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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Izsák Balázs: a székely autonómiatörekvések a rendet, a bukaresti reakciók az 
instabilitást tükrözik 
2019. március 11. – MTI, Krónika, Híradó, Magyar Hírlap, Echo Tv, Lokál, Webrádió 

Izsák Balázs szerint a székely autonómiatörekvések a rendet, a bukaresti reakciók az 

instabilitást tükrözik. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke hétfőn, a székely szabadság 

napján tartott marosvásárhelyi megemlékezés és felvonulás másnapján beszélt erről egy 

kolozsvári sajtótájékoztatón, amelyet Szilágyi Zsolttal, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnökével, Sándor Krisztinával, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető 

elnökével és José Mari Etxebarriával, a Baszk Nemzeti Párt külügyi bizottságának 

képviselőjével tartott. Az SZNT-elnök kijelentette: a székely szabadság napján tartott 

marosvásárhelyi tiltakozás azt igazolta, hogy az autonómia igénye állandó és töretlen a 

Székelyföldön. Az igényre érkező bukaresti válaszok viszont rengeteg tévedést, 

félremagyarázást, csúsztatást tartalmaznak, és ezáltal zűrzavart, instabilitást mutatnak - tette 

hozzá. Izsák Balázs szerint azért van ez így, mert a székelység a rend népe. Szerinte ez 

tükröződött abban is, hogy képesek voltak éveken át pereskedni azért, hogy törvényesen 

tarthassák meg a marosvásárhelyi tiltakozást a Székely szabadság napján.  

 

Budapesti illetékesek szerint rögös út vezet az autonómiához, de gazdaságilag is 
megéri 
2019. március 11. – Krónika 

Európai példák mutatják, hogy az autonóm térségek gazdaságilag prosperálóbbak, és ezzel 

húzzák a többségi társadalmat is – fejtette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az M1 

aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. A Székelyföld területi autonómiájáért rendezett 

vasárnapi marosvásárhelyi demonstráció kapcsán az Országgyűlés volt elnöke elmondta: a 

román politikának is érdeke lenne, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb befektetéseket tegyen 

Székelyföldön. A miniszterelnöki megbízott példaként említette a többi között Dél-Tirolt, 

amely korábban Olaszország egyik legszegényebb területe volt, de az autonómia megszerzése 

után erőteljes fejlődésnek indult, ma már az élen jár. 

 

„Ma fébét kaptam magyarból” – kampányt indított a CEMO  
2019. március 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Kampányt indított hétfőn a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) annak érdekében, hogy a 

magyar osztályokban tanuló kisdiákok ellenőrzőjébe magyar nyelven megfogalmazott 

minősítések kerüljenek. Az online kampány mellett a civil szervezet az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) feljelentést tett az Oktatási Minisztérium ellen, 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109193-ma-febet-kaptam-magyarbol-kampanyt-inditott-a-cemo
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mert az intézmény az elmúlt több mint tíz évben elmulasztotta tájékoztatni a magyar 

pedagógusokat arról, hogy a jelenleg hatályban levő oktatási törvény alapján a kisiskolások 

ellenőrzőjébe nem kell „foarte bine- fb”-ket stb. írni, az iskolai értékeléseket meg lehet 

magyar nyelven is fogalmazni.   

 

Van, aki átvegye a rendszerváltás után alapított székelyföldi családi 
vállalkozásokat?  
2019. március 11. – maszol.ro 

Van, aki átvegye a rendszerváltást követően alapított családi vállalkozásokat? – erre a 

kérdésre keresték a választ a sepsiszentgyörgyi Junior Business Club (JBC) által szervezett 

Business Café eseményen. A generációváltás a vállalkozásoknál témában tartott előadáson a 

Székelyudvarhelyen tevékenykedő Ambrus Tibor egyetemi docens és Tankó László 

vállalkozásfejlesztő-szakértő rámutatott, hogy a generációváltás nem csak az érintett 

vállalkozó családi vagyonát érinti, hanem az alkalmazottjaik állásait is.  

 

Mától lehet iratkozni a magyar bölcsődébe! 
2019. március 11. – Nyugati Jelen 

Tavaly ősztől végre magyar nyelvű bölcsődébe írathatják kicsinyeiket a dévai magyar 

családok. A helyi önkormányzat fenntartotta intézmény számára a dévai református 

egyházközség biztosít modern épületet. A következő tanévre már iratkozni lehet, sőt kell is, 

hiszen a városban óriási az igény a bölcsődei ellátásra és a magyar nyelvű intézményben is 

korlátozott a helyek száma – hívja fel az érintettek figyelmét Rátoni Csaba dévai református 

lelkipásztor.  

 

Szilágyi Zsolt szerint összefogással négy brüsszeli mandátum megszerzése sem 
lehetetlen 
2019. március 11. – Krónika 

Továbbra is kitart az EMNP és az EMNT amellett, hogy erdélyi magyar politikai összefogással 

jobb eredményt lehetne elérni az idei európai parlamenti választáson, mint az RMDSZ által 

elutasított koalíció nélkül. A székely szabadság napi marosvásárhelyi megemlékezés 

apropóján összehívott kolozsvári nemzetközi sajtótájékoztatón Sándor Krisztina, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke úgy vélekedett, összefogással sokkal 

eredményesebb lehetne az erdélyi magyarság a májusi uniós megmérettetésen, a három 

politikai alakulat együttműködése jobban mozgósítaná a választókat. Szerinte mindez 

egybecsengene a magyar kormány nemzetpolitikájával, ugyanakkor megfelelne az erdélyi 

magyar jövőképnek is. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke emlékeztetett, először 

tavaly júliusban, a tusnádfürdői szabadegyetemen (Tusványos) jelentette be, hogy alakulata 

készen áll a koalíciókötésre. Megismételte sokszor hangoztatott érvelését, miszerint a 

választási törvény szerint az európai parlamenti megmérettetésen résztvevő valamennyi 

pártnak és koalíciónak egyaránt 5 százalékos bejutási küszöböt kell teljesítenie. 
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Băsescu magyarellenes pártja szerint a „szélsőséges” Fidesznek nincs helye az 
Európai Néppártban 
2019. március 11. – Krónika, transindex.ro 

A Népi Mozgalom Párt (PMP) támogatni fogja a Fidesz kizárását az Európai Néppártból 

(EPP) az EPP tagpártjainak március 20-i ülésén – közölte hétfőn Marius Pașcan, a párt 

parlamenti képviselője. A magyarellenességet zászlajára tűző, Traian Băsescu volt államfő 

fémjelezte párt magyar ügyekben egyik legszélsőségesebb politikusa közösségi oldalán 

tudatta: a pártelnökség hétfőn egyhangúlag szavazta meg, hogy Eugen Tomac pártelnök 

támogassa a szerinte „szélsőséges” Fidesz kizárását a Néppártból, miután Orbán Viktor 

pártelnök-kormányfő „mérgezővé” vált az EU számára. Az ülésen Traian Băsescu, a PMP 

tiszteletbeli elnöke arról beszélt: szerinte Orbán nem a hazáját védi, hanem az EU 

széthullásához járul hozzá. 

 
Kolozsvári csapat nyerte az Örökségünk Őrei vetélkedő észak-erdélyi regionális 
döntőjét 
2019. március 11. – Krónika 

A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium csapata nyerte az Örökségünk őrei – 

Fogadj örökbe egy műemléket országos örökségvédelmi verseny Észak-erdélyi regionális 

fordulóját és egyben a brüsszeli kirándulást. A kolozsvári országos döntőbe a szatmárnémeti 

Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a Nagyváradi Művészeti Líceum csapata is továbbjutott. 

 

MOGYE-ügyben interpellált Korodi Attila a képviselőházban  
2019. március 11. – maszol.ro 

Az oktatási szaktárca nem lehet közömbös akkor, amikor a MOGYE-n az oktatási törvény 

értelmében létrehoznak egy angol nyelvű tanszéket, azonban - a magyar közösség jogos 

elvárása - a magyar anyanyelvű orvosi képzés létrehozása folyamatosan elmarad – 

fogalmazott hétfőn Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a parlament 

alsóházának plénuma előtt. A magyar politikus arra kérte az oktatási miniszter, hogy lépjen 

fel és kérje számon a MOGYE vezetőségétől a törvény be nem tartását. Mint mondta, a 

magyar közösségnek joga van arra, hogy fiataljai magyar anyanyelven tanulják az orvostant. 

Ezt követően hozzátette: az orvostan oktatását nem szabad etnikai feszültségekhez kötni, 

hiszen az nem szolgálja a társadalom érdekeit.  

 
Így kápráztatnák el a székely megyevezetők Ferenc pápát  
2019. március 11. – maszol.ro, transindex.ro 

Azzal a felhívással fordult Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsának elnöke a június 

elsejére tervezett pápalátogatásra készülőkhöz, hogy népviseletben jelenlenek meg a 

csíksomlyói nyeregben. „Június elseje történelmi esemény lesz nemcsak Csíksomlyó, Hargita 

megye, hanem egész Székelyföld és az egész Kárpát-medence számára is: most először látogat 

Szent Péter utódja Erdélybe. A három székelyföldi megye – Hargita, Kovásza és Maros – 

csatlakozik a pápalátogatás szervezőbizottságának azon kezdeményezéséhez, hogy minél 
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többen népviseletben legyenek jelen a szabadtéri szentmisén a csíksomlyói nyeregben” – írják 

a felhívásban. 

 

Meghaladja a 3000 lejt a közép-erdélyi átlagfizetés 
2019. március 12. – Krónika 

Az országos átlagot meghaladó ütemben nőttek a fizetések a Székelyföldön, de – a partiumi és 

észak-erdélyi bérekkel egyetemben – még mindig elmaradnak az országos és a közép-erdélyi 

átlagtól egyaránt. Mint az Erdélystat statisztikai szolgálat legfrissebb elemzéséből kiderül, 

2018 folyamán nőtt Erdélyben a foglalkoztatottság, és emelkedtek a keresetek. A fizetések 

terén Közép-Erdély a listavezető. A Krónika által megkérdezett szakértők szerint azért 

látványos a székelyföldi fizetésnövekedés, mivel nagyon alacsony szintről indultak, 

ugyanakkor többnyire a minimálbér-emelés generálta a jobb mutatókat. 

 

Párt és állam, avagy erdélyi magyar kiszorítósdi 
2019. március 12. – B. Kovács András – Krónika 

A Krónika cikkírója szerint az RMDSZ „pártként működik ott, ahol össznépközösségi igénnyel 

kellene fellépnie, és állami kizárólagosságot gyakorol ott, ahol tulajdonképpen csak egy 

választói szegmentumtól nyert mandátuma legitimálja. Következésképpen funkcionalitásán 

kellene változtatnia, különben csak súlyosbítja parlamenten belüli státusának hátrányos 

voltát, melyen eddig nem tudott, s mintha nem is akarna javítani. Fonákjára fordul a 

képviselet és az érdekvédelem dolga is. Ideje lenne egy más szemlélet felvállalásának, egy 

szervezeti önállóságot tiszteletben tartó plurális magyar belső parlament, állandó kerekasztal, 

nevezzük bárminek, felállításának”. 

 

Magyar autonomisták, román „csillagászok” 
2019. március 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „miközben Marosvásárhelyen a magyarok – immár az Európai 

Unió bírósága által a nemzeti régiók kiemelt finanszírozását célzó polgári kezdeményezés 

ügyében hozott kedvező ítélet által is felvillanyozva – ismét csak hitet tettek az autonómia 

mellett, addig a román hatóságoknak nem futotta többre annál az ócska és szánalmas 

provokációnál, hogy a Székely vértanúk emlékműve körül kirakott, a székely zászlón szereplő 

csillaghoz hasonló alakzatot oktogonná alakíttassák, és levétessék a feliratot a székely 

vértanúk kútjáról. A marosvásárhelyi önkormányzat román illetékeseinek „csillagászkodása” 

tökéletes látlelet arról, hogyan viszonyulnak a román hatóságok a magyarokhoz: még a 

jelenlétünk látható bizonyítékait is megpróbálják tűzzel-vassal, vagy ha kell, vakolókanállal 

eltüntetni, nehogy már egyrészt „vizuális sérelem” essen az egységes, tisztán román 

nemzetállam mítoszán, másrészt hogy nehogy már jól érezzük magunkat a saját 

szülőföldünkön”. 
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Vidám tavaszváró játszóház a legfiatalabb lévaiak számára 
2019. március 11. – Ma7.sk 

A Csemadok Lévai Alapszervezete 2019. március 9-ére tavaszváró játszóházba csalogatta az 

érdeklődőket. Kicsik és nagyok egyaránt kíváncsiságtól fűtve gyülekeztek a szervezet helyi 

székházában, ahol – Sándor Ágnes és Valent Judit vezetésével – különböző foglalkozásokon 

vehettek részt. A családias hangulatban zajló rendezvény egyik közkedvelt része a 

fánkkészítés volt. 

 

Kultúránk napszámosait méltatták Nagymegyeren 
2019. március 11. – Felvidék Ma 

A nagymegyeri kultúrházban vasárnap tartották a Magyar Művészetért Díjrendszer 43. 

díjátadó gáláját, melyen átadták az Ex Libris díjakat. A rendezvényt gazdag kultúrműsor 

kísérte, ünnepi beszédet Csáky Pál, Menyhárt József és Gubcsi Lajos mondtak. Csáky Pál 

európai parlamenti képviselő kuratóriumi társelnökként köszöntötte a nagymegyeri 

közönséget. „Szeretnénk felmutatni a számunkra kiemelkedő értékeket. Száz éve szakították 

le a felvidéki magyarságot az egységes Kárpát-medencei nemzettestről. Ez a száz év 

megtanított bennünket arra is, hogy egyetlen közösség sem éli túl a megrázkódtatásokat, ha 

nincsenek olyan személyiségei, akik felvállalva a mindennapok kihívásait, a vállukon viszik a 

közösség problémáit” – mondta. 

 

Gazdasági témák lesznek a középpontban a szerb-magyar közös kormányülésen 
2019. március 11. – Pannon RTV  

Gazdasági témák lesznek a középpontban a hamarosan megrendezendő szerb-magyar közös 

kormányülésen. Erről egyeztetett ma Ana Brnabić, Szerbia miniszterelnöke és Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete. A két ország az ötödik közös kormányülésre készül, 

amelynek házigazdája Szerbia lesz. A szerb kormányfő elmondta, elégedett a kétoldalú 

kapcsolatokkal, külön kiemelve, hogy Magyarország Szerbia harmadik legnagyobb uniós 

külkereskedelmi partnere. Pintér Attila magyar nagykövet bejelentése szerint kilenc 

megállapodást készítenek elő, amelyeket a közös kormányülésen írnak majd alá - áll a szerb 

kormány közleményében. 

 

Ajándékban részesültek a kúlai óvodások 
2019. március 11. – Magyar Szó 

A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács ajándékát olyan gyermekek kapták meg 

Kúlán is, akik őszre magyar tannyelvű iskolába indulnak. Tudni kell, hogy Kúla község 

területén már csak itt helyben van magyar nyelvű oktatás a Petőfi Brigád Általános Iskolában. 

A szomszédos Verbászon évtizedekkel ezelőtt megszűnt a magyar nyelvű oktatás, emiatt a 

verbászi magyar gyerekek már csak Kúlán tanulhatnak anyanyelvükön. 
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A pénzügyi ismeretekről magyarul 
2019. március 12. – Magyar Szó, Pannon RTV  

A Pénzvilág című segédtankönyv a közgazdasági szakközépiskolák diákjai számára készült, 

elsősorban a pénzforgalmi ügyintéző, az ügyintéző titkár, a kereskedelmi és szolgáltatási 

ügynök, a közgazdasági technikus és az idegenforgalmi ügyintéző szakokon tanulóknak. A 

kézikönyv a Magyar Nemzeti Tanács és a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola 

kiadásában jelent meg. 

 

Ungvár és Munkács is szerepel az amerikai CNN top–11 listáján 
2019. március 11. – Kárpátalja  

Az amerikai CNN tévécsatorna összeállított egy listát Ukrajna azon városairól, melyeket 

kötelező látniuk a turistáknak – olvashatjuk a pershij.com.ua hírportálon.  A CNN szerint 

Ukrajna Európa egyik legnagyobb országa, mely nem véletlenül vonzza a turistákat. Az 

újságírók többször is megemlítik az országban található gyönyörű várakat, városokat, 

falvakat, emlékhelyeket és a vendégszerető embereket. Büszkén kijelenthetjük, hogy 

Kárpátalja két városa is bekerült a listába: Munkács az ötödik, Ungvár pedig a tizedik helyen 

szerepel. 

 

Központi Szövetség 1848-as megemlékezés 
2019. március 11. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztria Magyar Szervezetek és Egyesületek Központi Szövetsége már március 12-én 

emlékezik meg az 1848-as forradalomra. Az ünnepi rendezvény 17.00-kor koszorúzással 

kezdődik Bessenyei György testőríró szobránál és 18.30-kor folytatódik a Forum Mozartplatz 

termeiben. 

 

Március 15. ünnepli a Felső-ausztriai Magyarok Kultúregyesülete 
2019. március 11. – volksgruppen.orf.at 

A Felső-ausztriai Magyarok Kultúregyesülete az ott élő magyar családokkal közösen ünnepli 

meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóját a Magyar Otthon-ban, 

Herrengasse 2, Traunpark, 4600 Welsben, március 16-án, 15.00-kor. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3931/kozelet_oktatas/198660/A-p%C3%A9nz%C3%BCgyi-ismeretekr%C5%91l-magyarul.htm
https://karpataljalap.net/2019/03/11/ungvar-es-munkacs-szerepel-az-amerikai-cnn-top-11-listajan
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2969453/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2969456/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2969456/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 11. – Kossuth Rádió 

 

Több ezren vettek részt tegnap Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság Napja rendezvényén, 

a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen és az azt követő 

autonómiatüntetésen. Erdei Edit Zsuzsánna követte végig az eseményeket. Az ő összeállítását 

halljuk.  

 

Nagyváradon tartotta ülését az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa, amelynek egyik 

napirendi pontja a Szövetségi Állandó Tanács által összeállított európai parlamenti jelöltlista 

megerősítése volt. Ionescu Nikolett beszámolója.  

  

Az RMDSZ a magyar érdek elé helyezte a pártérdeket, amikor elutasította azt, hogy az erdélyi 

magyar pártok választási koalíciója állítson jelöltlistát - mondta egy mai, kolozsvári 

sajtótájékoztatón Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke.  

  

A nemrégiben megtartott RMDSZ-kongresszus és a közelgő európai parlamenti választások 

apropóján Kelemen Hunorék igazán gyakorolhattak volna „nagyvonalúságot” a Magyar 

Polgári Párttal és az Erdélyi Magyar Néppárttal szemben, és közös listát állíthattak volna az 

EP-választásokra – véli az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos alelnöke, Borbély Zsolt 

Attila politológus,  akivel Pataky Lehel Zsolt beszélgetett.  

  

A Rákóczi Szövetség a szombati emlékünnepségen a Szent István Bazilikában adta át az 

Esterházy-díjat két olyan személynek, akik kiemelkedő munkát végeztek a mártír politikus 

szellemi örökségének megőrzéséért. Idén Gyurcsó Zolán, a Nyitrai Egyházmegye magyar 

püspöki helynöke, valamint Dagmar Babcanová, volt vatikáni, szlovák nagykövet részesült a 

kitüntetésben.  

A záróbeszédet Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Rákóczi 

Szövetség alelnöke tartotta. Benkei Ildikó összeállítása. 

  

Felmerült, hogy a magyar nyelvű Szabadkai Műszaki Szakfőiskolát összevonnák két másik, 

szerb nyelven működő intézménnyel – mindezt a szerbiai felsőoktatás racionálása jegyében. 

A szakfőiskola is és a Magyar Nemzeti Tanács is elutasítja ennek lehetőségét, mert úgy vélik, 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-11_18-02-00&enddate=2019-03-11_18-40-00&ch=mr1
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ezáltal veszélybe kerülne a magyar oktatás. Fürsztner Igort, a szakfőiskola igazgatóját és 

Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét kérdezte Németh Ernő. 

  

A temesvári Kós Károly Közösségi Központ udvarán, szombaton vehették át a kerékpárokat 

azok, akik a Szórvány Alapítvány pályázatára jelentkeztek. A Bethlen Gábor Alapkezelő 

támogatásával tíz kerékpár talált gazdára temesvári, gyermekes, magyar családoknál. Az 

átvételkor Lehőcz László is jelen volt. 

 

 

 

 


