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Nyomtatott és online sajtó 
 

Visszaküldte a bíróság Markó dossziéját a DNA-nak 
2017. március 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A bukaresti legfelsőbb bíróság visszaküldte az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnek 

(DNA) azt a dossziét, amelyben a vádhatóság vádat emelt több, korábban magas rangú 

politikus, köztük Markó Attila egykori államtitkár ellen. A bíróság arra hivatkozva küldte 

vissza a vádhatóságnak a dossziét, hogy a vádemelés szabálytalanul történt. Az ügyben az 

országos restitúciós bizottság volt tagjait – köztük Markó Attilát – vádolták meg azzal, hogy 

magas kárpótlásról döntöttek törvénytelenül egy üzletember számára. A bíróság döntését az 

RMDSZ hozta nyilvánosságra szerdán. Porcsalmi Bálint, a szövetség ügyvezető elnöke úgy 

kommentálta a történteket, hogy karaktergyilkosság történik Romániában a korrupcióellenes 

harc leple alatt, amit szerinte a legfelsőbb bíróság döntése is bizonyít. Az alakulat második 

embere hozzátette: Markó Attilát az elmúlt évben jogtalanul vádolták, hiszen az ügyészség 

által összeállított akta „nem meríti ki a vádemeléshez szükséges jogi érvelés minimális 

elvárásait". 

 

Dragnea cáfolja, hogy kormányba várják az RMDSZ-t 
2017. március 8. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Cáfolta Liviu Dragnea, a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, hogy a 

párton belül tárgyalások zajlanának az RMDSZ kormányzati szerepre való felkéréséről. 

Dragnea kedden este az Antena 3 hírtelevíziónak nyilatkozva leszögezte: nem volt és jelenleg 

sincs egyeztetés a PSD-ben abban a témában, hogy közös kormányzásra kérjék fel az RMDSZ-

t, ugyanakkor a jövőre nézve nem zárta ki ennek a lehetőségét. „Nagyon jól együttműködünk 

RMDSZ-es kollégáinkkal a parlamentben, és remélem, ez az együttműködés egyre 

hatékonyabbá válik. Megszavazták a kormányt, a bizalmatlansági indítvány ellen voksoltak, 

és számos törvényjavaslat esetében együtt szavaznak velünk. Vagyis a kapcsolat nagyon jó. 

Politikai alakulatként és emberekként is meglehetősen komolynak tartom a parlamenti 

tevékenységüket” – fogalmazott Dragnea. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök még korábban úgy 

nyilatkozott: kizárt, hogy az RMDSZ kormányra lépjen. A HotNews kedden este írt arról 

politikai forrásokra hivatkozva, hogy a PSD még februárban, a költségvetés elfogadását 

követően megkörnyékezte az RMDSZ-t, azóta pedig folyamatosan egyeztetnek a témában. 

 

Az Európai Parlament kiáll az ukrajnai kisebbségek jogaiért 
2017. március 8. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten az Európai Néppárt magyar képviselőcsoportjának meghívására Brüsszelbe 

látogatott a Kárpátalja hetilap munkatársa, Badó Zsolt, aki budapesti és Vas megyei 

újságírókkal együtt ismerkedett az Európai Parlament, az Európai Bizottság, valamint 

Magyarország brüsszeli állandó képviseletének munkájával. A látogatás során találkozott 

többek között Navracsics Tibor európai uniós biztossal, Gál Kinga EP-képviselővel, az 
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Európai Néppárt alelnökével, a Szlovákiából, a Magyar Közösség Pártjának képviseletében 

mandátumot szerzett Csáky Pál képviselő úrral, valamint Bocskor Andreával, Kárpátalja EP-

képviselőjével, aki március 7-re az ukrajnai nemzeti kisebbségek helyzetét elemző, magas 

szintű konferencia megszervezését kezdeményezte. 

 

Markó Attila: jó látni, hogy egyre többen kezdik észrevenni a korrupcióellenes 
küzdelem mögötti visszaéléseket  
2017. március 8. – transindex.ro 

„Jó látni, hogy lassan egyre többen vannak olyanok - immár a Legfőbb Bíróság és 

Semmítőszék bírái is - akik kezdik észrevenni a korrupcióellenes küzdelem mögötti 

visszaéléseket. Ezt a mostani döntést akkor tudom teljességében értékelni, ha az összes 

kártérítési ügyet visszaküldik a DNA-nak" - reagált a Transindex megkeresésére Markó Attila, 

az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) tagja és volt képviselő arra a hírre, 

hogy a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék kedden visszaküldte a korrupcióellenes 

ügyészségnek azt a dossziét, amelyben őt és további 9 személyt azzal vádolt, hogy túlértékelte 

a visszaszolgáltatott földterületet az ANRP tagjaként.  

 

PNL: az RMDSZ a kormánykoalíció részévé vált 
2017. március 8. – Krónika 

Raluca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ügyvivő elnöke „nagy sajnálattal" állapította 

meg szerdán, hogy az RMDSZ egyre inkább a bukaresti kormánykoalíció részévé válik. „Az, 

hogy az RMDSZ-nek már funkciói vannak a kormányban és különböző előnyökről egyeztet, 

azt jelenti, hogy a szövetség lóval és fegyverrel belépett a Szociáldemokrata Párt (PSD) – 

Demokraták és Liberálisok Szövetsége (ALDE) koalícióba. Én abban reménykedem, hogy ami 

az európai irányt, az intézmények stabilitását, a korrupció elleni harcot illeti, az RMDSZ a 

barikád megfelelő, európai oldalán lesz" – nyilatkozta Turcan. 

 

Trend lett magyar iskolába íratni a vegyes házasságban született gyermekeket?  
2017. március 8. – transindex.ro 

Egyre több etnikailag vegyes család dönt úgy, hogy gyermekét magyar iskolába küldi - 

olvasható az magyar oktatást népszerűsítő RMDSZ felhívásában. Ha jobban megnézzük a 

részleteket, akkor kiderül, hogy nem abszolút számokról van szó, de a tendencia mégis 

örvendetes. A hatodik alkalommal meghirdetett magyar nyelvű oktatást népszerűsítő, 

március 16-ig tartó kampányban arra biztatnak minden magyar vagy etnikai szempontból 

vegyes családot, hogy válasszanak magyar oktatást a gyereküknek. Az RMDSZ célja az, hogy a 

negatív demográfiai adatok ellenére az elkövetkező években se csökkenjen 9000 alá az 

előkészítő osztályba iratkozók száma. Tavaly 9300 romániai gyermek kezdte magyar nyelven 

az elemi iskolát. De úgy tűnik, hogy nehéz lesz ezt tartani. 
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NEEEM – Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom címmel indít kampányt az RMDSZ 
Nőszervezete  
2017. március 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ Nőszervezete a nemzetközi nőnap alkalmából idén "lemond a virágról", ehelyett, 

számos közéleti személyiséget megszólaltatva, az erdélyi magyar társadalomban sajnos még 

tabutémaként kezelt nők elleni erőszakra hívja fel a figyelmet, és „csak” annyit vár el 

mindannyiunktól, hogy váltsuk meg a világot - áll a Nőszervezet március 8-i üzenetében. 

Ezzel az üzenettel, felhívással rajtol a szervezet NEEEM – Nők Elleni Erőszak Elleni 

Mozgalom – című kampánya, melynek célja elsősorban tudatosítani és tájékoztatni egy létező 

és súlyos társadalmi jelenségről, hosszútávon pedig a szükséges törvénymódosítások és 

tudatosítás által mentalitásváltást kieszközölni.  

 

A törvények betartására szólít fel az SZNT és a csendőrség a Székely Szabadság 
Napján 
2017. március 8. – transindex.ro, MTI, Krónika, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Mind a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), mind pedig a marosvásárhelyi csendőrség mobil 

egysége arra kérte a pénteki marosvásárhelyi megemlékezésre, felvonulásra és 

autonómiapárti tüntetésre készülő embereket, hogy tartsák tiszteletben a törvényeket. László 

György, a Marosszéki Székely Tanács elnöke egy szerdai marosvásárhelyi sajtótájékoztatón 

elmondta, hogy idén problémamentes volt a megmozdulás előkészítése, és reményei szerint 

ez alkalommal a csendőrség is partnere lesz a szervezőknek, nem pedig ellenfele.  

 

Maros megyei prefektus: „mindent megtettünk, hogy rendben folyjon le a 
székely felvonulás” 
2017. március 8. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Minden intézkedést megtettek a belügyminisztériumhoz tartozó szervek annak érdekében, 

hogy a székely szabadság napjára, március 10-ére tervezett felvonulás jó körülmények között 

és a törvény betartásával folyjon le - nyilatkozta Lucian Goga Maros megyei prefektus szerdai 

sajtótájékoztatóján. 

 

Székely szabadság napja: az úttesten vagy csak a járdán vonulhatnak? 
2017. március 8. – maszol.ro, transindex.ro 

A marosvásárhelyi csendőrség engedélyezné ugyan, hogy a Székely szabadság napján részt 

vevők csütörtökön este akár az úttesten vonuljanak a Postaréttől a prefektúra elé, ám ezzel 

nem ért egyet a polgármesteri hivatal, amely a járdára küldené a rendezvény „tíz tagú 

küldöttségét”. 

 

Székely szabadság napja: még vannak helyek az autóbuszokon 
2017. március 8. – maszol.ro 

Székelyföld valamennyi városából indulnak autóbuszok a március 10-i marosvásárhelyi 

megemlékezésre, amelyet a Székely Szabadság Napja alkalmából szervez a Székely Nemzeti 
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Tanács. Sepsiszentgyörgyön már beteltek a helyek az SZNT buszán, de van megoldás azok 

számára, akik még nem iratkoztak fel a listára. 

 

Fordításkritikát kér a bíró a Batthyáneum-perben 
2017. március 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

A gyulafehérvári táblabíróság arra kérte a Batthyáneum könyvtár tulajdonjogát tisztázó latin 

végrendelet román fordításainak a készítőit, hogy fűzzenek kritikai megjegyzéseket egymás 

fordításaihoz. A Batthyáneum restitúciós perének szerdai tárgyalásáról az Agerpres 

hírügynökség számolt be. A táblabíróságnak az ügyészség jelezte, hogy súlyos ellentmondások 

vannak a két szakértő történész: a román állam képviselői által felkért Ioan Aurel Pop, és a 

római katolikus egyház által felkért Buzogány Dezső fordítása között. 

 

Szülőföldön magyarul: hamarosan lezárul a támogatásigénylés 
2017. március 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

Naponta mintegy kétezer támogatási igénylés érkezik be az RMPSZ csíkszeredai székhelyére a 

Szülőföldön magyarul támogatási program keretében. A pályázatokat március 17-ig lehet 

elküldeni, eddig közel huszonötezer kérelmet nyújtottak be. 

 

A magyar iskolákat kevésbé érinti Emil Boc polgármester „hadüzenete” 
2017. március 9. – Krónika 

Kisebb mértékben érintené a kolozsvári belvárosi magyar iskolákat Emil Boc polgármester 

kezdeményezése, hogy korlátozná azt az egyre nagyobb méreteket öltő gyakorlatot, miszerint 

a külvárosban vagy a környező falvakban lakók a belvárosba járatják iskolába gyerekeiket. 

Bár a gyakorlat a magyar tanintézetekre is jellemző, az igazgatók szerint nem okoz a román 

tagozathoz hasonló gondokat. Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes a Krónikának elmondta, 

az elemi osztályokban az oktatás minőségében nincs akkora eltérés, hogy indokolná a 

kisgyerekek ingáztatását. 

 

Zászló nélkül maradhat a város 
2017. március 9. – Krónika 

Ismét pert vesztett a csíkszeredai polgármesteri hivatal a magyarellenes feljelentéseiről 

ismert Dan Tanasă vezette egyesülettel szemben: a városházának el kell távolítania a színház 

épülete előtt felvont székely és városzászlókat. Amennyiben a döntés jogerőre emelkedik, 

nem lesz a városban olyan közterület és közhivatali épület, amelyen ki van tűzve a székely 

lobogó. 

 

Kulcsfontosságú a közösségi lét Szebenben 
2017. március 9. – Krónika 

Tizenegy éves a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ, amelynek tevékenységét Serfőző 

Levente értékelte a Krónikának. Az intézmény vezetője, a HÍD – Szebeni Magyarok 

Egyesületének elnöke elégedett az eddigi eredményekkel, hiszen egyre többen kapcsolódnak 
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be rendezvényeikbe, és új terveik is vannak. „Kulcsfontosságú a magyar közösségi lét és 

összefogás, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a fiataloknak szóló programokra – mondta 

az elnök. 

 

Kolozsvári konferencia a szövetkezés fontosságáról 
2017. március 9. – Krónika 

A mezőgazdasági szövetkezetek megalakítása és működése volt a fő témája annak a 

mezőgazdasági konferenciának, melyet az Aranyosszéki Gazdák Egyesülete szervezett a múlt 

hétvégén Kolozsváron. A harmadik alkalommal megrendezett találkozón az egyesület elnöke, 

Moldvay Ákos bemutatta a szervezet tevékenységét és a jövőbeni terveit, és tájékoztatta a 

gazdákat az egyesületi tagság előnyeiről. Megköszönte ugyanakkor a magyar Földművelésügyi 

Minisztérium támogatását is. Kocsy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a Kárpát-

medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumát mutatta be a jelenlévőknek. Mint mondta, a 

fórum 21 magyarországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai 

magyar agrárszervezetet tömörít. A szövetség célja a Kárpát-medencei magyar 

gazdaszervezetek kapcsolattartásának elősegítése, tevékenységeik összehangolása, közösségi 

képviseletének ellátása. 

 

Életet adó anyanyelv 
2017. március 9. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az iskolai beiratkozások időszakában legalább annyi energiát 

kellene fektetni a mozgósításba, mint egy önkormányzati vagy parlamenti választás 

kampányában. Hiszen nem túlzás azt állítani, hogy itt dől el minden: az a magyar szülő, aki az 

előkészítő osztálytól kezdve román tannyelvű oktatási intézménybe íratja be gyermekét, nagy 

valószínűséggel lemondhat arról, hogy unokája magyarul meséljen neki kedvenc játékáról, 

állatáról”. 

 

Magyarul fog tájékoztatni a RegioJet a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom 
vonalon 
2017. március 8. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos március 7-én találkozott a RegioJet közlekedési 

vállalat képviselőjével és a kétnyelvűsítésről tárgyaltak. Nemsokára kétnyelvűen kapnak 

tájékoztatást a RegioJet utasai a Pozsony és Komárom között közlekedő vonalon. 

 

Dr. Molnár Imre: el kell sajátítanunk az Esterházy János által képviselt értékeket 
2017. március 8. – hirek.sk 

Gróf Esterházy János élete és 60 évvel ezelőtt bekövetkezett mártírhalála felvidéki magyar 

közösségünk XX. századi történelmének legjelentősebb meghatározó tényezője, amely 

múltunkkal szembesít és az általa tanúsított mindenkori helytállásra is kötelez. Egyebek 

mellett jelenkorunk számára is tanulságokkal szolgáló életművéről, személye és tettei 
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megítéléséről, továbbá rehabilitálásának esélyeiről Molnár Imre történésszel, Esterházy-

kutatóval, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatójával beszélgetett a hirek.sk. 

 

Elhunyt Hecht Anna 
2017. március 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Szerdára virradóra, 67 éves korában elhunyt Hecht Anna karnagy, pedagógus, a hazai magyar 

kulturális élet egyik kiemelkedő alakja. 1998−99-ben fél éven át a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége megbízott országos elnöke volt. A pedagógusszövetséget képviselve 

1999-től 2006-ig a Szlovák Köztársaság Kormánya Nemzetiségi Tanácsának tagja volt. A 

2001-ben megalapított Somorja és Vidéke Kulturális Társulásban az anyanyelven való 

művelődés fontosságát, az anyanyelv ápolását hangsúlyozó programok vezetője volt. 

2004−2006-ig a Nagyszombati kerületi Tanügyi Hivatal elöljárójaként dolgozott. Közösségi 

munkája és aktív közéleti tevékenysége elismeréseként Hecht Anna 2016-ban Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 

 

Vuk Jeremić: A szerb kormányban sem polgárai, sem a szomszédos országok 
nem bíznak 
2017. március 8. – Pannon RTV 

A szerb kormány nem képes garantálni a polgárai biztonságát és a migrációs válságra sem tud 

megfelelő választ adni – áll Vuk Jeremić szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az 

államfőjelölt szerint a Magyar Kormánynak nem kellett volna fizikai határzárat, vagy újabb 

kerítést építeni, ha Belgrád ellenőrizné, hogy kiket enged az ország területére. Kiemelte: a 

menekültválság 2015-ös tetőzése óta a Nemzetbiztonsági Tanács mindössze kétszer ült össze 

Szerbiában. 

 

Pásztor Bálint: Vuk Jeremić durva hazugságokat fogalmazott meg 
Magyarországgal szemben 
2017. március 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szerb elnökjelölt nyilatkozatával igyekszik aláásni a kitűnő szerb-magyar viszonyt. A 

legerélyesebben elítélem Vuk Jeremić mai nyilatkozatát, amelyben a szerbiai kormány ellen 

irányzott támadása részeként durva hazugságokat fogalmazott meg egy szomszédos, baráti 

állammal szemben. Neki, mint volt külügyminiszternek, tudnia kellene, hogy a jószomszédi 

viszony és a regionális stabilitás az ország fejlődésének alapfeltételei - olvasható Pásztor 

Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagjának kiadott közleményében. 

 

Egy éve nyitották meg Szabadkán a Hungarikum Centert 
2017. március 8. – Pannon RTV 

Szerbiában ez a negyedik magyar áruk boltja. A vásárlók visszaigazolták a magyar termékek 

üzleteinek létjogosultságát, ezért a forgalmazó hamarosan újabb két üzletet kíván nyitni. A 

magyar termékek boltjainak célja, hogy kiemeljék a magyar termékeket a külföldi 
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árudömpingből és a minőségi termékekkel valamint a vásárlóbarát árakkal elnyerjék a 

fogyasztók bizalmát. 

 

Nem tenne jót a magyarok korlátozása Ukrajnának 
2017. március 8. – hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Nem szabadna hagyni a mostani rendkívül nehéz, polgárháborús ukrajnai helyzetben, hogy a 

kisebbségek nyelvi jogaival kapcsolatos problémák is eszkalálódjanak – erről beszélt 

Brenzovics László, a kijevi parlament magyar képviselője. A kárpátaljai politikus Brüsszelben 

a tervezett ukrajnai nyelvtörvény lehetséges károkozásaira hívta fel az európai politikusok 

figyelmét, akik különbözőképp állnak a kérdéshez. Az ukrajnai nyelvi jogokról és a 

kisebbségellenes új ukrán nyelvtörvénytervezetről számolt be az Európai Parlamentben 

Brenzovics László, a kijevi parlament magyar képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke. 

 

Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben 
2017. március 8. – Kárpátalja 

Az elmúlt hét végén folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett 

munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat. Tisztújító közgyűlést tartottak 

Beregszászban, Badalóban, Dédában, Haláboron, Técsőn, Bustyaházán, Csomafalván, 

Csongoron, Izsnyétén, Szürtében, Tégláson, Gálocsban és Eszenyben. 

 

Szabadnapot hirdettek Kárpát-Ukrajna kikiáltásának napjára Kárpátalján 
2017. március 8. - Kárpátinfo 

Március 15-én Kárpát-Ukrajna állami függetlenségét ünneplik Ukrajnában, egyben 

munkaszüneti nap is lesz Kárpátalján – jelentette ki Jaroszlav Halasz, a Kárpátaljai Megyei 

Államigazgatás sajtóosztályának vezetője. Az erről szóló rendeletet Hennagyij Moszkal, 

Kárpátalja Megyei Államigazgatás vezetője hozta nyilvánosságra. A nyilatkozatban a 

kormányzó kiemeli, hogy Kárpátalja története szempontjából ilyen fontos dátum megérdemli, 

hogy szabadnappá nyilvánítsák.  A dokumentum értelmében a kerületi közigazgatások 

vezetői, a vállalatok, szervezetek, intézmények igazgatói a március 15-ei munkanapot tegyék 

át április egyik szombatjára. Mint ismeretes, 1939. március 15-én kikiáltották ki a kérész életű 

Kárpát-ukrán állam függetlenségét. 

 

Nemet mondtak a kormányrendeletre 
2017. március 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatala február végén küldte el véleményezésre a 

muravidéki nemzeti közösséghez a kormánynak a nemzetiségileg vegyesen lakott területen 
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működő községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének 

és programjainak finanszírozásáról szóló kormányrendelet javaslatát. Mivel a dokumentum 

idén sem tartalmazza a nemzeti közösségek javaslatait, ezért a csúcsszervezet olyan tartalmú 

választ küldött vissza ma a hivatalhoz, amely szerint nem ért egyet a dokumentummal. 

 

Elvileg március 20-ától lehet pályázni a magyar kormány gazdasági 
támogatására 
2017. március 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

Február 17-én nyílt meg a Lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet irodája, 

mely a magyar kormány által biztosított 500 millió forint, illetve mintegy 1,6 millió euró 

anyagi támogatás pályázati úton történő megszerzésének lebonyolításával foglalkozik. A 

pályázatok benyújtásának kezdete elvileg március 20-a. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 8. – Kossuth Rádió 

Anyanyelv kontra államnyelv Konferencia Brüsszelben a kisebbségi nyelvi 

jogokról. 

Anyanyelv kontra államnyelv - Nyelvi kérdések az európai oktatási rendszerben címmel a 

kisebbségi oktatásügyről szóló konferenciát tartottak 2017. március 7-én az Európai 

Parlamentben. Felszólalt Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, aki arról 

beszélt, hogy önigazgató, versenyképes, anyagilag megfelelően ellátott oktatásügyre van 

szükségünk. "Nem szabad elfogadnunk az olyan eljárásokat, intézkedéseket, amelyek első 

látásra ugyan tetszetősek, de gyakorlatilag kisebbségellenesek, az emberi jogok, a tulajdonjog 

és a vallásszabadság ellen irányulnak, amelyek a jogállamiságot akarják felszámolni" - ez már 

Kelemen Hunor a Romániai Magyar Demokrata szövetség elnöke hangsúlyozta 

felszólalásában. Az ukrajnai nyelvi jogokról és a kisebbségellenes új ukrán nyelvtörvény-

tervezetről számolt be Brenzovics László, a kijevi parlament magyar képviselője, a KMKSZ 

elnöke. 

A március 10-i Székely Szabadság Napjáról tartottak sajtótájékoztató 

A március 10-i Székely Szabadság Napja előkészületeiről, a rendezvény programjáról tartott 

szerdán sajtótájékoztatót a főszervező: a Marosszéki Székely Tanács. László György elnököt 

kérdezte a Határok nélkül riportere. Március 10-én délután 4 kor kezdődik a Székely 

Szabadság Napja felvonulás. 
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A marosvásárhelyi rendezvénnyel párhuzamosan ötödik éve rendez Budapesten 

szimpátiatüntetést a Székelyföldért Társaság 

A marosvásárhelyi rendezvénnyel párhuzamosan ötödik éve rendez Budapesten 

szimpátiatüntetést a Székelyföldért Társaság, amelynek elnökét, Gyöngy-Mózes Árpádot 

kérdezte a Határok nélkül riportere. 

A vegyes házasságban élőkre és a bizonytalanokra összpontosítja beíratási 

kampányát a kerekasztal 

A vegyes házasságban élőkre és a bizonytalanokra összpontosítja beíratási kampányát a 

kerekasztal. A felvidéki magyar civilszervezetek ernyőszervezete együttműködik a 

szlovákoknak készülő, de a magyarokról szóló magyari.sk portállal, hogy minél több vegyes 

házasságban született gyereket írassanak be magyar iskolába. A Határok nélkül tudósítója 

Tóth Tibort, a Kerekasztal ügyvivő igazgatóját kérdezte. 

A temesvári Bartók Béla líceum a hétvégén harmadszor rendezte meg a 

Tálentum regionális természettudományi és informatikai verseny döntőjét 

A temesvári Bartók Béla líceum a hétvégén harmadszor rendezte meg a Tálentum regionális 

természettudományi és informatikai verseny döntőjét. Ez azon kevés multidiszciplináris 

verseny egyike, amelyen az erdélyi és vajdasági magyar diákok anyanyelvükön 

vetélkedhetnek kémia, biológia, fizika és informatika tantárgyban. A szombat esti 

eredményhirdetés után a Határok nélkül tudósítója a főszervező Erdei Ildikó iskolaigazgatót 

valamint a három korcsoport győzteseit kérte mikrofon elé. 

A gyulafehérvári egyházmegyei Caritas nehéz helyzetbe kerülhet amiatt, hogy a 

román kormány megvonta az állami támogatást februártól 

A gyulafehérvári egyházmegyei Caritas, amely jelentős szociális, beteg-és idősgondozói 

rendszert honosított meg és működtet Erdélyben, nehéz helyzetbe kerülhet amiatt, hogy a 

román kormány megvonta az állami támogatást februártól. Az RMDSZ közbenjárására kap 

némi állami támogatást, de a bizonytalanság hosszú távon lehetetlenné teszi a rendszer 

működését. 

 
 


