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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a szülőföldjükön boldoguló fiatalok a magyar jövőt erősítik 
2018. március 23. – MTI, Magyar Idők, fidesz.hu, hirstart.hu, nemzeti.net, Kárpát Hír, 

hirek.sk, Felvidék Ma 

A fiatalok a szülőföldjükön megszerzett tudással és helyben való érvényesülésükkel a magyar 

jövőt erősítik - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a 2015, a külhoni magyar szakképzés 

éve program keretében megvalósult fejlesztések átadásán csütörtökön. Potápi Árpád János 

köszöntőjében a külhoni magyar szakképzés éve program célkitűzéseiről, eddigi 

eredményeiről és a jövőben tervezett fejlesztéseiről szólt, rámutatva: a program célkitűzése a 

külhoni magyar fiatalok szülőföldön való boldogulásának elősegítése. 

 

Letöltendő börtönbüntetéssel sújtották Horváth Anna volt kolozsvári 
alpolgármestert 
2018. március 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Befolyással való üzérkedés és pénzmosás miatt első fokon két év nyolc hónap letöltendő 

börtönbüntetésre ítélte a kolozsvári táblabíróság pénteken Horváth Annát, Kolozsvár volt 

alpolgármesterét. Az ítélet kivonatát a táblabíróság közölte a honlapján. A bírák 

mellékbüntetésként két évre eltiltották Horváth Annát a köztisztségek viselésétől, és 

elrendelték 20 ezer lej (1,4 millió forint) elkobzását az elítélttől. Ugyanabban a perben a 

táblabíróság befolyással üzérkedés miatt két év hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre 

ítélte Fodor Zsolt vállalkozót. 

 

Kelemen Hunor: Horváth Anna továbbra is a magyar közösség vezetője 
2018. március 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Kelemen Hunor szerint nem az igazságosság, és nem a törvény érvényesült a pénteken első 

fokon letöltendő börtönbüntetésre ítélt Horváth Anna esetében. Az RMDSZ elnöke a 

közösségi portálon tett bejegyzésben kommentálta a kolozsvári táblabíróság ítéletét. Úgy 

vélte: a volt kolozsvári alpolgármester ügyében mondvacsinált bizonyítékokra alapozta a 

vádat az ügyészség, a bíróság jogszerűtlenül járt el, többszörösen nem tartotta be az eljárási 

elveket, procedúrákat. Az elmúlt 526 napban karaktergyilkosság történt. Jogállam az, ahol 

minden bizonyíték nélkül elítélhetnek egy embert? Jogállam az, ahol a nyilvános 

ítélethirdetést fél órával a betervezett időpont előtt, zárt ajtók mögött tartják meg? Mitől 

félhet az igazságszolgáltatás?” - tette fel a kérdést. 

 

Megkezdődött a Sebestyén Ádám székely mesemondó verseny Vaskúton 
2018. március 24. – MTI, hirado.hu, feol.hu 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/letoltendo-bortonbuntetessel-sujtottak-horvath-anna-volt-kolozsvari-alpolgarmestert
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-horvath-anna-tovabbra-is-a-magyar-kozosseg-vezetoje
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/03/24/megkezdodott-a-sebestyen-adam-szekely-mesemondo-verseny-vaskuton/
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Megkezdődött szombaton a Sebestyén Ádám nevét viselő és huszonegyedik alkalommal 

megrendezett székely mesemondó verseny a Bács-Kiskun megyei Vaskúton. Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a vetélkedő megnyitóján 

elmondta: a mesemondó versenyt az idén a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága által meghirdetett Mátyás király-emlékév jegyében rendezik meg. 

Emlékeztetett: a híres uralkodót 560 évvel ezelőtt választották meg Magyarország királyává, 

575 éve született Kolozsváron. 

 

Soltész: Európa szegényebb lesz, ha egyetlen kisebbség is elvész 
2018. március 24. – MTI, hirado.hu 

Európa szegényebb lesz, ha egyetlen kisebbség is elvész - hangsúlyozta az egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton Gárdonyban, 

ahol a hazai nemzetiségek képviselőivel közösen aláírta a MinoritySafePack - Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés támogató ívét. Soltész Miklós elmondta, hogy a közös 

aláírással szerették volna felhívni a figyelmet az aláírásgyűjtés fontosságára. Kiemelte: arra 

szeretnék késztetni az uniós vezetőket, hogy a nemzeti kisebbségek megmaradásáért ők is 

mindent megtegyenek, mert "a színes Európa sok nemzetből és azok sok hagyományából áll". 

 

Kárpátalján a magyar iskolaépítés a legjobb válasz az ukrán oktatási törvényre 
2018. március 23. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, karpataljalap.net, hirstart.hu 

A magyar iskolaépítés a legjobb válasz Kárpátalján a kisebbségek anyanyelvi oktatási jogait 

szűkítő ukrán tanügyi törvényre - jelentette ki Grezsa István kormánybiztos pénteken 

Munkácson, amikor ünnepélyesen átadta a Szent István Római Katolikus Líceum magyar 

állami támogatással létesült új szakkollégiumi épületét. Beszédében a Miniszterelnökség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta, 

üzenetértékkel bír, hogy új épületszárnnyal bővül a munkácsi római katolikus líceum, főképp 

a fél éve elfogadott új ukrán oktatási törvény magyar anyanyelvi oktatást korlátozó 7. cikkelye 

által kiváltott magyar-ukrán vita tükrében. 

 

Grezsa István átadta az első kárpátaljai Magyar Házat Rahón 
2018. március 24. – MTI, hirado.hu, mno.hu, nemzeti.net, hirstart.hu, hirek.sk 

Grezsa István kormánybiztos ünnepélyesen átadta a Felső-Tisza-vidék 

szórványmagyarságának megmaradását szolgáló, 120 millió forintos magyar állami 

támogatással épült első kárpátaljai Magyar Házat szombaton Rahón. Az eseményről az MTI-

nek telefonon nyilatkozva Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és Kárpátalja együttműködésének és fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa elmondta, a rahói Magyar Ház valódi befektetés a jövőbe, és az 

átadása több üzenetet is hordoz 
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Határon túli kutatást indít a levéltár 
2018. március 26. – Magyar Hírlap 

A következő években összesen mintegy 270 millió forintot ad a kormány a Magyar Nemzeti 

Levéltárnak a határon túli magyar írásos emlékek feltárására, digitalizálására és 

magyarországi hozzáférhetővé tételére, valamint a levéltár-pedagógiai tevékenység 

megújítására. Hoppál Péter kulturális államtitkár a távirati irodának elmondta: a történelmi 

Magyarország területén lévő dokumentumok fennmaradására és kutathatóságára jövőre 

százmillió forintot, a Szovjetunióba hurcolt magyarok adatbázisának elkészítésére 108 millió 

forintot biztosítanak. 

 

Már nem uszíthat a Facebookon Dan Tanasă, törölték az oldalát 
2018. március 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Magyarellenes uszítás miatt törölte a Facebook Dan Tanasă, a székelyföldi önkormányzatokat 

rendszeresen feljelentő blogger oldalát. A magyarellenességéről ismert bloggert többen is 

bepanaszolták a közösségi oldal működtetőinél. Dan Tanasă oldalát Hans Hedrich 

politológus jelentette a működtetőknél. A fogarasi Neuer Weg Egyesület alelnökét 

csütörtökön este értesítette a Facebook, miszerint elemezték az általa jelentett tartalmakat, és 

azok valóban sértik a közösség oldal működési szabályait, ezért törölték az oldalt. Erről Dan 

Tanasă is értesítést kapott. 

 

A lapterjesztés ellehetetlenítésétől tartanak a romániai magyar lapkiadók 
2018. március 23. – MTI, Krónika, transindex.ro 

A részmunkaidős foglalkoztatás szigorítása ellen tiltakozik a Romániai Magyar Nyelvű Helyi 

és Regionális Lapkiadók Egyesülete, amely beadvánnyal fordult a munkaügyi 

minisztériumhoz és a pénzügyminisztériumhoz, azt kérve, gondolják újra a törvényi 

előírásokat. A kolozsvári székhelyű, 2004-ben megalapított Romániai Magyar Nyelvű Helyi 

és Regionális Lapkiadók Egyesülete szerint a kormány arra kötelezte a romániai 

vállalkozásokat, hogy részmunkaidős alkalmazottaik után is fizessék ki teljes munkaidőre a 

minimálbérre számított társadalombiztosítási járulékokat. 

 

Frunda: Horváth Anna ügyében nem csupán a bizonyítékok, de maga az ítélet is 
felháborító  
2018. március 23. – transindex.ro 

Frunda György a Marosvásárhelyi Rádióban reagált a kolozsvári bírósági döntésre, amely 2 

év 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármestert.  

Ügyvédi véleményezése szerint Horváth Anna ügyét azért minősítették nemzetbiztonsági 

kockázatnak, hogy meg lehessen indokolni a Román Hírszerző Szolgálat lehallgatási 

tevékenységét és az így keletkezett hangfelvételek bírósági elfogadtatását. Frunda György 

ügyvéd elmondta, hogy nem csupán a bizonyítékok, de maga az ítélet is felháborító.  
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Az éjjel vagy a kora reggeli órákban módosíthatták Horváth Anna 
ítélethirdetésének időpontját  
2018. március 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Az éjszaka folyamán vagy a kora reggeli órákban módosulhatott az ítélethirdetés időpontja 

Horváth Anna perében - tűnt fel a Szabadság napilap munkatársának, Kiss Olivérnek. Az 

eredetileg 8:30-ra betervezett ítélethirdetést reggel 8 órára módosították, amelyet így még 

maga Horváth Anna is lekésett és csak utólag, telefonon értesült a döntésről, habár a 

helyszínen tartózkodott. A romániai bíróságok honlapján jelenleg már a reggel 8 órás 

ítélethirdetés szerepel az ügy adatlapjánál.  

 

Aradról Gyulára viszik majd a levélszavazatokat 
2018. március 24. – maszol.ro 

„Március 20. után fogják megkapni a szavazócédulákat az érintettek, és tekintettel a határidő 

rövidségére, valamint a posta esetleges késésére, inkább azt javasoljuk, kérjük, hogy bízzák 

ránk a boríték eljuttatását. Munkatársaink az összes magyarlakta településen összegyűjtik a 

válaszborítékokba tett levélszavazatokat, és azokat április 7-én átviszik Gyulára, ahol átadják 

a helyi választási bizottságnak. Csak azok a szavazatok számítanak érvényesnek, amelyek 

április 8-án éjfélig megérkeznek” – fogalmazott a közleményben Péró Tamás megyei 

tanácsos, az RMDSZ Arad megyei szervezetének ügyvezető elnöke. 

 

Horváth Annáért szólt a taps a kolozsvári Szent Mihály-templomban 
2018. március 24. – maszol.ro 

A szolidaritás felemelő pillanatai előzték meg szombat este Mága Zoltán hegedűművész 

koncertjét a kolozsvári Szent Mihály-templomban: hosszasan tapsolta a közönség az első 

fokon börtönre ítélt Horváth Annát. „Hiszünk Horváth Anna jóhiszeműségében és 

ártatlanságában. Kiállunk mellette, kiállunk a családja mellett. Imádkozzunk kitartóan 

Horváth Annáért, azért, hogy a Legfelsőbb Bíróság helyrehozza a kolozsvári táblabíróság 

igazságtalan ítéletét” – mondta a koncert előtt a szószékről T. Veres Stelian plébániai 

kormányzó. 

 

Kövér: az MPP újrateremtette a verseny és együttműködés kultúráját az erdélyi 
magyar politikában 
2018. március 25. – MTI, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) a választás szabadságának jegyében úgy teremtette újra a 

politikai verseny és együttműködés kultúráját az erdélyi magyar politikában, hogy az 

nemcsak a magyar érdekek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is 

megerősítette – írta Kövér László házelnök az MPP tizedik születésnapját köszöntő levelében. 

Az MPP szombaton az őshonos nemzeti közösségek jogvédelméről szóló konferenciával és 

gálaesttel ünnepelte meg Marosvásárhelyen hivatalos bejegyzésének tizedik évfordulóját. 

Kövér László, aki 2011 óta az MPP tiszteletbeli elnöke, az ünnepségen felolvasott levelében 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 26. 
5 

felidézte, hogy két Kárpát-medencei magyar pártnak is évfordulója van: 1988 márciusában 

született az idén 30 esztendős Fidesz, és 2008 márciusában jegyezték be a 10 esztendős 

Magyar Polgári Pártot.  

 

Elfogadta a nagy román egyesülés útitervét a Chișinăuban rendezett 
centenáriumi nagygyűlés 
2018. március 25. – Krónika 

Az Európai Parlamentben rendezendő konferencia keretében akarják nemzetközi síkra terelni 

a két ország egyesülésének ügyét a romániai és moldovai unionisták – derül ki abból a 

kiáltványból, amelyet a vasárnapi nagyszabású demonstráción fogadtak el a Moldovai 

Köztársaság fővárosában. Helyszíni beszámolók szerint több tízezren vettek részt a Chişinău 

Nagy Nemzetgyűlés terére meghirdetett centenáriumi nagygyűlésen, amelyet abból az 

alkalomból rendeztek, hogy száz évvel ezelőtt, 1918. március 27-én egyesült Besszarábia (a 

mai Moldovai Köztársasággal nagymértékben azonos terület) Romániával. A nagyszabású, 

százezresként beharangozott megmozduláson bukaresti és chişinăui politikusok, uniópárti 

aktivisták szólaltak fel a Prut két partján fekvő ország egyesülése mellett, amely szerintük az 

egyetlen megoldást jelenti a román nemzet megmaradására és fejlődésére. A nagygyűlés 

díszszónoka Traian Băsescu egykori román államfő volt, aki két mandátuma idején 

erőteljesen szorgalmazta Románia és Moldova egyesülését. 

 

Több figyelmet szeretnének az európai őshonos kisebbségeknek 
2018. március 25. – szekelyhon.ro 

Európa csak úgy tud fejlődni és világszinten újra élvonalba kerülni, ha a nemzetek nem 

egymás ellen, hanem egymás mellett, mi több egymásért harcolnak, vállvetve együtt 

dolgoznak – hangoztatta Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri 

biztosa szombaton Marosvásárhelyen, a Magyar Polgári Párt által szervezett Nemzetek 

szabadsága, Európa biztonsága című konferencián. 

 

Jubileumi évfordulót ünnepelt az MPP 
2018. március 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Megalakulásának tízéves évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Magyar Polgári Párt. Románia 

1989 utáni történelmében az MPP volt az első ellenzéki magyar párt. A pártvezetői tisztséget 

2012 végétől betöltő Biró Zsolt szerint az elmúlt tíz év bebizonyította, hogy a romániai 

magyar politikai élet porondján az MPP-nek mind helye, mind létjogosultsága 

megkérdőjelezhetetlen. Mint ecsetelte, az alakulat a maga erejével megpróbál hozzájárulni az 

erdélyi politikai élet formálásához. Sikerként könyvelte el, hogy még jóval az RMDSZ előtt 

sikerült tematizálnia a gyulafehérvári kiáltványba foglalt, és azóta be nem tartott 1918-béli 

román ígéreteket, de a párt külpolitikájára is büszke, hiszen az MPP-nek szövetségeseket és 

kapaszkodókat sikerült találnia. 
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Az RMDSZ önkormányzati tanácsa is tiltakozik Horváth Anna elítélése ellen 
2018. március 25. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro 

Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa tiltakozik a Horváth Annát, Kolozsvár volt 

alpolgármesterét sújtó bírósági ítélet ellen, amelyet nyilvánvaló igazságtalanságnak, a magyar 

közösség elleni támadásnak tart. Az RMDSZ polgármestereit és önkormányzati 

tisztségviselőit tömörítő szervezet vasárnap közzétett állásfoglalásában leszögezi: az 

önkormányzati vezetők példás munkát végeznek közösségünk érdekében, és ez főleg azokon a 

településeken nagy jelentőségű, ahol a magyarság számbeli kisebbségben él. Munkájuk 

ellehetetlenítése, egy vezető mondvacsinált bizonyítékok alapján való megvádolása, majd 

elítélése a közösség elleni támadásnak tekinthető – állapítja meg a közlemény. Ezúton is 

kifejezzük tiltakozásunkat. Horváth Anna tisztessége számunkra egyértelmű, hiszünk 

ártatlanságában. Mindig becsültük másokat felülmúló munkabírását, és továbbra is 

közösségünk vezetőjének tekintjük, szavára ezután is odafigyelünk” – olvasható az 

önkormányzati tanács állásfoglalásában. 

 

Segítenek, hogy ne legyen érvénytelen a gyergyóiak szavazata 
2018. március 25. – szekelyhon.ro 

A magyarországi Nemzeti Választási Iroda elkezdte a szavazólapokat tartalmazó levelek 

postázását. Ezekkel a szavazólapokkal a külhoni választók adhatják le a voksaikat. A 

levélszavazatokat április 6-ig kell visszaküldeni. A cél az, hogy minél kevesebb szavazat legyen 

érvénytelen, ehhez nyújtanak segítséget Gyergyószentmiklóson a Magyar Polgári Párt (MPP) 

helyi irodájának munkatársai. 

 

Szakértők szerint kétélű az államosított tankönyvkiadás 
2018. március 26. – Krónika 

Egyetértenek abban a Krónikának nyilatkozó oktatási szakemberek, hogy élesben derül ki, jó 

döntés volt-e az állami tankönyvkiadó létrehozása. Az viszont tény, hogy a jelenlegi rendszer 

távolról sem megfelelő, hiszen folyamatosan késnek a tankönyvek, egész évfolyamok 

kénytelenek segédeszköz nélkül elsajátítani a tananyagot, és a kis példányszám miatt a 

kisebbségi oktatást az elhúzódó procedúra még hátrányosabban érinti. 

 

Nemzetbiztonság, igazságszolgáltatás 
2018. március 26. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a korrupcióellenes ügyészség a közelmúltban több alkalommal 

is melléfogott a magyarokkal kapcsolatban. Ide sorolhatnánk például a korrupciós 

bűncselekményekkel megvádolt, majd véglegesen felmentett Rácz Károlynak, Kézdivásárhely 

volt polgármesterének vagy a román államtól kártérítést nyert Réman Domokos egykori 

minisztériumi tisztségviselőnek az esetét. Ezek mind olyan ügyek, amelyek miatt megrendült 

a magyarok bizalma az államban, a hatóságokban, az igazságszolgáltatásban. Ennek ellenére 

hiba lenne, ha a felsorolt felmentések, a DNA körüli botrányok vagy Kolozsvár volt 

alpolgármesterének ügyéből azt a következtetést vonnánk le, hogy Romániában megszűnt a 

jogállam, és hogy ügyészállamot akarnak, akik független igazságszolgáltatást követelnek. 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-onkormanyzati-tanacsa-is-tiltakozik-horvath-anna-elitelese-ellen
https://szekelyhon.ro/aktualis/segitenek-hogy-ne-legyen-ervenytelen-a-gyergyoiak-szavazata
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Romániának valóban független, jó minőségű igazságszolgáltatásra van szüksége. Ami nem 

csak a magyarok érdeke”. 

 

MKP: Ellenzéki összefogás kell a belpolitikai válság megoldására 
2018. március 23. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Az aktuális politika helyzet kapcsán tartott pénteken sajtótájékoztatót Pozsonyban Menyhárt 

József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, illetve Őry Péter, a párt országos tanácsának elnöke. 

Menyhárt József szerint tarthatatlan a Szlovákiában kialakult helyzet. A belpolitikai válságra 

a belügyminiszter és a miniszterelnök lemondása csak látszatmegoldás, a jelenlegi helyzetre 

csak az előre hozott választások hozhatnak megoldást. Meg kell találni a két fiatalember 

gyilkosát, az MKP szerint Tibor Gašpar rendőrfőnök sem maradhat tisztségében. 

 

Megjelent a Csoóri Sándor Alap új pályázati felhívása a népi kultúra 
támogatására 
2018. március 23. – hirek.sk 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján új, nyílt pályázati felhívások jelentek meg a 

magyar néptánc-, népzenei együttesek, népdalkörök és tárgyalkotó népművészeti 

alkotóközösségek munkájának megsegítésére. A benyújtási határidő 2018. április 21. A 

magyarországi magyar és nemzetiségi csoportok mellett a Kárpát-medencében és Moldvában 

élő magyar néptánc- és népzenei együttesek, népdalkörök közül tavaly, a program első 

évében, 1349-en kaptak támogatást. 2018-ban a támogatottak köre kibővül, idén a 

tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek is benyújthatják pályázatukat. 

 

Marcelházán jó csapat élén új elnök a Csemadokban 
2018. március 23. – bumm.sk 

Sebők Mária és Gál Csilla beszámolójával kezdődött a marcelházi Csemadok évzáró taggyűlés, 

ahol közel százan jelentek meg. A Csemadok Marcelházi Alapszervezete új elnökséget és új 

vezetőt választott. Az elnök Gál Csilla lett, aki beszámolójában megköszönte az eddigi elnök 

munkáját és az önkormányzat támogatását. A taggyűlésen megjelent a település 

polgármestere Varga Ervin is, aki a vezetőség új kezdetéhez, a további munkához sok sikert 

kívánt és támogatásáról biztosította a kulturális szervezetet. 

 

Az élményen alapuló ismeretszerzés volt a téma a Honti Pedagógustalálkozón 
2018. március 23. – Felvidék Ma 

Központban most a pedagógus, ezzel a mottóval szervezték meg a Honti Pedagógustalálkozót 

Ipolyságon. Az Ipoly menti régió számtalan oktatási intézményéből érkeztek pedagógusok a 

március 23-án a Pongrácz Lajos Alapiskola által szervezett szakmai napra. Az eseményen 63 

pedagógus vett részt, óvópedagógusok, alap- és középiskolai tanárok egyaránt. „A magas 

létszám is jelzi, a régió pedagógusai igénylik a szakmai továbbképzések és ismeretszerzés 

ilyen módját. A hiánypótló rendezvényre a Nagykürtösi és a Lévai járás pedagógusain kívül 
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http://www.hirek.sk/belfold/20180323174938/MKP-Ellenzeki-osszefogas-kell-a-belpolitikai-valsag-megoldasara.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180323114827/Megjelent-a-Csoori-Sandor-Alap-uj-palyazati-felhivasa-a-nepi-kultura-tamogatasara.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180323114827/Megjelent-a-Csoori-Sandor-Alap-uj-palyazati-felhivasa-a-nepi-kultura-tamogatasara.html
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/23/marcelhazan-jo-csapat-elen-uj-elnok-a-csemadokban
http://felvidek.ma/2018/03/az-elmenyen-alapulo-ismeretszerzes-volt-a-tema-a-honti-pedagogustalalkozon/
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távolabbi térségekből is érkeztek érdeklődők” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Lészkó Katalin, a 

házigazda intézmény igazgatója. 

 

A tisztességes magyar képviseletért tüntettek 
2018. március 24. – Felvidék Ma, Körkép 

Végre a felvidéki magyarok egy része is felemelte szavát a Most-Híd elvtelen politikája ellen. 

Pár napja egy Facebook-esemény formájában jelent meg a hír, miszerint a Tisztességes 

Magyar Képviseletért Mozgalom kisebb tüntetés megszervezését tervezi március 23-án 16 

órakor a Nagyszombati út 37-es szám alatt lévő Most-Híd székház elé. 

 

15 éves a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 
2018. március 24. – Felvidék Ma 

15 éves fennállását ünnepelte a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Magyar Kultúra Múzeuma 

Pozsonyban. “Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a 

köznapok szertartása és feladata.” Márai Sándor Füveskönyvének egyik gondolatával kezdte 

köszöntő beszédét Jarábik Gabriella, a múzeum igazgatója, a múzeum alapításának 15. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 

 

A néppártiak főnökével tárgyalt Bugár 
2018. március 24. – hirek.sk 

Az Európai Néppárt (EPP) EP-frakciójának vezetőjével, Manfred Weberrel tárgyalt Bugár 

Béla, a Most-Híd elnöke. Weber támogatásáról biztosította a vegyes pártot a szlovákiai 

helyzettel összefüggésben – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Most-Híd szóvivője, 

Debnár Klára. „Értékelte mindazon lépéseket, amelyeket a párt, élén Bugár Bélával a helyzet 

csillapítása, valamint a két fiatal gyalázatos meggyilkolása pártatlan kivizsgálásába vetett 

társadalmi hit megújítása érdekében tett", mondta a szóvivő. 

 

Fókuszban a vezető a fiatal vállalkozók naszvadi klubtalálkozóján 
2018. március 25. – hirek.sk 

A vezető volt fókuszban a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének naszvadi 

klubtalálkozóján. A hagyományossá vált alkalmak kiváló lehetőséget biztosítanak a fiatal 

vállalkozóknak arra, hogy megismerjék egymást és az alapkészségeiket fejlesszék. A 

Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének ma már csaknem 300 tagja van. Közülük 

negyvenen regisztráltak előzetesen az ingyenes alkalomra. „A mai Kezdj okosan témája a 

„Főnök vs. vezető“, tehát hogy mik a két karakter közti leglényegesebb különbségek, avagy, 

hogyan viselkednek ezek a személyiségek az életben vagy a vállalkozásokban” – fejtette ki 

Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnöke. 

 

Iránytű magyar könyvtárosoknak 
2018. március 25. – hirek.sk 
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http://felvidek.ma/2018/03/a-tisztesseges-magyar-kepviseletert-tuntettek/
http://felvidek.ma/2018/03/15-eves-a-szlovakiai-magyar-kultura-muzeuma/
http://www.hirek.sk/belfold/20180324113620/A-neppartiak-fonokevel-targyalt-Bugar.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180325160425/Fokuszban-a-vezeto-a-fiatal-vallalkozok-naszvadi-klubtalalkozojan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180325092758/Iranytu-magyar-konyvtarosoknak.html
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A közelmúltban 14 település 26 magyar könyvtárosa érkezett Szőgyénbe, hogy részt vegyenek 

azon a vándorképzésen, amelyet a Könyvtári Intézet a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 

Egyesületével közösen szervez.  

 

„Légy lámpás!“ – Előadás-sorozat a Pósa Lajos Társaság szervezésében 
2018. március 25. – hirek.sk 

A rimaszombati Pósa Lajos Társaság „Légy Lámpás!“ címmel indított előadás-sorozatot, 

melynek első előadója Kun Miklós Jenő budapesti Pósa-kutató volt. A Pósa bácsi azt üzente... 

című előadást a rimaszombati Csillagházban tartották. A Pósa Lajos Társaság nem csupán 

Pósa Lajos életútját, munkásságát mutatja be és népszerűsíti, hanem az ő baráti körét – 

mások mellett Feszty Árpád, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Jókai Mór, Rákosi Viktor, Dankó 

Pista – is, de célja a gömöri magyarság összetartása és a kulturális élet fellendítése – mondta 

Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke. 

 

Minden élet érték 
2018. március 25. – Felvidék Ma 

Március 25-én, a Magzatgyermek Világnapján a várandósságot, a kialakuló és formálódó 

családot, a növekvő életet ünneplik világszerte. Arra a kérdésre viszont, hogy mikor kezdődik 

az emberi élet, a világban nincs egységes válasz. Azonban egyre több az olyan egyházi és civil 

szervezet, amely a magzat élethez való jogát védelmezi. A Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége és tagszervezetei számára ez a jog szintén alapérték. 

 

Elindult az MNT egyetemi felvételi felkészítője 
2018. március 24. - Pannon RTV 

Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács ingyenes tantermi felvételi-felkészítője. A diákokat 

ma Zentán és Szabadkán fogadták a tanárok. Szabadkán a Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium épületében tartották meg a felkészítő program megnyitóját. Az 

észak-bácskai településen hét, míg Zentán két tantárgyból szerveznek órákat a diákok 

számára. Idén a legnagyobb érdeklődés a matematika és a biológia iránt volt. 

 

A Prosperitati Alapítvány pályázatait ismertették Óbecsén 
2018. március 24. - Pannon RTV 

Pénteken este Óbecsén a kultúrkör nagytermében ismertették a Prosperitati Alapítvány 

ötödik pályázati kiírását. A június 15-i határidőig legalább négyezer pályázat beérkezésére 

számít a kiíró. Zsúfolásig megtelt az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagyterme, 

rengetegen voltak kíváncsiak a Prosperitati Alapítvány pályázati ismertetőjére. A résztvevők 

közül sokan nem először fognak most pályázni. 

 

Középiskolák kínálatát mutatták be Magyarkanizsán 
2018. március 24. - Pannon RTV 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180325121530/Legy-lampas-Eloadas-sorozat-a-Posa-Lajos-Tarsasag-szervezeseben.html
http://felvidek.ma/2018/03/minden-elet-ertek/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elindult-az-mnt-egyetemi-felveteli-felkeszitoje
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/prosperitati-alapitvany-palyazatait-ismertettek-obecsen
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozepiskolak-kinalatat-mutattak-be-magyarkanizsan
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A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola idén is megszervezte a 

Középiskolák börzéjét, amelynek már hagyományosan az intézmény Ady-épülete adott 

otthont. 16 középiskola mutatkozott be. Hetedik alkalommal rendezték meg a Középiskola-

börzét Magyarkanizsán. Idén is sok általános iskolás tanuló érkezett, hogy tájékozódjon, 

esetleg ötletet kapjon, hol is tanuljon tovább. 

 

Magyarországi tanulók érkeztek Vajdaságba a Határtalanul! program keretében 
2018. március 24. - Pannon RTV 

A házigazda a szabadkai Lazar Nešić Vegyészeti-Technológiai Iskola. A szabadkai diákok a 

múlt héten jártak az anyaországban, ahol öt napot töltöttek. A fehérgyarmati Móricz 

Zsigmond Szakképző Iskola tanulói és tanárai érkeztek Vajdaságba. A házigazdák gazdag 

programmal készültek. 

 

Átadják Szabadkán a felújított Zsinagógát 
2018. március 24. - Pannon RTV 

A műemléképületet Aleksandar Vučić szerb államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

adja át. Az ünnepség délután fél 3-kor kezdődik, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar 

Rádió élőben közvetíti. A Magyar Kormány a belső helyreállításra, valamint a kerítés és az 

udvar rendezésére több mint 2 millió eurót biztosított. Szabadka önkormányzata is több éven 

keresztül támogatta a restaurálást. A homlokzat és a tetőszerkezet rendbe tétele tartományi 

és köztársasági támogatásokból valósult meg. 

 

Ötéves a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület 
2018. március 25. - Pannon RTV 

Gálaestet tartottak a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület új székházának átadása 

alkalmából a szabadkai Jadran színpadon. A vasárnap esti eseményen egyben megünnepelték 

az egyesület alapításának ötödik évfordulóját is. A rendezvényen többek között részt vett 

Pásztor István, a VMSZ elnöke, valamint Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

 

Átadták a Talentum felújított székházát Szabadkán 
2018. március 25. - Pannon RTV 

Átadták a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület felújított székházát Szabadkán 

vasárnap délután 5 órakor. Emellett az egyesület megalapításának ötödik évfordulóját is 

megünnepelték. Az eseményen közéleti személyek is részt vettek. Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke és Brezovszki Roland, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti 

Egyesület vezetője vágták át a díszszalagot, felavatva az egyesület felújított székházát 

Szabadkán. 

 

 

Magyarkanizsa: Nemzeti ésszel a magyarországi választásokról 
2018. március 25. - Pannon RTV 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyarorszagi-tanulok-erkeztek-vajdasagba-hatartalanul-program-kereteben
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/atadjak-szabadkan-felujitott-zsinagogat
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/oteves-talentum-tehetseggondozo-muveszeti-egyesulet
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/atadtak-talentum-felujitott-szekhazat-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/magyarkanizsa-nemzeti-esszel-magyarorszagi-valasztasokrol
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Az anyaországi szavazáson való részvétel fontosságát hangsúlyozták szombat este a 

magyarkanizsai Művészetek Házában megtartott lakossági fórumon. A lakossági fórum 

meghívott vendégei Paskó Csaba kelebiai plébános, Kálló Béla színész és Sutus Áron, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke voltak. 

 

Folytatódik a Rákóczi Szövetség kárpátaljai utaztatási programja 
2018. március 25. – MTI, Webrádió, epoc.hu, hirstart.hu 

Folytatódik a Rákóczi Szövetség kárpátaljai utaztatási programja - hangzott el az M1 aktuális 

csatorna vasárnap délutáni Híradójában. Mint kiemelték: a program célja a magyar-magyar 

kapcsolatok erősítése és a kárpátaljai régió idegenforgalmának fellendítése. Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség főtitkára az M1-nek elmondta: két témában hozott döntéseket a szövetség. 

Az egyik a Kárpátaljára induló magyarországi turistákat érintően. Ennek nyomán a következő 

hónapokban több mint ötezer magyar látogathat el Kárpátaljára. 

 
Rég várt találkozó: Beregszászban járt az ukrán oktatási miniszter helyettese 
2018. március 23. – karpatalja.ma 

Egynapos hivatalos látogatásra érkezett Kárpátaljára március 23-án Pavlo Hobzej, az Ukrán 

Oktatási és Tudományügyi Minisztérium miniszter-helyettese. Az elöljáró Beregszászban, a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folytatott eszmecserét számos megyei és 

járási vezetővel, oktatóval. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Jean Mary Vörring, az 

Európai Tanács független szakértője és Okszana Ovcsaruk, az Európai Tanács ukrajnai 

irodájának képviselője is. 

 

Folytatódik a Rákóczi Szövetség kárpátaljai utaztatási programja 
2018. március 25. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Folytatódik a Rákóczi Szövetség kárpátaljai utaztatási programja - hangzott el az M1 aktuális 

csatorna vasárnap délutáni Híradójában. Mint kiemelték:  a program célja a magyar-magyar 

kapcsolatok erősítése és a kárpátaljai régió idegenforgalmának fellendítése. Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség főtitkára az M1-nek elmondta: két témában hozott döntéseket a szövetség. 

Az egyik a Kárpátaljára induló magyarországi turistákat érintően. Ennek nyomán a következő 

hónapokban több mint ötezer magyar látogathat el Kárpátaljára. 

  

Kijev szerint Magyarország a parlamenti választás után felhagyhat a NATO és 
Ukrajna találkozóinak akadályozásával 
2018. március 22. – MTI, mandiner.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán külügyminisztérium azt reméli, hogy Magyarország az április 8-i parlamenti 

választás után már nem fogja blokkolni az Ukrajna-NATO bizottság júliusra tervezett 

miniszteri szintű találkozóját, mivel "megszűnik annak politikai célszerűsége, hogy az 

oktatási törvény nyelvi cikkét a választók mozgósítására használják fel" - jelentette ki Vaszil 

Bodnar, a kijevi külügyi tárca helyettes vezetője csütörtökön az 
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http://webradio.hu/hirek/belfold/folytatodik-a-rakoczi-szovetseg-karpataljai-utaztatasi-programja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/reg-vart-talalkozo-beregszaszban-jart-az-ukran-oktatasi-miniszter-helyettese/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/03/25/folytatodik-a-rakoczi-szovetseg-karpataljai-utaztatasi-programja
http://mandiner.hu/cikk/20180322_kijev_szerint_magyarorszag_a_valasztasok_utan_felhagyhat_a_nato_es_ukrajna_talalkozoinak_akadalyozasaval
http://mandiner.hu/cikk/20180322_kijev_szerint_magyarorszag_a_valasztasok_utan_felhagyhat_a_nato_es_ukrajna_talalkozoinak_akadalyozasaval
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Ukrinform ukrán hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter több sajtónyilatkozatában - legutóbb hétfőn Brüsszelben - leszögezte, hogy 

Magyarország Ukrajna európai, euroatlanti integrációs törekvéseit csak akkor támogathatja 

újra, ha Kijev a kárpátaljai magyar nemzeti közösség érdekeit sértő javaslatokat és 

törvényeket visszavonja, illetve hatályon kívül helyezi, viszont mindaddig, amíg ez nem 

történik meg, Budapest megvétózza az EU és a NATO védelmi miniszteri szintű értekezleteit 

és a NATO-Ukrajna csúcstalálkozót is.  

  

Óvodapedagógusok konferenciája Beregszászban 
2018. március 23. – karpatalja.ma 

Innovatív törekvések a kárpátaljai óvodai nevelésben címmel szervezett konferenciát 

óvodapedagógusok számára a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A kétnapos 

rendezvény március 23-án kezdődött, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II.RFKMF) Felsőfokú Szakképzési Intézete adott otthont. 

  

Együtt, egyért – Kárpátalja értelmiségének jövőjéért 
2018. március 24. – karpatalja.ma 

2018. február 27-én vette kezdetét a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

(KMDFKSZ) tudománynépszerűsítő körútja. Kopasz Vivien Meláni alelnök és Lőrinc Brigitta 

elnökségi tag a Nagyberegi Református Líceum végzős diákjait látogatták meg. A tájékoztató 

alatt bemutatták a végzős diákoknak a diákszervezetet, s annak minden színes programját, 

amely a diákélet fontos része.  

 

Elismerés a népcsoportok szószólójának 
2018. március 23. – volksgruppen.orf.at 

A Bécsi Népcsoporti Munkaközösség (ARGE) egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke, Heinz 

Tichy kapta a Bécsi Horvát Központ 2017. évi „Metron” kulturális díját. Jogászként részt vett 

az osztrák népcsoporti törvény és rendeletei megalkotásában, és az Ausztriai Magyar 

Szervezetek Központi Szövetségének megalakulásánál is bábáskodott. 

 

„Kinizsi nyomában” a BMKE Nyelvtábora 
2018. március 23. – volksgruppen.orf.at 

Nagyvázsonyt „veszi be” idén a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Nyári Nyelvtábora. 

Július 30. és augusztus 4. között magyar nyelvtanulással és sok-sok szabadidős programmal 

várják a 9-14 éves diákokat. A táborba egészen április 6-ig lehet jelentkezni. 

 

Felolvasónap és ünnepvárás Alsóőrben 
2018. március 24. –volksgruppen.orf.at 

Mozgalmasan telt a közelmúlt az alsóőri óvodában. Március 15-én Liszt Klára polgármester 

vendégei voltak a csöppségek, az elmúlt héten pedig már a húsvétra készültek az gyerekek. Az 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ovodapedagogusok-konferenciaja-beregszaszban-2/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/egyutt-egyert-karpatalja-ertelmisegenek-jovojeert/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902921/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902944/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2903073/
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óvodában kézműveskedtek, dalokat tanultak, a húsvéti nyuszitól pedig ajándékokat is kaptak 

a kicsik. 

 

Locsolkodás Felsőőrben 
2018. március 24. – volksgruppen.orf.at 

A locsolás hagyományával ismerkedtek pénteken a „Játékos magyar gyermekóra” résztvevői a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházában Felsőőrött. Több mint 30 fő vett részt a 

foglalkozáson, nemcsak gyerekek, hanem szüleik és nagyszüleik is. Az ünnepségen idén 

először a német anyanyelvű gyermekek voltak többségben. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. március 24. – Kossuth Rádió 

 

A magyarság újabb hét értéke minősül a Magyar Örökség  

A magyarság újabb hét értéke minősül a Magyar Örökség részének a mai naptól. A Határok 

nélkül riportere beszélgetett a magyar örökség díjas Erdélyi Géza felvidéki református 

püspökkel. 

 

25. Nemzetközi Könyvfesztivál Budapesten 

Április közepén rendezik meg Budapesten a 25. Nemzetközi Könyvfesztivált, amelynek idén 

Szerbia lesz a díszvendége. Az újvidéki Fórum Könyvkiadó hét műfordítással készül a 

rendezvényre. Virág Gábor igazgatót kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Beszélgetés Dupka Györgtgyel, az Intermix Kiadó vezetőjével 

A kárpátaljai magyar könyvkiadást az elmúlt hónapokban főleg a Szovjetunió 

munkatáboraiba elhurcolt magyarok szenvedéstörténetének a tematikája határozta meg. A 

Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt Dupka Györgyöt, az Intermix Kiadó vezetőjét 

halljuk. 

 

Megjelent Fiala Ilona harmadik kötete Mindennap címmel 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2903079/
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A novellákatés egy kisregényt tartalmazó kötetet a pozsonyi könyvbemutatón Molnár Judit, a 

Hírek.sk főszerkesztője  így jellemezte: "Múlt és jelen, gyermekkor és felnőtt lét, a nő, a 

családanya és az újságíró, magánszféra és közélet, vidék és nagyváros - megannyi aspektusa 

az írásoknak. A szerző ezúttal is hihetetlen érzékenységgel közelíti meg a témákat. A 

történetek életképek, mindannyiunk életének ismert mozzanatai. Mi is megélhettük volna, és 

sokat mi is megéltünk, mert ezek a mi mindennapjaink is.”  

 

Teltházas bábszínházi előadás Rozsnyón 

A felvidéki, rozsnyói Meseszínház 20. jubileumi színházi évadában Cseh Tamás észak-

amerikai indián népmeséinek bábos feldolgozását tűzte műsorra Csillagokkal táncoló Kojot 

címmel.  Nincs irigylésre méltó helyzetben Szlovákiában a magyar nyelvű bábszínjátszás, 

állami keret híján pályázatokból és támogatásokból próbálja fenntartani magát. A nehéz 

anyagi körülmények között különösen jó hírnek számít egy premier előadás, így a rozsnyói 

telt házas bemutató is. 

  

Határok nélkül 

2018. március 25. – Kossuth Rádió  

  

Beszélgetés Visy Zsolt régészprofesszorral 

A Székelyföld szívében, a Kis Küküllő és a Nagy Küküllő vizválasztó gerincén, a Firtos hegység 

nyugati oldalán fekszik Énlaka. Az apró, magyarok lakta falu azon ritka székely települések 

egyike, amelyek mai egységes, és hagyományos faluképpel rendelkeznek. 

Egyediségét, különlegességét, a templom és a római kori régészeti helyszín mellett, népi 

építészeti emlékeinek együttese adja. Földrajzi fekvése, településszerkezete, a középkori 

állapotú belterület és utcahálózata, a templom körüli temető sírkövei, és a falu szellemi 

kultúrája is értékes. Ezek után jogosan merül fel bennünk a kérdés, miért nem része még 

Énlaka a Világörökségnek. Visy Zsolt régészprofesszor több mint 10 éve azon van, hogy az 

legyen.  

 

Látogatás Énlakán 

Aki járt már Énlakán és gyönyörködött a templom kazettás mennyezetében, rácsodálkozott a 

rovásírásra, felmerült benne, hogy miért így és nem latin betűkkel írta a feliratot Musnai 

György. Lehet, hogy azért, mert a hívek ezt el tudták olvasni, míg a latin írást nemigen. A 

következő percekben a rovásírásról hallunk és Janus Pannóniusról. Hogy mi közük 

egymáshoz? Nos, ahhoz ismét visszakell mennünk Pozsonyba, Mátyás. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-25_18:30:00&ch=mr1
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Augusztus 18-án Csíksomlyón mutatja be a Csíksomlyói Passiót a 

Nemzeti Színház 

Augusztus 18-án Csíksomlyón mutatja be a Csíksomlyói Passiót a Nemzeti Színház. A 

szabadtéri előadásra megkezdődtek az előkészületek, a napokban az alkotók terepszemlét 

tartottak a Somlyó-hegyi nyeregben, azon a helyszínen, a Hármashalom oltárnál, ahol a 

pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjét is tartják.  

 

Hűség a keresztény hithez - ez köti össze Frigyesy Ágnes nemrégiben megjelent 

két könyvének szereplőit 

Hűség a keresztény hithez - ez köti össze Frigyesy Ágnes nemrégiben megjelent két 

könyvének szereplőit, akik a kommunizmus üldöztetései ellenére meg tudták őrizni 

emberségüket, sőt derűjüket.  

  

Kárpát Expressz 

2018. március 25. – M1 

  

Látogatás a komáromi Tulipán Óvodában 

A komáromi Tulipán Óvodába látogatott a Kárpát Expressz stábja. A felvidéki város második 

legnagyobb magyar óvodájába több mint 70 gyerek jár. Az óvoda dolgozói küldetésüknek 

tartják, hogy a magyar népmese hagyományaira építsék az oktatást-nevelést. 

  

Diákutaztatási program – anyaországi diákok látogattak a Vajdaságba 

Közel egy hetet töltöttek a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjának köszönhetően 

Délvidéken anyaországi fiatalok. A fiatalok Abáról érkeztek Újvidékre. 

  

Székelyföldi népviseletet készítő mesterek mutatkoznak be 

Olyan különleges kincs a hiteles székely népviselet, hogy már pályázattal is segítik készítését 

és beszerzését. A Kárpát Expressz stábja bemutatja, hogyan. 

  

Látogatás a Máramarosi szórványban 

Az erdélyi gyökerekkel rendelkező Galántai Zsombor Budapestről, Noémi pedig Chiléből 

költözött vissza Nagybányára, hogy itt alapítson családot. Bár szórványtelepülés, erős magyar 

közösség él itt. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-03-25-i-adas-5/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 26. 
16 

 

Térkép 

2018. március 24. – Duna World 

 

Arany János versei voltak a főszereplői a közmédia által meghirdetett AranyCore 

zenebajnokságnak, amelyre több, mint száz megzenésített Arany vers érkezett. A bajnokság 

március 19-én lezárult, megvannak a díjazottak. A legtöbb lájkot bezsebelő három versenyzőt 

és a zsűri különdíjasát a szervezők elviszik Nagyszalontára, Arany János szülővárosába. A 

versenyre, legnagyobb örömünkre a külhoniak közül is szép számmal jelentkeztek, többek 

közt a királyhelmeci gimnázium rock együttese is. 

 

HolnapUtán Fesztivál ezen a héten Nagyváradon. A március 25-ig tartó rendezvényen 

klasszikus színművek kortárs feldolgozásai szerepelnek. A hatnapos találkozó célja, hogy 

fórumot teremtsenek a  pályakezdő színházi alkotók számára. A rendezvényre 11 társulat 

érkezett a Kárpát-medencéből. Az előadások mellett szakmai beszélgetéseknek is helyt ad a 

Szigligeti Színház. 

 

A programozás korunk, mondhatni, idegen nyelve. Rengeteg lehetőséget rejt magában. Azt is 

mondhatnánk, hogy a jövő nyelve, amit az utánunk következő generációk már egészen 

fiatalon kezdenek el tanulni. Délvidéken, Zentán, magyarországi állami pályázaton nyert 

támogatásból nyitottak egy olyan iskolát, ahol a tehetséges gyermekek játékos módszerekkel 

tanulhatják a programozás rejtelmeit.  

 

Már hagyomány a beregszászi Magyar Főiskolán, hogy húsvét közeledtével jótékonysági 

akciót szervez a főiskolai református ifjúsági gyülekezet. Különleges húsvéti tojásokat, 

húsvéthoz kapcsolódó ajándéktárgyakat készítenek. Ezeket később az interneten árverésre 

bocsátják. A befolyó összeget idén a magára hagyott csecsemőknek, egészen pontosan az 

Elfelejtve Program támogatására ajánlották fel.  

 

Két fiatal felvidéki fejlesztőpedagógus magyarországi tanulmányaik után hazatérve azt 

tapasztalták, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek és szüleik kevés helyre fordulhatnak 

segítségért. A két friss diplomás lány gondolt egy nagyot és Párkányban létrehoztak egy 

képességfejlesztő és rehabilitációs központot, amely a Felvidéken havonta 150 családnak 

nyújt támogatást. Mindezt a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program során elnyert 

támogatással tudták megvalósítani.  



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 26. 
17 

 

Az utóbbi időben sokan gondolkodnak azon Magyarországon, hogy kiránduljanak-e 

Kárpátaljára. Akik végül rászánták magukat, hogy meglátogassák a vereckei emlékművet, a 

munkácsi várat, rájöttek, hogy béke honol a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos 

Kárpátalján. A leghitelesebben azok tudnak mesélni erről, akik rendszeresen megfordulnak 

itt.  

 

Weinrauch Katalin a kárpátaljai gyermekirodalom élő klasszikusa. Felnőtteknek is ír 

novellákat és kisregényeket, álnéven. Saját bevallása szerint gyermekírónak tartja magát, 

pontosabban költőnek, hiszen tollából tucatnál is több kötet jelent meg a kicsik számára. 

Imádja a gyerekeket, ha nem így lenne, nem vetné papírra a természet szépségeit bemutató 

vidám, kedves verseit.  

 

Egyszer egy székelyföldi forgatás során csapatunknak egy idős székely ember volt segítője, 

Péter bácsi. Arra a kérdésre, hogy milyen idő várható, somolykásan mejegyezte: „Majd 

megmondom este”. A furfangos székely észjárás nap mint nap megnevetteti az embert, 

csakúgy, mint a székelyföldi Kerge Olimpia, melyen fúrt, faragott vagy éppen ragasztott 

mókás járgányok versenyeztek. 

 

Öt kontinens 

2018. március 24. – Duna World 

 

Az elmúlt hét végén az 170 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc dicső eseményei, hősei 

előtt tisztelegtek az anyaországtól távol élő magyarok. Összefoglalónkat látják arról, hogyan 

emlékezett március idusán a diaszpóra magyarsága. Körképünket látják a nagyvilágból. 

 

Kíváncsiság, újító szellem és állandó derű. Lánya szerint ezek jellemezték leginkább Bíró 

László újságírót, akinek élete és feltalálói munkássága Argentínában teljesedett ki, noha már 

az 1920-as években számos újítással büszkélkedhetett Magyarországon, és legismertebb 

találmányát, a golyóstollat is itt alkotta meg és szabadalmaztatta. Az írószer az 1960-as 

évektől kezdve a Föld minden országában elterjedt, és általánosan használt íróeszközzé vált. 

Angol nyelvterületen a golyóstollat ma is gyakran „biro” vagy „biro pen” néven említik, Orwell 

műveiben például kizárólag ezen a néven szerepel. Biro Mariana szeretettel emlékezik 

édesapjára, szellemiségét pedig az általa alapított iskolában igyekszik továbbadni a következő 

generációnak. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-03-24-i-adas/
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Stuttgartban és környékén jelentős létszámú magyarság él, akik gyakran gyűlnek össze 

nemcsak akkor, amikor a hétvégi iskolába viszik gyermekeiket, vagy táncházba sietnek, 

hanem akkor is, mikor nemzeti hőseink előtt hajtanak főt. A napokban ökumenikus 

istentiszteletre gyűltek egybe, ahol az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiért 

imádkoztak, majd ünnepi műsorral emlékeztek 1848 márciusára. 

 

Gyermekkorában szinte az életét mentették meg a nyugdíjasok, ezt szerette volna meghálálni 

nekik az a magyar férfi, aki Ausztráliában három nyugdíjas klubot is alapított. Nagy Sándor 

idehaza igazolt futballista volt, még Puskás Öcsi ellen is játszott, de 56-ban családjával 

Ausztráliába költözött. Ő és felesége is fontos feladatnak tartják, hogy összefogják a külhoni 

magyarokat, és a nyugdíjas klubokkal nemcsak szórakozást szeretnének nyújtani, hanem akár 

egy második családot is. 

 
 


