken írták alá. A legnagyobb támogatásban a 

Magyar Nemzeti Tanácsot részesítette a tartományi kormány. A mintegy 25 millió dinár egy 

részét az MNT a vajdasági magyar médiumok fejlesztésére szánja - mondta Hajnal Jenő. Az 

MNT elnöke kiemelte, a támogatásnak köszönhetően a hamarosan átadásra kerülő szabadkai 

Médiaháznál sor kerülhet további fejlesztésekre. 

 

Lakossági fórumot szerveztek Adán 
2018. március 21. - Pannon RTV 

A lakossági fórum kereteiben megtartották a Lét a tét, nemzeti szemmel a magyarországi 

választásokról című előadást. A kampányrendezvényen Sutus Áron, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség elnöke és Paskó Csaba, kelebiai plébános adott elő. Az eseményt ma a 

zentai érdeklődők követhetik figyelemmel, február 24-én pedig Magyarkanizsán tartanak 

fórumot. Az adai rendezvény a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének szervezésében 

jött létre. 

 

Kárpátalja kormányzója betiltotta az arcot elfedő maszkok viselését köztéri 
rendezvényeken 
2018. március 21. – MTI, Magyar Idők, korkep.sk, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója rendeletben betiltotta a megye területén az arcot 

eltakaró álarcok és védősisakok viselését köztéri és tömegrendezvényeken - adta hírül 

szerdán a megyei adminisztráció sajtószolgálata. Rendeletében a kormányzó "javasolta" a 

megyei rendőrségnek, hogy az állampolgárok biztonságának védelme érdekében, kiegészítő 

intézkedésként, akadályozza meg a köztéri és tömegrendezvényeken az arcot eltakaró 

maszkot, védősisakot vagy az arcot álcázó más kelléket viselő személyek részvételét. 

Bűnmegelőző intézkedésként a rendőröknek azonosítaniuk kell az ilyen emberek kilétét, és 

ellenőrizniük kell, hogy nincs-e közük bűncselekmények elkövetéséhez - áll a rendeletben. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/gazdasagi-miniszterium-tamogatasaval-fejlesztik-szabadka-uthalozatat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tobb-mint-60-millio-dinarral-tamogatja-tartomanyi-kormany-nemzeti-tanacsok
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tobb-mint-60-millio-dinarral-tamogatja-tartomanyi-kormany-nemzeti-tanacsok
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/lakossagi-forumot-szerveztek-adan
https://magyaridok.hu/kulfold/karpatalja-kormanyzoja-betiltotta-maszkok-viseleset-kozteri-rendezvenyeken-2915848/
https://magyaridok.hu/kulfold/karpatalja-kormanyzoja-betiltotta-maszkok-viseleset-kozteri-rendezvenyeken-2915848/
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Jótékonysági gálaműsor a Duna Palota dísztermében 
2018. március 21. – MTI, karpatalja.ma 

Jótékonysági gálaműsort ad a Duna Palota dísztermében csütörtök este a Bánffy Szalon az V. 

kerületi önkormányzattal és több szervezettel összefogva - mondta el Molnár Adrienn, a 

szalon vezetője az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában. A bevétel kedvezményezettjei a 

Rahói Magyar Ház - Kárpátalja első Magyar Háza - és a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért 

és Betegekért Közhasznú Alapítvány - tette hozzá a szervező. 

 

Segített a KMKSZ-nek a Magyar Református Szeretetszolgálat 
2018. március 21. – Kárpátalja 

Értesülve arról, hogy a február 27-i pokolgépes támadás következtében kiégett a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség ungvári székháza, a Magyar Református Szeretetszolgálat anyagi 

támogatást ajánlott fel a Szövetségnek az újonnan vásárolt székház felújításához és 

berendezéséhez. 

 

Gyújtogatni Vereckénél 
2018. március 22. – Heti Válasz 

Felgyújtották a kárpátaljai magyar ernyőszervezet irodáját, március 15-én magyar rendszámú 

kocsikat rongáltak meg Beregszászon – mit jeleznek az Ukrajnából érkező rossz hírek? 

Fedinec Csillát, az MTI Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársát kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2018. március 22-i számában olvasható) 

 

A tájház létrehozásában összefogásra is szükség lesz 
2018. március 21. – nepujsag.net 

A völgyifalui Petőfi Sándor Művelődési Egyesület pénteken tartotta meg évértékelő 

közgyűlését. A tagok elfogadták Szabó Ferenc elnök lemondási szándékát és az új 

elnökválasztást rendkívüli ülésre halasztották legkésőbb augusztus 31-ig. Sok évnyi törekvés 

után a Lendva-vidéki tájház a faluban jön létre. 

 

A keret 625 ezer volt, az igény 4,2 millió 
2018. március 21. – nepujsag.net 

A 2010–2017-es időszakra vonatkozó muravidéki intervenciós törvény nyolcadik kiírása a 

vállalkozók körében akkora érdeklődést váltott ki, hogy a Muravidéki Gazdasági Kamara és a 

Muraszombati Fejlesztési Központ kezdeményezte a beadási határidő meghosszabbítását. A 

Gazdasági és Technológiai Minisztérium ezt jóváhagyta, a határidőt február 28-áról március 

12-ére tolta el. 

 

Több mint ötszáz hímes tojás Dobronakon 
2018. március 21. – nepujsag.net 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/jotekonysagi-galamusor-a-duna-palotaban-a-rahoi-magyar-hazert/
http://karpataljalap.net/?q=2018/03/21/segitett-kmksz-nek-magyar-reformatus-szeretetszolgalat
https://nepujsag.net/nemzetiseg/4627-a-t%C3%A1jh%C3%A1z-l%C3%A9trehoz%C3%A1sban-%C3%B6sszefog%C3%A1sra-is-sz%C3%BCks%C3%A9g-lesz.html
https://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4629-a-keret-625-ezer-volt,-az-ig%C3%A9ny-4,2-milli%C3%B3.html
https://nepujsag.net/kultura/4626-t%C3%B6bb-mint-%C3%B6tsz%C3%A1z-h%C3%ADmes-toj%C3%A1s-dobronakon.html
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A húsvéti ünnepek elmaradhatatlan jelképe, a hímes tojás Dobronakon az egyik legrégibb, 

legritkább formában maradt fenn: viasszal megrajzolt, piros és fekete színben festett hímes 

tojások készülnek és kerülnek – idén már 21. alkalommal – az érdeklődők elé egy színpompás 

kiállításon. Idén több mint 500 hímes tojást állítottak ki 32 tojásírótól. Az idei hagyományos 

hímestojás-kiállításra a kultúrotthon előcsarnokában került sor, ahol a szervező, a Petőfi 

Sándor ME lehetőséget adott 32 tojásíró bemutatkozására. 

 

Új fejfák a Bánfalvi hősi temetőben 
2018. március 21. – volksgruppen.orf.at 

Egy pályázatnak köszönhetően teljesen megújulnak az első világháborús fejfák, közel 

ezerötszáz sírkövet gyártanak újra, adta hírül a kisalföld.hu. Bánfalván az I. világháború 

idején a beteg hadifoglyok számára barakk-kórházat létesítettek. Az itt elhunytak is ebben a 

temetőben nyugszanak: közel kétezer osztrák, olasz, francia, szerb, török és magyar katona. 

 

Grazi gyermektánccsoport - új szemeszter 
2018. március 21. – volksgruppen.orf.at 

Népi játékok, magyar néptánc, népmese, mondókák és énekek várnak a tavaszi 

szemeszterben is a gyermekekre a tavaly ősszel alakult Grazi Gyermektánccsoportnál. A tánc 

mellett nagy gondot fordítanak a magyar szókincs bővítésére is Károly Dorina és Tóth 

Zsuzsanna Napsugár csoportvezetők. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. március 21. – Kossuth Rádió 

 

Indoklás nélkül utasította vissza a román parlament közigazgatási bizottsága a 

Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot 

Indoklás nélkül utasította vissza a román parlament közigazgatási bizottsága a Székelyföld 

autonómiájára vonatkozó - a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott- törvényjavaslatot, 

amelyet tavaly decemberben terjesztett a parlament elé Kulcsár-Terza József háromszéki 

képviselő. A bizottság előtt felszólalt Izsák Balázs a SZNT elnöke, akit a Határok nélkül 

riportere kérdezett a részletekről. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902292/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902476/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-21_18:30:00&ch=mr1
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Március elején Budapesten ülésezett a magyar-horvát kisebbségi vegyes 

bizottság 

Március elején Budapesten ülésezett a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizotság. A bizottság 

társelnökét Kalmár Ferenc miniszteri biztost Tráser László kérdezte a fejleményekről. Kalmár 

Ferenc Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztost 

hallottuk. 

 

Hétfőtől már leadható a levélszavazat Magyarország kolozsvári és csíkszeredai 

főkonzulátusán 

Hétfőtől már leadható a levélszavazat Magyarország kolozsvári és csíkszeredai 

főkonzulátusán. A következő időszakban, a választások napjáig meghosszabbított nyitva 

tartással működnek a külképviseletek. Tóth László csíkszeredai főkonzul a lassan lezáruló 

regisztrációról és a levélben történő szavazásról mondta el a tudnivalókat a Határok nélkül 

riporterének. 

 

Versenyfutás az idővel az egymillió aláírásért 

Versenyfutás az idővel az egymillió aláírásért. A Nemzeti Kisebbségvédelmi 

Kezdeményezéshez az RMDSZ az általuk vállalt 250 ezer aláírást már prezentálta, de tovább 

folytatják a gyűjtést április 3-ig. Ha már teljesítették a vállalásukat, miért nem dől hátra az 

RMDSZ? - kérdezte Porcsalmi Bálint ügyvezető elnököt a Határok nélkül riportere. 

 

Torontáltordán, röviden csak Tordán húsz évvel ez előtt alakult meg a Tordaiak 

Klubja 

Torontáltordán, röviden csak Tordán húsz évvel ez előtt alakult meg a Tordaiak Klubja és 

jelent meg a Tordai Újság első száma. A lap idén kiérdemelte a Vajdasági Magyar Újságírók 

Egyesületének szórványsajtó-díját, a kiadvány korábbi szerkesztője, Gyarmati József pedig 

életműdíjat kapott. Lázár Györggyel, a jubiláló civil szervezet elnökével, a lap jelenlegi 

szerkesztőjével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa az elmúlt két évtizedről. 

 

Végvár tánckultúrája a változó időben 

Végvár a Bánság legmagyarabb faluja. Az elsősorban a Szeged környéki és sárközi telepesek 

által létrehozott településen ma is többségben van a magyar lakosság. Néhány éve a Szegedi 

Tudományegyetem kutatói vizsgálták a települést. Az idei nemzeti ünnep alkalmával 

mutatták be az ennek a kutatásnak az első kötetét, melynek címe: Végvár tánckultúrája a 

változó időben. Szerzője pedig Varga Sándor néprajzkutató.  

 


