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Nyomtatott és online sajtó 
 

Emil Boc kivár a kolozsvári helységnévtáblaügyben 
2017. március 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Még több hétbe is beletelhet, mire az RMDSZ kolozsvári, illetve Kolozs megyei vezetői 

tárgyalni tudnak a többnyelvű helységnévtáblákról Emil Bockal, a kincses város 

polgármesterével, az elöljáró ugyanis megvárja a bírói indoklást. Csoma Botond, a szövetség 

Kolozs megyei elnöke rámutatott: személyesen nem beszéltek az elöljáróval, de telefonon 

egyeztettek, Boc szerint pedig még korai a témáról tárgyalni, a városháza előbb tudni 

szeretné, mi áll a bírói indoklásban. Csoma Botond úgy véli: ez végül is logikus, ő maga is 

kíváncsi az alapfokú ítélet indoklására, ugyanakkor csak találgatni tud azzal kapcsolatban, 

hogy Boc „min morfondírozik”. 

 

Kolozsvár: Horváth Anna lemondhat a kényszerintézkedés miatt 
2017. március 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A bukaresti legfelsőbb bíróság hétfőn közzétett ítéletében elutasította Horváth Annának a 

hatósági felügyelet ellen beterjesztett fellebbezését. A kincses város RMDSZ-es 

alpolgármesterét először tavaly október elején helyezte hatvan napos hatósági felügyelet alá 

az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), amely azóta kétszer is meghosszabbította a 

kényszerintézkedést. A hatósági felügyelet alatt Horváth Anna nem gyakorolhatja hivatalát. A 

politikus már korábban elmondta, hogy fontolóra veszi az alpolgármesteri tisztségéről való 

lemondását, de ez ügyben csak az után dönt, hogy a legfelsőbb bíróság elbírálja a 

fellebbezését a kolozsvári táblabíróság végzése ellen. Miután ez megtörtént, és a jogerős ítélet 

számára kedvezőtlen lett, az elöljáró várhatóan megválik az alpolgármesteri poszttól, amelyet 

2012 óta tölt be. 

 

Surján: nincsenek egyedül azok, aki megbékélést akarnak a Kárpát-medencében 
2017. március 6. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk 

A Kárpát-medencei megbékélésért dolgozóknak fontos tudniuk, hogy nincsenek egyedül - 

hangsúlyozta a Charta XXI. Egyesület hétfői budapesti rendezvényén a szervezet elnöke. 

Surján László kereszténydemokrata politikus azt mondta, sok olyan kedvező folyamat zajlik 

térségünkben, amelyekről nem tudunk, mert "nem üti át az oda nem figyelés falát, példaként 

említve, hogy nemrég jelent meg Dagmar Babčanovának, Szlovákia volt szentszéki 

nagykövetének tanulmánya a szlovákok viszonyáról Esterházy Jánoshoz. Ebből Surján László 

szerint kiderül, hogy akik együttműködtek a kommunista rendszerrel, „megszokták, hogy az 

igazságtalanság büntetlenül marad”, és ez nehezíti a felvidéki magyar politikus 

rehabilitálását, mert a szlovákok az ő „áldozatvállalás iránt máig közönnyel viseltetnek, illetve 

szálka a szemükben”. 
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Megnyitották a „pénzcsapot”: tovább működhet a Caritas 
2017. március 6. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ismét támogatja a munkaügyi minisztérium a Gyulafehérvári Caritas szociális szolgáltatásait: 

a napokban megkötött szerződés a teljes 2017-es évre szól, azonban az otthoni 

beteggondozási programra a tavaly decemberben kért összegnek csak 75 százalékát 

biztosítják. Bedő Krisztina, a Caritas közkapcsolatokért felelős munkatársa rámutatott: 

megkapták a vonatkozó minisztériumi rendeletet, amelyben az áll, hogy támogatják a 

szervezet tevékenységét márciustól decemberig, azonban a Caritas által tavaly decemberben 

kért összegnek csupán 75 százalékát biztosítják számukra. „Az otthoni beteggondozási ágazat 

teljes éves költségvetésére nézve viszont a kiesés 29 százalékot jelent, hiszen a februári 

hónapra egyáltalán nem kapott állami támogatást ez a program” – magyarázta Bedő 

Krisztina. 

 

Képviselőházi albizottságot hoznak létre a magyar nyelv- és 
szimbólumhasználatnak  
2017. március 6. – transindex.ro 

A magyar nyelv és szimbólumok használatával foglalkozó albizottságot hoz létre a 

képviselőház emberi jogokért, felekezetekért és a nemzeti kisebbségek ügyeiért felelős 

bizottsága. A testület arról tájékoztatta az alsóház házbizottságát, hogy a megalakítandó 

albizottság feladata lesz keretet biztosítani az etnikai diszkrimináció megakadályozásának, 

valamint megoldani a magyar nyelv és a kisebbségek szimbólumainak használata során 

felmerülő problémákat. Az albizottság összetétele a következő lesz: Kulcsár-Terza József-

György - elnök, Benkő Erika - alelnök, Daniel Vasile és Petre-Florin Manole - tagok.  

 

Kovászna Megye Tanácsának ülésterméből is mennie kell a székely zászlónak 
2017. március 6. – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, Krónika 

A Brassói Táblabíróság elutasította a legutóbbi zászlóperben benyújtott fellebbezéseket, és 

végzésében arra kötelezi Kovászna Megye Tanácsát, valamint annak elnökét, hogy távolítsa el 

a megyeháza ülésterméből azt a székely zászlót, amelyet Kulcsár-Terza József adományozott 

egy évvel ezelőtt. 

 

A városházához fordul a minisztérium a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 
ügyében 
2017. március 6. – maszol.ro 

Az oktatási minisztérium felszólítja a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt, hívjon össze 

újabb tanácsülést, amelyen fogadják el a katolikus gimnáziumot is magába foglaló 

iskolahálózati tervet. Ha ez megtörténik, akkor elkezdődhetnek a beiratkozások a 

tanintézménybe. Minderről Király András tájékoztatta hétfőn a Maszolt. 
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Idén tíz éves Sógor Csaba gyakornoki programja 
2017. március 6. – maszol.ro, Erdély Ma 

Egykori gyakornokai számára szervezett Sógor Csaba képzési napot, annak kapcsán, hogy 

idén tíz éves az általa minden évben meghirdetett európai parlamenti gyakornoki lehetőség. A 

március 4-i, kolozsvári esemény tematikáját ugyancsak egy kerek évforduló adta: Románia 

európai uniós csatlakozásának tizedik éve.   

 

Székely- és városzászló nélkül marad a csíkszeredai városháza 
2017. március 6. – szekelyhon.ro 

Miután a tanácsteremből már korábban eltávolították, a csíkszeredai városháza 

homlokzatáról is le kell venni a székely zászlót és a város két lobogóját. A Marosvásárhelyi 

Ítélőtábla döntése után nem maradt a városnak jogorvoslati lehetősége, az ítéletet végre kell 

hajtani. 

 

Jelen voltak, mégis halasztottak Rádulyék perében 
2017. március 6. – szekelyhon.ro 

A vádlottak és a tanúk is megjelentek hétfőn a Maros Megyei Törvényszéken Csíkszereda 

polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán és alpolgármestere, Szőke Domokos perében, az 

önkormányzat újonnan kinevezett képviselője azonban halasztást kért. 

 

Az utánpótlás új alapokra helyezésével élesztik fel a székelyföldi hokit 
2017. március 6. – maszol.ro 

A múlt hét végén felavatott sportlétesítményhez hasonló mobil jégpályát készült átadni a 

következő hetekben Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson a Székelyföldi Jégkorong 

Akadémia. Az intézmény vezetőjétől, Nagy Attilától megtudta a maszol.ro, teljesen új 

alapokra helyeznék az utánpótlás-nevelést, és azt szeretnék elérni, hogy tíz év múlva legalább 

négy U18-as csapat legyen Székelyföldön. 

 

Meglehet őszre a magyar ötödikesek új román tankönyve 
2017. március 6. – szekelyhon.ro 

Néhány napon belül megjelenik az öt-nyolc osztályosok új tantervéről szóló miniszteri 

rendelet, ezután kerül sor a tankönyvlicitre. Ezúttal megvan az esély arra, hogy az ötödik 

osztályt kezdő magyar diákok már idén ősztől speciális tankönyvekből, idegen nyelvként 

tanulhatják a románt. 

 

Buszok indulnak Udvarhelyszékről a Székely Szabadság Napjára 
2017. március 6. – szekelyhon.ro 

Udvarhelyszéken három településről indítanak buszokat Marosvásárhelyre március 10-én, a 

Székely Szabadság Napja alkalmából rendezett megmozdulásra, melynek főszervezője a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT). A cél kifejezni és nyomatékosítani a székelység 

autonómiaigényét. 
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A szlovákiai magyar oktatás helyzetéről tart előadást Menyhárt Brüsszelben 
2017. március 6. – Felvidék Ma, Körkép 

Március 7-8-án Brüsszelbe utazik az MKP elnöke, Menyhárt József. Ez lesz a pártelnök első 

látogatása  az uniós intézmények központjában. A sűrűnek ígérkező brüsszeli program 

keretében elsőként Csáky Pál, az MKP EP-képviselője fogadja Menyhártot kedden brüsszeli 

irodájában, ezt követően közösen tartanak megbeszélést a parlament elnökének kabinetjébe 

frissen kinevezett nyelvi kisebbségekért felelős kabinettaggal, Markus Warasinnal. 

 

Törvénytár - egy éve magyarul is 
2017. március 6. – hirek.sk 

A Pro Civis polgári társulás egy éve indította el a torvenytar.sk honlapot azzal a céllal, hogy az 

itt élő magyaroknak lehetőséget biztosítsanak ahhoz, hogy anyanyelvükön olvashassák el a 

legfontosabb szlovák törvényeket. A honlap indulásakor hatvanöt törvény magyar nyelvű 

változatát tanulmányozhatták a polgárok, az elmúlt egy év folyamán hetvenháromra bővült ez 

a szám. A honlap üzemeltetői nagy figyelmet fordítanak a törvénymódosítások és 

változtatások fordítására is, hogy a törvénytár mindig aktuális információkkal szolgáljon. 

 

Gútai iskolaügy: Lázadnak a Rákóczi pedagógusai? 
2017. március 6. – bumm.sk 

Panaszleveleket küldözgetnek Gútán a városi magyariskola-összevonás ellenzői, akik egyebek 

mellett a II. Rákóczi Ferenc alapiskola igazgatónőjének leváltását is követelik. Vádaskodó 

irományokat tesznek közzé Bagita Judit, intézményigazgató jó hírnevének besározására, 

valamint tizenegy érintett pedagógus aláírásával panaszlevél érkezett a polgármesteri 

hivatalba. 

 

Koloni keresztút - imával a közösségért 
2017. március 6. – hirek.sk 

A zoboraljai hívek lelki megújulásáért és egységéért imádkoztak nagyböjt első vasárnapján a 

Nyitra-vidékén élő magyarok. 2014-ben hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az 

első keresztutat a koloni kálváriadombon, azóta minden évben összegyűlnek a környék 

hagyományőrző csoportjai, hogy imáikból erőt és hitet merítsenek mindennapi 

küzdelmeikhez. 

 

Középiskolások látogatják az Európa Kollégiumot 
2017. március 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Vajdaságban magyar nyelven tanuló középiskolások számára szervez kirándulásokat az 

újvidéki Európa Kollégiumba a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti 
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kisebbségi titkárság. Az első csoport délelőtt ismerkedhetett meg a 2015-ben átadott 

kollégiummal. A titkárság segítségével három napon keresztül tíz középiskola diákja 

látogatják meg az intézményt. A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében egyébként már tavaly 

is látogatták középiskolások az intézményt, de emellett áprilistól az Európa Kollégium a 

terepen, a tanintézményekben is ismerteti majd a lehetőségeket. 

 

Mondd, te mit választanál? – Oktatási kiállítás Újvidéken 
2017. március 6. – Pannon RTV 

A nyolcadikos és az érettségiző diákok körében aktuális a kérdés: milyen pályát válasszanak. 

Az újvidéki oktatási kiállításon több hazai középiskola és egyetem kínálatával ismerkedhetnek 

meg a diákok, érdeklődhetnek a felvételi vizsgákról és a bentlakási lehetőségekről. Köszönve a 

tartományi oktatási titkráság támogatásának, több mint 8000 vajdasági középiskolás 

látogathatja meg az oktatási kiállítást, amelyen a továbbtanulási lehetőségekről 

érdeklődhetnek. 

 

A Szerb Radikális Párt is átadta a támogató aláírásokat 
2017. március 6. – Pannon RTV 

Átadta a Szerb Radikális Párt azt a 14 ezer aláírást, amellyel a párt Vojislav Šešelj pártelnök 

államfőjelölését támogatja. A legjobbat elnöknek felirat állt a formanyomtatványokat 

tartalmazó dobozokon. Šešelj nem vett részt az átadáson, a Köztársasági Választási Bizottság 

irodájába fia Aleksandar Šešelj és Miljan Damjanović, a párt fővárosi szervezetének elnöke 

vitte a támogatói aláírásokat. Damjanović szerint a választás első köre nem hoz győzelmet 

egyik jelölt számára sem. 

 

Informatikavetélkedő és Drávai Gizella nyelvhasználati verseny 
2017. március 6. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák diákjai informatikából és nyelvhasználatból 

mérhették össze tudásukat március 4-én. A versenyek helyszínéül a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a Beregszászi 6. Számú Általános Iskola szolgált. A 

rendezvényt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezte. A két vetélkedőn 

közel ötszáz diák vett részt. A túljelentkezés miatt a nyelvhasználati verseny 3–6. osztályos 

tanulói a főiskolán, a 7–8. osztályosok pedig a 6-os iskolában versenyeztek. Informatikából a 

9–11. osztályosok tehették próbára tudásukat a főiskola termeiben. 

 

Visszatért a borünnep Beregszászba 
2017. március 6. – Kárpáti Igaz Szó, goloskarpat.info 

Háromévi hiátus után az elmúlt hétvégén Beregszászban ismét megrendezték a nemzetközi 

borfesztivált, immár tizennegyedszer. A három napig tartó rendezvény sok turistát 

csalogatott a városba. A legfinomabb borok kiválasztása mellett az esemény egyik 

leglátványosabb történése volt, amikor a Beregszászi Szent Vencel Borrend új tagjait avatta 
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fel. Az idén négy új borásszal bővült a Borrend, illetve tiszteletbeli borlovaggá avatták Dr. 

Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosát is. 

 

Neves szakmai díj muravidéki szakembernek 
2017. március 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

„Erős vár a mi istenünk…”, ez volt annak a szakrális kiállításnak a címe, amelyet a lendvai 

Galéria-Múzeumban láthattunk egy-két hónapja. Most a néprajzos szakma úgy döntött, hogy 

a kiállítást rendező dr. Lendvai Kepe Zoltán munkájáért a Bátky Zsigmond-díjra érdemes. A 

díjat a főmuzeológus vasárnap délután vette át a budapesti Néprajzi Múzeumban. 

 

Szent László mise Linzben 
2017. március 6. - Volksgruppen 

Az 1077 és 1095 között uralkodó Szent László születésének 940. évfordulója kapcsán 

Magyarország Szent László emlékévnek nyilvánította a 2017-es esztendőt. Ez okból Linzben a 

Jópásztor Templomban szentmisét tartottak Szent Lászlóra emlékezve. Vencser László az 

idegennyelvű lelki segély országos igazgatója Szabó Ernő helyi lelkésszel együtt celebrálta a 

misét, melyre nagyszámú érdeklődő látogatott el a vasárnapi délelőtt folyamán. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. március 6. – Kossuth Rádió 

A március közepén kezdődő parlamenti ülésen ismét napirendre kerül a szlovák 

állampolgársági törvény módosítása 

A március közepén kezdődő parlamenti ülésen ismét napirendre kerül a szlovák 

állampolgársági törvény módosítása. Ellenzéki képviselők szerint vissza kellene állítani a 

többes állampolgárság intézményét, vagyis vissza kellene térni a 2010 nyarán elfogadott 

módosítás előtti szabályozáshoz. Ezt mondja a kormányzó Most-Híd szlovák-magyar vegyes 

párt is, ennek ellenére nincs sok esély arra, hogy a szlovák társadalmat traumatizáló 

állampolgári norma szigorán enyhítsenek. 

Amerikai külügyi jelentésben a romániai magyarság ellenes jogtiprások 

Amerikai külügyi jelentésben a romániai magyarság ellenes jogtiprások. Közösségi 

szimbólumok és jelképek tiltása, a Mikó-ügy, az elkobzott javak, Székelyföld-ellenesség, az 

anyanyelvhasználat korlátozás - ezekre tér ki az Egyesült Államok külügyminisztériumának 
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emberi jogokra vonatkozó legújabb országjelentése. Porcsalmi Bálintot, az RMDSZ ügyvezető 

elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

A napokban ülésezett a horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság 

Hazánknak – Ausztria kivételével – minden szomszéd országgal van közös, kétoldalú 

kisebbségi vegyes bizottsága, melyekben Kalmár Ferenc miniszteri biztos képviseli az 

országot. A napokban ülésezett a horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság, amelynek 

munkájáról kérdezte a miniszteri biztost, Tráser László. 

A Gyulafehérvári Érseki Hivatal levélben sürgette az oktatási minisztérium 

fellépését a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum ügyében 

A Gyulafehérvári Érseki Hivatal levélben sürgette az oktatási minisztérium fellépését a 

marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum ügyében elkövetett jogsértésekkel szemben. 

Erdei Edit Zsuzsanna a  közlemény tartalmáról Holló László, a Római Katolikus Státus 

Alapítvány Igazgatótanácsának elnökével beszélgetett. 

A marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium ügyében közleményt adott ki a CEMO 

is 

A marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium ügyében közleményt adott ki a CEMO is. A római 

katolikus iskola helyzetének rendezésében stratégiai szerepe  van a szülőknek, akik a 

közösségi igényt jelentik, nélkülük nem lehet megoldani az iskola ügyét  - hangsúlyozza 

Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) igazgatója, akit  Erdei Edit 

Zsuzsanna kérdezett. 

Nagyszőlősön tanácskozott a KMKSZ 

Az ukrajnai kisebbségek jogainak tervezett szűkítése ellen, egy hónapja indított 

aláírásgyűjtési akcióról tanácskozott, és a kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatos 

időszerű kérdéseket tekintette át soros ülésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

választmánya Nagyszőlősön. 

Tavaly a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata 2 millió dinárt 

fordított a külföldön szerzett egyetemi oklevelek szerbiai honosításának a 

támogatására 

Tavaly a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata 2 millió dinárt, azaz mintegy 

5 millió forintot fordított a külföldön szerzett egyetemi oklevelek szerbiai honosításának a 

támogatására.  A pályázatot az idén is kiírták, amelyre március 31-éig lehet jelentkezni. Jerasz 

Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnökét Németh Ernő 

kérdezte. 

 


