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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt: a horvát-magyar az egyik legszorosabb sorsközösség 
2018. március 2. - MTI, Webrádió, hirado.hu, mandiner.hu, hirstart.hu, Magyar Idők, 

hirvonal.hu 

A horvát-magyar az egyik legszorosabb sorsközösség a közép-európai térség történetében - 

mondta a miniszterelnök-helyettes Csurgón pénteken. Semjén Zsolt az egykori magyarországi 

tengeri kikötő jelentőségéről szóló, Fiume-emléknapon tartott sajtótájékoztatón 

emlékeztetett rá: Horvátország és Magyarország államszövetsége Szent László király 

uralkodása idején kezdődött, az éppen 150 évvel ezelőtti, 1868-as horvát-magyar kiegyezés 

pedig a két országnak, azon belül Fiume gazdasági, kulturális fellendülésének fénykora is 

volt.  A magyarság a Kárpát-medencében boldog lenne, ha annak az autonómiának a töredéke 

megilletné, mint ami a kiegyezés után Horvátországot, horvát barátainkat megillette - 

jegyezte meg a Fiume Barátai Egyesületnek és a csurgói önkormányzatnak a Csokonai Vitéz 

Mihály Református Gimnázumban tartott eseményén. 

 

Potápi Árpád János a svédországi magyarok szövetségének közgyűlésén vett 
részt 
2018. március 3. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu, hirvonal.hu, hirmutato.hu 

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) tisztújító közgyűlésén vett részt a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a stockholmi Magyar Házban. Potápi Árpád János 

szombaton az MTI-nek telefonon elmondta, az 1974-ben alakult SMOSZ a svédországi 

magyarság legerősebb szervezete, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kint élő magyarok 

meg tudják tartani nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat és identitásukat. A SMOSZ 

évente hétmillió forint kormányzati támogatásban részesül a nemzetpolitikai 

államtitkárságon keresztül, ezen felül a kormány tavaly 15 millió forinttal támogatta az 

ifjúsági központ megvásárlását, felújítását pedig idén 25 millió, jövőre pedig 20 millió 

forinttal segíti - közölte Potápi Árpád János. 

 

Az ukrán rendőrség elfogta a KMKSZ-székház elleni pokolgépes támadás 
elkövetőit 
2018. március 4. – MTI, hirado.hu, origo.hu, 444.hu, Index.hu, zoom.hu, karpatalja.ma 

A ukrán rendőrség munkatársai vasárnap őrizetbe vettek három személyt, akik összefüggésbe 

hozhatóak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodája ellen 

február 27-én elkövetett pokolgépes támadással - jelentette be Twitter-oldalán Szerhij 

Knyazjev ukrán országos rendőrfőkapitány. "A rendőrség az ungvári KMKSZ-székház elleni 

mindkét támadást felderítette" - közölte az ukrán rendőrség parancsnoka. Ismeretlenek 

kedden hajnalban gyújtották fel a KMKSZ központi irodáját Ungvár belvárosában, az épület 

jelentős részben kiégett. Az előző, sikertelen gyújtogatási kísérlet még február 4-én történt. 
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http://webradio.hu/hirek/belfold/semjen_zsolt_a_horvat-magyar_az_egyik_legszorosabb_sorskozosseg
https://magyaridok.hu/kulfold/potapi-arpad-janos-svedorszagi-magyarok-szovetsegenek-kozgyulesen-vett-reszt-2856780/
https://magyaridok.hu/kulfold/potapi-arpad-janos-svedorszagi-magyarok-szovetsegenek-kozgyulesen-vett-reszt-2856780/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180304-elfogtak-a-szekhaz-robbantoit.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180304-elfogtak-a-szekhaz-robbantoit.html
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Fokozott megfigyelői jelenlétet tervez az EBESZ Kárpátalján 
2018. március 2. – MTI, Magyar Idők, mno.hu, bumm.sk, Krónika, karpatalja.ma 

Kárpátalján tájékozódtak két napon át az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) nyugat-ukrajnai speciális megfigyelő missziójának munkatársai, akiket pénteken 

Ungváron Barta József, a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) első elnökhelyettese, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke tájékoztatott az utóbbi 

időszakban történt magyarellenes megnyilvánulásokról és atrocitásokról. A találkozó után 

Barta József a médiának nyilatkozva elmondta, hogy ismertette az EBESZ-képviselőkkel 

a KMKSZ álláspontját a kisebbségellenes ukrajnai fejleményekkel, így a nemzetiségek 

nyelvhasználatát erősen korlátozó új oktatási törvénnyel kapcsolatban.  

 

Grezsa István: a Kárpátaljának nyújtott egészségügyi támogatások elősegítik a 
magyarok szülőföldön maradását 
2018. március 4. – MTI, hirado.hu 

A Kárpátaljának nyújtott sokoldalú egészségügyi támogatás elősegíti a magyar közösség 

szülőföldön maradását, és nem engedi, hogy szakadék alakuljon ki a különböző nemzetrészek 

egészségügyi ellátásában - jelentette ki Grezsa István kormánybiztos vasárnap a 

Beregszászhoz közeli Makkosjánosiban. Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa azon a konferencián 

tartott előadást, amelyen a Kárpátalján ötödik alkalommal - ezúttal a magyar kormány 

támogatásával - szűrést végző magyarországi orvostanhallgatók összegezték a térségben 

szerzett tapasztalataikat.  

 

Kelemen Hunor: Románia száz év alatt sem tudta áttörni a Kárpátokat 
2018. március 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Románia száz év alatt sem tudta áttörni Kárpátokat, nem tudta Erdélyt autópályákkal 

összekötni a többi román tartománnyal - jelentette ki Kelemen Hunor egy, a Szövetségi 

Képviselők Tanácsa (SZKT) marosvásárhelyi ülése után tartott sajtótájékoztatón. Kelemen 

Hunor aggasztónak találja, hogy a román politikai elitnek 11 évvel az EU-csatlakozás után 

nincsen közös országprojektje, jövőképe, és a román politikusok egymással hadakoznak a 

jövő építése helyett. Elmondta: az RMDSZ felajánlotta, hogy kész párbeszédet folytatni a 

román pártokkal a közös jövőről. Azt is hozzátette azonban, hogy be kell tartani azokat az 

ígéreteket, amelyeket az Erdély és Románia egyesülését egyoldalúan kimondó, száz évvel 

ezelőtti gyulafehérvári nagygyűlésen a románok a magyaroknak tettek. „Senkitől semmit nem 

akarunk elvenni. (...) A szabadság osztható, nem lesz kevesebb azoknak, akik másnak is 

adnak belőle” - fogalmazott a politikus. 
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https://magyaridok.hu/kulfold/fokozott-megfigyeloi-jelenletet-tervez-az-ebesz-karpataljan-2855046/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/03/04/grezsa-istvan-a-karpataljanak-nyujtott-egeszsegugyi-tamogatasok-elosegitik-a-magyarok-szulofoldon-maradasat/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/03/04/grezsa-istvan-a-karpataljanak-nyujtott-egeszsegugyi-tamogatasok-elosegitik-a-magyarok-szulofoldon-maradasat/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-romania-szaz-ev-alatt-sem-tudta-attorni-a-karpatokat
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Hátrányos helyzetű magyarokat segítő program indul a Kárpát-medencében 
2018. március 2. – MTI, karpatalja.ma 

Hátrányos helyzetű magyarok felzárkózását segítő programot indít a Kárpát-medencében az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Emet) és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) 

több mint 900 millió forintos európai uniós támogatásból – jelentették be pénteken 

Budapesten. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára a sajtótájékoztatón azt mondta, 

hogy az országhatáron belüli segítséghez hasonlóan szeretnék támogatni a hátrányos helyzetű 

magyarokat az országhatáron kívül is. 

 

Szórványkollégiumot avattak Magyardécsében, szeptemberben veszik birtokba 
a gyerekek 
2018. március 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Beszterce-Naszód megye legnagyobb magyar közösségét adó településen avattak 

szórványkollégiumot, amellyel biztosítják az anyanyelvi oktatás a környékbeli gyermekeknek, 

aki saját településükön nem tanulhatnak magyarul. A falu 1-8. osztályos iskolájának az 

emeletén alakították ki azt a kollégiumot, amelyben 18 gyermek kap majd ellátást. A 

kollégiumot a vicei Bástya Egyesület, és a magyardécsei pedagógusok Schola Egyesülete hozta 

létre a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkárságától, a Bethlen Gábor Alaptól, a 

Communitas Alapítványtól és Árpástó község önkormányzatától elnyert támogatásból.  

 

Soros, Dragnea, korrupció – Porcsalmi Bálint volt az első szájkarate vendége 
2018. március 2. – maszol.ro 

Szájkaratézni hívták a marosvásárhelyieket csütörtök este Marosvásárhelyen. A Maros 

Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács szervezte kezdeményezés első meghívottja az RMDSZ 

ügyvezető elnöke, Porcsalmi Bálint volt. A nyilvános vitát Szász Attila, a Marosvásárhelyi 

Rádió főszerkesztő-helyettese moderálta, de a közönség soraiból is érkeztek kérdések. Ezek 

elsősorban a bukaresti nagypolitikát, a marosvásárhelyi magyarság helyzetét és a 

magyarországi választásokat érintették. 

 

Felmérés: mihez kezdenének érettségi után a Hargita megyei végzősök? 
2018. március 2. – maszol.ro 

Hargita megye érettségi előtt álló középiskolás végzős diákjainak nagyobb hányada külföldön 

képzeli el a jövőjét, továbbá a többségük körében alacsony a vállalkozói kedv – ezekkel a 

hipotézisekkel készült az a kutatás, amelyet a Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége készített. 

A válaszadók csak a 2017/2018-as tanév tizenkettedikes diákjai voltak, és a hipotézisek 

nagyjából beigazolódtak. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/hatranyos-helyzetu-magyarokat-segito-program-indul-a-karpat-medenceben/
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93092-szorvanykollegiumot-avattak-magyardecseben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93092-szorvanykollegiumot-avattak-magyardecseben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/93035-soros-dragnea-korrupcio-porcsalmi-balint-volt-az-els-szajkarate-vendege
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93057-felmeres-mihez-kezdenenek-erettsegi-utan-a-hargita-megyei-vegz-sok
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Izsák szerint „minden adott, hogy negyvenezren vonuljanak fel” a Székely 
Szabadság Napján 
2018. március 2. – szekelyhon.ro 

Még folyik az egyeztetés a csendőrséggel, de ennek kimenetelétől függetlenül Izsák Balázs 

természetesnek tartja, hogy a Székely Szabadság Napja szervezői az idén sem mondanak le a 

marosvásárhelyi Postarét és a főtér közötti felvonulásról. A Székely Nemzeti Tanács elnöke 

szerint „nem kérdés, hanem alapvető jog”, hogy az autonómiáért tüntetők a vértanúk 

vesztőhelyétől a prefektusi hivatalig meneteljenek. 

 

 Az RMDSZ átadta az Ezüstfenyő-díjakat  
2018. március 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ idén 16. alkalommal díjazza azok munkáját, akik jelentős szerepet vállaltak a 

közösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében, valamint a szövetség programjának 

megvalósításában. Az Ezüstfenyő-díjat először 2002-ben adták át. Kelemen Hunor szövetségi 

elnök 23 személyt díjazott 2018. március 3-án, Marosvásárhelyen a SZKT ülése előtt - 

tájékoztat közleményében az RMDSZ.  

 

Erdélyi kampánykörúton van Vona Gábor Jobbik-elnök 
2018. március 3. – MTI, maszol.ro 

Vona Gábor szerint az április 8-i magyarországi országgyűlési választásnak az az igazi tétje, 

hogy Magyarország kivándorló ország lesz-e – írja az MTI. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje 

egy kolozsvári sajtótájékoztatón szombaton arról beszélt, nem tartja igaznak Orbán Viktor 

kormányfő megállapítását, amely szerint a választás tétje, hogy Magyarország bevándorló 

ország lesz-e. Rámutatott: az igazi tét éppen az, hogy Magyarország kivándorló ország lesz-e 

vagy nem. „Ha a mostani kormány marad, az valószínűsíthető, hogy újabb százezrek fogják 

elhagyni Magyarországot. Ma Magyarországon a Jobbik a remény arra, hogy ez ne 

következzen be” – jelentette ki. Leszögezte ugyanakkor, hogy a Jobbik kormányra kerülve 

meg fogja védeni az országot a bevándorlóktól, a kerítés mellé határőröket telepít, és 

elutasítja a bevándorlási kvótákat. 

 

Ellenségesen fogadták Vona Gábort Marosvásárhelyen 
2018. március 3. – maszol.ro 

Ellenségesen fogadták szombaton Vona Gábort, a Jobbik erdélyi körúton tartózkodó 

miniszterelnök-jelöltjét Marosvásárhelyen, ahol a politikus utcai fórum keretében próbált 

párbeszédet folytatni az érdeklődőkkel. A marosvásárhelyi Színház téren összegyűlt mintegy 

negyven ember között olyan is volt, aki "Allah akbar" kiáltással fogadta a politikust, mások 

úgy vélekedtek, feszültséget kelt a jelenlétével. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/izsak-szerint-bminden-adott-hogy-negyvenezren-vonuljanak-felr-a-szekely-szabadsag-napjan
https://szekelyhon.ro/aktualis/izsak-szerint-bminden-adott-hogy-negyvenezren-vonuljanak-felr-a-szekely-szabadsag-napjan
http://itthon.transindex.ro/?hir=50831
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93099-erdelyi-kampanykoruton-van-vona-gabor-jobbik-elnok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93110-ellensegesen-fogadtak-vona-gabort-marosvasarhelyen
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Nem vizsgálja a román parlament a magyarországi gázexport tervét 
2018. március 4. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Nem támogatta a másik két román ellenzéki párt a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) ama 

kezdeményezését, hogy parlamenti különbizottság vizsgálja ki a fekete-tengeri gáz 

magyarországi exportjának tervét – tudatta vasárnap Eugen Tomac, a PMP ügyvezető elnöke. 

A Traian Băsescu volt államfő vezette PMP szerint tisztázni kellene, hogyan rendezte meg a 

Transgaz, a romániai gázhálózatot üzemeltető állami vállalat a még épülő román-magyar 

gázvezeték kapacitáslekötési eljárását a 2022-2037 közötti időszakra. Tomac vasárnap 

kiadott közleményében azt állította: a PMP meglepődve tapasztalta, hogy sem a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL), sem a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem támogatta azon 

javaslatát, hogy parlamenti különbizottság vizsgálja ki azokat az „érdek-összefonódásokat, 

amelyek révén Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke román gázt 

juttatna Orbán Viktornak". 

 

Budapesten népszerűsítették Székelyföldet 
2018. március 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A budapesti Hungexpo kiállítótérben berendezett 41. Utazás kiállításon idén is közösen 

kínálta a székelyföldi úticélokat és kikapcsolódási lehetőségeket Hargita, Kovászna és Maros 

megye március 1. és 4. között. A három megye ez alkalommal is egységesen népszerűsítette 

Székelyföld csodáit. A régiót bemutató stand nagy népszerűségnek örvend, évek óta jelen van 

a bukaresti és a budapesti turisztikai kiállításokon is. A hétvégi rendezvényen Háromszéket a 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Hargita megyét a Hargita Közösségi Fejlesztési 

Társulás, Maros megyét pedig Szováta város önkormányzata képviselte. 

 

Hatvan éve szól a Marosvásárhelyi Rádió 
2018. március 4. – maszol.ro 

Fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Marosvásárhelyi Rádió, amely 

csütörtökön a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával közös hangversenyre várta a hallgatóit. 

Péntek este a román szerkesztőség ünnepelt a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban, míg 

szombaton a Kultúrpalota nagytermében a magyar szerkesztőség műsorát láthatták, illetve 

hallhatták a rádiózók. 

 

Nem jár pluszjuttatás a kisebbségi elemi oktatásban tanító pedagógusoknak 
2018. március 5. – Krónika 

Az oktatási minisztérium által végrehajtott módosítások miatt több tanintézetben nem tudják 

biztosítani év eleje óta a kisebbségi iskolákban, az elemi osztályokban oktató tanítók, illetve 

az óvónők többletórái után járó pluszjuttatást. A Krónikát a kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkár kabinetje és Szabó Ödön parlamenti képviselő is arról tájékoztatta, hogy az ügy 

megoldása folyamatban van, ebben a hónapban remélhetőleg már nem lesznek gondok a 

kifizetésekkel. 
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https://kronika.ro/belfold/nem-vizsgalja-a-roman-parlament-a-magyarorszagi-gazexport-tervet
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/93130-budapesten-nepszer-sitettek-szekelyfoldet
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/93129-hatvan-eve-szol-a-marosvasarhelyi-radio
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Vizsgálódik a CNCD Temesváron 
2018. március 5. – Krónika 

Vizsgálatot indított az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a temesvári megyei 

kórház egyik orvosának ügyében, akit azzal vádoltak meg, hogy székelyföldi diáklányokat 

alázott meg hiányos románnyelv-tudásuk miatt. Asztalos Csaba, a CNCD elnöke a 

Krónikának elmondta, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattól kaptak bejelentést az ügyben, a 

procedúra beindult, a feleket beidézik és meghallgatják, majd ezek alapján döntenek. 

 

MKP: A kormánynak le kell mondania! 
2018. március 2. – hirek.sk, Új Szó, Körkép 

A Magyar Közösség Pártja lemondásra szólította fel Robert Fico koalíciós kormányát. 

Döbbenetes, milyen visszásságok és összefonódások merülnek fel a múlt heti újságíró-

gyilkosság kapcsán. Ezért a Magyar Közösség Pártja felszólítja a szlovák kormányt: mondjon 

le! Nemcsak a két fiatal brutális meggyilkolása miatt, hanem azért, mert teljesen 

nyilvánvalóvá vált: a kormánypártok nem tudnak megfelelni a kormányzati nemzetbiztonság 

alapvető követelményeinek. 

 

Komáromi könyvbemutató: A klán – maffia és politika a Felvidéken 
2018. március 2. – hirek.sk 

Ján Kuciak oknyomozó újságíró és párja megdöbbentő kivégzése kapcsán a nyilvánosság 

figyelme ismét egyes szlovákiai politikusok és az alvilág közti összefonódások felé fordult. 

Emiatt is meglepő, hogy Szomolai Tibor, Rimaszombatban élő író hasonló témájú, A klán – 

maffia és politika a Felvidéken című könyvének a komáromi Csemadok-székházban március 

1-én tartott bemutatóján mindössze egy tucat érdeklődő volt jelen. Pedig érdemes volt 

meghallgatni a szerző eszmefuttatását – immár harmadik kötetéről, a mečiari és a jelenlegi 

időszak közti hasonlóságokról. 

 

Állt a bál a Neratovicei téren! 
2018. március 2. – hirek.sk 

Idén is megrendezték a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán 

Szakközépiskola diákbálját. A sorrendben ötödik diákbál igazán zajos sikert aratott – 

legalábbis a 90 bálozó egybehangzó véleménye szerint! Vida Gergely, az iskola 

pedagógusa szerint a szakközépiskola diákbáljai már korábban is a klasszikus báli formát és a 

batyubál hagyományát ötvözték. 

 

Hamarosan új látványossággal bővül a füleki vár 
2018. március 2. – bumm.sk 

A füleki vár látogatóit néhány hét múlva a várudvar bejáratának új látványa fogadja. Ezentúl 

a térgrafika stílusában készült, művészileg kivitelezett új kapu köszönti majd őket. Ez az 

attrakció a maga nemében egyedülálló lesz a széles környéken. A művészi kivitelezésű 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.hirek.sk/belfold/20180302150534/MKP-A-kormanynak-le-kell-mondania.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180301222055/Komaromi-konyvbemutato-A-klan-maffia-es-politika-a-Felvideken.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180302101601/Allt-a-bal-a-Neratovicei-teren.html
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/02/hamarosan-uj-latvanyossaggal-bovul-a-fuleki-var


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 5. 
7 

várkapu kialakításának eredeti ötlete tíz évvel ezelőtt született. Megvalósítására azonban csak 

az évben került sor. A város mintegy 20 ezer eurót költ rá, amit az INTERREG Határon 

Átnyúló Együttműködési Programból merít, melynek keretén belül a múlt évben csaknem egy 

millió eurót szerzett a váralja revitalizációjára. 

 

Előadás-sorozat Tichy Kálmán életéről és munkásságáról 
2018. március 2. – Felvidék Ma 

A 2018-as évet Tichy Kálmán, a 130 éve született és 50 éve elhunyt rozsnyói születésű 

képzőművész, író, néprajzkutató, helytörténész, a Rozsnyói Városi Múzeum egykori 

igazgatója tiszteletére Tichy Kálmán-emlékévvé nyilvánították Rozsnyón. Az emlékév keretén 

belül március 1-jén kezdetét vette az az előadás-sorozat, amelyen keresztül bemutatják életét, 

személyiségét és munkásságát. 

 

A 21. századi tanulásról és tanításról szólt a Komáromi Pedagógiai Napok 
programja 
2018. március 2. – Felvidék Ma 

Pénteken zárult az ötnapos Komáromi Pedagógiai Napok szakmai rendezvénysorozata. A 

képzésen összesen közel ezer felvidéki pedagógus vett részt az óvodától az egyetemig. A 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya által szervezett 

legjelentősebb rendezvényfolyam központi témája a 21. századi tanulás és tanítás volt. 

 

Lingua Civis – Kezdeményezés a hivatali nyelvhasználat terén 
2018. március 3.  – hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Csallóközi polgármesterek találkoztak Bősön, hogy egy önkormányzati társulás 

megalapításáról tárgyaljanak, amely a hivatali magyar nyelvhasználat biztosításában 

háttérintézményként működne. A települések összefogásával a törvényben kötelességként 

előírt és lehetőségként megfogalmazott rendelkezések maradéktalan teljesítését kívánják 

elérni, mivel az állam a kisebbségi nyelvhasználatnak sem szakmai, sem pénzügyi hátterét 

nem biztosítja. 

 

Összetartozás Napja Gömörben 
2018. március 3.  – hirek.sk, Felvidék Ma 

Harmadik alkalommal rendezték meg Összetartozás Napját Gömörben, amelyen az elmúlt 

egy évet értékelték. Zsúfolásig megtelt a feledi kultúrház nagyterme, ahol a Magyar Közösség 

Pártja, a Via Nova Ifjúsági Csoport, a Baráti Körök, valamint a FeMaRo a Hogyan tovább 

gömöri magyarság? és a Hogyan tovább felvidéki magyar közösség? kérdésre keresték 

a választ. Az idén a szervezést magára vállaló Rimaszombati, Nagyrőcei és Rozsnyói járás 

mellett a nógrádi térségből is érkeztek az összetartozás napjára. 
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Kanyó Ervin vajdasági grafikusművész „városi tájképei“ a Limes Galériában 
2018. március 3.  – hirek.sk 

Utcák tekintetének tükrében címmel nyílt meg március 2-án Kanyó Ervin Dr. Bodrogvári 

Ferenc-díjas, Szabadkán élő grafikusművész-illusztrátor sajátos hangulatú kiállítása a Limes 

Galéria Dúdor István-termében. A szlovák kormányhivatal nemzetiségi kultúra 2016 

programja támogatásával megvalósult, március 30-ig látható tárlat házigazdája a Duna 

Mente Művészetéért Polgári Társulás, védnöke Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára. 

 

A jövő méhészeit képezik Szőgyénben 
2018. március 3.  – Felvidék Ma 

A Csemadok Szőgyéni Alapszervezete a helybeli kis méhész közösséggel karöltve az idei év 

tavaszán tanfolyamot indít kezdő és haladó méhészeknek. Emellett a gyerekek részére 

szakköri tevékenység keretében biztosítják a méhészeti alapismeretek megszerzését. 

 

Palócvidéki gazdák fóruma Füleken 
2018. március 4.  – hirek.sk 

A Gazda Polgári Társulás, a felvidéki magyar gazdák érdekképviseleti szerveződése Füleken 

tartotta a Palócvidéki Gazdák szakmai fórumát. A rendezvényen mintegy 50 gazda vett részt 

Rozsnyótól Nagykürtösig, akik tájékoztatást kaptak a húsmarhatenyésztésről, az 

agrárgazdálkodás törvényi hátteréről, a földrajzi térinformatikai rendszer használatáról, 

illetve a földbérleti tulajdonviszonyokat rendező törvény módosításáról is. 

 

Március 12-én döntenek Bugárék, hogy maradnak-e a kormányban 
2018. március 4.  – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Hatalmas fordulatot vett a politikai helyzet azután, hogy Robert Kaliňák (Smer-SD) 

belügyminiszter bejelentette, nem mond le tisztségéről. A Denník N és a TASR információja 

szerint a Most-Híd március 12-re összehívta az Országos Tanácsot. Ennek a szervnek a 

kompetenciája a döntés, hogy maradjanak-e Robert Fico kormányában vagy lépjenek ki 

belőle. 

 

Füleken tartotta éves ülését a Via Nova ICS Országos Tanácsa 
2018. március 4.  – hirek.sk 

Füleken tartotta éves ülését a Via Nova Ifjújsági Csoport Országos Tanácsa. A tanács az 

aktuális, politikai témák megtárgyalása mellett a szervezet alapszabályának módosításával is 

foglalkozott, valamint a FUEN által indított Minority SafePack, európai kisebbségvédelmi 

kezdeményezésre is felhívta a figyelmet. 

 

Megalakult a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása 
2018. március 4. – hirek.sk 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által elfogadott Alapszabály értelmében 

megalakult és munkához látott a speciális fejlesztőmunkát végző szlovákiai magyar 
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szakembereket tömörítő és munkájukat segítő Társulás. Korábban ilyen jellegű szakmai 

kezdeményezésre még nem volt példa Felvidéken! A szervezet célja a speciális 

fejlesztőmunkát végző szakmai közösség összefogása, szakmai koordinálása és 

érdekképviselete. 

 

VMSZ: Elfogadhatatlan a Szabadkai Egészségházak döntése 
2018. március 2. – Pannon RTV 

A VMSZ szabadkai városi szervezete aggodalommal értesült arról a döntésről, amely szerint 

2018. március 1-vel Csantavéren és Bajmokon megszűnik a délutáni mentőszolgálat és az 

éjjeli orvosi ügyelet. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi szervezete 

aggodalommal értesült a Szabadkai Egészségházak döntéséről, amely szerint 2018. március 1-

vel Csantavér és Bajmok helyi közösségek területén megszűnik a délutáni mentőszolgálat és 

az éjjeli orvosi ügyelet. 

 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség csatlakozott a Minority Safepack 
aláírásgyűjtéséhez 
2018. március 2. – Pannon RTV 

Csütörtökön este tájékoztató előadást tartottak az újvidéki Európa Kollégiumban. A Vajdasági 

Magyar Diákszövetség csatlakozott a Minority Safepack Initiative – Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírásgyűjtéséhez. A diákszövetség minél több vajdasági 

fiatalt szeretne buzdítani arra, hogy aláírásukkal járuljanak hozzá a kezdeményezés 

sikerességéhez. 

 

Új felszerelésekkel gazdagodik 18 vajdasági egészségügyi intézmény 
2018. március 2. – Pannon RTV 

A tartományi kormány mintegy 400 millió dinárral támogatja orvosi eszközök és egyéb 

berendezések beszerzését a kórházak számára. A szerződéseket ma Újvidéken írták alá az 

intézmények vezetői. A tartományi kormány 5 350 000 dinárral támogatja a Zentai 

Közkórházat. 

 

Iskolanapot ünnepelt az oromhegyesi Arany János Általános Iskola 
2018. március 3. – Pannon RTV 

Mivel az anyaépület rekonstrukció alatt áll, az ünnepséget az oromi kihelyezett tagozaton 

tartották meg, amelyen ott voltak az oromhegyesi, a tóthfalusi és az oromi iskolaépület 

diákjai is. A megjelent vendégeket, a szabadkai testvériskola, a községi önkormányzat és a 

helyi közösségek képviselőit valamint az iskola diákjait és tanárait Vajda Attila iskolaigazgató 

köszöntötte. 
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A nemzet választ címmel rendezett tanácskozást Bácsfeketehegyen a VMSZ 
Ifjúsági Fóruma 
2018. március 3. – Pannon RTV 

Az eseményen elsősorban az április 8-i magyarországi parlamenti választásokról beszélgettek 

a résztvevők. Élnünk kell állampolgári kötelezettségünkkel az anyaországi országgyűlési 

választáson - hangzott el a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesületben megtartott 

tanácskozáson. 

 

Belgrád: VMSZ-es képviselő is lesz a városi képviselő-testületben 
2018. március 4. – Pannon RTV 

Hivatalos előzetes eredmények 23 óra után várhatók, ám a nem hivatalos eredmények szerint 

a Szerb Haladó Párt listája a voksok 45 százalékát szerezte meg a vasárnapi belgrádi 

önkormányzati választáson. Ez azt jelenti, hogy a 110 tagú városi képviselő-testületben 

körülbelül 60 jelöltjük kaphat helyet. Nebojša Marjanović, a Vajdasági Magyar Szövetség 

belgrádi városi szervezetének elnöke az SZHP listájának 43. helyén szerepelt, ezért minden 

valószínűség szerint a következő négy évben beleszólhat a főváros irányításába. 

 

Ukrán külügyminiszter: semmi nem indokolja speciális EBESZ-misszió kárpátaljai 
jelenlétét 
2018. március 3. – MTI, hirado.hu,vs.hu 

Az ukrán külügyminiszter úgy látja, semmi nem indokolja, hogy az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) speciális megfigyelő missziót telepítsen Kárpátaljára, és 

szerinte a nyelvtörvény ukrán alkotmánybíróság általi eltörlése miatt nem kell aggódniuk sem 

a kárpátaljai magyaroknak, sem Magyarországnak. Pavlo Klimkin pénteken ungvári 

újságíróknak tartott sajtótájékoztatóján beszélt erről annak nyomán, hogy Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szorgalmazta az EBESZ speciális megfigyelő missziójának 

Kárpátaljára történő telepítését.  

 

Bocskor Andrea: újabb kisebbségellenes jogfosztás történt Ukrajnában 
2018. március 2. – karpatalja.ma 

Elkeserítő az Ukrajnában élő uniós kisebbségek szerzett jogainak folyamatos szűkítése, 

amelynek keretében a magyarokat jogfosztott, harmadrangú állampolgárokká akarják tenni 

saját szülőföldjükön – hangsúlyozta pénteken Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti 

képviselő. Közleményében a kárpátaljai képviselő arra reagált, hogy szerdán az ukrán 

alkotmánybíróság formai okokra hivatkozva alkotmányellenesnek minősítette és hatályon 

kívül helyezte a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogait kiszélesítő, 2012-ben életbe 

lépett törvényt. 
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Meghívást igen, szót azonban már nem kapott a KMPSZ Kijevben 
2018. március 2. – karpatalja.ma  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) is képviseltette magát március 2-án a 

Legfelsőbb Tanács bizottsági ülésén, szót azonban – ahogy sajnos már megszokhattuk –, nem 

kapott az érdekvédelmi szervezet. – Az oktatási bizottsági ülésen jelen volt Brenzovics László 

parlamenti képviselő is, aki kifejthette véleményét az oktatási törvénnyel kapcsolatban – 

nyilatkozta telefonon a helyszínről Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke. – Egyórás meghallgatás 

volt, a pedagógusszövetség azonban – hiába kaptunk meghívást, s utaztunk fel hárman a 

meghallgatásra –, nem kapott lehetőséget a felszólalásra.  

 

Diplomaosztó ünnepség a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében 
2018. március 2. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetben (FSZI) 

húsz diáknak adták át a felsőfokú oklevelét március 2-án. A Turisztikai szolgáltatások szak 

diákjai 3,5 év tanulás után vehették át az Ifjú szakember („molodsij szpecialiszt”) fokozatú 

diplomáikat. 

 

Művészet nincs vallás nélkül… 
2018. március 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az ember ősidők óta alkot, és ősidők óta hisz. Teljesen természetes tehát, hogy a művészet és 

a vallás mindig egybefonódott egymással. Ezt a hagyományt illusztrálta Nemes László 

képzőművész csütörtök este a Lendvai Könyvtárban fényképekkel gazdagon alátámasztott 

előadásával. Szabó Márk beszélgetett vele. 

 

A budai királyi palota Mátyás korában 
2018. március 3. – volksgruppen.orf.at 

„A budai királyi palota Mátyás király korában“ címmel tart vasárnap előadást Végh András 

történész, a Budapesti Történelmi Múzeum Vármúzeum igazgatója Bécsben, a Bornemisza 

Péter Társaság és a Bécsi Magyar Történeti Intézet közös márciusi rendezvényén. 

 

Gulág-vándorkiállítás Grazban 
2018. március 3. – volksgruppen.orf.at 

Grazba érkezik a "Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956“ című vándorkiállítás, mely 

március 3-án, szombat este nyílik meg a Kálváriahegyi plébánia nagytermében. A kiállítás 

anyagát a budapesti Magyarság Háza állította össze, az elmúlt évben bemutatták már 

Bécsben, Linzben és Felsőpulyán is, a stájer fővárosban március 16-ig lesz látható. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/meghivast-igen-szot-azonban-mar-nem-kapott-a-kmpsz-kijevben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/diplomaoszto-unnepseg-a-rakoczi-foiskola-felsofoku-szakkepzesi-intezeteben/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174523495
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2898792/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2898710/
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50 éves a Liszt Ferenc Egyesület 
2018. március 4. – volksgruppen.orf.at 

A doborjáni/Raiding Liszt Ferenc Egyesület az idén ünnepli megalakulásának 50. 

évfordulóját. A doborjáni világszerte a legnagyobb Liszt Egyesület, jelenleg 450 tagja van. 

Koncertek rendezésén túl további fő céljuk, Liszt és muzsikájának népszerűsítése 

Burgenlandban. 

 

Táncházsorozat indult az Őrvidéken 
2018. február 4. – volksgruppen.orf.at 

„A szívben még megvan...“ Zerkula János gyimesi prímás gondolatának jegyében kezdődött 

meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület táncház sorozata az alsóőri Kultúrházban. 

Mezőségi táncokkal, dallamokkal gazdagodtak a kultúregyesület által szervezett első 

táncházon az érdeklődők. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. március 2. – Kossuth Rádió 

 

Az Európa Tanács bizottsági ülésén népszerűsítették a Minority SafePacket 

Az Európa Tanács bizottsági ülésén népszerűsítették az őshonos kisebbségek jogvédelméért 

indított európai polgári kezdeményezést, a Minority Safepacket. A Határok nélkül 

munkatársa a koppenhágai szakmai tanácskozás szünetében hívta fel telefonon  Benkő Erika 

háromszéki parlamenti képviselőt, az ET Esélyegyenlőségi és Diszkriminációellenes 

Bizottságának tagját. 

 

Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatót Izsák Balázs 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke mai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján 

értékelte a Európa Tanács  Romániára  vonatkozó nemrégiben közzétett  jelentését, valamint 

beszámolt a közelgő Székely Szabadság Napja előkészületeiről is. 

 

V. Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia Beregszászban 

Beregszászon rendezték meg az V. Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri 

Konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A néprajz, nyelvtudomány, 

történelem, természettudomány és morális teológia területen elhangzott előadásokat, a 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2898920/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2898828/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-02_18:30:00&ch=mr1
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tudományosság mellett a keresztény szemléletmód határozta meg. A rendezvény nyitó 

előadását Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztos tartotta. 

 

Romániában az idén március 8-án kezdődik a beiratkozás az általános iskolák 

előkészítő osztályaiba 

Romániában az idén március 8-án kezdődik a beiratkozás az általános iskolák előkészítő 

osztályaiba. A héten mindkét temesvári iskola, ahol magyar nyelvű oktatás folyik nyílt napot 

tartott, amelyen a gyerekek és a szülők az iskolák oktatási és nevelési kínálatával, a 

tehetséggondozó programokkal valamint a pedagógusokkal is ismerkedhettek. Mindkét 

iskolában ott voltak a Rákóczi Szövetség képviselői is, akik ajándékcsomagokat adtak a 

magyar iskolába készülőknek és érveket a szülőknek a magyar iskola választására.  

  

Megjelent a Székely szótár bővített kiadása 

Megjelent a Székely szótár bővített kiadása. A több mint ezer szócikket tartalmazó szótár több 

mint szószedet, hiszen nyelv- és kultúrtörténeti magyarázattal is kiegészítette a szerző. A 

könyv az Előretolt Helyőrség Íróakadémia támogatásával jelent meg a Kárpát-medencei 

Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában. 

 

Csodák a Gömör Tornai Karszton címmel nyílt kiállítás Rozsnyón 

Csodák a Gömör Tornai Karszton címmel nyílt kiállítás Gordon László természetbúvár 

fotóiból a rozsnyói Rákóczi Magyar Házban. A trianoni határok meghúzása után, az egykor 

egységes karsztvidék területén ma két ország osztozik Szlovákia és Magyarország. Duray 

Miklós a Szövetség a Közös Célokért elnöke a kiállítás megnyitóján így fogalmazott: Gordon 

László képeivel üzen a bokorerdők széléről, töbrök bércéről, zsombolyok pereméről a 

karrmezőről, a Szilicei jegeslyuktól. Segít elképzelni azt, amit nem ismerünk, de legalább 

tudnunk kellene létezéséről, hiszen ez is a hazánk része - fogalmazott az felvidéki író-

politikus. 

 

14. alkalommal szervezték meg Muzslyán a Szilasi-napot 

Immár 14. alkalommal szervezték meg Muzslyán a Szilasi-napot, amely joggal mondható a 

délvidéki citerások ünnepének is, hiszen szép számban voltak fellépők, akik Székelykevétől 

Szabadkáig több településről érkeztek. Az est egyben a muzslyai Szilasi Mihálynak, 

citeraművésznek is emléket állít, akinek a nevéhez fűződik egy játékstílus, a sántaciterázás. 

 

Határok nélkül 

2018. március 4. – Kossuth Rádió  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-04_18:30:00&ch=mr1
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új kiadványairól 

Ki volt Bernádi György, Marosvásárhely legendás polgármestere? Mit láttak a külföldi utazók 

az erdélyi sóbányákban? Csak néhány téma abból a tematikai gazdagságból, amelyet 2017-

ben tárt az érdeklődők elé az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 

 

Gömöriek a hagyományról 

Két szomszédos település szoros családi kapcsolatokkal és mégis eltérő hagyományokkal. A 

gömöri Szilice és Borzova hagyományőrzői Budapesten a Fonóban léptek fel. 

 

Határon túli magyar közösségek az utazás kiállításon 

Kézműves foglalkozások, kész termékek, gasztro-kulturális fesztiválok – mindezek régiós 

sajátosságaikat is megmutatva. Ezeket kínálják a Kárpát-medencei közösségek az 

érdeklődőknek az Utazás kiállításon. 

 

Térkép 

2018. március 3. – Duna World 

Adományokat gyűjt a Bözödújfaluért Egyesület a vízzel elárasztott Maros megyei település 

emléktemplomának építéséhez. A szándékos falurombolás szimbólumává vált bözödújfalusi 

katolikus templom tornya 2014-ben omlott össze. Az elszármazottak ennek helyére 

szeretnének emléktemplomot. A mintegy kétszázötvenezer euróra becsült építési költség több 

mint a fele már összegyűlt. Tervek szerint tavasszal kezdik a templom alapjainak építését. 

Legnevesebb szülöttjét ünnepelte február 23-a és 25-e között Kolozsvár. Mátyás király 

születésének 575-ik, királlyá választásának 560-ik évfordulóján háromnapos kulturális 

rendezvénysorozattal  tisztelegtek a nagy  király emléke előtt a kincses városban. A 26. 

Mátyás Napok a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Mátyás király Emlékév 

első, erdélyi ünnepségsorozata volt. 

Véget ért pénteken a közmédia által meghirdetett AranyCore zenebajnokság nevezési 

időszaka. Így a feltöltött, megzenésített Arany János versek most már mindenki által 

meghallgathatók, hiszen folyamatosan kerülnek ki a verseny weboldalára az aranycore.hu-ra. 

Ezzel meg is indult a lájkvadászat, hiszen a legtöbb lájkot begyűjtő első három versenyző 

elutazhat Nagyszalontára, Arany János szülővárosába. Rengeteg jobbnál jobb mű érkezett, a 

pályázók a legkülönfélébb stílusban bizonyították tehetségüket. Külön öröm, hogy  külhoni 

magyar területekről is többen jelentkeztek. Közülük néhányat be is mutattunk. 
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Páratlan sikert aratott mindenütt ahova idáig eljutott a Kárpát-Haza Operatúra. A Magyar 

Állami Operaház művészei ugyanis tavaly szeptemberben útra keltek és az intézmény 

százharminchárom éves fennállása óta először látogattak el határon túli magyar területekre. 

Erdély és a Partium nyolc városában tizenhat előadást mutattak be, melyeket több mint 

huszonháromezren láttak. Idén Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az Őrvidék magyarlakta 

területei szerepelnek a turné útvonalán.  Délvidéken, Szabadkán, Eszéken és Lendván is 

felléptek.   

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség fennállásának közel harminc éve alatt Kárpátalja 

egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezete lett. Aktív tagjainak száma megközelíti az 

ötszázat és egyre több diák jelentkezik a Szövetségnél. Az utóbbi egy-két évben viszont az 

elvándorlás következményeként jelentősen megfogyatkozott a felnőtt cserkészvezetők száma, 

pedig nélkülük nem fejlődhet tovább a Szövetség. Most ingyenes képzést indítanak az 

érdeklődők számára. 

A Katolikus Karitász tavaly civil kezdeményezéssel önkéntes magyarországi orvos csoporttal 

indított ingyenes szűrővizsgálatot Kárpátalja szórványtelepülésein élő magyar gyerekek 

számára. Olyan falvakba, községekbe jutottak el, ahol a szakszerű orvosi ellátás az ott élők 

számára nem elérhető. A misszió idén már a Magyar Kormány támogatásával indulhatott 

útnak. Az önkéntes orvosok ezúttal Visken végeztek szemészeti, ortopéd és fogászati 

szűrővizsgálatokat. 

Úgy döntöttek nem nézik tovább tétlenül a gazdátlan állatok szenvedését, ezért néhány 

beregszászi hölgy összefogott a kóbor házi kedvencek felkarolása érdekében. Először csak 

megetették azokat a kutyákat, akiket láttak a városban rendszeresen kóborolni, Később 

megalapították a Második Esély Állatvédő Egyesületet azzal a céllal, hogy minél több embert 

bevonjanak a karitatív munkába.  

A tél egyik legélvezetesebb sajátossága a hóesés. A legkellemetlenebb pedig a hólapátolás. Egy 

gyergyószentmiklósi civil kezdeményezés idős, beteg, egyedül élő emberek háza elől, 

udvarából segítene ellapátolni a havat. Ehhez toboroz lelkes önkénteseket. 

 

Öt kontinens 

2018. március 3.- Duna World 

Az Egyesült Államokban a Washingtoni, a New Yorki és a Los Angelesi Főkonzulátus után 

2015 októbere óta már Chicagóban is a Konzulátus foglalkozik a magyar származásúak 

ügyeivel. E rövid múltról, a jelenről és jövő terveiről beszélgetek Dr. Bencsik Zita Főkonzul 

Asszonnyal. 

Moszkva történelmi belvárosában, egy 19. századi villában működik a Magyar Kulturális, 

Tudományos és Tájékoztatási Központ, amely 1934 óta van a Magyar Állam örökös 
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kezelésében. 1999-től az ott élők, köztük a magyar és orosz diplomaták, cégek alkalmazottai, 

Moszkvában tanuló diákok, vegyes családok találkozóinak helyszíne. 

201 éve, 1817. március 2-án született Nagyszalontán Arany János, a 19. századi magyar 

költészet és a magyar nyelv mestere. Vagy ahogy Szerb Antal fogalmaz, a teljes magyarság 

hordozója és képviselője. A bicentenárium különösen jó alkalmat ad, hogy megemlékezzenek 

arra, hogy meg emlékezzenek róla és általa hirdessék azt a hitet, eszmeiséget, ami összeköt 

minden magyart.  

Magyarnak lenni Ausztriában és éltetni nemzetünk kultúráját határainkon kívül is. Ez a célja 

az évtizedek óta működő Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesületnek. A szervezet jelenleg 70 

aktív tagot számlál. Gyerekek és felnőttek egyaránt részesei a közösségnek. A színes oktatások 

családias hangulatban zajlanak. 

Példamutatóan őrzi a magyar hagyományokat az Egyesült Államok nyugati partivdékén élő 

magyarság. A többi között cserkészettel, magyar iskolákkal, katolikus és református misékkel 

és istentiszteletekkel, kiállításokkal és magyar színházzal büszkélkedhetnek a kint élő 

magyarok. Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt a 

térségben működő szervezetekről, illetve a Magyar Kormány diaszpórát segítő programjairól. 

A diaszpórában élő magyarok számára a legnagyobb kihívást anyanyelvük megtartása, 

ápolása jelenti. Sokat számít az, hogy a családban használják-e őseik nyelvét. Az 

Argentínában élő Benedek családban természetesnek számít a magyar nyelv használata. 

Ennek köszönhetően még a harmadik generáció is beszéli szülei és nagyszülei nyelvét. 

 
 


