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Nyomtatott és online sajtó 
 

25 millió forint Kárpátalja turizmusának élénkítésére 
2017. március 3. – kormany.hu, Magyar Idők, Kárpátalja 

Grezsa István kormánybiztos a 40. Utazás kiállításon tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, 

hogy a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja Együttműködésének 

és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért Felelős 

Kormánybiztossága – a Rákóczi Szövetséggel stratégiai partnerségben – 25 millió forintos 

keretösszeggel pályázatot ír ki kárpátaljai utazások megvalósítására. A Kormánybiztos a 

Kárpátalját bemutató stand előtt újságíróknak elmondta, hogy magyarországi civil 

szervezetek, nyugdíjas egyesületek, klubok, egyházi közösségek nyújthatnak be pályázatot 

csoportonként maximum 200 ezer Ft támogatásra kárpátaljai utazások megszervezéséhez. A 

sajtótájékoztatón részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke is, aki beszámolt a magyar kormány által indított Egán Ede Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Program turisztikai pályázatainak eredményeiről. 

 

Az amerikai külügyminisztérium jelentést készített a romániai magyar közösség 
ügyeiről 
2017. március 4. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Krónika, Magyar Idők, 888.hu, 

Webrádió, Gondola.hu 

A magyar közösség elleni diszkriminációról, a közösségi szimbólumok és jelképek tiltásáról, a 

Mikó-ügyről, az elkobzott javak visszaszolgáltatásának helyzetéről, a Székelyföld-

ellenességről, az anyanyelvhasználat korlátozásáról, a román nyelv anyanyelvként való 

oktatásának problémájáról is beszámol az Egyesült Államok külügyminisztériumának 2016-

ra vonatkozó friss országjelentése. A jelentésről Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

állásfoglalást adott ki, amelyben hangsúlyozza, az Egyesült Államok ma jobban átlátja a 

romániai magyar közösség helyzetét. „Az Amerikai Egyesült Államok ma jobban figyel a mi 

ügyeinkre, Amerika ma jobban átlátja a romániai magyar közösség helyzetét, ez pedig a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség erőfeszítéseinek eredménye. Ezt bizonyítja az USA 

külügyminisztériumának emberi jogokra vonatkozó legújabb országjelentése is, de az is, hogy 

az elmúlt években többször is hangot adtak a Romániában észlelhető, kisebbségellenes 

jogtiprásoknak” – írja a jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásában Kelemen Hunor.  

 

Ismét módosítaná az állampolgársági törvényt az ellenzék 
2017. március 5. – hirek.sk, Új Szó 

Ismétel megkísérli módosítani az állampolgársági törvényt az ellenzék. Az ellenzék azt 

szeretné elérni, hogy újra a 2010-es, a jelenlegi állapotot eredményező módosítás előtti 

állapot álljon vissza, megakadályozva ezzel, hogy valaki elveszítse szlovák állampolgárságát, 

ha közben egy másik országét is felveszi. Az ellenzék ugyancsak javasolja az állampolgárság 

visszaadási folyamatának leegyszerűsítését mindazon személyek esetében, aki a jelenleg 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/25-millio-forint-karpatalja-turizmusanak-elenkitesere
http://itthon.transindex.ro/?hir=46228
http://itthon.transindex.ro/?hir=46228
http://www.hirek.sk/belfold/20170305123936/Ismet-modositana-az-allampolgarsagi-torvenyt-az-ellenzek.html
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hatályos törvény értelmében időközben meg lettek fosztva állampolgárságuktól. Amennyiben 

az ellenzéki javaslat megszavazásra kerülne a törvényhozásban, az érintett, 

állampolgárságuktól megfosztott személyek anélkül kaphatnák vissza állampolgárságukat, 

hogy teljesítenék a szokványos esetben a Szlovák Köztársaság állampolgárságáért 

folyamodóktól megkövetelt feltételeket. 

 

Évről évre népszerűbb a Határtalanul! program 
2017. március 4. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress 

Évről évre népszerűbb a Határtalanul! program, idén már az első körben majdnem annyi 

pályázatot adtak be, mint tavaly összesen – közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-vel. A kiírás első körében, február 28-ig 

927 pályázat érkezett be. A következő beadási szakasz április 30-án zárul. Rétvári hozzátette: 

a támogatásra jogosult intézmények - általános és középiskolák - még három körben további 

pályázatokat nyújthatnak be augusztus 31-éig. Rámutatott: a program évről évre bővült, 2013 

óta a diákok száma háromszorosára, az iskoláké két és félszeresére nőtt. A 2016/17-es 

tanévben 43 631 diák vesz részt a programban, és 11 607 diák érkezik határon túlról 

Magyarországra. A Határtalanul! program keretében 2010 óta több mint 140 ezer 

magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. 

 

Az oktatási minisztérium fellépését sürgeti a római katolikus érsekség  
2017. március 3. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Levélben sürgette az oktatási minisztérium fellépését a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium ügyében elkövetett jogsértésekkel szemben a Gyulafehérvári Római Katolikus 

Érsekség és az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány. Az érsekség honlapján közzétett 

pénteki sajtónyilatkozat szerint a főegyházmegyei hatóság és az egyház vagyonkezelő 

alapítványa (a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium által használt ingatlanok 

tulajdonosa) megdöbbent amiatt, hogy a Maros megyei tanfelügyelőség határozatban tiltotta 

meg a gimnázium cikluskezdő osztályaiba a beiratkozást. Amint emlékeztetett, a korábban 

elfogadott beiskolázási terv szerint a katolikus gimnáziumban egy előkészítő, egy ötödik és 

három kilencedik osztálynak kellene indulnia a 2017-2018-as tanévben. 

 

Gyakorlatilag senki sem támogatja a PSD-s politikus javaslatát, aki szerint 
félreértették őt 
2017. március 3. – transindex.ro, Bihari Napló, Krónika, Magyar Hírlap 

Tudor Ciuhodaru, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője szerint manipulálták a 

nyilatkozatát, amelyben azt nyilatkozta, hogy börtönnel büntetné az autonómiakövetelőket. 

Gyakorlatilag senki nem támogatja a honatya törvénymódosító javaslatát. "Itt óriási 

manipulációval állunk szemben. Az én tervezetem kizárólag az alkotmány első cikkelyét 
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/evrol-evre-nepszerubb-a-hatartalanul-program
http://itthon.transindex.ro/?hir=46214
http://itthon.transindex.ro/?hir=46220
http://itthon.transindex.ro/?hir=46220
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megszegő szélsőséges, szeparatista megnyilvánulásokra vonatkozik: Románia szuverén és 

független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. Ha vannak szeparatista és szélsőséges 

törekvések, akkor az lenne a természetes, hogy ezekre legyenek megfelelő jogi válaszok, 

ahogyan egyébként a régi büntetőtörvénykönyvben voltak is" - jelentette ki Ciuhodaru. 

Hozzátette: ezeket a módosításokat a múlt parlamenti ciklusban is beterjesztette, de 

elutasították.  

 

Házkutatást tartottak Erdőszentgyörgy polgármesteri hivatalában és a 
polgármesternél 
2017. március 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Házkutatást tartott Erdőszentgyörgy polgármesteri hivatalában és Csibi Attila Zoltán 

polgármester otthonában a Maros megyei rendőr-felügyelőség gazdasági bűncselekményeket 

kivizsgáló osztálya, a segesvári bíróság ügyészeinek vezetésével. Az Agerpres hírügynökség 

bírósági forrásoktól úgy értesült, hogy egy 2015-ös - közbeszerzési eljárás nélkül aláírt - 

szerződés ügyében indult 'in rem' bűnvádi eljárás, azaz a bűncselekmény elkövetésére 

irányuló gyanú megalapozottságát vizsgálják. A rendőrök több helyszínen is tartottak 

házkutatást, többek közt annál a személynél is, aki megkapta a szerződést. 

 

Magyarul tanulni előny!  ̶  6. beiskolázási kampányát indítja az RMDSZ 
2017. március 3. – maszol.ro 

Az RMDSZ hatodik éve indítja útra beiskolázási kampányát, amelyben arra hívja fel a magyar 

és etnikailag vegyes családok, szórványban élő szülők figyelmét, hogy jó és fontos magyarul 

tanulni - olvasható a szövetség hírlevelében. Idén négyrészes riportfilmben mutatják be a 

dévai, nagyenyedi, kalotaszentkirályi és szamosújvári kisiskolások életét, akik bentlakókként 

vagy naponta ingázókként a nehézségek ellenére is a magyar oktatást választották. Emellett 

tájékoztató honlap is indul, ahol a szülők a beiratkozáshoz szükséges információkat találják 

meg. 

 

Növelték a szociális szolgáltatásokat végző alapítványok támogatását, de nem 
sokkal 
2017. március 3. – maszol.ro 

Részmegoldást kínál az a miniszteri rendelet, amely megemeli a szociális szolgáltatásokat 

végző alapítványok, szervezeteknek szánt pénzkeretet - nyilatkozta Korodi Attila képviselő. 

Január végén a munkaügyi minisztérium drámaian csökkentette februárra a támogatást, 

ehhez képest a héten hatályba lépő rendelet előrelépést jelent. Korodi Attila képviselő 

elmondta, minden eszközt megragadtak ahhoz, hogy a kormány értésére adják, milyen 

következményei vannak annak, ha a szociális szolgáltatásokat nyújtó alapítványok, 

szervezetek támogatását csökkentik. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/77475-hazkutatast-tartottak-erd-szentgyorgy-polgarmesteri-hivatalaban-es-a-polgarmesternel
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/77475-hazkutatast-tartottak-erd-szentgyorgy-polgarmesteri-hivatalaban-es-a-polgarmesternel
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77463-magyarul-tanulni-el-ny-6-beiskolazasi-kampanyat-inditja-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77468-noveltek-a-szocialis-szolgaltatasokat-vegz-alapitvanyok-tamogatasat-de-nem-sokkal
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77468-noveltek-a-szocialis-szolgaltatasokat-vegz-alapitvanyok-tamogatasat-de-nem-sokkal
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Fiatal pályakezdőkkel találkozott Borboly Csaba Kolozsváron 
2017. március 3. – maszol.ro 

Versenyképes fizetés, jó munkaközösség, valódi szakmai tapasztalat – ezeket biztosítja a fiatal 

pályakezdők számára Hargita Megye Tanácsa, tudtuk meg péntek délután Borboly Csabától 

Kolozsváron. A kötetlen beszélgetésen a tanácselnök az intézmény önkéntességi 

lehetőségeiről, gyakornoki és ösztöndíjprogramjairól is beszélt. 

 

A kormányellenes tüntetőkkel elnézőbbek, mint a székely felvonulókkal 
2017. március 3. – szekelyhon.ro 

A csendőrség két bírságot rótt ki a Marosvásárhelyen szervezett kormányellenes tüntetések 

során, azt is éjszakai hangoskodásért. Eközben a tavalyi székely szabadság napján 

megbüntetettek esetében annak a bírságának az eltörlése ellen is fellebbeztek, aki ott sem volt 

a felvonuláson. 

 

Pénzt kér a románok civil fóruma a Mihai Viteazul Főgimnázium és a Román 
Katona szobrának felújítására 
2017. március 3. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A Kovászna, Hargita, Maros Megyei Románok Civil Fórumának vezetősége nyílt levélben 

fordult Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármesterhez, amelyben azt kérik, hogy a város 

idei költségvetéséből biztosítsanak pénzalapokat a Mihai Viteazul Főgimnázium és a Román 

Katona szobrának felújítására is. 

 

Zsebből kell kifizesse Antal Árpád a tízezer lejes bírságot 
2017. március 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Visszaélésnek tartja Antal Árpád, hogy a prefektúra tízezer lejre bírságolta meg a 

visszaszolgáltatás akadozásának címén. Az elöljáró a saját zsebéből kell kifizesse az összeget. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere újságírói kérdésre elmondta, megfellebbezte a bírságot, ám a 

bíróság a prefektúrának adott igazat, jogerős ítélet született arról, hogy ki kell fizetnie a 

tízezer lejt. „A pénzügy értesít majd, és ki kell fizetnem a büntetést. Úgy vélem ez visszaélés 

volt a prefektus részéről, hiszen egy polgármesternek nincs hatásköre a 10/2001-es 

visszaszolgáltatási törvény alkalmazásában. Az iratcsomókat a jogász, a helyi bizottság állítja 

össze, a polgármester csak aláírja. Ha valaha egyetlen ilyen iratcsomót visszautasítottam 

volna, vádolhatnának rosszhiszeműséggel, visszaéléssel, de mindig mindegyiket aláírtam” – 

részletezte az elöljáró. 

 

Sátortetős műjégpálya a székelyföldi jégkorong utánpótlás-neveléséért 
2017. március 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Felavatták és ünnepélyesen megnyitották a Székelyföldi Jégkorong Akadémia első sátortetős 

mobil műjégpályáját Csíkszeredában. Tánczos Barna szenátor, az akadémia elnöke 

köszöntötte az egybegyűlteket. A szenátor kiemelte, hogy „magyarországi barátainknak, 

Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, a helyi önkormányzatoknak, polgármestereknek 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77488-fiatal-palyakezd-kkel-talalkozott-borboly-csaba-kolozsvaron
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-kormanyellenes-tuntetokkel-elnezobbek-mint-a-szekely-felvonulokkal
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/penzt-ker-a-romanok-civil-foruma-a-mihai-viteazul-fogimnazium-es-a-roman-katona-szobranak-felujitasara
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/penzt-ker-a-romanok-civil-foruma-a-mihai-viteazul-fogimnazium-es-a-roman-katona-szobranak-felujitasara
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/zsebbol-kell-kifizesse-antal-arpad-a-tizezer-lejes-birsagot
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/satortetos-mujegpalya-a-szekelyfoldi-jegkorong-utanpotlas-neveleseert


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 6. 
5 

köszönhetően új időszámítás kezdődhet a jégkorong utánpótlás-nevelésben, amelynek része a 

csíkszeredai Molnár Lajos Jégpálya is”. Ezután Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vette át a 

szót. A politikus hangsúlyozta, hogy a Székelyföldi Jégkorong Akadémia megléte azért fontos, 

mert „szükség van egy olyan intézményre, ahol minden korosztály tud korcsolyázni, 

jégkorongozni. Biztos, hogy ezek közül a gyerekek közül lesznek sokan, akik az utánpótlást 

gazdagítják, és előbb-utóbb nagy csapatokban, világversenyeken fognak részt venni, és 

sikeres jégkorongozókká válnak”. 

 

Békésen vonultak fel a magyar feliratokért Csíkszeredában 
2017. március 3. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Egy perc néma csenddel és békés felvonulással tiltakoztak a csíkszeredai városháza felirat 

leszedetése ellen Csíkszeredában péntek délután. A Székelyek Világszövetsége által szervezett 

megmozduláson közel kétszázan vettek részt.  

 

Identitásépítés és ikonkeresés – Bíró A. Zoltánt kérdeztük az Igazi Csíki Sör 
jelenségről 
2017. március 4. – maszol.ro 

Az Igazi Csíki Sör ügye túlmutat önmagán, nem csupán két vállalkozás jogi vitájáról szól. Ezt 

jól mutatja, hogy a közvélemény felkapta a fejét a témára, még a politikum is bekapcsolódott. 

Erről beszélt a Maszolnak Dr. Biró A. Zoltán társadalomtudós, a Sapientie EMTE egyetemi 

professzora, aki blogján egy írásban fejtette ki véleményét a jelenségről. 

 

Udvarhelyi RMDSZ: újratervezés következik 
2017. március 4. – szekelyhon.ro 

Az udvarhelyi RMDSZ újraszervezését tervezi a szövetség széki alakulata, mely a párt 13. 

kongresszusára készül. Verestóy Attila szenátor egy csütörtöki ülésen kijelentette, 

szövetségesekre van szükségük: pártpreferenciák helyett a közösség érdekében kell 

cselekedni. „A romániai magyarságnak soha nem volt akkora szüksége az egységre, 

összefogásra, mint most. Napjaink Romániájában ugyanis olyan kihívásokkal kell 

szembenéznünk, amelyeknek könnyen áldozataivá válhatunk. Ügyeink rendezéséhez 

szövetségesek kellenek, hiszen az országos 6–7 százaléknyi támogatottság mellé még negyven 

százalékra van szükségünk. Ehhez pedig többség kell, mind Udvarhelyszéken, mind pedig a 

parlamentben” – idézi a közlemény Verestóy Attila szenátort, aki a széki RMDSZ csütörtöki 

ülésén nyilatkozott. A politikus ezért összefogásra intette a párt tagjait a rivalizálás helyett. 

 

A CEMO a vásárhelyi iskolaügyről: magukra hagyták a szülőket 
2017. március 5. – Krónika 

A marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) az RMDSZ országos és Maros 

megyei vezetőségét bírálja, amiért „hónapokon keresztül magukra hagyta” a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Teológiai Gimnázium fennmaradásáért küzdő szülőket, pedagógusokat és 

diákokat. A civilek annak nyomán bocsátottak ki közleményt, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-

E
rd

é
ly

 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/bekesen-vonultak-fel-a-magyar-feliratokert-csikszeredaban
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elnök, Novák Zoltán Maros megyei szenátor és Péter Ferenc, a szövetség Maros megyei 

elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón bírálta az Országos Korrupcióellenes Ügyészséget 

(DNA) és más állami intézményeket az iskola ügye kapcsán. A CEMO felháborítónak tartja, 

hogy miközben a magukra hagyott szülők tragédiát élnek át az iskola megszűnésének 

fenyegetése miatt, és hónapok óta bizonytalanságban élnek, az RMDSZ elnöke politikai tőkét 

kíván kovácsolni a helyzetből, és a DNA „szörnyű szekus módszereit” bírálja. A szervezet 

ugyanakkor kétségbe vonja Kelemen állítását, miszerint az RMDSZ a kezdetektől fogva jogi 

segítséget nyújtott a szülőknek. „Szervezetünk az RMDSZ által nyújtott semmilyen jogi 

segítségről nem tud, ilyenek nem léteztek, sőt mi több, amikor a rettegő és félelemmel telített 

szülők DNA által kihallgatására került sor, az RMDSZ részéről senki nem sietett a magukra 

hagyott szülők támogatására, pedig a szervezetnek kötelezettsége lett volna jogi felvilágosítást 

és lelki támogatást nyújtani a bajba jutott szülők számára” – hangsúlyozzák a civilek. 

 

Félpályás útlezárás lesz a vásárhelyi megmozduláson 
2017. március 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

Engedélyezte a csendőrség Marosvásárhelyen a március 10-ei székely szabadság napi 

megmozdulást, az ügyről pénteken egyeztettek a felvonulást szervező Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) és a rendfenntartók képviselői. Az SZNT közölte: a megmozdulás résztvevőinek idén 

nem kell a járdán összezsúfolódniuk, a csendőrséggel ugyanis megállapodtak abban, hogy 

félpályás útlezárás lesz érvényben. Ugyanakkor ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy 

hegyezett vagy túlságosan hosszú zászlórudat nem fognak engedélyezni az eseményen. A 

szervezők arra kérnek mindenkit, hogy civilizáltan, „székelyekhez méltóan” viselkedjenek, ne 

okozzanak gondot törvénytelen feliratokkal, bekiabálásokkal, hiszen „kár volna, ha ezzel 

vonnánk magunkra a figyelmet”. 

 

A közösségi programok éve lesz az idei év Hunyad megyében  
2017. március 5. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az idei év a közösségi programok éve Hunyad megyében, erről döntött az RMDSZ Megyei 

Képviselők Tanácsa, amely szombaton a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában 

tartott ülést. A jelenlevők számba vették 2017-es év prioritásait és részletesen megtárgyalták a 

közösségi programterveket, a jól bejáratott rendezvényeket és az újonnan kezdeményezett 

eseményeket egyaránt.  

 

Politikai, gazdasági, magyarság-kérdéseket vitattak meg Csicsóban 
2017. március 5. – szekelyhon.ro 

Regionális tábort tartottak Csíkcsicsóban március 1-5. között a Fidelitas közép-magyarországi 

alapszervezetei. Szombat délután nyilvános kerekasztal-beszélgetés szerepelt a programban 

Itthon otthon vagyunk – Erdély címmel. Tusványos mintájára egy „kistusványost” igyekeznek 

elindítani Csicsóban, az első táborban mintegy 120 budapesti személy vett részt ifjúsági 

szervezetektől. „Csicsó testvértelepülésén, Zuglóban volt egy képviselő, a Fidelitas egyik 

alelnöke, ő átkerült a miniszterelnöki hivatal protokollosztályára, a kapcsolat megmaradt, és 

így merült fel, hogy a regionális tábornak a mi településünk legyen a házigazdája. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/felpalyas-utlezaras-lesz-a-vasarhelyi-megmozdulason
http://itthon.transindex.ro/?hir=46236
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/politikai-gazdasagi-magyarsag-kerdeseket-vitattak-meg-csicsoban
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Amennyiben minden tekintetben elégedettek leszünk az itt zajlottakkal, jövőben bővítenénk a 

tábort, és bevonjuk a környező településeket is” – magyarázta Péter Lukács, Csíkcsicsó 

polgármestere. Hozzátette, a rendezvény ideje alatt politikai, gazdasági, magyarság-

kérdéseket vitattak meg, és szó volt a Fidelitasnak a közéletben és a politikában való 

szerepvállalásáról is. 

 

Emil Boc kivár táblaügyben 
2017. március 5. – Krónika 

Csak a hivatalos bírói indoklás közzététele után hajlandó tárgyalni Emil Boc, Kolozsvár 

polgármestere a kincses város bejáratainál kihelyezendő többnyelvű helységnévtáblák 

ügyében az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének vezetőivel – nyilatkozta a Krónikának 

Csoma Botond parlamenti képviselő, a szövetség megyei vezetője. A megbeszélésig így hetek 

is eltelhetnek. 

 

Másképp finanszíroznák a kisiskolákat 
2017. március 4. – Új Szó 

Háromsávos támogatási rendszerre tett javaslatot Bukovszky László az oktatási intézmények 

finanszírozását szabályozó törvényjavaslat tárcaközi egyeztetésén. A létszám alapján három 

csoportba sorolnák az iskolákat, és a jelenlegi kvótafinanszírozáshoz képest magasabb 

összeget kapnának. A kormánybiztos a kormányprogrammal érvel, amelybe bekerült, hogy a 

kormány 2016 és 2020 között rendszerszerűen megoldja az iskolák finanszírozását, ahogyan 

az is, hogy a vegyesen lakott területeken működő kisiskolákat kiveszi a kvótafinanszírozásból. 

 

Indul a nagy óvodaépítés 
2017. március 4. – Új Szó 

500–600 új óvodai férőhelyet alakítanának ki abból a 6,2 milliárd forintból (20 millió euró), 

amellyel a magyar kormány a következő két évben támogatja a szlovákiai óvodák fejlesztését. 

Ebből 3,14 milliárd forintot (10,12 millió euró) kap a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház. Géresi Róbert püspökhelyettes szerint a fejlesztési program megvalósítása során a 

stratégiai partnerük a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ). „Az 

óvodafejlesztési programot elsősorban városokban, nagyon indokolt esetben falvakban 

szeretnénk megvalósítani. Olyan városokban tervezzük, ahol a magyar óvodák csoportszáma 

a szlovák csoportokkal összehasonlítva alacsony, tehát az osztálylétszám növelése a magyar 

közösségeket szolgálja” – nyilatkozta Géresi. 

 

Bugár Béla: Az eddig elért eredmények is azt bizonyítják, jó döntést hoztunk 
2017. március 4. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A Híd Országos Tanácsa szombati ülésén a választások óta eltelt egyéves időszakot értékelte. 

A küldöttek elemezték a jelenlegi európai és belpolitikai helyzetet, majd megvitatták  a 

közelgő megyei választásokkal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. „Az eddig elért 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/04/maskepp-finansziroznak-a-kisiskolakat
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/04/indul-a-nagy-ovodaepites
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/04/bugar-bela-az-eddig-elert-eredmenyek-is-azt-bizonyitjak-jo-dontest-hoztunk
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eredmények azt bizonyítják, hogy helyesen döntöttünk. Azzal, hogy részt vállaltunk a 

kormányzásban, biztosítottuk az ország stabilitását és előrehaladását" – hangsúlyozta 

értékelésében Bugár Béla pártelnök. Hozzátette, hogy a másik megoldás az idő előtti választás 

lett volna, de az Szlovákia számára semmiképpen sem tett volna jót. Bugár Béla szerint az 

ellenzéki képviselőknek a legkönnyebb, ugyanis – véleménye szerint – elég, ha kellő 

bizonyítékok hiányában ítélkeznek, és mindenkit megvádolnak. Felelősség nélkül minden 

sokkal könnyebb  – állítja Bugár, aki az ellenzéki pártokból távozó képviselőkre is utalt. 

 

Az MKP-val is számol a Híd a megyei választásokon 
2017. március 4. – bumm.sk, Új Szó 

„A régiókban a koalíciós partnerekkel akarunk koalíciókat létrehozni. Dél-Szlovákiában 

tárgyalni fogunk az MKP-val. Néhány régióban elősegítjük egy szélesebb koalíció létrejöttét, 

hogy megelőzzük a szélsőségek előretörését“ – mondta Bugár Béla. A Híd a régiók fejlesztése 

mellett áll ki, ehhez szerintük elengedhetetlen a működő önkormányzatiság. A párt szerint a 

szélsőségek növekedésének is elejét kell venni. 

 

2020-ban nyithatják meg újra Krasznahorka várát 
2017. március 4. – hirek.sk 

A kulturális minisztérium becslése szerint az öt éve kiégett krasznahorkai vár 2020-tól lehet 

ismét látogatható a nagyközönség számára. A Szlovák Nemzeti Múzeum felügyelete alá 

tartozó nemzeti műemlék felújítására eddig csaknem ötmillió eurót fordítottak. 

 

Eddig 1707-en veszítették el szlovák állampolgárságukat 
2017. március 5. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Már eléri az 1 707-et azoknak a száma, akiket az állampolgársági törvény 2010 júliusában 

történt hatályba lépése óta elveszítették szlovák állampolgárságukat. A magyar 

állampolgárság felvétele miatt eddig 88-an veszítették el a szlovákot. A legtöbben, szám 

szerint 448-an a cseh állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a szlováktól. 

 

Sárga-kékben a Felvidék 
2017. március 4. – Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

Három olyan labdarúgócsapat van a Kárpát-medencében, amelynek a szurkolótábora bőven 

átlépi egy település vagy régió határait. A magyar válogatott az első: játsszon bárhol, minden 

sportszerető magyar érte szorít. A második a Fradi, melynek tábora régen kinőtte Budapestet. 

A harmadik pedig a dunaszerdahelyi FC DAC 1904, amely nem csak a Csallóköz 

kirakatcsapata, és immár nem is csak a Felvidéké: mostanában több száz kilométerről is 

érkeznek szurkolók a mérkőzéseire. Utánajártunk a sárga-kék jelenségnek. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/04/az-mkp-val-is-szamol-a-hid-a-megyei-valasztasokon
http://www.hirek.sk/itthon/20170303225512/2020-ban-nyithatjak-meg-ujra-Krasznahorka-varat.html
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Zenta: Nyílt napot tartottak a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában 
2017. március 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

KözgazdÁSZpalánta verseny, Diákvállalati Kiállítás és iskolabemutató is várta az 

érdeklődőket a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola szombaton megtartott nyílt 

napján, amelyet azzal a céllal hívtak életre, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek az 

intézményben folyó munkába. A KözgazdÁSZpalánta verseny résztvevői történelemből, 

matematikából és játékos gazdaságtanból mérték össze felkészültségüket. 

  

Nyílt napot tartottak az MTTK-n 
2017. március 4. – Pannon RTV 

Harmincöt tanító és húsz óvodapedagógus hallgatót vár a következő tanévben a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Az érdeklődő diákoknak szombaton nyílt napot 

tartottak, amelyen hasznos információkkal gazdagodhattak a Kar életéről és a felvételivel 

kapcsolatos tudnivalókról. A tanítás korszerű feltételek között zajlik. Gazdag könyvtár, 

tudományos konferenciák, laborok, számítógépes szertár várja a hallgatókat. A felvételi 

vizsga a már említett képességfelmérőből áll, emellett a diák magyar nyelv és irodalom 

tudását, valamint általános tájékozottságát is tesztelik. 

  

Harcolhatnának a szülőfaluért 
2017. március 5. – Magyar Szó 

Magyarcsernye községi székhely a román határ közelében. A kilencvenes évekig a városok is 

irigyelhették ipari létesítményeit. Aztán becsukták a cukorgyárat, tönkrement a szövetkezet, 

vele együtt a malmuk és a pékségük is. Megszűntek a textilipari kisüzemek, a kereskedelmi 

vállalat. Takaréklángon dolgozik az étolajgyár. Az elvándorlás pedig nagyméretű. Havonta 

lebontanak egy házat a faluban. Mert nincsen lakója, a gazdája pedig – potom áron – túladott 

rajta. Vannak vállalkozók, akik építőanyagért végzik a bontást. Üres porták, szigetek 

maradnak a házak között. 

  

Szent Lászlóra emlékeztek Gomboson 
2017. március 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Szent László magyar király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója 

alkalmából ünnepi szentmisét celebrált Német László negybecskereki megyéspüspök 

Gomboson, a helyi Szent László király plébániatemplomban. Szent Lászlónak 

történelemformáló tehetsége volt, egész élete mögött egyéniség és állandó változás húzódott 

meg, azt példázva, hogyan válik egy kiváló és tehetséges ember tetteinek eredménye 

történelemmé – mondta az emlékév kapcsán Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

Az eseményen számos közéleti és politikai személy is jelen volt, egyebek mellett Pásztor 

István, a Tartományi Képviselőház elnöke is. 
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Aleksandar Vučić az első biztos elnökjelölt 
2017. március 5. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság Aleksandar Vučić elnökjelöltségét, vagyis a 

kormánykoalíció támogatását élvező Vučić az első, akinek megfelelő számú aláírás gyűlt 

össze, hogy indulhasson az elnökválasztáson. A támogatói aláírásokat szombat délben adták 

át, összesen csaknem 60 ezret. A Köztársasági Választási Bizottság szerint az érvényes 

aláírások száma 56.516. 

  

Átadták a Janković elnökjelöltségét támogató aláírásokat 
2017. március 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Saša Janković is átadta a szükséges aláírásokat az elnökjelöltségéhez. A korábbi polgári 

jogvédő aktivisták és támogatói gyűrűjében nyújtotta át a csaknem 18 ezer aláírást tartalmazó 

dobozokat a Köztársasági Választási Bizottságnak. Olyan emberekre számítunk, mint 

amilyenek mi vagyunk – ez a jelmondat volt ráírva azokra a dobozokra, amelyekbe a korábbi 

polgári jogvédő elnökjelöltségét támogató aláírásokat gyűjtötték. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskozott a KMKSZ választmánya 
2017. március 4. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Az ukrajnai kisebbségek jogainak tervezett szűkítése ellen egy hónapja indított aláírásgyűjtési 

akció menetéről tanácskozott, és a kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatos időszerű 

kérdéseket tekintett át soros ülésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

választmánya szombaton Nagyszőlősön. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán 

parlament képviselője beszámolójában rámutatott, hogy az utóbbi időben az országban 

kiéleződött mind a politikai, mind a gazdasági válság. Úgy vélte, hogy mivel a kelet-ukrajnai 

háborús konfliktus rendezésére kidolgozott minszki megállapodás végrehajtása zsákutcába 

jutott, és más rendezési terv még csak nem is körvonalazódik, elhúzódó és tovább mélyülő 

válságra kell felkészülni. 

  

A KMPSZ nyílt levele 
2017. március 5. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyílt levélben fordult Ukrajna oktatási 

miniszteréhez, az ukrán parlament oktatási bizottságához, az emberi jogok és a nemzeti 

kisebbségek bizottságának elnökéhez, valamint Brenzovics László parlamenti képviselőhöz. A 

nyílt levélben azt írták: „Ezen rendelkezések mély nyugtalansággal és felháborodással 

töltenek el minket. Méghozzá mindez az állami nyelvről szóló azon jogszabálytervezetek 

hangos megbeszélésének színterén történik, amelyek értetlenséget és szomorúságot keltenek 

szülőföldünk tősgyökeres magyar lakossága körében. Hiszen itt, lényegében, az ukrán 

Alkotmány által garantált anyanyelven történő oktatás jogának szűkítéséről van szó további 

bürokráciai intézkedések bevezetése által.” 
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Aláírásgyűjtés: látványos siker a közös fellépés 
2017. március 3. – Dunda György – Kárpáti Igaz Szó 

A vártnál is jobban halad, már most több tízezren támogatták szignójukkal azt az 

aláírásgyűjtési akciót, amit a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) kezdeményezett az ukrajnai kisebbségek 

oktatási és nyelvi jogainak tervezett korlátozása ellen.A két kárpátaljai magyarságszervezet 

célja, hogy minden eszközzel megvédje a magyar nyelv használatának jogát a szülőföldön. Az 

akciót felkarolták a kárpátaljai magyar történelmi egyházak is. Úgy fest, a magyar egység 

ismét jó eredményt produkál, mint ahogyan történt az 2015-ben, amikor az önkormányzati 

választásokon először indultak közös listán a magyar pártok jelöltjei, s a megyei tanácsban 

állított összefogás listája várakozáson felüli eredményt elérve nyolc képviselőt juttatott a 

kárpátaljai „miniparlamentbe”.  

  

Új határátkelő nyílhat ősszel Kárpátalján  
2017. március 5. – Kárpátalja 

2017 őszén, az ukrán–magyar határvonalon új határátkelő nyílhat. A Nagypalád–Nagyhódos 

határátkelő nagyban megkönnyítené az említett területen elhelyezkedő falvak lakóinak 

határátkelését. Az Ukravtodor útépítő vállalat 11,5 km autóút javítását vállalta magára: a 

nagyszőlősi járási Csepétől egészen a határátkelőig. A magyar oldalon a határhoz vezető út 

már elkészült – írja a pmg.ua hírportál. 

  

Cserkész felnőttképzés Kárpátalján 2017 
2017. március 4. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség felnőttképzést hirdet a cserkészet iránt érdeklődők 

számára. A képzés célja, hogy elsősorban a Kárpátalján életvitelszerűen élő, dolgozó 

felnőttek, találkozzanak a cserkészettel, életfelfogásával és a cserkészetben rejlő 

ifjúságnevelési lehetőségekkel. 

 

Schwarzenberg: Esterházy János a 20. század Közép-Európájának egyik 
legtisztességesebb politikusa volt 
2017. március 5. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Híradó.hu, Webrádió,  

Esterházy János, a szlovákiai magyarság egykori vezetője, a 20. század Közép-Európájának 

egyik “legtisztességesebb és legbecsületesebb” politikusa volt – jelentette ki Karel 

Schwarzenberg, a cseh képviselőház külügyi bizottságának elnöke vasárnap Prágában a 

szlovákiai magyar politikus halálának 60. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerint egy ilyen alkalommal 

nemcsak a múltról, hanem a jelenről és a jövőről is beszélni kell. Úgy vélte, hogy Esterházy 

János élete “keresztényként, magyarként és európaiként” is üzenetet tartalmaz a mának. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=29901
http://karpataljalap.net/?q=2017/03/05/uj-hataratkelo-nyilhat-osszel-karpataljan
http://www.karpatalja.ma/agora/cserkesz-felnottkepzes-karpataljan-2017/
http://felvidek.ma/2017/03/schwarzenberg-esterhazy-janos-a-20-szazad-kozep-europajanak-egyik-legtisztessegesebb-politikusa-volt/
http://felvidek.ma/2017/03/schwarzenberg-esterhazy-janos-a-20-szazad-kozep-europajanak-egyik-legtisztessegesebb-politikusa-volt/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 3. – Kossuth Rádió 

Figyelemfelkeltő felvonulás Csíkszeredában a magyar feliratok védelmében 

Figyelemfelkeltő felvonulás Csíkszeredában a magyar feliratok védelmében: a napokban a 

bíróság arra kötelezte a csíkszeredai polgármesteri hivatalt, hogy az épület homlokzatáról 

vegyék le a VÁROSHÁZA feliratot. A civil kezdeményezésű megmozdulás nem sokkal 

adásunk előtt kezdődött. 

Összeférhetetlen tevékenység gyanúja miatt feljelentették a korrupcióellenes 

ügyészségnél Horváth Annát, Kolozsvár tisztségéből felfüggesztett 

alpolgármesterét 

A romániai Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlen tevékenység gyanúja miatt, 

feljelentette a korrupcióellenes ügyészségnél Horváth Annát, Kolozsvár tisztségéből 

felfüggesztett alpolgármesterét. Horváth Anna elmondta, hogy dokumentumokkal tudja 

bizonyítani az ellene felhozott újabb vádak igaztalanságát. Azóta az interneten meg is jelentek 

ezek az iratok. Az egyik ügyben a Sapientia Egyetem neve is felmerült, ahogy egy másiban, a 

Ráduly Róbert Csíkszereda polgármestere ellen folytatatott  vizsgálatban is. Az egyetem 

rektora, Dávid László, és volt dékánja Makó Zoltán  elmondta: alaptalan minden vád, de 

fogást keresnek a Sapientia egyetemen. 

Panaszt nyújtott be a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum 

A marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum csütörtökön panaszt nyújtott be azon 

tanfelügyelőségi határozat ellen, amely nem engedélyezi cikluskezdő osztályok indítását. 

Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott a városban az RMDSZ, melyen beszámolt arról, milyen 

lépéseket tesznek a katolikus iskola ügyében. A Határok nélkül tudósítójának összeállításában 

Székely Szilárd iskolaigazgató, Kincses Előd ügyvéd, Novák Zoltán szenátor, 

valamint  Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szólal meg. 

Korszerűsödik az oktatás a délvidéki Tóthfalu sportakadémiáján 

Korszerűsödik az oktatás a délvidéki Tóthfalu sportakadémiáján. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma közel 3 millió forinttal támogatta az Egyházi Oktató Nevelő Központ 

diákotthonának műszaki fejlesztését. A berendezéseket csütörtökön adta át Soltész Miklós 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-03_18:30:00&ch=mr1
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Az EP várhatóan április második felében szavaz a Szerbiára vonatkozó 2016-os 

országjelentésről 

Az Európai Parlament várhatóan április második felében szavaz a Külügyi Bizottság által 

kedden elfogadott Szerbiára vonatkozó 2016-os ország jelentésről. Deli Andor, a Fidesz 

vajdasági európai parlamenti képviselője szerint a dokumentum a jelenlegi formájában mind 

Szerbia, mind a vajdasági magyarság számára elfogadható.  

Közös magyar-román kormányülésre kerülhet sor Temesváron a közeljövőben 

Közös magyar-román kormányülésre kerülhet sor Temesváron a közeljövőben – írja a román 

sajtó, kormányzati forrásokra hivatkozva. A közös kormányülések hagyományának 

felélesztésére hosszú szünet után kerülne sor. Az RMDSZ szívesen segít a közös témák 

előkészítésében, a legutóbbi 2005 és 2008 közötti négy közös kormányülésen is aktív 

szerepet vállaltak ebben. Cseke Attilát, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjét kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

Sajátos, színes zenei világ plusz irodalmi értékű szövegvilág - ez Szarka Tamás 

Sajátos, színes zenei világ plusz irodalmi értékű szövegvilág - ez Szarka Tamás. A Ghymes 

együttes alapító tagja a napokban Pozsonyban, a Magyar Intézetben vallott örömeiről, az 

írásról és az ihletettségről; emellett  saját verseit olvasta fel a nagy számú érdeklődő előtt. 

  

Határok nélkül 

2017. március 4. – Kossuth Rádió 

Nagyszalontán vette kezdetét az Arany-emlékév 

Március másodikán volt éppen kétszáz éve annak, hogy a partiumi Nagyszalontán 

megszületett nemzetünk egyik legnagyobb költője, a Toldi- és Csaba-trilógia, az Őszikék, a 

híres balladák és sok más nagyszerű alkotás szerzője, Arany János. Szülőháza helyén 

nádfedeles tájház igyekszik hűen bemutatni az elpusztult erdetit. Udvarán a gémeskút 

többször megújult, az eperfának egy kései utódja "bólogat". A 200. születésnapon 

istentisztelettel, majd a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett ülésével indították el az 

emlékévet. 

Beszélgetés Danielisz Endra Arany János-kutatóval 

Születésének 200. évfordulóján idézzük fel a 140. évfordulót Danielisz Endre segítségével, aki 

életét a költő munkásságának kutatására tette fel kezdve azzal, hogy honnan is származnak az 

Aranyok, honnan érkeztek Nagyszalontára. Egyébként éppen erről a témáról tartott előadást 

a MTA kihelyezett ülésén, az Arany Emlékévet megnyitó ünnepség keretében. 

Interjú Szörényi László irodalomtörténésszel Arany János születésének 200. 

évfordulója alkalmából 

Az Arany-emlékév megnyitóján, az MTA kihelyezett ülésén Szörényi László 

irodalomtörténészt is mikrofon elé kérte a Határok nélkül tudósítója. Szörényi László egy 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-05_18:30:00&ch=mr1
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olyan költőről mesélt, akit éppen tehetségtelensége tett hallhatatlanná Arany János 

közreműködésével. 

Álruhában Moldvában – így indult Csoma Gergely  gyűhtőútja negyven évvel 

ezelőtt 

Folytassuk műsorunkat könyvekkel. Álruhában Moldvában - így indult Csoma Gergely 

gyűjtőútja negyven évvel ezelőtt, amelynek eredménye több könyv és mégtöbb szobor lett - 

szobrászról lévén szó. Megkötött idő című legújabb kötetét Németh Zsolt az Országgyűlés 

Külügyi izottságának elnöke mutatta be  - hol máshol, mint - az idei Csángó Bálon 

Budapesten.  

Németh Zsolt avatta fel Puskás Ferenc szobrát Melbourne-ben 

A Parlament Külügyi Bizottság elnöke nemrégiben avatta fel Puskás Ferenc, a legendás 

labdarúgó szobrát Ausztráliában, Melburnben újabb mérföldköveként a magyar 

futbaltörténetnek, egyben erősítve az ausztráliai magyarság öntudatát, a nemzet nagyságába 

vetett hitét. Interjú Németh Zsolttal. 

Lelkesen járja a Kassa környéki történelmi emlékhelyeket Kovács Marcell        

Hernádvécse kastélykertjében szólaltatta meg legutóbb tárogatóját a kassai tárogatóművész, 

aki lelkesen járja a Kassa környéki történelmi emlékhelyeket, hogy a labancok és a 

kommunisták által egyaránt  tiltott hangszerén éltesse a magyar történelmet. Kovács Marcellt 

kérdezte a Határok nélkül tudósítója. 

  

Határok nélkül 

2017. március 5. – Kossuth Rádió 

Nemzetközi Gulág-konferencia Kecskeméten 

Az egész világháború nem kívánt községünkből annyi életáldozatot, mint a szolyvai tábor – 

vallják több kárpátaljai faluban. Ám ezek a sorsok többnyire félárnyékban maradtak az egész 

Kárpát-medencében – többek között ez derült ki azon a nemzetközi konferencián, amelyet 

Kecskeméten tartottak a kényszermunkára való elhurcolásról, azaz a Gulágról, Gupvi-

rendszerről és azok Kárpát-medencei hatásáról. E konferenciáról számol be a Határok nélkül 

vasárnapi adása. 

 

 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-05_18:30:00&ch=mr1
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Kárpát Expressz 

2017. március 4. – M1 

Magyar összefogással újulhat meg a kommandói iskola 

Szőcs Endre, a székelyudvarhelyi könyvtár igazgatója a háromszéki Kommandóra indul. 

Könyvadományt szállít a részben leégett általános iskolába. A két székelyföldi település között 

150 kilométer a távolság. Az út utolsó kilométerei a festői Tündérvölgyön keresztül vezetnek. 

Farsangzáró kakasütés Várdarócon 

Kakasjelmezbe öltözött gyerekek vonulnak végig Várdarc utcáin. A ma már Horvátországhoz 

tartozó drávaszögi településen több mint 100 éves hagyomány ez a télűző népszokás. A 

kakasütést mindig a farsang utolsó napján, Húshagyó Kedden tartják. 

Ötödik Ung-vidéki magyar táncház 

Az ukrán-magyar határtól nem messze, a Latorca folyó jobb parti síkságán található 

Kaposkelecsényben elindítottak egy mára már közössé vált hagyományt, az Ung-vidéki 

magyar táncházat. Az első alkalmat a táncházmozgalom elindításának évfordulója alkalmából 

szervezték meg. 

Farsangtemetés Szentegyházán 

Téltemető papok, bohócok, ördögök, na meg a stalmából készült, égetnivaló Illyés: 

mindnyájan mókás szereplői voltak az udvarhelyszéki Szentegyházán megrendezett 

farsangbúcsúztatónak, ahol Hargita megyei hagyományőrző csapatai immár huszonötödik 

alkalommal együtt temették el a farsangot és a telet. 

 

Térkép 

2017. március 4. - Duna World 

Ha az ember olyan munkával keresi a kenyerét, amelyet nagyon szeret, az egy kitüntetett 

helyzet. Így van ezzel a Székelyudvarhelyen élő Váradi János is, aki 16 évvel ezelőtt költözött 

Magyarországról az erdélyi kisvárosba. Udvarhelyi feleségével a romániai sütő és információs 

központját irányítják és csodálatos édességeket készítenek családi vállalkozásban. 

Partiumi térképet ajándékba! címmel hirdetett pályázatot a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetemen működő Területi kutatások Intézete. A pályázat kapcsán fali térképeket 

igényelhetnek az oktatási és egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek. A térkép 

átvétele mindössze regisztrációhoz kötött, ajándékba kapják, az egyetlen feltétel, hogy jól 

látható helyre tegyék ki. 

Manapság egyre kevesebben olvasnak szépirodalmat, a versekért pedig jóval kevesebben 

rajonganak, mint hajdanán, pedig a vers olyan, mint egy kincses doboz. Gazdagítja a 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-03-05-i-adas-5/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-03-04-i-adas/
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szókincset és a lelket is - vallja az a nyugdíjas tanárnő, aki már 50 éve tanítja a fiataloknak a 

versmondást. Horváth Emma munkáját a Vajdasági Művészeti díj mellett a Magyar 

Köztársaság Arany Érdemkeresztjével is elismerték.  

A ballada Shakespeare-jének nevezett költő, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, 

Arany János 200 éve született Nagyszalontán. A költő óriás tiszteletére a bihari városban 

egész napos programokat tartottak, amely egyúttal az Arany-Emlékév nyitánya is volt. A költő 

szellemisége ma is érezhető Nagyszalontán, ahol számos olyan kezdeményezést találhatunk, 

amely Arany János emlékét ápolja. 

Ha vaskarika nem is, autó már készült fából Koronkán. Az erdélyi településen ráadásul 

nemsokára a fa kerékpár gyártását is elkezdik. A fa bringa ötlete egy civil aktivista fejéből 

pattant ki, aki nyomban felkereste a világ első fa autójának a megálmodóját, a koronkai Szabó 

Pétert és egy szászrégeni mesterrel összefogva már neki is láttak a munkának. 

 

Öt kontinens 

2017. március 4. - Duna World 

Minden szál hozzá vezetett és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási 

központja. Átéli és költészetté teszi a 19. század kétféle nemzetfelfogását, az optimistáét és a 

pesszimistáét. Legmagyarabb magyar költő révén oly nyitva áll a magyarsággal 

összeegyeztethető európai szellemi áramlatok számára, oly sokat tanul a Nyugat legnagyobb 

mestereitől, mint senki más. Ily módon a teljes magyarság hordozója és képviselője. Így írt 

Szerb Antal 1934-ben Arany Jánosról. Nagyszalontán és szerte a világban Arany Jánosra 

emlékeztek és emlékeznek ezekben a napokban, valamint az évben több alkalommal is, 

születésének 200 évfordulója alkalmából. 

50 éve hunyt el Kodály Zoltán, zenepedagógiai módszere meghódította a világot. Nemrégiben 

felkerült a Kodály módszer az UNESCO szellemi kulturális örökségek listájára is, a legjobb 

zenepedagógiai módszerek regiszterébe került, ahová azokat a módszereket veszi fel a 

testület, amelynek terjesztését nemzetközi szinten is érdemesnek tartják.  

Ausztráliában talált menedékre, ám a mai napig ragaszkodik gyökereihez, feleségével 

rendszeresen jár Magyarországra és büszke, hogy gyermekei is beszélnek magyarul. 

Legutóbbi látogatása során felkereste élete sorsdöntő állomását. 60 év után először lépett a 

rádió épületébe.  

Zene, tánc, felhőtlen hangulat, február vége hagyományosan a farsangi bálok időszaka. Nincs 

ez másképp Magyarországtól 15 ezer kilométerre sem. Az ausztráliai Brisbane városban is 

megtartja minden évben farsangi mulatságát a magyar közösség a Magyar Házban. Az 

Egyesület elnöke nemcsak különleges főztjéről híres Ausztráliában, Balogh Sándor nem rest 

akár több ezer kilométert is utazni a kontinens nagyvárosaiba, hogy együtt lehessen 

honfitársaival. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-03-04-i-adas/

