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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder Szalontán: szent aggodalommal is lehet óvni és menteni 
2017. március 2. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Bihari Napló, maszol.ro, 

transindex.ro, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Áder János köztársasági elnök részvételével csütörtökön Nagyszalontán elrajtolt a költő 

születése 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Arany-emlékév. Az államfő beszédében 

feltette a kérdést: ismerjük-e Arany Jánost igazán, vagy csak iskolai tanulmányaink kötelező 

tételeit tudjuk felmondani? A bicentenárium alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia 

konferenciát rendezett a hajdúvárosban, és az előadásokon kevésbé ismert adatok, 

információk hangzottak el „a teljes magyarság hordozójának" is nevezett költő életével, 

pályájával kapcsolatban. 

 

Megújul a Márton Áron Szakkollégium 
2017. március 2. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress 

Megújul a Márton Áron Szakkollégium a főváros III. kerületében, a 2,5 milliárdos beruházás 

az épületgépészeti, villamossági fejlesztése mellett érinti a tűzvédelmet és a berendezések 

modernizálását is – közölte Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán 

emlékeztetett, hogy 2016. augusztus 19-től a szakkollégium az ELTE részeként működik, s a 

mostani fejlesztések célja, hogy még magasabb színvonalon szolgálják ki a külhoni magyar 

illetve a többi egyetemi hallgató igényeit. A szakkollégium esetében mivel a modernizálás új 

tereket is igényel a korábbi 993 férőhellyel szemben 850 férőhely áll majd rendelkezésre. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kitért arra, hogy a mostani fejlesztés Óbuda 

szempontjából is különösen fontos. Szavai szerint örömmel értesült Balog Zoltántól, hogy a 

Márton Áron Szakkollégium nemcsak a külhoni magyarság, hanem az anyaországi fiatalok 

tehetséggondozó helye is lehet a jövőben. Fontosnak nevezte, hogy ösztönözzék a fiatal 

értelmiséget, akik az ország boldogulásáért a legtöbbet tudják tenni. Beszámolt arról a 

kormánydöntésről is, amelynek értelmében támogatják a révkomáromi Selye János Egyetem 

kampuszát. 

 

Soltész Miklós: a magyar kormány segíti a külhoni közösségeket 
2017. március 2. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Híradó.hu, Vajdaság.ma, Kárpátalja.ma, 

Webrádió 

A szülőföldön való megmaradáshoz, a magyarság és a magyar nyelv, valamint a kereszténység 

megmaradásához számos segítségre van szükség, és a magyar kormány ezt a segítséget 

megadja a külhoni közösségeknek - hangsúlyozta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára csütörtökön Tóthfaluban, ahol a magyar kormány támogatásával fejlesztették a 

helyi diákotthon informatikatermét. A délvidéki tóthfalusi Egyházi Oktató Nevelő Központ 
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diákotthonának informatikatermébe 11 asztali számítógépet vásároltak, miután a magyar 

kormány 2,9 millió forint értékben támogatást biztosított erre a célra. 

 

Kelemen Hunor: szekus módszerekkel próbálják megfélemlíteni a magyar 
közösséget 
2017. március 2. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, hirado.hu, Krónika 

Az egykori román kommunista titkosrendőrség, a Securitate módszereivel próbálják 

megfélemlíteni a magyar közösséget, próbára tenni tűrőképességét - állapította meg Kelemen 

Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke csütörtökön a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziummal kapcsolatos ügyészségi eljárást 

kommentálva. Marosvásárhelyi sajtóértekezletén az RMDSZ elnöke rámutatott: jogállamban 

vita nélkül végrehajtják a jogerős bírósági döntéseket, de az elfogadhatatlan, hogy egy 

ügyészségi vizsgálat szüntessen meg egy iskolát. Kelemen Hunor emlékeztetett: az ügyész a 

szülőket zaklatva próbálja eltántorítani őket attól, hogy a felekezeti iskolába írassák 

gyermekeiket, a tanfelügyelőség pedig arra hivatkozva tagadta meg a gyermekek beíratását, 

hogy az ügyészség vizsgálja az iskolaalapítás törvényességét. 

 

Hoppál: a magyar nemzeti identitástudat kútforrása a költő 
2017. március 2. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Híradó.hu, MNO, Magyar Idők, 

OrientPress 

Arany János olyan kútforrása a magyar nemzeti identitásnak, amelyhez megmaradásunk 

érdekében időről időre vissza kell találnunk - fogalmazott Hoppál Péter kultúráért felelős 

államtitkár a 200 éve született költő nyughelyénél a Fiumei úti sírkertben csütörtökön 

Budapesten. "A magyarságot a nyelv, a kultúra és az érzelmi összetartozás teszi nemzetté. 

Arany költészetében és személyében e három kritérium egybeolvad" - fűzte hosszá az 

államtitkár, aki szerint a nyelvi gazdagság, kifejezésbeli igényesség, morális tartás és a nagy 

klasszikusokból és népi gyökerekből merítő műveltség épp annyira Arany János emberi 

nagyságának, mint művészi tehetségének lenyomata. 

 

Törvénytervezet: letöltendő az autonómiatörekvésekért 
2017. március 2. – Krónika 

Tipikus magyarellenes kezdeményezésnek tartja Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, 

hogy egy PSD-s képviselő börtönbüntetést róna ki az autonómiát szorgalmazókra. Antal 

Árpád polgármester szerint rossz viccről van szó, amit mégis komolyan kell venni. A Tudor 

Ciuhodaru PSD-képviselő által a szenátus elé terjesztett törvénytervezet szerint hat hónaptól 

három évig terjedő börtönbüntetést szabnának ki az alkotmányos rend megváltoztatását 

szorgalmazókra, ennek érdekében a büntető törvénykönyv 397-es cikkelyét kellene 

módosítani. A honatya szerint a módosításra azért van szükség, mert „Románia mindig is egy 
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rendkívül toleráns állam volt”, és „nincsenek olyan intézkedések, amelyek elbátortalanítanák 

vagy büntetnék a személyek, szervezetek vagy pártok által az alkotmányos rend ellen 

elkövetett cselekményeket”, ez pedig Ciuhodaru szerint csak fokozza ezeknek a 

megnyilvánulásoknak a gyakoriságát. 

 

Magyar–román kormányülés Temesváron?  
2017. március 2. – Krónika 

Román kormányzati források szerint megtörténhet, hogy a közeljövőben Temesváron közös 

magyar–román kormányülésre kerül sor. A magyar külügy a Krónikával közölte: előbb az 

illetékes szervek áttekintik a korábban meghatározott feladatok helyzetét. A tárca 

sajtóosztálya közölte: a közös kormányzati csúcs lehetőségének feltérképezése érdekében a 

magyar és a román illetékes szervek, elsősorban a Gazdasági Vegyes Bizottság és a Kisebbségi 

Együttműködési Szakbizottság áttekintik a már korábban meghatározott feladatok állását. 

„Ennek fényében kerülhet véglegesítésre a közös kormányzati csúcs összehívása és a helyszín 

meghatározása” – közölte a magyar külügyminisztérium a Krónikával. 

 

Ezeknél a tervezeteknél derül ki, hogy működik-e a kormánykoalícióval kötött 
partnerség 
2017. március 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az éles törvénytervezeteknél derül ki, hogy kiállja-e a próbát az RMDSZ és kormánykoalíció 

közti együttműködés – hangzott el csütörtökön Csíkszeredában azon a sajtótájékoztatón, 

amelyet Korodi Attila képviselő és Tánczos Barna szenátor tartottak. Arról is beszámoltak, 

mely tervezetekre gondoltak. 

 

Székely szabadság napja – a fiatalokat is bevonnák az autonómiaküzdelembe 
2017. március 2. – Erdély Ma, hirado.hu, MTI, transindex.ro, Krónika 

Békés és alkotmányos keretek között szervezik meg idén is a székely szabadság napját 

Marosvásárhelyen, és a fiatalabb korosztályt is be akarják vonni a Székelyföld autonómiájáért 

folytatott közdelembe – mutattak rá a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vezetői csütörtöki 

sepsiszentgyörgyi sajtóértekezletükön. A marosvásárhelyi megmozdulás kék és arany 

színekből megrajzolt plakátján egy székely zászlót tartó iskoláskorú gyermek arca látható: a 

rendezvény idei arculata is azt jelzi, hogy az SZNT mindenképpen nyitni akar a fiatalok felé – 

hangsúlyozta Ferencz Csaba, az SZNT tájékoztatási alelnöke. A székelyföldi 

autonómiatörekvések megjelenítését célzó hagyományos március 10-i megmozdulás 

szervezői elmondták: felvették a kapcsolatot a csendőrséggel, hogy a karhatalom – törvényes 

kötelezettségének eleget téve – biztosítsa az idei rendezvényt. 

 

„Elrepül” a főtérről a szentgyörgyi sárkány 
2017. március 2. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Egyelőre kompromisszumos megoldással rendezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a főtéren 

a Sárkánydomb elnevezésű térplasztikának kijelölt területet, amely a Kovászna megyei 
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prefektúra „gáncsoskodása” miatt maradt befejezetlen – jelentette be csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Antal Árpád. A polgármester rámutatott: elvitetik a készülő térplasztika 

miatt odahordott földhalmot a prefektúra épülete elől, és ott fogják felállítani az április 22-én 

kezdődő Szent György Napok nagyszínpadát. „Az okosabb enged elv alapján hoztuk meg a 

döntést, de ez nem azt jelenti, hogy lemondunk a Sárkánydomb megvalósításáról. Áprilisig 

eldől, hogy a színpad eltávolítása után ideiglenesen rendezzük a teret, vagy életbe léptetünk 

egy B forgatókönyvet, ha a prefektúra jogi úton ellehetetleníti az eredeti koncepciót” – 

részletezte az elöljáró. 

 

Összevonják a háromszéki turisztikai egyesületeket 
2017. március 2. – Krónika, szekelyhon.ro 

Összevonja turisztikai egyesületeit a Kovászna megyei önkormányzat: a képviselő-testület e 

heti ülésén döntötte el, hogy elkezdik a folyamatot, amelynek során az Aquasic Közösségek 

Közti Társulást beolvasztják a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe. A megyei 

közgyűlést a Számvevőszék szólította fel, hogy ne finanszírozzon egyszerre több, turizmussal 

foglalkozó egyesületet. Grüman Róbert, a képviselő-testület alelnöke ugyanakkor felhívta a 

figyelmet, hogy az összevonás folyamatát egyelőre csak elindították, ám az csak akkor lesz 

végleges, ha megszületik erről a bírósági döntés. A költségvetés elfogadásakor még különálló 

lesz a két egyesület, ezért a tagsági díjat még mindegyiknek ki kell fizetnie a megyei 

tanácsnak. 

népszerűsíti. 

 

Sikeres fiatalok részvételével szervez konferenciát a Magyar Ifjúsági Tanács  
2017. március 2. – transindex.ro 

A MIT - Magyar Ifjúsági Tanács első alkalommal szervezi meg a Dinamit! elnevezésű 

konferenciát, ahol sikeres, erdélyi fiatalok fognak bemutatkozni és elmesélni a saját 

történetüket. Olyan fiatalok vannak meghívva, akik az itthoni közösséget építik, példát 

mutatva ezzel mások számára is. Az idei első konferencián tíz sikeres fiatal fog bemutatkozni, 

előadást tartani Marosvásárhelyen, március 11-én 10 órai kezdettel a Kultúrpalota 

nagytermében. A rendezvény fővédnöke Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnöke.  

 

A marosvásárhelyi katolikus líceum ügyében szólalt fel Tőkés László az EP-ben  
2017. március 2. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi katolikus líceum ügyében szólalt fel szerdán az Európai Parlamentben 

Tőkés László EP-képviselő. "Jelek szerint a román államhatalom a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Gimnáziumot meg akarja szüntetni. Erre a célra az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészséget (DNA) használja fel, mely korrupció gyanúja ürügyén nem csupán az iskola 

igazgatóját függesztette fel, hanem jelenleg – teljesen törvényellenesen – a tanulók szüleit is 

százával zaklatja és kihallgatásra rendeli be. Ezzel együtt a megyei tanfelügyelőség jogsértő 

módon letiltatta a gyermekek elemi osztályokba való beíratását. Veszélybe került a tanintézet 

mintegy 400 tanulójának az őszi beiskolázása, és magának az iskolának a léte forog kockán. 
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Tiltakozom a magyar egyházi iskolánkat sújtó kisebbségellenes diszkrimináció és hatalmi 

visszaélés, valamint a szülők megfélemlítése ellen! Antonio Tajani elnök úr közbelépését 

kérem az iskola, a szülők és a gyermekek védelmében" - áll Tőkés felszólalásában.  

 

Új dékán vezeti a Sapientia csíkszeredai karát 
2017. március 2. – maszol.ro, Krónika 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szenátusa jóváhagyta a Dávid László rektor 

által nevesített dékánok kinevezését, ennek értelmében a csíkszeredai kar új dékánja Lázár 

Ede, egyetemi docens lett. Marosvásárhelyen és Kolozsváron ugyanaz a vezetőség folytatja a 

munkát. Az új csíkszeredai dékán csütörtökön mutatkozott be a sajtónak. 

 

A PSD és az USR is jelezte Bocnak: ideje lenne rendezni a többnyelvű táblák 
ügyét 
2017. március 2. – maszol.ro 

Több párt, az ellenzéki PSD és az USR is jelezte Kolozsvár polgármesterének, Emil Bocnak, 

hogy ideje lenne végre rendezni a többnyelvű táblák ügyét a kincses városban. Meg nem 

erősített információk szerint még nem döntött a városháza abban, hogy megfellebbezi-e a 

Kolozs megyei törvényszék alapfokú döntését, miszerint magyar nyelven is ki kell függeszteni 

Kolozsvár nevét a város bejáratainál, bár a polgármesteri hivatal szóvivője, Oana Buzatu 

kedden úgy nyilatkozott, hogy „kötelességük” benyújtani az óvást. Az RMDSZ pénteken 

találkozik a polgármesterrel. 

 

Madéfalva polgármestere megfellebbezte a prefektusi rendeletet – 
elutasították 
2017. március 2. – szekelyhon.ro 

A Hargita Megyei Törvényszék elutasította Szentes Csaba volt madéfalvi polgármester 

keresetét, aki a mandátuma megszűnéséről szóló prefektusi rendelet hatályon kívül 

helyezését kérte. Van még fellebbezési lehetőség, de Szentes nem döntött, hogy él-e ezzel. 

 

Ezentúl könnyebben tanulhatnak románul a Hargita megyei kisiskolások  
2017. március 2. – transindex.ro 

A románnyelv-oktatás nagyobb fokú támogatását tűzte ki az idei évre Hargita Megye Tanácsa 

az alintézményével, a Kájoni János Megyei Könyvtárral együttműködve. Csütörtökön, 

március 2-án a megyei könyvtárban adták át azokat a segédtananyagokat a települések 

könyvtárainak és iskolák pedagógusainak, amelyek célja a románnyelv-oktatás elősegítése a 

kisiskolások számára.  

 

Fáklyás felvonulással emlékeztek Arany Jánosra Nagyszalontán  
2017. március 2. – transindex.ro 

Gyertyás felvonulással tisztelgett csütörtök este Nagyszalonta lakossága a városban kétszáz 

évvel ezelőtt született Arany János nagysága előtt. A bicentenárium nagyszalontai 
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ünnepségsorozata délután a város központjában álló szoborparkban kórusművekkel, 

szavalatokkal, majd Arany János szobra megkoszorúzásával folytatódott. A költőt egy lócán 

ülve megjelenítő szobor mellett mondott beszédében Cseke Attila, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora többek között arról beszélt, hogy Arany János 

életpályája bizonyság arra, hogy szorgalommal és kitartással a legszerényebb lakból is el lehet 

jutni az akadémia nagyságáig. A rendezvényen felszólaló Németh Szilárd országgyűlési 

képviselő arról beszélt, hogy Nagyszalontán az Arany-emlékévben nyithatja meg kapuit a 

magyar kormány támogatásával már felépült kollégium, amely a dél-bihari szórványban élő 

magyar gyermekek számára teremti majd meg az anyanyelvi továbbtanulás lehetőségét.  

 

Egyre kevésbé képesek az önfenntartásra az elöregedett református 
gyülekezetek 
2017. március 3. – Krónika 

Visszavonta a lelkészi állás betöltésére kiírt pályázatot a nagyenyedi református 

egyházmegyéhez tartozó székelykocsárdi egyházközség presbitériuma, indoklásuk szerint „az 

egyházközség szűkös anyagi helyzeténél fogva képtelen biztosítani a lelkipásztor javadalmát”. 

A mintegy húsz évig anyaegyházközségként, saját lelkipásztorral működő földvári gyülekezet 

kénytelen leányegyházközséggé alakulni, az egyházi szolgálatokat a szomszédos 

Székelykocsárd lelkésze végzi majd. 

 

Magyar–román viszony: hogyan tovább? 
2017. március 3. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ha látványos enyhülésről nem is beszélhetünk, mindenképpen 

kimozdulni látszanak az eddigi mélypontról a magyar–román kétoldalú kapcsolatok. Az 

eddigi, enyhén szólva is hűvös viszony után – amely főleg a Ponta-kormány idején odáig hűlt, 

hogy a felek a legkevésbé sem diplomatikus nyelvezetben üzengettek egymásnak, és félő volt, 

hogy előbb-utóbb odáig durvul a helyzet, hogy az érintettek egymás felmenőinek emlegetéséig 

is eljutnak – persze már az is jókora előrelépés, hogy a két külügyminiszter végre egyáltalán 

találkozott egymással. Ehhez persze szükséges volt Teodor Meleșcanu, a román diplomácia új 

vezetője gesztusa, aki már bizottsági meghallgatásakor a magyar–román viszony javítását 

nevezte egyik legfőbb céljának. És a jelek szerint megtörténhet, hogy a magyar–román 

közeledés folytatódik, hiszen román kormányzati források szerint lehet, hogy a szintén 

Meleșcanu javasolta közös kormányülések közül az elsőre már a közeljövőben sor kerül 

Temesváron. 

 

Kétnyelvű Dél-Szlovákia: További 12 vasútállomás kétnyelvűsítésére van 
lehetőség 
2017. március 2. – bumm.sk, hirek.sk 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom levélben hívta fel Érsek Árpád közlekedési miniszter 

figyelmét arra, hogy a jelenlegi jogi keretek között további 12 dél-szlovákiai vasútállomás 
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kétnyelvűsítésére van lehetőség. Kezdeményezésük előzménye az a miniszteri rendelet, amely 

54 állomás magyar megjelölését szabta meg. A tárca szerint a rendelet nem vonatkozik az 

úgynevezett távolról vezérelt állomásokra. A KDSZ rámutat, a tárca állítása téves és jogilag 

megalapozatlan, és valójában 66 vasútállomás kétnyelvűsítésére van mód. 

 

Érsek: hidak és határátkelők kellenek a szlovák-magyar határra 
2017. március 2. – Új Szó 

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter az Ipoly-hidak megépítését és több határátkelő 

nyitását sürgette Szlovákia és Magyarország között a budapesti Utazás 2017 kiállítás 

megnyitóján. Érsek szerint ezek a projektek - beleszámítva a tervezett új komáromi hidat is, 

vagy például Zólyom és Budapest vasúti összekötését - jelentősen hozzájárulhatnak az 

idegenforgalom fellendüléséhez. 

 

Egy hónapon belül Doborgazon beindul az iskolabusz-projekt 
2017. március 2. – hirek.sk 

Hozzávetőleg egy hónapon belül Doborgaz községben beindul a gyerekeket tanítási órákra 

szállító iskolabusz működtetéséről szóló kísérleti projekt. A busz üzemelését több hónapig 

tesztelik majd. Peter Plavčan SNS-es oktatási miniszter elképzelhetőnek tartja azt, hogy az új 

tanévtől kezdve egy felhívást tenne közzé, hogy a projektbe további települések is 

bekapcsolódjanak. 

 

200 év után változik a népszámlálás menete  
2017. március 2. – hirek.sk 

A Statisztikai Hivatal már készül a népszámlálásra. A népszámlálásról önálló weboldalon 

kezdett kommunikálni a nyilvánossággal és a szakemberekkel. 2021-ben más lesz a lakosság, 

a házak és lakások számlálásának menete, mint korábban volt. „Csaknem 200 év után 

Szlovákiában a hagyományos népszámlálás a múlté lesz.” Modern integrált népszámlálás 

váltja a korábbit, amelynek során maximális mértékben felhasználják majd a létező 

nyilvántartások és adminisztratív források adatait a lakosoktól szerzett adatokkal 

kombinálva. Azt várják, hogy az integrált népszámlálás növeli az adatok és információk 

minőségét. 

 

Soltész Miklós Vajdaságban: A magyar kormány segíti a külhoni közösségeket 
2017. március 2. – Vajdaság Ma 

A szülőföldön való megmaradáshoz, a magyarság és a magyar nyelv, valamint a kereszténység 

megmaradásához számos segítségre van szükség, és a magyar kormány ezt a segítséget 

megadja a külhoni közösségeknek - hangsúlyozta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára csütörtökön Tóthfaluban, ahol a magyar kormány támogatásával fejlesztették a 

helyi diákotthon informatikatermét. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Budapest 
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az utóbbi hat évben több mint 450 millió forinttal támogatta a Vajdaságban élő katolikus, 

református és evangélikus magyarok hitéleti tevékenységét. Ezen felül a legjelentősebb 

vajdasági búcsújáróhely, a doroszlói Mária-kegyhely felújítására is több mint 700 millió 

forintot biztosított a magyar kormány. 

 

Tóthfalu: Informatikai és könyvtártermet adtak át a diákotthonban 
2017. március 2. – Pannon RTV 

Informatikai és könyvtártermet kapott a tóthfalusi egyházi diákotthon. A 2 millió 900 ezer 

forintos beruházás eredményét ma délben adták át rendeltetésének. Érkezését követően a 

magyar egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és kísérete 

megtekintette azokat a tóhfalusi beruházásokat, amelyek az utóbbi években valósultak meg a 

magyar kormány támogatásával, majd a kollégium közösségi termében találkozott a 

diákokkal és a meghívott vendégekkel. Utasi Jenő atya, az Egyházi Diákotthon igazgatója a 

megjelenteknek elmondta, hogy az újabb fejlesztéshez sok minden más mellett elsősorban 

maguk a kollégiumban lakó gyerekek kellettek. 

 

Oromhegyesen volt az Arany János-emlékév vajdasági megnyitója 
2017. március 2. – Pannon RTV 

Iskolanapot ünnepelt ma az oromhegyesi Arany János Általános Iskola. Ezzel tisztelegtek a 

névadó születésének 200. évfordulója alkalmából. Az intézményben 315 diák tanul, csak 

magyar nyelven folyik oktatás. Az intézmény diákjai alkalmi műsorral készültek az iskolanap 

alkalmából. Az eseményen Arany János művei hangzottak el. Arany János születésének 200. 

évfordulója alkalmából Magyarország Országgyűlése és a Magyar Tudományos Akadémia ezt 

az évet Arany János emlékévvé nyilvánította. 

 

Április 2-án választunk államfőt 
2017. március 2. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Szerbia április másodikán választ – hivatalosan is kiírták az államfőválasztást. Maja Gojković 

köztársasági parlamenti házelnök bejelentése értelmében az ország állampolgárai április 

másodikán, vasárnap járulnak majd az urnák elé. Rövid, tömör sajtótájékoztatón közölte 

Maja Gojković a köztársasági elnökválasztás időpontját. A média már napokkal ezelőtt 

megszellőztette az időpontot, ez azonban csak csütörtök kora délután vált hivatalossá. 

Amennyiben április másodikán az első körben egyik jelölt sem kapja meg a szavazatok 50 

százalékát és még egy szavazatot, második kört tartanak majd. Ennek időpontja április 

másodikához két hétre, 16-án lehet, amikor is húsvét van. 

 

Vállalkozói-felsőoktatási kerekasztal Szabadkán 
2017. március 2. – Pannon RTV 

Vállalkozói-felsőoktatási kerekasztalt szerveztek ma a Szabadkai Műszaki Főiskolán. Az 

intézmény munkatársai és a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének 

tagjai vettek részt az összejövetelen. Az iskola, valamint több vállalati vezető két fő okból 

szervezte meg a találkozót. Az elsődleges az együttműködési lehetőségek keresésének célja, 
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ugyanis míg az iskolának hallgatókra van szüksége, addig a vállalatoknak mérnökökre. 

Szabadkán egyre több beruházó jelenik meg. Ez azt eredményezi, hogy egyre nagyobb a hiány 

képzett szakemberekből. A másik fő téma a duális képzés volt. 

 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Nagyberegen 
2017. március 1. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete (KMKSZ 

BKSZ) a kommunizmus áldozatairól szóló központi megemlékezését a Nagyberegi 

Középiskolában tartotta. Az eseményen a kárpátaljai magyarság 1944-es meghurcolásáról 

szóló kiállítás is megtekinthető volt, mely a kárpátaljai történéseket, megemlékezéseket 

örökíti meg. A kiállítás ötletgazdája Sin József volt, aki szerint fontos minél szélesebb körben 

felhívni a figyelmet ezekre a szörnyű eseményekre. 

 

Gogola Zoltán kiállítása Beregszászban 
2017. március 2. – karpatalja.am 

Gogola Zoltán beregszászi festőművész munkáiból nyílt tárlat március 2-án a városi 

művelődési főosztály szervezésében. A Beregszászi Művelődési Ház előcsarnokában 

bemutatott kiállítás megnyitóján elsőként Szakállas Olga, a Járási Művelődési és Turisztikai 

Osztály módszerésze köszöntötte az egybegyűlteket, majd Babják Zoltán, a város 

polgármestere fejezte ki örömét aziránt, hogy Beregszász számos tehetséges művésszel 

büszkélkedhet, köztük Gogola Zoltán fiatal festővel. 

 

A Kárpát-medence magyar értékeit kutatva a hazajárókkal 
2017. március 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Kárpát-medence természeti kincsekben gazdag tájait, a medence területén élők tartalmas 

népi kultúráját kutatja és mutatja be a Hazajáró című sorozat. A Duna TV hetente jelentkező, 

népszerű honismereti és turisztikai magazinját Lendván a Szent Katalin plébániatemplomban 

népszerűsítették alkotói. A közönségtalálkozóra Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes 

is elkísérte őket. 

 

Három muravidéki vállalkozás a nyitórendezvényen 
2017. március 1. - Népújság 

Tavaly a külhoni magyar fiatal vállalkozókat támogatta a magyar állam és köréjük 

szerveződtek a programok, az idei év pedig a külhoni magyar családi vállalkozásoké. A 

balatonalmádi nyitórendezvényen a Muravidékről a Hancsik, a Huzimec és a Šooš családi 

vállalkozások vettek részt, Huzimec Zoltán vendégelőadó is volt. 
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Jankovics a horvát oktatási miniszterrel tárgyalt 
2017. március 2. – Huncro.hr 

A múlt héten Pavo Barišić oktatási miniszterrel tárgyalt Jankovics Róbert, magyarságunk 

parlamenti képviselője Zágrábban a magyar oktatással és intézményekkel kapcsolatos 

kérdésekről. Jankovics Róbert, a horvát szábor magyar képviselője a találkozót követően 

elmondta, hogy eredményes volt a tárgyalás. 

 

Üléseztek a pedagógusok 
2017. március 2. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma múlt hét csütörtökön eszéki székhelyén 

tartotta meg évi közgyűlését. A résztvevőknek a szakmai szervezet múlt évi tevékenységét 

Csapó Nándor elnök foglalta össze, Pálinkás Krisztián irodavezető pedig a Szülőföldön 

magyarul pályázatról beszélt. 

 

A pólai magyarok vendége volt Jankovics Róbert 
2017. március 2. – Huncro.hr 

Pénteken tartotta soros elnökségi ülését a HMDK Isztria megyei egyesülete. Az elnökségi 

tagokon kívül az ülésre meghívást kapott Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság 

parlamenti képviselője is. 

 

Az 1956-os forradalomról rendeztek tudományos tanácskozást Bécsben 
2017. március 2. - MTI 

Forradalom, szabadságharc és megtorlás címmel tartottak tudományos tanácskozást az 1956-

os forradalomról a bécsi magyar nagykövetségen csütörtökön. Az esemény Magyarország 

bécsi nagykövetsége, a bécsi Collegium Hungaricum, a Bécsi Magyar Történeti Intézet 

(BMTI) és a szegedi Gál Ferenc Főiskola együttműködésével, valamint az '56-os 

Emlékbizottság támogatásával jött létre. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet 

igazgatója megnyitó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1956-ról szóló tudományos 

kutatások hosszú távon elkísérik a hallgatóságot, gazdagíthatják a gondolkodást. Kiemelte: 

1956 olyan büszkesége a magyarságnak, amelyre a világ közvéleménye is pozitívan tekint. 

 

Könyvbemutató az öreg iskolában 
2017. március 2. - Volksgruppen 

Ùjabb könyvbemutatóval jelentkezik az alsóőri Magyar Média és Információs Központ 

(UMIZ) és a Burgenlandi Magyarok Kulturális Egyesülete. Ezúttal Jagadics Péter 

szerkesztésében jelenik meg három elsö világháborús katona naplója, amelyből a szerkesztő 

maga olvas fel Alsóörött az Öreg Iskolában. A mű címe: „A nagy háború alulnézetből“. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 2. – Kossuth Rádió 

Hivatalosan is kezdetét vette az Arany-emlékév 

Áder János köztársasági elnök részvételével Nagyszalontán hivatalosan elkezdődött az Arany 

János-elmlékév. Ismerjük-e Arany Jánost igazán? Vagy csak iskolai tanulmányaink kötelező 

tételeit tudjuk felmondani? – tette fel a kérdést az államfő.  

A Magyar Tudományos Akadémia Konferenciáján folytatódott az Arany-emlékév 

Áder János köztársasági elnök nyitóbeszéde után a Magyar Tudományos Akadémia 

konferenciáján a nagyközönség számára kevésbé ismert adatok és információk hangzottak el 

a teljes magyarság hordozójának is nevezett Arany életével, pályájával kapcsolatban. Török 

Ádám, az Akadémia főtitkára Arany Jánost titoknokként, azaz főtitkárként idézte meg.  

2010 óta tájházként üzemel Arany János szülőháza 

Amikor 1606-ban a hajdúk beköltöztek Szalonta romos házaiba, hiszen a visszavonuló 

törökök felgyújtották az egész települést, hozzáláttak az újjáépítéshez. A Köles ér várának 

köveiből várat, várfalat és őrtornyot emeltek, amelyet évek múlva II. Rákóczi Ferenc 

leromboltatott. A megmaradt Csonka torony jelképe lett a városnak, noha azóta már nem is 

csonka és az Arany János Emlékmúzeumnak ad otthont. 

Az Arany-emlékév nagyszalontai előkészítésében a Petőfi Program ösztöndíjasa 

is részt vett – Interjú Potápi Árpád János államtitkárral 

A nagyszalontai Arany-emlékév előkészítésében a Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi 

Sándor Programjának helyi ösztöndíjasa is részt vett. Ezt már Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár mondta el a Határok nélkül tudósítójának. 

Arany Jánosra emlékeztek Szabadkán és az ungvári Drugeth Gimnáziumban 

Kárpát-medence szerte ünneplik az Arany János-emlékévet. A programsorozatba a szabadkai 

és ungvári fiatalok is bekapcsolódtak. A helyszínekről tudósítanak a Határok nélkül 

munkatársai. 

Honnan és hová? Arany János költészete című előadás Nagyszalontán 

Nagyszalontán elkezdődött a Honnan és hová? Arany János költészete című előadás. Az 

évfordulós előadásban a Szigligeti Társulat tíz színésze vesz részt. 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-02_18:30:00&ch=mr1

