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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyar-svájci kapcsolatokat méltatta Kövér László Bernben 
2019. március 19. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Echo Tv  

A Magyarország és Svájc közötti kapcsolatokat méltatta hétfőn Bernben Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke, aki beszédet mondott a Magyarország Berni Nagykövetsége által 

rendezett nemzeti ünnepi fogadáson - tájékoztatta Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés 

sajtófőnöke az MTI-t. Az eseményen a magyar diaszpóra képviselői, a berni diplomáciai 

testületek képviselői, továbbá svájci politikai és államigazgatási vezetők voltak jelen. 

"Mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről a nép feje felett. Ez a 

demokrácia" - idézte a házelnök Kossuth Lajosnak, az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc vezetőjének szavait, és ezt meglátása szerint "talán Svájcban, a közvetlen 

demokrácia hazájában értik a legjobban napjaink Európájában". A házelnök emlékeztetett a 

magyar emigráció azon kiemelkedő tagjaira, akik az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc leverése után Svájcban találtak menedéket, köztük Zichy Antóniára, az első 

felelős magyar miniszterelnök, a mártírhalált halt Batthyány Lajos gróf özvegyére, valamint 

Klapka György tábornokra, a komáromi vár hős védőjére. Kövér László méltatta Svájc 

szolidaritását, amelyet 1956 után tanúsított, amikor mintegy 14 000 magyar politikai 

menekült lelt otthonra az országban. Az elnök ezért köszönetet mondott Magyarország 

nevében. 

 

Tuzson Bence a nemzetek megmaradását hangsúlyozta Brüsszelben 
2019. március 18. – MTI, Híradó, Origo 

A nemzetek megmaradásának jelentőségét hangsúlyozta az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a 

Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára hétfőn Brüsszelben. Tuzson Bence úgy 

fogalmazott, azért volt szükség 1848 küzdelmére, mert egy birodalomban egy nemzet 

feloldódik, ha nem tudja megtartani önazonosságát. „A forradalmárok és szabadságharcosok 

egyetlen dologban biztosan egyetértettek, mégpedig a nemzeti megmaradás alapvető 

fontosságában” – jelentette ki. Tuzson Bence az Európai Parlament magyar néppárti 

képviselőcsoportja és a Magyar Hullám Társaság március 15. alkalmából tartott 

rendezvényén arra hívta fel a figyelmet, hogy a forradalmárok és szabadságharcosok 

küzdelme nem volt hiábavaló: a kiegyezést követően ugyanis erős szövetség alakult ki az 

osztrákok és a magyarok között. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/143557/A_magyarsvajci_kapcsolatokat_meltatta_Kover_Laszlo
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/03/18/tuzson-bence-a-nemzetek-megmaradasat-hangsulyozta-brusszelben
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Négy kihívója is akadt Szilágyi Zsoltnak az EMNP tisztújító kongresszusán 
2019. március 18. – Krónika, maszol.ro 

Öt jelölt, köztük Szilágyi Zsolt jelenlegi elnök pályázik az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöki tisztségére az alakulat március 23-án, Nagyváradon rendezendő országos 

küldöttgyűlésén. A maszol.ro megtudta, hogy Szilágyin kívül az elnöki posztra jelöltette 

magát Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei elnöke, Nagy Pál, az alakulat Hargita 

megyei elnöke, Soós Sándor országos alelnök, valamint Toró T. Tibor ügyvezető elnök. Az 

alakulat szervezeti és működési szabályzata értelmében a néppárt elnökének személyére a 

területi szervezetek tehetnek javaslatokat.  

 

Az ALDE és PNL is visszatérne az RMDSZ által ellenzett kétfordulós 
polgármesterválasztáshoz  
2019. március 18. – transindex.ro 

Visszatérne a kétfordulós polgármesterválasztáshoz a bukaresti kormány kisebbik pártja, a 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE). Erről Călin Popescu Tăriceanu szenátusi 

elnök kezdeményezett közvitát hétfőn. A kétfordulós polgármesterválasztáshoz való 

visszatérést nemcsak a PSD ellenzi, az érzékeny veszteséget jelenthet a magyar 

érdekképviseletnek is. Egy korábbi, a 2016-os önkormányzati választások előtt lezajlott 

politikai vita során a RMDSZ úgy értékelte: 10-20 százalékkal kevesebb magyar polgármester 

lesz Erdélyben, ha a törvény lehető teszi, hogy egy második fordulóban a román pártok 

összefogjanak az első fordulóban élen végző magyar polgármesterjelöltekkel szemben.  

 

Az ügyészség megszüntette az eljárást a 2016-os székely szabadság napján 
indokolatlanul bírságoló csendőrök ellen 
2019. március 18. – Krónika, transindex.ro 

A kolozsvári katonai ügyészség megszüntette az eljárást a marosvásárhelyi csendőrök ellen, 

akik a Székely szabadság napján 2016-ban tartott felvonulás után megalapozatlanul állítottak 

ki bírságolási jegyzőkönyveket a felvonulás résztvevői, önkéntes rendfenntartói nevére, sőt 

olyanokéra is, akik nem vettek részt a tiltakozáson. A kivizsgálás eredményeit összefoglaló 18 

oldalas ügyészségi dokumentumot, és az ehhez fűzött következtetéseket a felvonulást 

szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sajtóosztálya juttatta el hétfőn a médiának. A 

2016.március 10-én tartott marosvásárhelyi megemlékezés, felvonulás és tiltakozás végén a 

csendőrség szóvivője még azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a rendezvény rendbontás nélkül 

végződött, de egy héttel később a csendőrség arról számolt be, hogy a tüntetésen készült 

videofelvételek tanulmányozása után 84 embert bírságoltak meg összesen 70.800 lej 

értékben. Azóta a bíróság valamennyi bírságot érvénytelenítette.  

 

Olaj a tűzre? Traian Băsescu felkeresi a MOGYE-t  
2019. március 18. – maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemre 

(MOGYTTE) látogat csütörtökön Traian Băsescu volt államfő - tájékoztat az egyetem 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/negy-kihivoja-is-akadt-szilagyi-zsoltnak-az-emnp-tisztujito-kongresszusan
http://itthon.transindex.ro/?hir=54818
http://itthon.transindex.ro/?hir=54818
http://itthon.transindex.ro/?hir=54822&Az_ugyeszseg_megszuntette_az_eljarast_a_2016os_szekely_szabadsag_napjan_indokolatlanul_birsagolo_csendorok_ellen
http://itthon.transindex.ro/?hir=54822&Az_ugyeszseg_megszuntette_az_eljarast_a_2016os_szekely_szabadsag_napjan_indokolatlanul_birsagolo_csendorok_ellen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109483-olaj-a-t-zre-traian-b-sescu-felkeresi-a-mogye-t
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blogja.  A Népi Mozgalom Pártjának alapítója és szenátora Románia és az Európai Unió 

kilátásai témában tart interaktív előadást a diákoknak. Elsősorban vélhetően a román 

anyanyelvűeknek, hiszen a maszol.ro megkeresésére több magyar diákvezető is azt mondta, 

nem kaptak meghívást az eseményre, tőlük értesültek az előadásról – számol be a Maszol. A 

sajtóinformációk szerint EP-képviselői ambíciókkal rendelkező korábbi államelnök a 

közelmúltban elsősorban a magyarellenes megnyilatkozásaival tűnt ki.  

 

Az RMDSZ nem támogatja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának 
megelőzését célzó törvénytervezetet  
2019. március 18. – transindex.ro 

A civilszervezetek ellehetetlenítését eredményezné a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzését célzó törvénytervezet. Ezért az RMDSZ szenátorai a tervezet 

ellen szavaztak ma a felsőház plénumában – jelentette be hétfőn, Bukarestben, Cseke Attila, a 

Szövetség szenátusi frakcióvezetője. A törvénytervezet egy európai direktívát emelne át a 

román jogrendbe, azonban olyan értelmezhető és visszaéléseknek helyet adó előírások is 

belekerültek a javaslat szövegébe a direktíva előírásain kívül, amelyekkel az RMDSZ nem 

értett egyet. A szakbizottsági munkálatok alatt a Szövetség azt kérte: minden civil szervezet és 

egyesület mentesüljön a bürokratikus pénzügyi jelentés kötelezettsége alól, a Szövetség 

módosítását azonban elutasították. 

 

A marosvásárhelyiek még mindig Floreában bíznak a leginkább, bár a többség 
nem választaná újra  
2019. március 18. – transindex.ro 

A BCS közvéleménykutató cég átfogó felmérést végzett a marosvásárhelyi lakosok körében. A 

megkérdezetteknek különböző, jórészt a politikával és város gondjaival kapcsolatos 

kérdésekre kellett válaszolniuk. Arra a kérdésre, hogy a válaszadó vásárhelyiek mennyire 

tartják jó gazdának a jelenlegi polgármestert, 47%-uk jónak értékelte, míg 35%-uk gyengének. 

A vásárhelyiek 43%-a érzi az emberekhez közelállónak a polgármestert, ezzel ellentétben 

34%-uk távolságtartónak és arrogánsnak véli. A vásárhelyiek közül ugyanannyian (24%) 

tartják becsületesnek és korruptnak a polgármestert, 52%-uk pedig nem tudott dönteni ebben 

a kérdésben. Marosvásárhelyen a válaszadók 34%-a szavazná meg újra Dorin Floreát, ha 

indulna egy újabb mandátumért. Ezzel szemben 43%-uk nem szavazna rá, 23%-uk pedig még 

nem döntötte el.  

 

Tavaly született a legkevesebb gyermek az elmúlt fél évszázadban Romániában 
2019. március 18. – szekelyhon.ro 

Több mint ötven éve nem volt annyira alacsony a születések száma Romániában, mint 2018-

ban – derült ki az Országos Statisztikai Hivatal adataiból. Tavaly mindössze 188 755 gyermek 

született az országban, ennél alacsonyabb számot csak a Nicolae Ceaușescu kommunista 

pártelnök által elrendelt abortusztilalom előtt jegyeztek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54820&Az_RMDSZ_nem_tamogatja_a_a_penzmosas_es_a_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozeset_celzo_torvenytervezetet
http://itthon.transindex.ro/?hir=54820&Az_RMDSZ_nem_tamogatja_a_a_penzmosas_es_a_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozeset_celzo_torvenytervezetet
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27709&A_marosvasarhelyiek_meg_mindig_Floreaban_biznak_a_leginkabb_bar_a_tobbseg_nem_valasztana_ujra
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27709&A_marosvasarhelyiek_meg_mindig_Floreaban_biznak_a_leginkabb_bar_a_tobbseg_nem_valasztana_ujra
https://szekelyhon.ro/aktualis/tavaly-szuletett-a-legkevesebb-gyermek-az-elmult-fel-evszazadban-romaniaban
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Családbarát oktatás Székelyudvarhelyen 
2019. március 19. – Krónika 

Kereskedelem, marketing, könnyűipari mérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki szakot 

hirdet jövő tanévre a volt MÜTF oktatási központ, amely nemrég Székelyudvarhelyi Egyetemi 

Központra változtatta a nevét. A tanintézet vezetői tegnap bejelentették, közel száz ingyenes 

hellyel működik majd a levelezéses oktatást kínáló központ. 

 

Szőcs Zoltánt is a feketehalmi börtönbe szállították 
2019. március 19. – Krónika 

Társához, a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánhoz hasonlóan Csíkszeredából Szőcs 

Zoltánt is a Brassó megyei Feketehalomra szállították, ahol félig nyitott rendszerbe helyezték 

át – számolt be tegnap a Háromszék napilap. A csíkszeredai börtön illetékes bizottságának 

döntése még februárban megszületett, Szőcs Zoltánt pedig március 15-én szállították át a 

feketehalmi börtönbe – tájékoztatta a lapot Szőcs Csongor, a fiatalember testvére. 

 

Magyar–román egészségügyi együttműködés 
2019. március 19. – Krónika 

Sorina Pintea román egészségügyi tárcavezető megállapodást kötött tegnap Budapesten 

Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások minisztériumának vezetőjével, és 

szándéknyilatkozattal alapozták meg a tüdőtranszplantációk terén kifejtendő 

együttműködést. Pintea szerint igent mondtak a magyar fél felkérésére, és a jövőben a két 

ország szakértői csapatai kidolgozzák az együttműködés részleteit. 

 
Tanasă büntetné Borbolyt 
2019. március 19. – Krónika 

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) pénzbírság kifizetésére köteleztetné a 

Hargita Megyei Tanács elnökét, mert szerintük nem hajtotta végre a székely zászló 

megyeházáról való eltávolítására vonatkozó bírósági végzést. Csíkszeredában a megyeháza 

bejáratától, az épület tetejéről és a nagy gyűlésteremből 2017. január elején távolították el a 

korábban Hargita megye zászlajaként is elfogadott, kék-arany színű székely lobogókat. Erre 

jogerős bírósági végzés kötelezte a Hargita megyei önkormányzatot. 

 

 

Magyar ellenállás Nagyszarván 
2019. március 18. – Ma7.sk 

A csallóközi Nagyszarván vasárnap délután tartották a márciusi forradalomra való 

megemlékezést. A település neve egyre ismertebb, Felvidék-szerte és Magyarországon is 

emlegetik a falut, amely nem engedett a nyomásnak, s nem volt hajlandó szlovák iskolát 

nyitni. 
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https://ma7.sk/tajaink/magyar-ellenallas-nagyszarvan
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Dunaszerdahelyi járás: öt éve jobban ízlett a magyar pék kenyere 
2019. március 18. – Ma7.sk 

A 2014-es elnökválasztás első fordulójában a választók még felsorakoztak a magyar jelölt 

mögé, szombaton azonban Bugár Béla a Dunaszerdahelyi járásban is leszerepelt. A magyarok 

által lakott járások nagy részére az országos átlag alatti választási részvétel volt a jellemző. Így 

volt ez a Dunaszerdahelyi járásban is, ahol kevesebb mint 35 ezer választó járult az urnákhoz 

(ez 34 %-os részvételt jelent). Ez a szám elmarad az öt évvel ezelőttihez képest, 2014-ben 

ugyanis 37 443-an (38 %) voksoltak. 

 

Magyar iskola – út a sikerhez 
2019. március 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Közeledik a beiratkozási időszak. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala egy videofilmmel kíván 

az anyanyelvi oktatás fontosságát hangsúlyozva segíteni a döntés előtt álló szülőknek. A közel 

ötperces kisfilmben megszólal Strédl Terézia pszichológus, Bárdos Judit, valamint Gál Tamás 

színművészek, továbbá szerepelnek a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

és a Hidaskürti Alapiskola és Óvoda diákjai. 

 

Bugár: a magyarok nem érezték, hogy van tét 
2019. március 18. – Új Szó 

Bugár Béla az államfőválasztáson a szavazatok 3,10 százalékát szerezte meg. A Híd elnökét az 

eredményéről, Zuzana Čaputová támogatásáról, és a magyarok alacsony szavazókedvéről 

kérdezték. 

 

Alig szavazott a magyar 
2019. március 18. – Új Szó 

Az államfőválasztások első fordulójának eredményeiből kiderült, a választási kedv az ország 

magyarok lakta régióiban jóval elmaradt az átlagostól. Mi tartotta távol a szlovákiai 

magyarokat a voksolástól? A Statisztikai Hivatal adatai szerint a Komáromi járásban volt a 

legalacsonyabb a választási részvétel, itt csak a szavazásra jogosultak 27,84 százaléka járult az 

urnákhoz. A következő legkisebb részvételi arányú járás a Tőketerebesi, de itt is közel hat 

százalékponttal magasabb ez a mutató (33,52%), mint Komáromban. A harmadik 

legalacsonyabb részvétel a Rimaszombati (33,72 %), a negyedik a Dunaszerdahelyi járásban 

volt (34,08 %). Az országos részvétel 48,74 százalék volt. 

 

Kamattámogatásra pályázhatnak Szabadkán a gazdák 
2019. március 18. – Pannon RTV  

A szabadkai önkormányzat meghirdette a mezőgazdasági termelők által igényelt kölcsönök 

kamattámogatását. A pályázható összeg 500 ezer dinár. Ezt a támogatást idén már több mint 

40 termelő megkapta - nyilatkozta a Pannon Televízió Közügyek című műsorában Osztrognác 

Simon, Szabadka város mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácstagja. Emellett kitért arra 
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https://ma7.sk/tajaink/dunaszerdahelyi-jaras-ot-eve-jobban-izlett-a-magyar-pek-kenyere
https://felvidek.ma/2019/03/magyar-iskola-ut-a-sikerhez/
https://felvidek.ma/2019/03/magyar-iskola-ut-a-sikerhez/
https://ujszo.com/kozelet/bugar-a-magyarok-nem-ereztek-hogy-van-tet
https://ujszo.com/kozelet/alig-szavazott-a-magyar
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kamattamogatasra-palyazhatnak-szabadkan-gazdak
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is, hogy az önkormányzat szeretne huzamosabb időre bérbe adni egyes állami földeket, akár 

25 évre is. Az önkormányzat egyelőre a Mezőgazdasági Minisztérium jóváhagyására vár. 

 

Szabadkán gyűjtött a Magyar Állami Népi Együttes 
2019. március 18. – Pannon RTV  

Ezerarcú Délvidék címmel készíti következő egész estés produkcióját a Magyar Állami Népi 

Együttes. Az alkotók a hétvégén Szabadkán testközelből láthatták a vajdasági 

hagyományőrzők táncait. Az Ezerarcú Délvidék előadás a magyar színpadi néptáncművészet 

történetében először mutatja be a Délvidéken élő népek: magyarok, szerbek, horvátok, 

ruszinok, szlovákok, románok és romák sokszínű és gazdag tradícióját. Az alkotók a hétvégén 

Szabadkán gyűjtöttek, ahol testközelből láthatták a vajdasági hagyományőrzők táncait. 

 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Hertelendyfalván 
2019. március 18. – Pannon RTV  

A pancsovai magyarság már 1996 óta minden évben megtartja a március 15-ei 

megemlékezést. Idén Hertelendyfalván ünnepeltek. A pancsovai Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület és a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési 

Egyesület mindig közösen szervez műsort az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére, évenként váltva a két helyszínt. Hertelendyfalván megtelt a székely egyesület 

nagyterme. 

 

Több száz kárpátaljai családon segít az Ökumenikus Segélyszervezet 
2019. március 18. – karpatalja.ma 

Tüzelő- és élelmiszeradományok osztásával folytatódik március végén a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége (MJVSZ) által támogatott másfél éves segélyprogram Kárpátalján – írta 

közleményében az Ökumenikus Segélyszervezet. A 2017 őszén kezdődött, az Ökumenikus 

Segélyszervezet két évtizedes munkájába illeszkedő tevékenység során eddig összesen 3350 

élelmiszer- és higiénés csomagot, valamint több mint 225 tonna biobrikettet osztottak ki az 

Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a beregszászi járásban, amelyből nagycsaládosok, 

fogyatékkal élők és egyedülálló nyugdíjasok egyaránt részesültek. Az Ökumenikus 

Segélyszervezet kárpátaljai tevékenységének kiemelt területe a hátrányos helyzetű gyermekek 

iskolán kívüli fejlesztése. 

 

„A magyar nyelv és kultúra elpusztíthatatlan. Nekünk pedig ki kell állni amellett, 
hogy jogaink továbbra is megmaradjanak” 
2019. március 18. – Kárpátalja 

Beregszászban március 15-én ismét méltóképpen, ünnepélyes keretek között emlékeztek meg 

az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. A Beregszászi Polgármesteri Hivatal, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a történelmi 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szabadkan-gyujtott-magyar-allami-nepi-egyuttes
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/az-184849-es-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztek-hertelendyfalvan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tobb-szaz-karpataljai-csaladon-segit-az-okumenikus-segelyszervezet/
https://karpataljalap.net/2019/03/18/magyar-nyelv-es-kultura-elpusztithatatlan-nekunk-pedig-ki-kell-allni-amellett-hogy
https://karpataljalap.net/2019/03/18/magyar-nyelv-es-kultura-elpusztithatatlan-nekunk-pedig-ki-kell-allni-amellett-hogy
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egyházak által megrendezett esemény délben ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a 

beregszászi református templomban.  

 

Klimkin ismét felemlegette a kettős állampolgárságot 
2019. március 18. – Kárpátalja 

Pavlo Klimkin külügyminiszter szerint az ukrán diaszpórának meg kell adni a lehetőséget a 

két állampolgárságra – írja a hromadske.ua. A portál szerint a külügyi tárca irányítója a 

Ragyio Kulturának adott interjújában hangsúlyozta, hogy azok az ukrán polgárok, akik 

kénytelenek külföldön munkát vállalni, s akik külföldön élnek, Ukrajna részét képezik. „Az 

ukránok kénytelenek elhagyni Ukrajnát, hogy külföldön dolgozhassanak. Ez nem katasztrófa, 

de óriási kihívás Ukrajna számára. Ezek az emberek szintén részei Ukrajnának” – fogalmazott 

a külügyminiszter. Klimkin jelezte, „következetesen kiáll” amellett, hogy ezeknek az 

embereknek meglegyen a lehetősége a kettős állampolgárságra. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 18. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán parlamentben három napon keresztül tartott a kisebbségeket hátrányos helyzetbe 

hozó új ukrán nyelvtörvény vitája. A jogszabály-tervezet szövegéhez kétezernél is több 

módosító javaslat érkezett. Az új ukrán nyelvtörvény jelenlegi formában való elfogadása 

esetén a családi és a templomi szférába szorítaná vissza a kisebbségi nyelvek használatát. A 

magyar érdekvédelmi szervezetek szerint a durva jogszűkítés ellent mond az ország 

alkotmányának és nemzetközi kötelezettségvállalásainak is. Iváncsik Attila mikrofonja előtt 

elsőként Brenzovics Lászlót hallják. 

 

A hét végén a marosvásárhelyi Kultúrpalotában adták át a Könyv és Gyertya díjakat. A Maros 

megyei RMDSZ 2014-ben hozta létre a kitüntetést az 1990. február 10-i könyves-gyertyás 

tüntetés emlékére, amikor 100 ezer magyar ember vonult fel Marosvásárhelyen az önálló 

anyanyelvű oktatás megteremtéséért, a kisebbségi jogok védelméért. A díj elismerés és 

köszönet azoknak, akik kitartottak a 30 évvel ezelőtti tüntetésen megfogalmazott eszmék és 

célkitűzések mellett, illetve ezek szellemében végezték, végzik munkájukat. Erdei Edit 
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https://karpataljalap.net/2019/03/18/klimkin-ismet-felemlegette-kettos-allampolgarsagot
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-18_18-02-00&enddate=2019-03-18_18-40-00&ch=mr1
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Zsuzsánna összeállításában elsőként Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnökét halljuk, 

majd az egyik díjazottat, Tamási Zsoltot, a katolikus líceum igazgatóját. 

 

A 29 évvel ezelőtti marosvásárhelyi könyves-gyertyás tüntetésre emlékezett Tamás Zsolt. Ez a 

megmozdulás alig két hónappal a temesvári forradalom után történt. Februárban 

Brüsszelben elkezdődött a temesvári forradalom harmincadik évfordulójára történő 

emlékezések sora, amely a kiindulás helyszínén, Temesváron zárul  majd december 15-én. 

A romániai forradalom tehát Temesváron kezdődött. 1989-ben Tőkés László, akkori 

temesvári református lelkészt el akarták helyezni, amit a gyülekezet ideig-óráig meg tudott 

akadályozni, de végül a lelkészt és családját katonai kísérettel a szilágysági kis zsákfaluba, 

Menyőbe kísérték, és ott is katonákkal őrizték. Még a településre vezető utat is sorompó és 

fegyveresek őrizték abban az időben. Menyő, azaz menedék…: Menyőből az angyal… - 

mondták akkoriban. A kis falu is készül a harmincadik évfordulóra, temploma „szépítkezik”: 

20 millió forintot kaptak a magyar kormánytól az ötszáz éves műemlék templom régóta 

esedékes tetőzet-felújítására, ami sajnos a munkálatok teljes költségét nem fedezi.  

 

Az egyetemi felvételik időszaka van Szlovákiában. Az egyetlen magyar, a komáromi Selye 

János Egyetemen 1800 diák tanul három karon, a Református Teológiai, a Tanárképző és a 

Gazdaságtudományi Karon. A jelentkezési feltételekről, határidőkről és a tanulmányi 

programokról Juhász György rektort kérdezte Haják Szabó Mária. 

 

Hetedik alkalommal tartották meg a Bihar megyei magyar gyermekotthonok találkozóját 

Nagyváradon. Az eseményre öt gyermekotthon képviselői érkeztek, több mint száz gyermek 

és nevelő töltött el egy mozgalmas délelőttöt egymás társaságában.  

 

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete a nemzeti ünnepen alkalmából kilencedik 

alkalommal adta át szakmai díjait a délvidéki magyar médiumok munkatársainak. Az 

elismeréssel az egyesület rá kívánja irányítani a figyelmet a különleges teljesítményt nyújtó 

újságírókra. A díjazottakról Máriás Endre, a VMÚE elnöke beszélt Ternovácz Istvánnak, aki 

az érintetteket is szóra bírta. 

 

 

 

 


