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Nyomtatott és online sajtó 
 

Horváth Anna döntött: lemond az alpolgármesteri tisztségről 
2017. március 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen, Határok Nélkül 

Bejelentette csütörtökön lemondási szándékát Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, aki 

ellen tavaly decemberben emeltek vádat befolyással üzérkedés és pénzmosás miatt. Az 

RMDSZ-es politikus Kelemen Hunor szövetségi elnökkel közös sajtótájékoztatóján elmondta, 

hogy a kincses városi képviselő-testület következő ülésén fog távozni az alpolgármesteri 

tisztségből, amelyet 2012 óta tölt be. Az RMDSZ kolozsvári szervezete elnöki posztjáról nem 

mond le. Kelemen Hunor a sajtótájékoztatón úgy vélekedett, hogy az alpolgármester ellen 

„karaktergyilkosságot" hajtott végre az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). Az 

RMDSZ elnöke szerint semmi sem indokolta az elöljáró eltiltásának öt hónapi fenntartását. 

Kelemen bejelentette, hogy felkérte Horváth Annát, töltse be az RMDSZ önkormányzatokért 

felelős ügyvezető alelnöki tisztségét, aki ezt elfogadta. 

 

Székely szabadság napja: átlépné az akadályokat az SZNT 
2017. március 9. – Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Határok Nélkül 

Bár a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal ismét akadályokat próbál gördíteni a székely 

szabadság napján tartandó tiltakozó megmozdulás szervezői elé, a Székely Nemzeti Tanács 

leszögezte: az eredeti forgatókönyv szerint tartják meg a pénteki rendezvénysorozatot. A 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) csütörtökön közleményben szögezte le: véleményük szerint a 

polgármesteri hivatal sajtónyilatkozatban közölt tiltása törvénybe ütközik, s a rendezvényt az 

eredeti forgatókönyv szerint tartják meg. Kincses Előd, a megmozdulás szervezőinek jogi 

képviselője az MTI-nek elmondta, a városháza nem is tájékoztatta a székely szabadság napja 

szervezőit, csupán a sajtóközleményben rögzítette álláspontját. 

 

Kelemen Hunor: Florea húsz éve magyarellenes módon nyilvánul meg  
2017. március 9. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

A marosvásárhelyi polgármester az elmúlt húsz évben mindig is magyarellenes módon 

nyilvánult meg - jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke csütörtöki kolozsvári 

sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy Dorin Florea ismét akadályokat próbál gördíteni a 

székely szabadság napján tartandó tiltakozó megmozdulás elé. Az RMDSZ elnöke az MTI 

kérdésére válaszolva megjegyezte: „Dorin Florea már nem tudja meglepni”. Csak azon 

csodálkozik, hogy még mindig vannak olyan magyar emberek Marosvásárhelyen, akik nem 

veszik észre Florea magyarellenességét.  
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/horvath-anna-dontott-lemond-az-alpolgarmesteri-tisztsegrol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szekely-szabadsag-napja-atlepne-az-akadalyokat-az-sznt
http://itthon.transindex.ro/?hir=46304
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SZNT: az eredeti forgatókönyv szerint zajlik a Székely Szabadság Napja  
2017. március 9. – transindex.ro, Bihari Napló 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal szerdán 

sajtónyilatkozatban közölt tiltása törvényszegő, a péntekre meghirdetett székely szabadság 

napja az eredeti forgatókönyv szerint zajlik majd. Az SZNT csütörtöki közleménye szerint a 

csendőrség és a közlekedésrendészet vezetői a polgármesteri hivatal említett nyilatkozata 

után is megerősítették a szervezőknek, hogy félpályás útlezárást biztosítanak a felvonulók 

számára székely vértanúk emlékműve és a prefektúra között.  

 

Kelemen: nem volt szó az RMDSZ kormányra lépéséről 
2017. március 9. – Krónika 

Cáfolta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, hogy kormányra lépne a szövetség a 

Szociáldemokrata Párttal (PSD). Csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre 

elmondta: még csak nem is tárgyalt az RMDSZ Liviu Dragnea kormányfővel az esetleges 

kormányra lépésről. Szerinte a hír „forgatókönyv-gyárosok" kitalációja.  

 

Interpellációban panaszkodik a marosvásárhelyi katolikus líceumra az oktatási 
miniszternél egy PMP-s képviselő  
2017. március 9. – transindex.ro, maszol.ro 

Interpellációban fordult az oktatási miniszterhez a Népi Mozgalom Párt (PMP) Maros megyei 

parlamenti képviselője, Marius Paşcan, aki bevallása szerint "törvénytelenséget" észlelt a 

marosvásárhelyi iskolahálózat jóváhagyása és a Római Katolikus Teológiai Gimnázium ügye 

kapcsán. Paşcan azt állítja, a helyi tanács nem tartotta be annak az oktatási minisztériumi 

rendeletnek az előírásait, amelyet a Maros megyei tanfelügyelőségnek küldött a szaktárca a 

megyei iskolahálózat kapcsán.  

 

Nevekkel bővítették a politikai foglyok csíkszeredai emlékművét 
2017. március 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A kommunista diktatúra még élő meghurcoltjainak kezdeményezésére neveket felsorakoztató 

kőlapokkal bővítették a politikai foglyok 2000-ben avatott csíkszeredai emlékművét. 227 

csíki mártírnak, börtönviseltnek a nevét olvashatjuk, és a névsor még bővülhet. 

 

Koszorú helyett adományt várnak Kolozsváron a kommandói iskola javára 
2017. március 9. – Krónika 

Koszorúmegváltásra biztosítanak lehetőséget az idei kolozsvári március 15-ei 

megemlékezésen: az így befolyó adományokból a Kovászna megyei Kommandó település 

leégett iskolájának újjáépítését támogatják – tájékoztatott közleményében az ünnepi 

eseményeket szervező RMDSZ kolozsvári szervezete.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46309
http://www.kronika.ro/belfold/kelemen-nem-volt-szo-az-rmdsz-kormanyra-lepeserol
http://itthon.transindex.ro/?hir=46305
http://itthon.transindex.ro/?hir=46305
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77776-nevekkel-b-vitettek-a-politikai-foglyok-csikszeredai-emlekm-vet
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/koszoru-helyett-adomanyt-varnak-kolozsvaron-a-kommandoi-iskola-javara
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Marosvásárhely: tiltakozásba kezdenek a katolikus gimnázium tanulóinak szülei 
2017. március 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Március 13. és 17. között minden délelőtt 10 és 11 óra között egyórás tiltakozást tart a 

prefektúra épülete előtt a Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport – számolt be csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Csíky Csengele és Szatmári Zsolt. A marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Líceum megalakításának előzményeiről beszélt a két szülő, akik a különböző 

hivataloktól kikért iratokat is bemutatták az újságíróknak, kezdve a 2015. augusztus 31-én 

kelt alapítási dokumentumtól, amely a tanfelügyelőség határozatát tartalmazza, tanusítva, 

hogy átcsoportosítással létrehozzák a katolikus gimnáziumot. Ezt a határozatot 2016. 

szeptember 13-án, azaz rá egy évre támadta meg jogi úton a polgármesteri hivatal oktatási 

ügyekért felelős szakosztálya – ismertették az okiratokat, megfogalmazva azt a kérdést is, 

hogy miért vártak egy évig, hiszen az iskolaalapításban a legnagyobb hivatali tényező a 

polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat és a katolikus iskolát egy évig fenntartották, 

működtették. 

 

Célzott támogatást kap több Kolozs megyei magyar oktatási intézmény a 
megyei tanácstól  
2017. március 9. – transindex.ro 

40 millió lej kiosztásáról döntött csütörtöki rendkívüli tanácsülésén a Kolozs Megyei Tanács, 

amelyet az önkormányzatok kapnak különböző fejlesztésekre. Az ÁFÁ-ból származó 40 millió 

lejből a magyar közösségeknek megszavazott rész meghaladja a 7,5 millió lejt; ennek nagy 

része a polgármesteri hivatalok által kért beruházásokra szánt - ismertette Szőcs Endre 

megyei tanácsos. Célzott támogatásban részesül többek között a dési magyar óvoda és iskola, 

a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceum, valamint az aranyosgerendi óvoda. 

 

Markolók törtek szét 15. századi kőfaragványokat Kolozsvár főterén 
2017. március 9. – maszol.ro, transindex.ro 

Szinte hihetetlen, de véletlenül vették észre a régészek, hogy felújítási munkálatok kezdődtek 

Kolozsvár főterének leletekben gazdag részén. A Főtér nyugati oldalát a tervek szerint május 

végéig gyalogos övezetté alakítanák, a munkálatok elkezdése előtt viszont nem gondoskodtak 

a kötelező régészeti felügyeletről, pedig az érintett terület az egykori római várost, Napocát is 

fedi, 1898-ig pedig több épület is állt itt. Az Erdélyi Történeti Múzeum munkatársa állította le 

a munkálatokat két héttel ezelőtt, akkor gótikus és római kori leleteket mentett ki a 

markológépek karmai közül, azóta egy barokk fogadalmi kapu alapja is előkerült. Az ásatás 

eddigi eredményeiről kérdezték Csók Zsolt régészt, aki szerint a városvezetés nem fogja fel, 

hogy milyen ritka lehetősége adódott a város örökségének feltárására. 

 

Eltávolítják a székely zászlót a Kovászna megyei tanács ülésterméből  
2017. március 9. – transindex.ro 

Eleget tesz a brassói ítélőtábla végleges döntésének, és eltávolítja a székely zászlót a Kovászna 

megyei tanács ülésterméből - közölte Tamás Sándor, a testület elnöke. A megyei tanácselnök 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77785-marosvasarhely-tiltakozasba-kezdenek-a-katolikus-gimnazium-tanuloinak-szulei
http://itthon.transindex.ro/?hir=46310
http://itthon.transindex.ro/?hir=46310
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/77761-markolok-tortek-szet-15-szazadi-k-faragvanyokat-kolozsvar-f-teren
http://itthon.transindex.ro/?hir=46313
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felidézte, a brassói ítélőtábla fenntartotta a Kovászna megyei törvényszék korábbi ítéletét, 

amely a prefektusi hivatalnak adott igazat. Ez utóbbi azért indított pert a megyei tanács ellen, 

mert az törvényes alap nélkül kitűzte a székely zászlót. A Magyar Polgári Párttól ajándékba 

kapott lobogót a pénteki nap folyamán eltávolítják. Tamás Sándor ugyanakkor örömmel 

nyugtázta, hogy a bíróság elismerte Székelyföld és a székely zászló létét. 

 

RMPSZ: akadályozás helyett segítsenek 
2017. március 10. – Krónika 

Értetlenségének adott hangot a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) 

elnöksége azzal kapcsolatban, hogy a Maros megyei tanfelügyelőség – a tanintézet 

bizonytalan jogi helyzetére hivatkozva – nem engedélyezi a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Gimnázium előkészítő osztályaiba való beiratkozást. Mint rámutatnak: a döntés 

ellehetetleníti a gimnázium működését, holott a tanfelügyelőségnek az oktatás 

folytonosságának fenntartására kellene törekednie. Az elnökség úgy véli: a törvény nem 

kényszerítette erre a lépésre az intézményt, hiszen a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által 

indított ügyben még nem született jogerős döntés. „Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, 

hogy az anyanyelven történő oktatáshoz való jogot, akár állami, akár felekezeti jellegű, az 

ország alkotmánya garantálja” – hangsúlyozza az RMPSZ. 

 

Székely szabadság: így provokáld a magyarodat 
2017. március 10. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „még arról sincs valódi, igazán széles körű konszenzus, hogy 

miben is áll az az autonómia, amiért évről évre a vásárhelyi önkormányzat gerjesztette 

feszültség közepette vonulgatni kell. Amíg az erdélyi magyar közélet összes szereplője 

RMDSZ–MPP-stül, EMNP-stül, erdélyi és Székely Nemzeti Tanácsostul nem képes végre 

összeülni, hogy alapos és átfogó tárgyalások után közös, egyértelmű és mindenki által 

felvállalt autonómiakoncepciót dolgozzanak ki, amelynek a parlamenti beterjesztését is 

közösen támogatják, addig a felvonulás alig tűnik többnek marketingfogásként jól 

alkalmazható pótcselekvésnél. Ami után a szervezők és a résztvevők csöndben hazamennek, 

elégedetten nyugtázva: most megint jól megmutattuk. Aztán egy évig megint marad minden a 

régiben”. 

 

Nyelvhasználati felmérés készül Kassán 
2017. március 9. – hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A Kassai Magyarok Fóruma (KMF) polgári társulás 2017. március 6-a és április 26-a között 

nyelvhasználati felmérést végez Kassán. A felmérés célja megtudni: Kassán hol, mikor, 

milyen gyakran beszélnek (beszéltek) magyarul az emberek. Ezen kívül a válaszadók 

javaslatot tehetnek, hogy milyen módon lehetne Kassán még több helyen használni a magyar 

nyelvet. 
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Pénteken tüntetés lesz a krasznahorkai vár alatt 
2017. március 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Csendes tüntetéssel tiltakoznak majd a nemzeti műemléknek számító krasznahorkai várat 

megrongáló öt évvel ezelőtti tűzesetet követő újjáépítés lassú üteme ellen március 10-én 

Krasznahorkaváralja lakosai. Közben a Gombaszögi Nyári Tábor aktivistái performanszt 

szerveznek a településen. 

 

Őry Péter: Esterházy János erkölcsi példaként szolgál számunkra 
2017. március 9. – hirek.sk 

Gróf Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott az Egy 

Jobb Komáromért Polgári Társulás a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesülettel közösen 

szerdán este a felvidéki mártírpolitikus Nádor utcai emléktáblájánál, ahol a történelmi Vitézi 

Rend és a Komáromi Szerekesgazda Hagyományőrző Egyesület tagjai álltak díszőrséget. A 

rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Molnár Imre történész, Esterházy-kutató, a Pozsonyi 

Magyar Intézet igazgatója és Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának 

elnöke is. 

 

A Híd módszertani változásokat szeretne a szlovák nyelv oktatásában 
2017. március 9. – bumm.sk 

A Híd a szakemberekkel együtt új módszertant szeretne kidolgozni a magyar tannyelvű 

általános iskolákban a szlovák nyelv oktatására vonatkozóan. A memorizálás helyett az élő 

kommunikációra törekednének.  

 

Kassán tartotta első klubtalálkozóját a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók 
Szövetsége 
2017. március 9. – Felvidék Ma 

A tavaly ősszel alakult szövetség bemutatkozó, tervismertető tanácskozását idén januárban 

tartották Révkomáromban. A fiatalok nemcsak saját álmaik megvalósítására törekszenek, 

hanem a felvidéki magyar vállalkozók összefogására is, hozzájárulva ezzel a vidék 

gazdaságának fejlesztéséhez. A regionális klubtalálkozó-sorozat tapasztalatcsere és 

ismerkedés céljából indult, első helyszíne pedig a kassai Rovás volt. 

 

Gróf Esterházy János halálára emlékeztek Érsekújváron 
2017. március 9. – hirek.sk 

A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae civil szervezete március 7-én, gróf Esterházy 

János halála 60. évfordulójának előestéjén engesztelő szentmisével és emlékműsorral 

emlékeztek a mártírhalált halt felvidéki politikusra az érsekújvári római katolikus 

plébániatemplomban. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170309111635/Penteken-tuntetes-lesz-a-krasznahorkai-var-alatt.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170308203223/Ory-Peter-Esterhazy-Janos-erkolcsi-peldakent-szolgal-szamunkra.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/09/a-hid-modszertani-valtozasokat-szeretne-a-szlovak-nyelv-oktatasaban
http://felvidek.ma/2017/03/kassan-tartotta-elso-klubtalalkozojat-a-szlovakiai-magyar-fiatal-vallalkozok-szovetsege/
http://felvidek.ma/2017/03/kassan-tartotta-elso-klubtalalkozojat-a-szlovakiai-magyar-fiatal-vallalkozok-szovetsege/
http://www.hirek.sk/itthon/20170309191834/Grof-Esterhazy-Janos-halalara-emlekeztek-Ersekujvaron.html
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Főnix PT = Libertate PT 
2017. március 10. – Új Szó 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Pátria rádiónak adott interjúban elmondta, 

a Libertate nem kamuszervezet, hanem a szlovákiai civilszervezetek között a magyar kormány 

nemzetpolitikai szövetségese, tulajdonképpeni stratégiai partnere, melyen keresztül a 

kormány nemzetpolitikai céljait valósítja meg. Elmondása szerint az ilyen társulásokon 

keresztül tudják a leggyorsabban kijuttatni a határon túli területekre a támogatásokat, illetve 

a Libertate ebből a pénzből tud majd szervezeteket, programokat, konferenciákat, 

rendezvényeket támogatni. Az államtitkár szerint a Főnix sem kamuszervezet volt, hasonló 

célt töltött be, mint a Libertate most, ám támogatása már tavaly megszűnt. „Ők valószínűleg 

tavaly kaptak utoljára pénzt, ezt a szerepet a Libertate fogja átvenni” – nyilatkozta. 

 

Vuk Jeremić átadta az államfőválasztáson való részvételhez szükséges 
aláírásokat 
2017. március 9. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Vuk Jeremić is átadta az államfőválasztáson való részvételhez szükséges aláírásokat a 

Köztársasági Választási Bizottságnak, mintegy 15 ezret. Jeremić elmondta, hogy azért indul a 

választásokon, mert egyre nagyobb a szakadék a gazdagok és a szegények között az 

országban. Hozzátette, a polgárok jobbat érdemelnek és meg kell változtatni a rendszert, mert 

az már nem az emberek érdekét védi. Jeremić kiemelte, azért március 9-én adta át a jelölését 

támogató aláírásokat, mert ez a nap a megosztottság és a belső ellentétek szimbóluma, amire 

többé nem szabadna, hogy sor kerüljön Szerbiában. 

 

Magyarkanizsa: A VMSZ regionális lakossági fórumon állt ki Vučić elnökjelölt 
mellett 
2017. március 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Csókai, törökkanizsai és magyarkanizsai tagjai előtt tartott lakossági kampányfórumot tegnap 

este Magyarkanizsán a Vajdasági Magyar Szövetség. A városháza dísztermét dugig megtöltő 

hallgatóság mellett az eseményen megjelent a vajdasági magyar párt teljes vezetése, élén 

Pásztor István elnökkel. Az összejövetel első szónoka, házigazda mivoltából eredően 

Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere volt, aki a VMSZ és a Szerb Haladó Párt 

közötti stabil együttműködés folytonosságát látja a koalíciós elnökjelölt támogatásában. A 

felszólalók sorát Pásztor István, a VMSZ elnöke zárta, aki Szabadkához hasonlóan 

Magyarkanizsán is kihangsúlyozta, hogy a párt közösségépítő célkitűzései, ezzel együtt a 

vajdasági magyar közösség pozíciói is megerősödnek azzal, ha Aleksandar Vučić kerül ki 

győztesként az április 2-i elnökválasztásból. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=318481
http://pannonrtv.com/web2/?p=318481
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21213/Magyarkanizsa-A-VMSZ-regionalis-lakossagi-forumon-allt-ki-Vucic-elnokjelolt-mellett.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21213/Magyarkanizsa-A-VMSZ-regionalis-lakossagi-forumon-allt-ki-Vucic-elnokjelolt-mellett.html
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Nagy Aranyérmet kapott az Óbecsei Gimnázium 
2017. március 9. – Pannon RTV 

A március 8-án zárult újvidéki Nemzetközi Oktatási Kiállítás a legmagasabb elismeréssel, 

Nagy Aranyéremmel jutalmazta az Óbecsei Gimnáziumot. Az elismerésért az itteni iskolák 

mellett montenegrói, horvátországi és bosznia-hercegovinai tanintézmények is versenyeztek. 

Óbecsén az idén csaknem hetvennel kevesebb elsős iratkozik be a középiskolákba, mint ahány 

befejezi a nyolcadik osztályt. Miodrag Basarić igazgató szerint a gimnázium jövője 

szempontjából ezért lenne nagyon fontos regionális oktatási központtá fejleszteni Óbecsét. 

 

Bocskor Andrea: fontos mérföldkő az ukrajnai vízummentesség eléréséhez az 
EP szakbizottságának támogatása 
2017. március 9. – MTI, Webrádió, hirado.hu 

Apró, de fontos mérföldkő az ukrajnai vízummentesség eléréséhez az Európai Parlament 

belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottságának (LIBE) támogatása - jelentette ki 

Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében 

csütörtökön. Az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága 

csütörtökön megszavazta az ukrán állampolgárok vízummentes beutazásáról szóló jelentést. 

Bocskor Andrea kiemelte, a vízummentesség hosszú folyamata végéhez közeledik, amelynek 

eredményeképpen az ukrán állampolgároknak lehetőségük nyílik jobban megismerni az 

Európai Unió országait és részt venni a külföldi oktatási- és csereprogramokban. Hozzátette, 

a kárpátaljai magyarok is egyszerűbben, kisebb költséggel tarthatnak kapcsolatot az 

anyaországgal. 

 

Ukrán járat indul Budapestről Kijevbe 
2016. március 9. – karpatalja.ma 

Az ukrán nemzeti légitársaság ötéves szünet után újra indítja az egész évben naponta 

közlekedő Kijev-Budapest járatot június 15-től. A tájékoztatás szerint a magyar utasok az 

Ukraine International járatain kijevi átszállással továbbrepülhetnek Bangkok, Amman, 

Teherán, Almati, Asztana, Jereván, vagy Vilnius felé, illetve a belföldi járatokkal elérhetik 

Odessza, Lviv és Harkov városát. 

 

A HMDK támogatásának köszönhetően tudtak csak működni 
2017. március 9. – Huncro.hr 

A következő hetekben azon 14 (HMDK-s) horvátországi magyar szervezet vezetőjével 

beszélgetünk, amelyeket 2012-ben – teljes mértékben ok nélkül – kizártak a zágrábi 

Kisebbségi Tanács támogatási rendszeréből, semmibe véve azt a tényt, hogy ezek az 

egyesületek több évtizedes múlttal rendelkeznek, és szorgalmasan dolgoztak magyarságunk 

megmaradásáért. Működésükkel és az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=318513
http://webradio.hu/hirek/kulfold/bocskor_andrea_fontos_merfoldko_az_ukrajnai_vizummentesseg_eleresehez_az_ep_szakbizottsaganak_tamogatasa
http://webradio.hu/hirek/kulfold/bocskor_andrea_fontos_merfoldko_az_ukrajnai_vizummentesseg_eleresehez_az_ep_szakbizottsaganak_tamogatasa
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-jarat-indul-budapestrol-kijevbe/
http://www.kepesujsag.com/hmdk-tamogatasanak-koszonhetoen-tudtak-csak-mukodni/
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soha semmilyen kifogás ellenük fel nem merült, mégis lenullázták őket. Sója Dénes, a 

horvátországi magyarság akkori parlamenti képviselője a Kisebbségi Tanács tagjaként szó 

nélkül tudomásul vette a tragikusnak nevezhető fordulatot, mi több, szavazatával támogatta 

azt, hogy ezek a magyar egyesületek egyetlen lipa támogatást se kapjanak az országos 

Kisebbségi Tanácstól. Az egyesületek egyetlen bűne az volt, hogy a HMDK-hoz tartoztak. 

 

Újabb nagyméretű beruházások a Darázsi járás területén 
2017. március 9. – Huncro.hr 

A Horvát Vizek közhasznú társaság főigazgatójával tárgyalt Jankovics Róbert parlamenti 

képviselőnk és a Darázsi járás vezetői: Stipan Sašlin elöljáró és Sipos Sándor elöljáró-

helyettes. Múlt hét szerdán fogadta parlamenti képviselőnket és a Darázsi járás vezetőit 

Zoran Đuroković, a Horvát Vizek főigazgatója. Több, a Darázsi járásra, de elsősorban 

Kiskőszegre vonatkozó tervről, beruházásról is megegyeztek a találkozón. 

 

Hercegszőlősön HMDK-alapszervezet alakult 
2017. március 9. – Huncro.hr 

A járási központban alakítandó magyar szervezet ötlete nem új, de a helyiek most látták 

időszerűnek, hogy formálisan is létrejöjjön. Az alakuló ülésre múlt pénteken került sor. Az 

alakuló ülésen először egy 17 tagú elnökséget választottak. A vezetőség tagjai alelnöknek 

Andócsi Jánost és Kóbia Máriát választották meg, az elnök pedig Kettős Lívia lett. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 9. – Kossuth Rádió 

Lemond tisztségéről Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere 

Lemond tisztségéről Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere. Tegnap Kelemen Hunorral, 

az RMDSZ elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón jelentette be döntését. Önkormányzati 

ügyvezető alelnökként folytatja, megtartja városi tanácsosi mandátumát is. Kelemen Hunor, 

az RMDSZ elnöke úgy vélte: Horváth Anna ellen karaktergyilkosságot hajtott végre a DNA.  

Fontos fordulat történt a Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatása kapcsán is 

megvádolt Markó Attila egy másik ügyében 

Fontos fordulat történt a Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatása kapcsán is megvádolt 

Markó Attila egy másik ügyében. Visszaküldte a romániai legfelsőbb bíróság az ügyészségnek 

azt az iratcsomót, melyben Markó Attilát és további kilenc személyt azzal vádolnak, hogy 

túlértékelt egy visszaszolgáltatott földterületet a restitúciós ügynökség tagjaként.  
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http://www.kepesujsag.com/ujabb-nagymeretu-beruhazasok-darazsi-jaras-teruleten/
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A pénz számolva jó – A muravidéki magyarok közvetlenül szeretnék az állami 

finanszírozást megkapni 

A Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatala február végén küldte el véleményezésre a 

muravidéki nemzeti közösséghez a tevékenységük és programjaik finanszírozásáról szóló 

kormányrendelet javaslatát. Mivel a dokumentum idén sem tartalmazza a nemzeti 

közösségek javaslatait, ezért a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség azt 

válaszolta a hivatalnak, hogy nem ért egyet a dokumentummal. Horváth Ferenc elnököt 

Aradon érte el telefonon a Határok nélkül riportere. 

2015. november 1-je óta működik a Délvidék magyar többségű 

önkormányzataiban a falugondnoki szolgálat 

2015. november 1-je óta működik a Délvidék magyar többségű önkormányzataiban a 

falugondnoki szolgálat. A segítségre egyre nagyobb szükség van a szegénység miatt, mondja 

Csikós László, a Vajdasági Magyar Szövetség  szakpolitikusa. 

Fiatalít a Székely Nemzeti Tanács: Március 10-én a Székely Szabadság napján 

fiatalok is helyet kaptak a szónokok között 

Idén, a Székely Szabadság Napján hangsúlyos szerepet kapnak a fiatalok. A marosvásárhelyi 

rendezvényen a Székely Nemzeti Tanács üzenetét Szűcs Péter, az Erdélyi Magyar Ifjak 

szervezetének országos alelnöke, a Marosszéki Székely Tanács alelnöke tolmácsolja majd.  

A Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján ismertette az iskola jelenlegi helyzetét 

A Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport csütörtöki  marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján 

ismertette az iskola jelenlegi helyzetét és a csoport által tervezett tiltakozó akciókat. A szülők 

képviselői elmondták: a beiskolázással kapcsolatos bizonytalan helyzetet a marosvásárhelyi 

polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatósága tartja fenn azáltal, hogy az oktatási 

minisztérium ismételt kérése ellenére sem hajlandó részletes jelentésben megindokolni a 

város iskolahálózatára vonatkozó javaslatát.  

Négy önkormányzati óvoda kapacitását bővítik Kassán  

Négy önkormányzati óvoda kapacitását bővítik Kassán, köztük a magyar óvoda férőhelyeinek 

számát is. Nagyon nagy  szükség van erre, mert  egy  2015-ben meghozott egészségügyi 

rendelet értelmében a magyar óvodának csökkentették a létszámát, ugyanis egy gyermekre 

négy négyzetméternyi helyre van szükség. Ezt a magyar óvoda épületében nem tudták 

biztosítani, így egy osztálynyi létszámú gyermeket vesztettek.  

 
 


