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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Elvetette a román parlament szakbizottsága a gyulafehérvári ígéretek 
törvényerőre emelését 
2019. március 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló  

Elutasította kedden a bukaresti képviselőház jogi, valamint közigazgatási bizottsága az 

RMDSZ kezdeményezését, amellyel törvényerőre emelné a máig meg nem valósult 

gyulafehérvári ígéreteket. Az előterjesztést mindössze hárman támogatták. Az alsóház 

szakbizottságai által tárgyalt törvénytervezetet tavaly decemberben, az Erdély és a Román 

Királyság egyesülését kimondó gyulafehérvári román nagygyűlés száz éves évfordulóján 

iktatta a parlamentben a szövetség. Előterjesztésével az RMDSZ az érvényes román jogrend 

részévé tenné a Gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó részét. 

 

Az RMDSZ már több mint 300 ezer aláírást gyűjtött össze az EP-jelöltlistájára 
2019. március 19. – MTI, transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló  

Több mint 300 ezer támogatói aláírás gyűlt össze az RMDSZ EP-jelöltlistájára. Kelemen 

Hunor RMDSZ elnök szerint megfordult a negatív trend, ami az RMDSZ támogatottságát 

illeti és ezt igazolja az a több mint 300 ezer aláírás is, amelyre a kétezres évek eleje óta nem 

volt példa. Az RMDSZ elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik aláírtak a Szövetség 

indulásáért, valamint a megyei szervezeteknek, akik megszervezték az aláírásgyűjtést. A 

Szövetség a héten még folytatja az aláírások gyűjtését, ezzel egy időben összesíti azokat, majd 

a jövő héten leadja a központi választási irodában (BEC), Bukarestben.  

 

Pásztor István kapta a 2018. évi Legeurópaibb Díjat Szerbiában 
2019. március 19. – MTI, Webrádió, Vajdaság.ma, Pannon RTV, Magyar Szó  

 Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének ítélték oda a 2018. évi 

Legeurópaibb Díjat Szerbiában. A méltatás szerint Pásztor István a magyar-szerb történelmi 

megbékélés érdekében tett lépéseiért, felelősségteljes és a párbeszédre épülő politizálásáért, a 

kisebbségi jogokért vívott harcáért és Szerbia európai uniós csatlakozása melletti kiállásáért 

érdemelte ki a legeurópaibb szerbiainak járó díjat. Ő az első magyar nemzetiségű díjazott az 

elismerés 19 éves fennállása óta. A belgrádi díjátadón a legnagyobb délvidéki magyar párt 

elnöke kiemelte: a díjat mindig egy-egy embernek ítélik oda, de nem csak egyetlen ember 

teljesítménye van mögötte, hanem nagyon sok ember tevékenysége. Ez a díj a konkrét 

esetben Szerbiáról, a Vajdaságról, a vajdasági magyar közösségről is szól - tette hozzá. 
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https://kronika.ro/belfold/elvetette-a-roman-parlament-szakbizottsaga-a-gyulafehervari-igeretek-torvenyerore-emeleset
https://kronika.ro/belfold/elvetette-a-roman-parlament-szakbizottsaga-a-gyulafehervari-igeretek-torvenyerore-emeleset
http://itthon.transindex.ro/?hir=54830
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23455/A-Legeuropaibb-dijban-reszesult-Pasztor-Istvan.html
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Ismét 5000 lejre bírságolták Sepsiszentgyörgy polgármesterét 
2019. március 19. – MTI, transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Ötezer lejes bírsággal sújtotta Sepsiszentgyörgy polgármesterét Sebastian Cucu Kovászna 

megyei prefektus, amiért a városháza március 15-én magyar zászlókat tűzött ki a város 

központjában, számolt be a hírről a Háromszék napilap. A prefektus annak ellenére bírságolt, 

hogy a bíróság alapfokon érvénytelenítette a tavaly kirótt bírságot. Cucu állítása szerint a 

városban 32 helyre tűzték ki „Magyarország zászlóját”, de mellé nem tűzték ki a román 

zászlót, pedig előzetes figyelmeztetésben is jelezte, hogy törvényértelmezése szerint „más 

államok lobogója csak a román zászlóval együtt tűzhető ki a közintézmények épületeire, vagy 

a közterekre, és kizárólag a hivatalos látogatások, nemzetközi konferenciák vagy ünnepségek 

alkalmával”.   

 

Jogerős ítélet: molinón sem lehetnek jelen a magyar és a székely jelképek a 
csíkszeredai városházán 
2019. március 19. – MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma  

A marosvásárhelyi táblabíróság kedden kimondott ítéletében jogerősen elutasította 

Csíkszereda polgármesterének a fellebbezését, és megállapította, hogy molinón sem lehetnek 

jelen a magyar és a székely jelképek, illetve a város címere a csíkszeredai városháza 

tanácstermében. Az ítélet kivonata a romániai bíróságok portálján jelent meg. A székelyföldi 

magyar feliratok és jelképek elleni pereskedésre szakosodott Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) keresete nyomán hozott ítéletben a táblabíróság megerősítette az eső fokú 

ítéletet, mely arra kötelezte Csíkszereda polgármesterét, hogy távolítsa el a tanácsteremből a 

Magyarország zászlaját, a székely zászlót és a Csíkszereda címerét ábrázoló (roll up) 

molinókat. 

 

Büntetés a március 15-i zászlók miatt Székelyudvarhely polgármesterének 
2019. március 19. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ötezer lejes büntetéssel sújtotta Székelyudvarhely polgármesterét Hargita megye prefektusa. 

Kézhez kapta az ötezer lejes bírságról szóló értesítőt hétfőn Gálfi Árpád polgármester, akit 

azért büntetett meg a prefektus, mert szerinte a március 15-i ünnepségsorozat részeként több 

olyan magyar zászlót is kihelyeztek Székelyudvarhely központjában, amelyek mellé nem 

tűzték ki Románia hivatalos zászlóját – tudta meg a szekelyhon.ro Venczel Attilától, a 

polgármesteri hivatal jegyzőjétől. A tisztségviselő úgy tudja, Gálfi fellebbezni fog az ügyben, 

hiszen a prefektúra indoklása nem felel meg a valóságnak. Összesen két helyen volt kitűzve a 

magyar lobogó – a városházán, illetve a Márton Áron téren – az említett időpontban, amit 

azért tehettek meg, mert hivatalos küldöttség látogatott Székelyudvarhelyre Magyarországról.  

 

„Már csaknem elhatározta” Johannis, hogy népszavazást ír ki az EP-választás 
napjára  
2019. március 19. – MTI, maszol.ro  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54835&Ismet_5000_lejre_birsagoltak_Sepsiszentgyorgy_polgarmesteret
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jogeros-itelet-molinon-sem-lehetnek-jelen-a-magyar-es-a-szekely-jelkepek-a-csikszeredai-varoshazan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jogeros-itelet-molinon-sem-lehetnek-jelen-a-magyar-es-a-szekely-jelkepek-a-csikszeredai-varoshazan
https://szekelyhon.ro/aktualis/buntetes-a-marcius-15-i-zaszlok-miatt-szekelyudvarhely-polgarmesterenek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109571-mar-csaknem-elhatarozta-johannis-hogy-nepszavazast-ir-ki-az-ep-valasztas-napjara
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109571-mar-csaknem-elhatarozta-johannis-hogy-nepszavazast-ir-ki-az-ep-valasztas-napjara
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Klaus Johannis államfő megerősítette kedden, hogy népszavazás kiírását is tervezi május 26-

ára, az európai parlamenti választás napjára. Az elnök egy fővárosi kulturális rendezvényen 

beszélt erről, miután több ellenzéki párt is szorgalmazta, hogy írja ki a korrupcióellenes harc 

folytatása ügyében két éve bejelentett, de azóta halogatott referendumot. Az elnök azt 

szeretné bebizonyítani a népszavazással, hogy a kormánynak nincs választói felhatalmazása 

az igazságügyi törvények módosítására.  Johannis közlése szerint munkatársai még elemzik a 

lehetőségeket és a törvényes feltételek előkészítésén dolgoznak, de a maga részéréről, "már 

csaknem elhatározta", hogy kiírja május 26-ára a referendumot.  

 

Székelyesre vette a kampányt az Udvarhelyszéki RMDSZ, de hadilábon állnak a 
vesszőkkel  
2019. március 19. – maszol.ro 

A „Hallám” után nem került vessző, az „Ejsze” után pedig fölöslegesen került az 

Udvarhelyszéki RMDSZ „székelyesre” vett kampányüzenetében. A megszokottól eltérő 

kommunikációval szólította meg a választókat az Udvarhelyszéki RMDSZ. A jellemzően 

udvarhelyszéki székelyes tájszavakat tartalmazó üzenetet és egy székely gazdát ábrázoló 

nagyméretű pannók a közelgő európai parlamenti választásra való részvételre buzdítanak. Az 

óriás-reklámhordozók Udvarhelyszék településein, illetve Székelyudvarhelyen bukkantak fel, 

és a város lakónegyedeinek postaládáira is jutott hasonló tartalmú matricákból. 

Szépséghibája a kampányüzenetnek, hogy vesszőhibákat tartalmaz. Bíró Barna Botond, z 

Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke elmondta: tudnak a vesszőhibáról, elismerik, hogy helyesen a 

„hallám” szócska után oda kellett volna tenni az írásjelet. Hogy mégsem történt meg, annak 

egy utolsó ellenőrzés elmaradása az oka.  

 

Pápalátogatás: 75 ezernél jár a regisztráltak száma, álhírek is terjednek a 
csíksomlyói történelmi esemény kapcsán 
2019. március 19. - Krónika 

Tizenkilenc nap elteltével 75 ezren regisztráltak Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói 

látogatására, amellyel kapcsolatban ugyanakkor számos ál- és rémhír kapott lábra a hívek 

körében. A Krónika értesülései szerint többek között a Csángóföldön terjednek a rémhírek a 

pápalátogatással kapcsolatban. Bákó megyében például arra biztatják a híveket, hogy ne 

Csíksomlyóra, hanem Ferenc pápa jászvásári szentmiséjére menjenek, holott az apostoli 

körút romániai helyszínei közül kizárólag Csíksomlyón tart szentmisét a szentatya. Nem 

véletlenül nyilatkozta azt a magyar nemzeti ünnep alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel 

kitüntetett Salamon József gyimesbükki plébános a napokban, hogy a Bákó megyei hatóságok 

évről évre nemcsak az egyházat, hanem a híveket is kérdezgetik, miként készülnek március 

15. megünneplésére, ami számukra megfélemlítő. 

 

Méltó helyre került Márton Áron püspök mellszobra 
2019. március 19. – szekelyhon.ro  

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109559-szekelyesre-vette-a-kampanyt-az-udvarhelyszeki-rmdsz-de-hadilabon-allnak-a-vessz-kkel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/109559-szekelyesre-vette-a-kampanyt-az-udvarhelyszeki-rmdsz-de-hadilabon-allnak-a-vessz-kkel
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/papalatogatas-75-ezernel-jar-a-regisztraltak-szama-alhirek-is-terjednek-a-csiksomlyoi-tortenelmi-esemeny-kapcsan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/papalatogatas-75-ezernel-jar-a-regisztraltak-szama-alhirek-is-terjednek-a-csiksomlyoi-tortenelmi-esemeny-kapcsan
https://szekelyhon.ro/aktualis/melto-helyre-kerult-marton-aron-puspok-mellszobra


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. március 20. 
4 

Leleplezték és megáldották Márton Áron püspök mellszobrát kedden a Szent József 

tiszteletére felszentelt püspöki kápolnánál Csíkszeredában. A szoboravatásra a búcsús 

szentmise végén került sor, a hívek koszorújában. Tamás József római katolikus püspök 

celebrálta a Szent József napja alkalmából tartott búcsúünnepet, és ő adta áldását a szentmise 

végén a kápolna bejáratához felállított alkotásra. Márton Áron püspök mellszobrát Lázár 

Imre, székelyudvarhelyi harangöntő mester öntötte ki, amelyet tavaly Tamás József 

püspöknek adományozott a pappá szentelésének 50. évfordulójára.  

 

Az egység megőrzésére szólít fel az MKP 
2019. március 19. – MTI, Ma7.sk, Új Szó 

Az Európai Néppárt (EPP) tagpártjaként a Magyar Közösség Pártja küldöttségével részt vesz a 

szervezet holnapi, március 20-i politikai gyűlésén, amelyen megvitatják a Fidesz kizárására 

vonatkozó indítványokat. A Magyar Közösség Pártja a gyűlésen nem támogat majd 

semmilyen, a Fidesz tagságának felfüggesztésére, vagy a párt kizárására vonatkozó javaslatot 

– áll az MKP sajtóközleményében. Az Európai Néppárt eddig azért tudott erős maradni, mert 

– különösen a választások előtt – nem engedte megbontani az egységét. A pártcsaládon belüli 

legkomolyabb vitákat is párbeszéddel kell megoldani. 

 

Hármas ünnepet tartott Bajcson a Csemadok 
2019. március 19. – bumm.sk 

A Csemadok Bajcsi Alapszervezete vasárnap ünnepelte a 1848/49-es szabadságharcot. Idén 

azonban nemcsak a forradalomra emlékeztek, hanem a Csemadok megalakulásának 70-ik 

évfodulójára is. Az ünnepség fénypontja a Csemadok új helyiségének a felavatása volt. Az 

ünnepség a kopjafánál kezdődött, ahol a Csemadok alapszervezetének elnöke, Pogány György 

és a falu polgármestere, Virág Ottó, megkoszorúzták a kopjafát. A Híd pártot Bachorec Ferenc 

és az MKP-t Mihalik Erzsébet képviselte. A kopjafától átvonultak az ünneplők a kultúrhazba 

megtekinteni az ünnepi műsort. Először az alapszervezet elnöke tartotta meg az ünnepi 

beszédét, amelyben a szabadságharc hőseire emlékezett, de rámutatott a forradalom mai 

tanulságaira is. 

 

Nagy József: Kész vagyok a tagállamok képviselőit akár egyenként meggyőzni 
2019. március 19. – bumm.sk 

Az EP-képviselő a jogminimum gyakorlati értelmét a „Vizuális kétnyelvűség az EU-ban” című 

vándorkiállítással szeretné bemutatni. „Az egyedi projekt célja a tagállamokban összegyűjtött 

kézzelfogható, gyakorlati példákkal alátámasztani, hogy a nyelvileg vegyes területeken a 

kétnyelvűség nem felesleges luxus, nem is a feszültségkeltés és a nacionalizmus vagy a 

populizmus eszköze, ahogyan azt sajnos sokan érzik a kisebbségek köreiben is” – mondta 

Nagy József. Novemberben fogadták el az európai parlamenti képviselők a Nagy József által 

kidolgozott saját kezdeményezésű jelentést, ami egy EU-s kisebbségi jogminimum 

biztosítására szólítja fel az Európai Bizottságot. A határozat már az Európai Bizottság 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-egyseg-megorzesere-szolit-fel-az-mkp
https://www.bumm.sk/regio/2019/03/19/harmas-unnepet-tartott-bajcson-a-csemadok
https://www.bumm.sk/belfold/2019/03/19/nagy-jozsef-kesz-vagyok-a-tagallamok-kepviseloit-akar-egyenkent-meggyozni
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asztalán van, de a törvényreguláció elfogadása még 1-2 éves folyamat, amihez Nagy továbbra 

is szeretne hozzájárulni.  

 

Volt értelme 1848-nak? 
2019. március 19. – Felvidék Ma 

Kassán és környékén a március 15-i ünnepségek részben a szokásos módon zajlottak, de egy 

száz évvel ezelőtti tragikus eseménysorozatra is emlékeztünk. Pénteken, 15-én a kassai Thália 

Színház adott otthont az ünnepségnek, melyet a Csemadok helyi szervezete szervezett. 

Köteles Szabolcs elnök megemlítette, a két, 1919-ben agyonlőtt fiatal nő emlékének is 

adóznak. Ünnepi beszédet Gris Diána Emese konzul tartott. Felidézte az 1848. március 15-ei 

eseményeket, majd hangsúlyozta: „1848-ban hazánk bebizonyította a világnak: képes az 

összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két nagyhatalommal harcolva is megalkossa 

önállóságának alapjait.” 

 

Topolya: Civileket és sportegyesületeket támogat a helyi közösség 
2019. március 19. – Vajdaság.ma 

Civileket és sportegyesületeket támogat a topolyai helyi közösség. Az összesen 4,1 milliós 

keretből 67 sportegyesület és civil szervezet részesül. Polgári szervezetek, sportszervezetek és 

művelődési egyesületek számára írt ki pályázatokat a topolyai helyi közösség. A polgári 

egyesületek számra a keret 900 ezer dinár, a sportszervezeteké 1,2 millió, a művelődési 

egyesületek számára pedig a keret 2 millió dinárt tett ki.  

 

Dalokkal és versekkel emlékeztek meg március 15. hőseiről Újvidéken 
2019. március 19. – Pannon RTV 

A Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub tagjai az 1848/49-es 

forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Újvidéken. A megemlékezésen a március 15. 

eseményekről Törőcsik Rozália, az egyesület elnökségi tagja tartott történelmi beszámolót. 

Fésűs Mária dalokat énekelt, a lektorként is dolgozó Botka Andrea pedig Ábrányi Emil: Él a 

magyar, valamint Juhász Gyula: Március idusára című versét szavalta el. Botka Andrea, 

mesterhallgató, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidéki Egyetem: „Visszaadják a kornak 

a hangulatát. Bennük van minden gondolat, ami az akkori kor hangulatát leírja.” 

 

Díjazták az ünnepi rajz-és esszépályázat kárpátaljai nyerteseit 
2019. március 19. – karpatalja.ma 

A magyar zászló és címer napja alkalmából meghirdetett pályázat kárpátaljai győzteseit 

díjazták Magyarország Ungvári Főkonzulátusán március 19-én. A Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet – a magyar zászló és címer napja alkalmából, valamint a II. Rákóczi Ferenc-

emlékévhez is kapcsolódva – immár ötödik alkalommal hirdetett rajz- és esszépályázatot a 
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https://felvidek.ma/2019/03/volt-ertelme-1848-nak/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23454/Topolya-Civileket-es-sportegyesuleteket-tamogat-a-helyi-kozosseg.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/dalokkal-es-versekkel-emlekeztek-meg-marcius-15-hoseirol-ujvideken
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/dijaztak-az-unnepi-rajz-es-esszepalyazat-karpataljai-nyerteseit/
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Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, magát magyarnak valló óvodás, diák 

és egyetemista számára. A március 16-i budapesti díjátadót követően a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet – Magyarország Ungvári Főkonzulátusával és a Rákóczi Szövetséggel 

együttműködésben – az elmúlt évekhez hasonlóan külön díjátadó keretében díjazta a 

kiemelkedő kárpátaljai művészpalántákat. 

 

Ma ismét folytatódik a nyelvtörvény parlamenti vitája 
2019. március 19. – karpatalja.ma 

„A mi feladatunk az, hogy elfogadjuk azt a törvényt, amely garantálja az ukrán nyelv stabil és 

korlátozatlan fejlődését” – idézi Andrij Parubij, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elnökének 

szavait a parlament hivatalos honlapja annak apropóján, hogy ma, március 19-én a 

képviselők folytatják „Az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról” című 

törvény vitáját. A ma délelőtti ülés megnyitója során Parubij „történelmi és fundamentális” 

tervezetnek nevezte az államnyelvi törvényt, melynek második olvasatban való megvitatását 

idén február 28-án kezdte el a Verhovna Rada. 

 

„Oh honfi, őrizd-e tüzet, S ne félj, ha vész borul...” 
2019. március 19. – Kárpátalja 

Március 15-én az Ugocsa megyei magyarság is méltó módon emlékezett az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc hőseiről. A márciusi ifjak jelszavai ma is aktuálisak a kárpátaljai 

magyarság küzdelmében – hangsúlyozta nagyszőlősi ünnepi beszédében Bocskor Andrea 

európai parlamenti képviselő. 

 

Megemlékezés Kőrösmezőn 
2019. március 19. – Kárpátalja 

A Rahói Magyar Ház, a Kőrösmezői 2. Számú Középiskola magyar tannyelvű elemi osztályai 

és az óvoda közös szervezésében a nagyteremben került sor a Rahói járás magyar tannyelvű 

óvodáinak, iskoláinak és vasárnapi iskoláinak a közös március 15-i megemlékezésére. 

 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Szolyván 
2019. március 19. – Kárpátalja 

A Szolyvai 10. Számú Oktatasi-Nevelési Intézmény tanulói rendszerint minden évben 

megtartják a március 15-ei megemlékezést. Ebben az évben a magyar elemi iskolások, illetve 

a vasárnapi iskola diákjai az iskolai ünnepséget követően a városi megemlékezésen is 

felléptek a Szolyvai Politechnikum nagytermében. A megemlékezést a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Szolyvai Alapszervezetének elnöke, Kis András nyitotta meg. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ma-ismet-folytatodik-a-nyelvtorveny-parlamenti-vitaja/
https://karpataljalap.net/2019/03/19/oh-honfi-orizd-e-tuzet-s-ne-felj-ha-vesz-borul
https://karpataljalap.net/2019/03/19/megemlekezes-korosmezon
https://karpataljalap.net/2019/03/19/az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-hoseire-emlekeztek-szolyvan
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 19. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Parlament EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottsága március 13-14-én tartotta 

a parlamenti ciklus utolsó ülését. A plenáris ülésen az európai parlamenti képviselők és az 

ukrán Legfelsőbb Tanács képviselői vettek részt. A találkozó zárónyilatkozatának elfogadását 

hosszas vita előzte meg, különösen azokat a módosító javaslatokat illetően, melyek „Az ukrán, 

mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról” című törvénytervezettel kapcsolatosak.  

 

Bírósági keresetet nyújtott be az Ukrán Központi Választási Bizottság ellen Brenzovics László, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője, mivel a 

testület nem hajlandó kialakítani az őszi parlamenti választásokra egy magyar többségű 

választókerületet, annak ellenére, hogy ezt az ukrán alkotmány lehetővé, sőt, kötelezővé is 

teszi.  

 

A magyarok kisebb arányban vettek részt a szlovákiai államfőválasztás első fordulóján, mint a 

szlovák lakosság. Az országos részvétel elérte a 48 százalékot, a magyarok lakta járásokban 

jellemzően 30 százalék körül volt a részvétel, a Komáromi járásban még ennél is kevesebb. 

Emellett a magyarok nem a magyar nemzetiségű Bugár Bélát, a Most-Híd szlovák magyar 

vegyes párt elnökére voksoltak, hanem a liberális Zuzana Caputovára. A miértekről kérdezte 

Haják Szabó Mária Kolek Zsoltot, a Ma7 médiacsalád politikai rovatának vezetőjét. 

 

Tankönyvek híján leginkább jegyzetekből tanulnak a délvidéki szakközépiskolák diákjai. Ezt a 

helyzetet megelégelve a szabadkai közgazdasági iskola két tanára saját maga írt Pénzvilág 

címmel egy segédtankönyvet, ami a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával jelent meg. A 

kiadványt a napokban mutatták be Szabadkán. Németh Ernő elsőként a két szerzőt, Loboda 

Szonyát és Lazić Évát kérdezte. 

 

Sipos Emese Marosvásárhelyen született, itt végzete tanulmányait magyar nyelven. A 

temesvári forradalom évében, 1989-ben diplomázott a Marosvásárhelyi Orvosi- és 

Gyógyszerészeti egyetemen, amelynek oktatója, majd dékán- helyettese lett egészen addig, 

amíg fel nem emelte szavát a magyar nyelvű gyógyszerészeti kar akkreditálásáért. Több éve 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-19_18-02-00&enddate=2019-03-19_18-40-00&ch=mr1
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jár Budapestre, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára kutató munkát 

végezni.  

 

A hármas Torda találkozóval - a Kárpát-medence Torda nevű településeinek találkozójával - 

zárultak Vajdaságban a Tordai Művelődési Napok. A torontáltordaiak kezdeményezésére 

vették fel a kapcsolatot a magyarországi Bihartordával, illetve a romániai Aranyostorda 

településsel.  

 

Fekete március néven vonult be Erdély jelenkori történelmébe a 29 évvel ezelőtti 

magyarellenes pogromkísérlet. 1990. március 19-én román tüntetők ostromolták meg az 

RMDSZ marosvásárhelyi székházát. Több magyart bántalmaztak, a legbrutálisabban a néhai 

Sütő András írót. Másnap, 1990. március 20- án a város főterén összegyűlt, békésen tiltakozó 

magyar tüntetőket botokkal, vasdorongokkal, kövekkel felfegyverkezett Görgény-völgyi 

románok támadták meg. A véres összecsapásoknak közel háromszáz sebesültje, három 

magyar, és két román halálos áldozata volt. Az eseményeket követően csak magyar és cigány 

nemzetiségűeket ítéltek börtönbüntetésre, a támadások szervezői közül senkit sem vontak 

felelősségre. A véres etnikai összecsapások 29. évfordulójára emlékezünk egy archív 

felvétellel – a 2006-ban elhunyt Sütő András a fekete március 14. évfordulóján beszélt a 

marosvásárhelyi magyarellenes támadás okairól, történelmi előzményeiről.  

 

 


