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Potápi Árpád : a horvátországi magyarság ma nagyobb reménnyel tekinthet a 
jövőbe 
2017. március 12. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu, Magyar Idők, Vajdaság.ma, Gondola.hu, 

Hírek.sk, Webrádió 

A horvátországi magyarság ma nagyobb reménnyel tekinthet a jövőbe - hangsúlyozta Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a 

drávaszögi Bellyén, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (MMDK) 

központi, március 15-i ünnepségén mondott beszédében. Kifejtette: ez annak köszönhető, 

hogy a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége immár újra megerősödve 

képviselettel rendelkezik a horvát parlamentben, és így hatékonyabban szolgálhatja a 

horvátországi magyar nemzetrész jövőjének ügyét. Továbbá - szavai szerint - a széljárás is 

kedvező, mert a zágrábi száborban ismét nemzeti gondolkodású vezetés nyert többséget. 

 

New Yorkban műsorral és szoboravatással ünnepeltek a helyi magyarok 
2017. március 12. – MTI, Híradó.hu, Origó, Mandiner, Gondola.hu 

New Yorkban műsorral és szoboravatással ünnepelték a helyi magyarok az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc 169. évfordulóját. Az ünnepséget helyi idő szerint vasárnap 

délelőtt a manhattani Riverside-on lévő Kossuth-szobornál tartották, és a Riverside parkban 

felavatták az 1956-os emlékművet. Az ünnepség díszvendége Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának helyettes államtitkára volt. 

 

Szili Katalin részvételével emlékeztek a dél-franciaországi magyarok 
2017. március 12. – MTI, Magyar Idők, 444.hu, Gondola.hu, Webrádió 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke részvételével emlékeztek 

meg a dél-franciaországi Cote d,Azur-i Francia-Magyar Egyesület tagjai Nizzában az 1848-

1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójáról - tájékoztatta 

vasárnap a helyi magyar egyesület az MTI-t. Szili Katalin a szombat délután rendezett 

ünnepségen az anyanyelv megtartásának fontosságát hangsúlyozta.  

 

A szabadságharc évfordulójára emlékezett a kárpátaljai Rahó és környéke 
magyarsága 
2017. március 12. – MTI, kormany.hu 

Ökumenikus templomi istentisztelettel és iskolások ünnepi műsorával emlékezett vasárnap a 

kárpátaljai Rahón a város és a hozzá tartozó járás településeinek szórványmagyarsága az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára, a rendezvényen Grezsa István 

kormánybiztos mondott beszédet. A Rahói járás állami közigazgatási hivatalának épületében 

tartott ünnepség résztvevőit köszöntő beszédében a rendezvény fővédnöke, Grezsa István, a 
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Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa úgy fogalmazott, "koronként más és 

más helytállást követel a haza szolgálata: egyszer a vértanúságot, másszor egyáltalán a puszta 

megmaradás parancsát. Most azért dolgozunk, hogy a Kárpát-medence magyarlakta régiói 

megmaradjanak annak, amik mindig is voltak; ha visszatalálunk önazonosságunkhoz, akkor 

meglesz az erőnk ahhoz, hogy emelkedő nemzetként, bizakodva tekintsünk jövőnkbe". 

 

Cserkészek ünnepi műsorával emlékeztek 1848. március 15-re Washingtonban 
2017. március 12. – MTI, Kormany.hu, Magyar Demokrata, VS.hu, Ma.hu, Gondola.hu,  

Cserkészek ünnepi műsorával emlékeztek 1848. március 15-re Washingtonban, ahol beszédet 

mondott Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

is. Szombaton este a washingtoni magyar nagykövetség épületében gyermekek szavalták 

kórusban a Nemzeti dalt és emlékeztek felolvasásokkal a székelyföldi 1848-ra. A washingtoni 

magyar cserkészcsapat adott ünnepi műsort, és a Kossuth-nótákkal megénekeltette a 

vendégeket is. 

 

Latorcai Csaba köszöntője a helyi magyarság ünnepén 
2017. március 12. – MTI, Kormany.hu 

Ünnepi műsor keretében emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról március 11-én Münchenben, a Magyarország Müncheni Főkonzulátusa és a 

Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség. A rendezvényen beszédet mondott a 

Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára is. Dr. Latorcai 

Csaba köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Magyarország újkori történelmének egyik 

meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk alapköve mindaz, ami a Kárpát-medencében, 

Európa közepén, 1848 tavaszától, 1849 nyaráig történt. 

 

Hangot adtak a közösség akaratának a székely szabadság borús napján 
2017. március 10. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A kormány és a székely nép legitim képviselői közötti párbeszéd elkezdését követelték 

petíciójukban pénteken a székely szabadság napján Marosvásárhelyen összegyűlt tüntetők, 

akik zuhogó esőben, a szokásosnál kisebb számban vettek részt a Postaréten szervezett 

megemlékezésen. A rendezvényen és az azt követő felvonuláson nem történt incidens. A 

Románia kormányának és parlamentjének címzett petíciót a székely vértanúk emlékműve 

mellett felállított pódiumon olvasta fel Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

alelnöke, és „Autonómiát!” felkiáltással fogadta el az összegyűlt tömeg. Ebben az MTI szerint 

leszögezték, hogy a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúlag és ismételten kinyilvánítják: 

követelik Székelyföld területi autonómiáját. „Székelyföldnek akár feldarabolása, akár egy 

nagyobb közigazgatási egységbe tagolása ellentmond a közösség akaratának, ellentmond 

Románia vállalt nemzetközi kötelezettségeinek” – állapították meg. 
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Pánczél Károly: az autonómia nem alku tárgya 
2017. március 10. – MTI, Magyar Idők, Híradó.hu, Gondola.hu, Transindex, 444.hu 

Az autonómia nem alku tárgya, az autonómia jár - hangoztatta a székely szabadság napján, 

pénteken Budapesten rendezett megmozduláson az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának elnöke. Pánczél Károly (Fidesz) szerint "az autonómia követelését egy őshonos 

nemzeti kisebbségnek nem szabad feladnia", a román politikának pedig fel kell ismernie, 

hogy az autonómia nem szeparatizmus, "más jogainak csorbításával nekik nem lesz több". 

 

Fidesz: a Ceaușescu-rendszert idézik a székelyek elleni fellépések 
2017. március 10. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro 

A Fidesz szerint a román hatóságok mindent megtesznek azért, hogy a székelyek 

autonómiatörekvéseinek ne legyen helyük és a székely szabadság napját se ünnepelhessék 

meg méltó módon. Magyarország azonban nem tűri az alapvető nemzetiségi jogok lábbal 

tiprását – mondta Gulyás Gergely, a kormánypárt frakcióvezető-helyettese pénteken, a 

székely szabadság napján tartott budapesti sajtótájékoztatóján. A politikus szerint 

Romániában – évek óta erősödő módon – jogellenesen vegzálják a magyarságot. Úgy 

fogalmazott, a román hatóságok által a székelyekkel szemben alkalmazott, „a puha diktatúrát 

idéző eszközökre” jó példa, hogy Marosvásárhelyen – ahol a Székely Nemzeti Tanács 

megemlékezést és tüntetést tart pénteken – a polgármesteri hivatal mindössze tíz ember – de 

nekik is csak a járdán – vonulását engedélyezte. 

 

Cáfolt magyarellenesség – Florea visszaszólt Kelemennek 
2017. március 10. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt szeretné, hogy Marosvásárhely konfliktuszóna legyen – 

véli Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester. Az elöljáró a szövetségi elnök azon 

nyilatkozatára reagált, amelyben magyarellenesnek nevezte Floreát. „Az, hogy Kelemen 

Hunor egy ideje badarságokat beszél, már nem lep meg! Nyilatkozata arra derít fényt, hogy 

nem érdekli a város fejlődése, és nem érdeklik a választópolgárok sem. (...) Messziről látszik, 

hogy ő azt szeretné, Marosvásárhely konfliktuszóna legyen, mert ez neki megfelel. Nekem az 

a kérdésem, hogy kinek válik ez a hasznára? A marosvásárhelyieknek semmiképpen nem! 

Megfigyeltem, hogy az ehhez hasonló állásfoglalások mindig az olyan események környékén 

jelennek meg, amelyekből egyesek politikai tőkét próbálnak kovácsolni. Ami engem illet, 

tiszteltem, tisztelem és képviselem a város magyarságát, Kelemen Hunorral ellentétben, aki 

másként tekint a románokra és az ő értékeikre. Az ő nyilatkozataitól eltérően engem a tetteim 

jellemeznek" – mutatott rá Dorin Florea a sajtónak pénteken elküldött nyílt levelében. 
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RMDSZ: megálljt kell mondani egyes intézményeknek 
2017. március 10. – Krónika 

Egyes intézmények alkotmányos hatásköreiken túllépve vesznek részt a hatalmi harcokban, 

ezért kellett a parlamentnek nyilatkozatot elfogadnia, amelyben bírálta az államfőt – mondta 

a Krónikának Márton Árpád képviselő. Végre ki kellett mondani, hogy megállj, Románia nem 

jogállam, egyes intézmények túllépik az alkotmányos hatásköreiket, ezért vissza kell terelni 

őket az alkotmányosság keretei közé – ezzel indokolta a Krónikának Márton Árpád, az 

RMDSZ képviselőházi frakciójának helyettes vezetője, hogy a parlament két háza – az 

RMDSZ szavazataival is – szerdai együttes ülésén nyilatkozatot fogadott el. Amelyben azzal 

vádolta meg Klaus Johannis államfőt, hogy „elbitorolta" a parlament hatásköreit. 

 

Maros megyei RMDSZ: Marius Pascan etnikai feszültségeket szít  
2017. március 10. – transindex.ro 

„A magyarellenes kirohanásairól ismert Marius Pascan újból bebizonyította, hogy semmi más 

nem érdekli, csak az etnikai feszültségeknek a szítása azáltal, hogy az oktatási 

minisztériumnál és a prefektúrán is panaszt tett, ezzel próbálva gátolni a Római Katolikus 

Teológiai Gimnázium ügyének rendezését" - közölte az RMDSZ Maros megyei szervezete 

azzal kapcsolatosa, hogy a PMP-s képviselő interpellációban fordult a tanügyminiszterhez a 

katolikus líceummal kapcsolatban.  

 

Tüntetni készülnek a marosvásárhelyi katolikus líceumért a szülők,; az RMDSZ 
támogatja a tiltakozást  
2017. március 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ támogatja a civilek által kezdeményezett jövő heti tiltakozó akciót a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum mellett - közölte pénteken Péter Ferenc, 

az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke. "Fontos kiemelni, hogy a Római Katolikus 

Teológiai Líceum helyzete nem pártpolitikai, hanem közösségi ügy, így arra van szükség, hogy 

a civilek és politikum vállvetve dolgozzanak a probléma megoldásán. Az RMDSZ minden 

olyan kezdeményezésben partner, amely a katolikus iskolát, szülőket, oktatókat és tanulókat 

segíti, azonban ébereknek kell lennünk és nem engedhetjük meg, hogy ezt az ügyet etnikai 

feszültségkeltésre használják. Mi Maros megyeiek, marosvásárhelyiek pontosan tudjuk, hogy 

ezeknek a próbálkozásoknak mennyire negatív hatása van a közösségre. Minden ilyen jellegű 

ténykedés bomlasztó hatású és jelen esetében azért is veszélyes, mert eltereli a figyelmet a 

valós problémáról, akadályozva ennek megoldását" - áll Péter közleményében.  

 

Átadták a Gyarmathy-ösztöndíjakat  
2017. március 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Pénteken tizennegyedik alkalommal adták át a Gyarmathy ösztöndíjakat Kalotaszentkirály-

Zentelkén, a helyi kultúrotthonban, ahol a diákok a Megfogyva bár, de törve nem címmel 

mutatták be ünnepi műsorukat. Az egybegyűlteket házigazdaként Lakatos András, az Ady 
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Endre Általános Iskola igazgatója köszöntötte, majd Póka András György polgármester 

tartott ünnepi beszédet.  

 

Sepsiszentgyörgyön is megemlékeztek a székely szabadság napjáról 
2017. március 10. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Sepsiszentgyörgyön is megemlékeztek a székely szabadáság napjáról. A háromszéki 

megyeközpont Turul-emlékművénél tartott megemlékezésen több mint 300-an vettek részt. 

Antal Árpád polgármester az Agerpres hírügynökségnek úgy nyilatkozott: a mai nap üzenete 

az, hogy a Romániában élő magyarság kéri az őt megillető jogok elismerését és betartását. 

Kovászna megye tanácselnöke, Tamás Sándor azt mondta, jelenlétével a magyar közösség 

kéréseit támogatja, a többi között Székelyföld területi autonómiájának igénylését. Az egy órás 

megemlékezést követően a résztvevők egy csoportja autóbuszokkal a marosvásárhelyi 

megemlékezésre indult. 

 

„A bíróság betiltotta a székely zászlót, és ezzel elismerte Székelyföld létezését” 
2017. március 10. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Székelyföld létezik, állapította meg jogerős ítéletében a brassói táblabíróság, amely elrendelte 

a székely zászló eltávolítását a háromszéki önkormányzat gyűlésterméből, mutatott rá Tamás 

Sándor. A Kovászna megyei közgyűlés elnöke a Megyeinfón jelentette be hogy pénteken 

eleget tesznek a brassói táblabíróság döntésének és a gyűlésteremben, a címer alá felállított 

zászlók közül eltávolítják a kék-arany színű lobogót, Kulcsár Terza József MPP-s politikus 

adományát. Tamás Sándor ugyanakkor idézett a bíróság jogerős ítéletéből, amely 

megállapítja, hogy „ez a zászló, de facto, Székelyföld zászlója, és kitűzésének törvényességi 

elemzése ebből a feltevésből indul”, majd a bírósági indoklás később úgy utal rá mint 

„Székelyföld kék-arany színű zászlója”. „A napnál is világosabb, hogy Romániában egy 

bíróság véglegesen elismerte, hogy létezik Székelyföld és annak van egy zászlója. Az már egy 

másik kérdés, hogy ezt a zászlót nem lehet kitűzni a megyei önkormányzat gyűléstermébe”, 

mondta Tamás Sándor. 

 

Bodó Barna: erdélyi magyar fesztiválipar van születőben 
2017. március 10. – maszol.ro 

Kizárólag a közösség érdekében szervezett fesztiválokat tartja értelemmel telítettnek Bodó 

Barna politológus. Az ismeretterjesztő szakíró a szerkesztésében megjelent, romániai magyar 

fesztiválokról szóló civil évkönyv csütörtöki, csíkszeredai bemutatóján bírálatokat is 

megfogalmazott. 

 

Érvénytelenítette a törvényszék Pásztor megyei tanácselnöki kinevezését 
2017. március 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

Érvénytelenítette a Bihar megyei törvényszék a megyei tanács azon határozatát, mely révén 

Pásztor Sándort (RMDSZ) választotta a testület elnökévé, Traian Bodea (ALDE) és Ioan 

Mang (PSD) pedig alelnöki tisztségbe került. Az Agerpres beszámolója szerint a Bihar megyei 

törvényszék a felperesnek, azaz a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) adott igazat, amely azzal 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/autonomia.php?id=206106&cim=sepsiszentgy%C3%B6rgy%C3%B6n_is_megemlekeztek_a_szekely_szabads%C3%A1g_napj%C3%A1r%C3%B3l
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/77837-a-birosag-betiltotta-a-szekely-zaszlot-es-ezzel-elismerte-szekelyfold-letezeset
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77856-bodo-barna-erdelyi-magyar-fesztivalipar-van-szulet-ben
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ervenytelenitette-a-torvenyszek-pasztor-megyei-tanacselnoki-kinevezeset
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érvelve támadta meg a Bihar megyei tanács 2016.06. 28/152-es és 153-as határozatát (az első 

a tanácselnök, a második az alelnökök megválasztását szentesíti), hogy a többségben lévő 

PSD-ALDE-RMDSZ szövetség megyei tanácsosai nem tartották be a szavazás titkosságát 

előíró jogszabályt. 

 

Günther Dauwen: ha félünk az autonómiától, akkor az sokkal több problémát 
szül 
2017. március 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az Európai Szabad Szövetség (EFA) pártigazgatója szerint az autonómia szükségességét 

igazolja az a tény is, hogy a román csendőrség kettős mércét alkalmaz, és bírságokat rótt ki a 

tavalyi székely szabadság napján az autonómia igényét hangoztató Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) aktivistáira. Günther Dauwen, a 46 európai autonómia- és függetlenedéspárti 

politikai alakulatot tömörítő párt igazgatója egy szombati kolozsvári sajtótájékoztatón beszélt 

a székely szabadság napján tartott tavalyi és idei marosvásárhelyi megmozdulás 

tapasztalatairól. 

 

Ügyintézés – Váradon magyarul is? 
2017. március 11. – Bihari Napló 

Egyeztet az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) itteni szervezete a váradi önkormányzattal 

arról, hogy magyar nyelven is lehessen ügyeket intézni az önkormányzatnál. A 

formanyomtatványok fordítására önkénteseket várnak. 

 

Stefano Bottoni: felkészültség és kecsegtető jövőkép kellene az autonómiához 
2017. március 11. – szekelyhon.ro 

Nem fest optimista képet a székelyföldi autonómia esélyeiről Stefano Bottoni. A Románia és 

Magyarország történetét egyaránt kutató olasz származású történészt a marosvásárhelyi 

felvonulás apropóján kérdezték. 

 

A minőségre helyezik a hangsúlyt – Beruházások a Sapientia kolozsvári karán 
2017. március 12. – Krónika 

Új eszközöket vásároltak a Sapientia kolozsvári karának tanszékei számára, a felsőoktatási 

intézmény ugyanakkor ősztől doktori képzést indít. A felsőoktatási intézmény kolozsvári 

karán nemrég tartottak tisztújítást. 

 

Leonard Orban: nem csatlakozunk a visegrádi négyekhez 
2017. március 12. – Krónika 

Románia nem csatlakozhat a visegrádi csoporthoz az Európai Unió jövőjét illető tárgyalások 

során, mert más az álláspontja bizonyos kérdésekben, főleg Magyarországgal és 

Lengyelországgal szemben – jelentette ki Leonard Orban. Az államelnöki tanácsost arról 

kérdezték a Digi 24 hírtelevíziónak adott interjúban, miért nem csatlakozik Románia a 
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visegrádi négyekhez az EU jövőjéről folyó tárgyalásokon, ahogy azt több román politikus is 

javasolták. 

 

Winkler: nemzeti ünnepünkön megerősítjük jövőbe vetett hitünket 
2017. március 12. – maszol.ro, transindex.ro 

Hunyad megyében idén vasárnap délelőtt a szászvárosi református vártemplom 

tanácstermében megtartott ünnepi műsorral indult a március 15-éhez kapcsolódó 

megemlékezések sora. Az ünnepi beszédet Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad 

Megyei Szervezetének elnöke mondta, aki a dél-erdélyi szórványközösségek jövőbe vetett 

hitének megerősítéséről beszélt. 

 

Minden nap tiltakozni fognak a katolikus gimnáziumért 
2017. március 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi prefektúra előtt fognak tüntetni a Civilek a katolikus iskoláért szülői 

csoport tagjai hétfőn délelőtt 10-11 óra között a polgármesteri hivatal és az iskolákért felelős 

igazgatóság ellen. Céljuk, hogy felhívják a polgármesteri hivatal és az iskolákért felelős 

igazgatóság figyelmét arra, hogy tartsák tiszteletben a tanügyi törvényt és az adófizető 

állampolgárok jogait, és tegyen azért, hogy a Római Katolikus Teológiai Gimnázium 

megmaradjon jogi személyiségként, és elindíthassa cikluskezdő osztályait. 

 

Tánczos Barna szenátor érintettként mentegetné az okirat-hamisítókat 
2017. március 13. – Krónika 

Visszaélt hatalmával és túllépte alkotmányos hatáskörét a DNA az alkotmánybíróság 

indoklása szerint. Eközben egy RMDSZ-es szenátor olyan bűncselekményt akar 

közkegyelemben részesíteni, amely miatt történetesen ellene is eljárás folyik. Mint ismert, 

Şerban Nicolae szociáldemokrata (PSD) szenátor nemrég módosító javaslatot terjesztett be a 

kormány közkegyelmet célzó törvénytervezetéhez, amelyben korrupciós bűncselekményre is 

kiterjesztené a közkegyelmet. Ugyanennek a tervezetnek a kapcsán Császár Károly Maros és 

Tánczos Barna Hargita megyei RMDSZ-es szenátor is módosító javaslattal élt, 

kezdeményezve a közkegyelmet egyebek mellett az okirat-hamisítás miatt elítéltek esetében. 

Tánczos vonatkozásában azért aggályos az indítvány, mivel a DNA 2014-ben hivatali 

visszaélés és okirat-hamisítás miatt bűnvádi eljárást indított a korábban az Állami 

Vagyonügynökséget (ADS) irányító politikus ellen egy föld-visszaszolgáltatási ügyben.  

 

Hiteltelenség, bizalmatlanság 
2017. március 13. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a DNA rekcumozását célzó kezdeményezések között se szeri, se 

száma a bűnözők felmentését szolgáló javaslatoknak. E téren az RMDSZ-es honatyák immár 

versenyt futnak a szociáldemokrata törvényhozókkal, és az alkotmánybíróság korábbi 

döntései tiszteletben tartásának igénye ürügyén számos bűncselekményt igyekeznek kivonni 

a büntető törvénykönyv hatálya alól. No de mekkora hitele van például annak, hogy az okirat-

hamisítással gyanúsított Tánczos Barna szenátor közkegyelemben részesítené az okirat-
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hamisítás miatt elítélteket? Miért adja a nevét egy törvényhozó olyan kezdeményezéshez, 

amelyhez személyes érdeke fűződik? Biztos, hogy a DNA ügyészeinek sok vaj van a fején, az 

ilyen és hasonló indítványok azonban növelik a társadalom gyanakvását az 

igazságszolgáltatás célkeresztjébe került politikusokkal szemben”. 

 

Modernizációs törekvések 
2017. március 11. – Magyar Idők 

Stratégiaváltásra van szükség, amely Székelyföldet is a modernizációs centrumok közé 

emelné, ahonnan minták sugároznának ki más, magyarok által lakott erdélyi régiókra is – 

mondta el a Magyar Időknek Bakk Miklós politológus. A Székely Konferencia fő szervezője 

úgy tervezi, hogy nem egyedi alkalom lesz a találkozó megtartása. 

 

Székelyföld területi autonómiája 
2017. március 11. – Dabis Attila – Sengel Ferenc – Magyar Idők 

Hamis az az előfeltevés, miszerint a területi autonómia sérti Románia alkotmányos rendjét, 

illetve annak egységes, oszthatatlan és nemzeti jellegét. A területi autonómia mint 

intézményes megoldás valójában nem sérti Románia alkotmányos rendjét. A magyarok 

Romániában nem nemzeti, etnikai autonómiára törekszenek. Bár sokan érdekeltek ennek a 

közkeletű félreértésnek elsősorban a román közvélemény felé történő tálalásában, érdemes 

tisztázni: az erdélyi magyarok népességének nagyjából 50 százaléka, a tömbben élő 

székelység területi alapú autonómiát szeretne. 

 

Figyelemfelkeltő tiltakozást tartottak Krasznahorkaváralján 
2017. március 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Tiltakozó megmozdulás volt pénteken Krasznahorkaváralján, a Kassát Zólyommal összekötő 

főútvonal településen áthaladó részén. A megmozdulás résztvevői a nemzeti műemléket 

megrongáló öt évvel ezelőtti tűzesetet követő újjáépítés lassú üteme ellen tiltakoztak. 

 

Szimpátiatüntetés volt Kassán a székely autonómiáért 
2017. március 10. – hirek.sk 

Kassán a Márai szobornál egy maroknyian gyűltek össze a marosvásárhelyi tüntetéssel egy 

időben, hogy kifejezzék együttérzésüket a székelyföldi autonómiatörekvésekkel és az 

önrendelkezésért küzdő erdélyi magyarokkal. 

 

Simon Zsolt pártalapításra készül? 
2017. március 10. – hirek.sk, Új Szó, Körkép 

A Hídból kivált, jelenleg független parlamenti képviselőként tevékenykedő Simon Zsolt nem 

kíván felhagyni politikai ambícióival. Az Aktuality.sk internetes hírportál értesülései szerint 

Simon Zsolt egy több kérdést is magába foglaló, személyével, illetve a jelenlegi politikai 

helyzettel, egy lehetséges új politikai erő létrehozásával, valamint a Most-Híd és a Magyar 
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http://magyaridok.hu/kulfold/modernizacios-torekvesek-1478623/
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Közösség Pártja (MKP) egymással szembefordult képviselőnek esetleges összekovácsolásával 

kapcsolatos véleményét firtató közvélemény-kutatást végeztetett el. Simon ezeket az 

információkat ugyan megerősítette, ám az idei megyei, illetve a jövő évi helyhatósági 

választásokon személy szerint nem kíván elindulni. 

 

Gútai iskolaügy: A Rákóczi szülői szövetségének bizalmát is elveszítette az 
igazgató 
2017. március 11. – bumm.sk 

Több mint valószínű, hogy a II. Rákóczi Ferenc alapiskola igazgatójának, Bagita Juditnak 

meg vannak számlálva a napjai tisztségében, ugyanis már a tanintézmény szülői szövetsége 

sem támogatja őt. Minderről csütörtökön döntött a tagság.  

 

Nyolc párt szerepelne sikeresen a választásokon 
2017. március 11. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Ha az elmúlt két hónapban került volna sor a parlamenti választásokra, akkor azt a voksok 27 

százalékát begyűjtve a jelenlegi kormánykoalíció legerősebb láncszemének számító, Irány-

Szociáldemokrácia (Smer-SD) nyerte volna meg - derül ki a Median SK közvélemény-kutató 

ügynökség felmérésből. A második helyet a Szabadság és Szolidaritás (SaS) szerezte volna 

meg 15,5 százalékkal, míg a harmadikat 10 százalékkal a Szlovák Nemzeti Párt (SNS). A 

törvényhozásba további 5 párt jutott volna még be. A Híd a voksok 6,5%-át, az MKP 4,5%-át 

kapta volna. 

 

Esterházy János még ma is mutatja az utat 
2017. március 11. – Felvidék Ma 

Isten kegyelméből: EMBER címmel regionális Esterházy-megemlékezésre került sor március 

10-én a Nagykürtösi járásban, a politikus halálának hatvanadik évfordulója alkalmából. 

Nagycsalomján és Ipolynyéken is Esterházy János emberségességét, áldozatvállalását és 

megingathatatlan hitét hangsúlyozták. 

 

A 60 éve mártírhalált halt Esterházy Jánosra emlékeztek Kassán 
2017. március 12. – hirek.sk 

Esterházy János mártírhalált halt felvidéki magyar politikusra emlékeztek vasárnap délelőtt 

Kassán. „Esterházy János mai napig tartó népszerűségének alapja, hogy ő nem csupán egy 

megválasztott politikusa volt a felvidéki magyaroknak, hanem egyenes, nyílt, rokonszenves 

jelleme, gerincessége, bátran és következetesen vállalt véleménye, illetve nem utolsó sorban 

sziklaszilárd keresztény hite olyan személyiséggé formálták, aki a maga korában mindenki 

által elismerten, valóban a felvidéki magyarság vezetője volt“ – hangoztatta ünnepi 

beszédében Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja 
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Magyar történelmi emlékhelyet avattak Nagyabonyban 
2017. március 12. – hirek.sk 

A Dunaszerdahely melletti Nagyabonyban a Magyar Közösség Pártja alapszervezete 

emlékhelyet alakított ki az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és eszméjének emlékére. A 

településen ez idáig még nem volt egy méltó emlékhely, ahol tisztelettel adózhattak volna a 

magyar történelem jeles időszakai előtt, ezért is döntöttek magyar történelmi emlékhely 

kialakítása mellett. Az emlékhelyet közadakozásból hozták létre. 

 

Átadták a felújított tornaljai református templomot 
2017. március 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A 15. században késő gótikus stílusban épült tornaljai református templom állagmegóvást 

szolgáló tetőcserén esett át. A felújítás 3 millió forintos támogatásból valósult meg, a Teleki 

László Alapítvány lebonyolításában. Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális 

örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára beszédében a Rómer Flóris Terv 

célkitűzéseiről és azok jelentőségéről beszélt. Rámutatott: a határon túli épített történelmi 

örökség megóvását célzó, tavaly indított program azt az üzenetet hordozza a Kárpát-medence 

magyarságának, hogy a magyar kormány minden magyarra figyel, erősíteni akarja 

közösségeiket, mert azok ereje adja a nemzet jövőjét. 

 

A szabadságharcra emlékeztek Keviben 
2017. március 12. – Pannon RTV 

Ünnepi műsorral emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra Keviben a Móra 

István Művelődési Egyesület tagjai. Az est folyamán felléptek a helyi óvodások és iskolások. A 

„Ládafia” csoport előadásában Móra László verseit hallgathatta meg a közönség. Az előadás 

mellett kiállították a gyerekeknek a forradalom tematikáját feldolgozó rajzait is. 

  

Tiszaszentmiklóson a haranglábnál emlékeztek 
2017. március 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Tiszaszentmiklóson is megünnepelték az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 

169. évfordulóját. A falu mintegy 300 főnyi magyar lakossága 2000 óta ünnepli hivatalosan is 

ezt a nemzeti ünnepet. A megemlékezés szentmisével kezdődött a temetői kápolnában, 

amelyet Fiser János helybeli plébános mutatott be. Az alkalmi művelődési műsorra a kápolna 

melletti harangláb tövében került sor. Ünnepi beszédet Oláj Tibor, Csóka Község Képviselő-

testületének elnöke mondott. 

  

Topolya: Az 1848/49-es szabadságharcra emlékeztek 
2017. március 12. – Vajdaság Ma 

Az idén is közösen emlékezett az 1848/49-es magyar szabadságharcra a Vajdasági Magyar 

Szövetség topolyai községi és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt topolyai-kishegyesi körzeti 
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szervezete. A koszorúzással egybekötött megemlékezésre a Nyugati temetőben a Hősök 

sírjánál került sor. 

  

Március 15-ei megemlékezés és falunap Horgoson 
2017. március 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Horgos március 11-én ünnepli a falu napját. A javaslat nyolc évvel ezelőtt született meg, 

hamarosan pedig az erre vonatkozó döntést is meghozta a helyi közösség tanácsa, éspedig 

annál az oknál fogva, hogy 1771-ben ezen a napon vette meg Kárász Miklós, a falu alapítója, a 

mai Horgos területét Mária Teréziától. A falunappal együtt megtartották az 1848/49-es 

magyar forradalomra és szabadságharcra való megemlékezést is. 

  

„De szellemét a tűz nem égeté meg…" címmel tartottak ünnepi műsort Zentán 
2017. március 12. – Vajdaság Ma 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztek vasárnap este 

a zentai Művelődési Ház színpadán. Ceglédi Rudolf a város polgármestere beszédében 

kiemelte, „a népek tavaszán egész Európán végig söpört a forradalom hulláma. 

Magyarországon is olyan államot szerettek volna, amelyben nincsenek születési előjogok, 

ahol minden polgárnak joga van dönteni a sorsa felett, és amelyben a nemzetek tagjai 

felelősek egymásért. Ezt jelentette a 12 pont alatt szereplő három szó: egyenlőség, szabadság, 

testvériség.” 

  

Muzslya: A forradalom hőseire emlékeztek 
2017. március 12. – Vajdaság Ma 

Emlékezzünk 1848/49-es forradalom hőseire! címmel tartottak ünnepi műsort ma Muzslyán. 

Elsőként szentmisét szolgáltattak a Szűz Mária Szent Neve templomban, amelyet Golob Felix-

Srečko plébános celebrált. Az ünneplő közösség a szentmisét követően átvonult a Muzslai 

Petőfi Sándor MME előtti Petőfi-szoborhoz, ahol koszorút helyeztek el, emlékezve a márciusi 

ifjakra. 

 

Zenta: Koszorúzás a magyar szabadságharc áldozatainak emlékére 
2017. március 12. – Vajdaság Ma 

A zentai Felsővárosi köztemetőben vasárnap délután főhajtással és koszorúzással emlékeztek 

az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc elesett hőseire. Az emlékhelynél a zentai 

Cor Jesu Kamarakórus előadásában szólalt meg a Magyar Himnusz. Juhász Lassú Kornélia, a 

Városi Könyvtár munkatársa köszöntötte a megjelenteket. Történelmi visszatekintést Pataki 

Tibortól, a Községi Képviselő-testület alelnökétől hallhattak a jelenlévők. 

  

Bajmok: A kaponyai csata emlékművénél is koszorúztak 
2017. március 12. – Pannon RTV 

Bajmokon is megemlékeztek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepség 

Töröky Pál kántor sírjának megkoszorúzásával kezdődött. A tiszteletadás a kaponyai csata 
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emlékművénél folytatódott. Bajmok és környékének magyar lakossága a falu paprenyacsai 

temetőjében gyülekezett, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait. Töröky Pál valamikor 

bajmoki kántor volt, aki részt vett a 169 évvel ezelőtti eseményekben. 

  

Diplomaosztó az MTTK-n 
2017. március 10. – Pannon RTV 

64 végzős hallgató vehette át szombaton diplomáját a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon. A diplomaosztón az intézmény vezetője is felszólalt, aki sok szerencsét és 

kitartást kívánt a friss diplomásoknak. Lepeš Josip, megbízott dékán szerint „a tanítóképzés 

és az óvópedagógus-képzés továbbra sem vesztette el létfontosságát, hiszen a mostani 

problémák, tehát a kevesebb osztály, a kevesebb tagozat csak egy rossz társadalmi jellemnek 

a megnyilvánulásai.” 

  

Zenta: Húsz felsőoktatási intézmény mutatkozott be 
2017. március 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Húsz szerbiai felsősoktatási intézmény mutatkozott be szombaton délelőtt a Zentai 

Gimnázium épületében megtartott oktatási kiállításon, amelyet három középiskola, az 

Egészségügyi Középiskola, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, valamint a Zentai 

Gimnázium közösen hívott életre. A rendezvény elsődleges célja Tóth Vásárhelyi Anita, az 

Egészségügyi Középiskola pszichológusa elmondása szerint az volt, hogy az intézmények 

diákjai betekintést nyerhessenek azokba a továbbtanulási lehetőségekbe, amelyeket a hazai 

felsőoktatási intézmények kínálnak számukra, és ezáltal esetlegesen kedvet kaphassanak az 

itthoni továbbtanuláshoz is. 

  

Nyílt nap a Magyar Tanszéken 
2017. március 11. – Pannon RTV 

Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén folyó oktatási és kreatív 

tevékenységeinek részleteibe nyerhettek tekinthettek ma be az érdeklődők. A fiatalok az 

iratkozási feltételekről és a felvételi vizsgáról is informálódhattak a nyílt napon. A résztvevők 

egy próbatesztet is kitölthettek, amely a felvételi vizsgák konkrét előkészítőjeként is szolgál az 

egyetem iránt érdeklődő fiatalok számára. 

  

Lakossági fórumot tartott a VMSZ Topolyán 
2017. március 11. – Pannon RTV 

Lakossági fórumot tartottak tegnap Topolyán a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői. A 

rendezvényen kifejtették, a Szerb Haladó Párttal az elmúlt időszakban korrekt koalíciós 

partnerséget alakítottak ki önkormányzati, tartományi és köztársasági szinten is. Annak 

érdekében, hogy a vajdasági magyarság érdekeit továbbra is érdemben tudják képviselni, 

hogy folytatódjanak a kulcsfontosságú fejlesztések és továbbiak valósuljanak meg, a VMSZ 

Aleksandar Vučićot támogatja az április 2-ai elnökválasztáson. 
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Tordai Esttel zárult a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat 
2017. március 12. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Tordai Esttel – a magyarországi Bihartorda, az erdélyi Aranyostorda és a bánáti Torda 

műkedvelőinek a fellépésével – tegnap befejeződött a Tordai Művelődési Napok 

rendezvénysorozat. Az eseményt Kormányos László, a Csóka Művelődési és Oktatási Központ 

igazgatója nyitotta meg. 

  

Van piaca a magyar termékeknek 
2017. március 12. – Magyar Szó 

A Tisacoop magyarkanizsai kereskedelmi vállalat huszonöt éves fennállása alatt a magyar 

élelmiszer-ipari termékek importjára helyezte a hangsúlyt. 2000 óta kizárólag a magyar 

termékek importálásával és értékesítésével foglalkoznak. Mára majdnem hetven embert 

foglalkoztat a vállalat, így biztosítva munkalehetőséget a községbelieknek. Körmöci Károly 

igazgató helyettes a jelenről és a jövőről, a lehetőségekről számolt be. 

 

A Bethlen Gábor Alap támogatásában részesült ifj. Hidi Endre szobrászművész 
2017. március 12. – karpatalja.ma 

2016 a külhoni magyar vállalkozók éve volt Magyarországon, ennek keretében több 

kárpátaljai fiatal is támogatásban részesülhetett, köztük ifjabb Hidi Endre szobrász- és 

keramikusművész. Hidi Endre a Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor Alap 

pályázatának keretében igényelte szobrász- és kerámiaműhelye eszközállományának 

fejlesztését, célul tűzve ki a kárpátaljai magyarság hagyományőrző és népművészeti 

örökségének ápolását. A felújított műhely megnyitójára március 11-én került sor 

Nagydobronyban. 

  

Ünnepi közgyűlés a református egyházban 
2017. március 12. – karpatalja.ma 

Az igaz istenfélelem és a reményteljes jövőbe vetett bizalom jegyében tartotta meg a 

Kárpátaljai Református Egyház lelkészszenteléssel egybekötött közgyűlését március 11-én. Az 

ünnepi rendezvénynek a beregszászi református templom, majd a Rákóczi-főiskola átriuma 

adott otthont. „Vizsgáljátok meg a mindennapjaitokat, szolgáljatok hálából, és hallgassatok az 

Úr szavára!” – kezdte az ünnepi istentiszteletet prédikációjával a kerületi püspök, Zán Fábián 

Sándor.  

  

Óvodapedagógusok számára tartottak konferenciát Beregszászban 
2017. március 11. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség március 10-én Új távlatok a kisebbségi óvodai 

nevelésben címmel szervezett konferenciát a kárpátaljai magyar óvodapedagógusok számára. 

Az egynapos konferencia helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felsőfokú Szakképzési Intézetének tetőterében található Fodó Sándor Kulturális Központ 
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volt. Orosz Ildikó, a KMPSz elnöke nyitóbeszédében a kárpátaljai magyar óvodák szerepének 

fontosságát hangsúlyozta. 

  

Egy minden tekintetben építkező líceum  
2017. március 12. – Lajos Mihály – Kárpátalja 

„Erős várunk nékünk az Isten” – írta híres énekében Luther Márton, a félezer éve kezdetét 

vett reformáció megindítója. De nemcsak református és más vallású líceumaink, általában 

anyanyelvi oktatási intézményeink, hanem megannyi gazdasági és szociális problémával 

küszködő, ráadásul újabban asszimilációs tervekkel „bombázott” nemzetrészünk számára is 

Isten a legfőbb erő, a legerősebb vár, akinek megtartó erejére számíthatunk. Mindezek a 

gondolatok a Nagydobronyi Református Líceum kapcsán jutottak eszembe, melynek igazgatói 

irodájában az „Erős várunk nékünk az Isten” felirat fogadott, amikor felkerestem az oktatási 

intézményt. 

 

A csehországi magyarok megemlékeztek a szabadságharc évfordulójáról 
2017. március 11. – MTI, Híradó.hu 

A cseh- és morvaországi magyarok szombat délután Prágában emlékeztek meg az 1848/1849-

es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójáról. A nemzeti ünnep 

alkalmából a Cseh- és a Morvaországi Magyarok Szövetsége, valamint más csehországi 

magyar szervezetek képviselői, illetve a prágai magyar nagykövetség diplomatái Pető Tibor 

nagykövettel az élen koszorúkat és virágokat helyeztek el II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 

prágai emléktáblájánál a Kisoldali téren (Malostranské námestí). 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 10. – Kossuth Rádió 

1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat: bágyi 

Török János kollégiumi tanárt, martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és nagyváradi Horváth 

Károly földbirtokost, akik a Makk-féle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar 

forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. 

Idén is megemlékezést tartottak Sepsiszentgyörgyön a Székely Szabadság 

Napján  

Ma délelőtt a Székely Szabadság napjának első helyszíne azonban Sepsiszentgyörgy, ahol a 

hagyományoknak megfelelően idén is megemlékeztek a székely mártírokról, majd ezt 
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követően indulnak Marosvásárhelyre. A Határok nélkül tudósítója is részt vett a 

háromszékiek ünnepségén. 

Marosvásárhelyen a székely vértanúk vesztőhelyén állított obeliszknél 

kezdődött a székely szabadság napi központi megemlékezés 

Marosvásárhelyen, a Postaréten, a székely vértanúk vesztőhelyén állított obeliszknél 

kezdődött délután 4 órakor a rendezvény. A petíció felolvasása után a felvonulók elindultak a 

prefektúra főtéri épülete felé, ahol átadták a dokumentumot a  prefektúra képviselőjének. A 

székely szabadság napja utolsó mozzanataként a Kultúrpalotában átadták a Székely Nemzeti 

Tanács Gábor Áron-díját, amit idén az Európai Szabad Szövetség kapott. 

A Krasznahorkai vár felújításának elhúzódása miatt tiltakoztak a felvidéki 

Gombaszögi Nyári Tábor aktivistái 

Forgalomlassítással, szirénázással, harangzúgással tiltakoztak a Krasznahorkai vár 

felújításának elhúzódása miatt a felvidéki Gombaszögi Nyári Tábor aktivistái és a helyi 

lakosok is. Krasznahorka váralja komoly bevételtől esik el azáltal, hogy már öt éve nem 

látogatható az ország egyik legközkedveltebb középkori vára. Orosz Örssel, a figyelemfelkeltő 

akció főszervezőjével beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

Nincs közös magyar jelölt a szerbiai elnökválasztáson 

Nincs közös magyar jelölt a szerbiai elnökválasztáson – Szerbiában április másodikán 

elnökválasztást tartanak. A politikai erőpróbán tíznél több államfő-jelölt vesz részt. A hat 

vajdasági magyar párt közül három a jelenlegi kormányfőt támogatja.. Újvidékről jelentkezik 

a Határok nélkül riportere. 

A magyar kormány támogatásának köszönhetően idén 2 milliárd Ft jut 

óvodafejlesztésre Kárpátalján 

A magyar kormány által indított óvodafejlesztési programnak köszönhetően idén 2 milliárd 

Ft jut a kárpátaljai magyar óvodák felújítására, illetve újak nyitására. A Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség által végzett átfogó felmérés szerint a megyében szinte nincs olyan 

magyar óvoda, amely ne szorulna kisebb-nagyobb felújításra. Interjú Orosz Ildikóval, a 

KMPSZ elnökével. 

Beszélgetés egy temesvári fiatal vállalkozóval 

Egy fiatal temesvári vállalkozó – Kása Melinda – textilből és fából készít olyan játékokat, 

amelyek segítik a gyerekek fantáziájának fejlődését, egyben lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy a kicsik megismerkedjenek a különböző magyar népmesékkel. A játékkészítő a külhoni 

magyar fiatal vállalkozók évében a Bethlen Gábor Alaptól nyert támogatást tevékenységének 

bővítésére.  

  

 

 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 13. 
16 

Határok nélkül 

2017. március 11. – Kossuth Rádió 

Szent László-emlékév 2017 - a lovagkirály trónra lépésének 940-ik, szentté 

avatásának 825-ik évfordulója alkalmából – Cél: a keresztény egység erősítése 

Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága az idei esztendőt Szent László-emlékévnek 

nyilvánította a lovagkirály trónra lépésének 940-ik, szentté avatásának 825-ik évfordulója 

alkalmából. Az emlékév nem titkolt célja felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a 

keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket. Ő volt az első Árpád 

házi király, aki Lengyelországban született, magyar és horvát királyként uralkodott és a mai 

Szlovákia területén található Nyitrán hunyt el. Vajdaságban két templomot szenteltek fel 

tiszteletére. Ezek egyike a gombosi, ahol a vasárnapi szentmisén nyílt meg az emlékév.  

Arany János Balladamondó verseny Nagykőrösön - a költőóriás születésének 

200. évfordulójára emlékeztek a Kárpát-medencei versmondó, magyar diákok 

Legszebb verseit Nagykőrösön írta. Így tartják a helyiek Arany Jánosról, aki az alföldi 

kisvárosban is élt és annak református iskolájában tanítóskodott mintegy másfél évszázaddal 

ezelőtt. A költő emlékét az ódon iskolafalak, a tanítói lakás és számos tárgyi emlék, valamint 

kedvenc kertjének korabeli fái mellett az Arany János Balladamondó-verseny is őrzi. Az idei – 

a sorban immár tizenharmadik - versenyt a nagy költő születésének kétszázadik évfordulójára 

meghirdetett Arany János Emlékév honi nyitányaként rendezték meg az elmúlt hét végén. A 

hagyományoknak megfelelően külhoni középiskolások is érkeztek a versengésre. 

ÖKöR, vagyis az Összes Kötelező Röviden - Hiánypótló előadással léptek fel 

pécsi színészek délvidéki fiatalok előtt 

ÖKöR  -  Összes Kötelező Röviden. Ez a címe a pécsi Escargo hajója Színházi Nevelés 

Szövetkezet előadásának, amelyet most délvidéki fiatalok is láthattak a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet jóvoltából. A Délvidéken ugyan létezik több színház és egy 

gyermekszínház is, a középiskolás korosztálynak azonban nem készülnek  külön 

előadások.  Így tehát egyféle hiánypótló volt a pécsiek vendégszereplése, mondja Hajvert Lódi 

Andrea, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa. 

A délvidéki Fórum Kiadó egyre több fiatal szerző könyvét tudja megjelentetni 

Délvidéken sikeresen működik az újvidéki Fórum Könyvkiadó Intézet. A jelek szerint a 

jövőben sem jelent majd számukra gondot a kézirathiány, nagyon sok fiatal szerző könyvét 

tudják megjelentetni. Virág Gábor igazgatót kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

Amikor a szőlészet, borászat megélhetési lehetőség magyar családok számára és 

a borfesztivál kulturális rendezvény a programok  

A kárpátaljai magyarság központjának számító Beregszászon hétvégén rendezték meg a már 

hagyományosnak   számító 14. Beregszászi Nemzetközi Borfesztivál. Miközben a 

munkanélküliség sújtotta vidéken a borászat sok magyar család számára a megélhetést 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-11_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 13. 
17 

jelenti, addig a beregszászi borfesztivál a kárpátaljai magyarok számára az egyik legnagyobb 

kulturális rendezvény is az esztendőben. Részletek Iváncsik Attilától. 

Résztvevőinek -   az elmúlt hétvégén rendezték Kárpátalján a 14. Beregszászi 

Nemzetközi Borfesztivált.  

Népzenei és néptánc mesterképzés indult Kárpátalján A szervezők célja a magyar népi 

kultúra kincseinek terjesztése és a táncház mozgalom újjáélesztése a megyében. A tanfolyam 

színvonalát jelzi, hogy a foglalkozásokat Pál István Szalonna és a Magyar Állami Népi 

Együttes tagjai tartják. A képzésre népdal, néptánc, nagybőgő, brácsa, citera valamint hegedű 

kategóriában lehetett jelentkezni. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt elsőként 

Pál István Szalonna, Liszt-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője 

szólalt meg. 

  

Határok nélkül 

2017. március 12. – Kossuth rádió 

Kárpát-medencei körkép címmel rendeztek konferenciát a napokban 

Kárpát-medencei körkép címmel rendezet konferenciát a napokban a Magyarország 

Felfedezése Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Politikatörténeti Intézet. Erdélyi, 

vajdasági, felvidéki és kárpátaljai előadók részben történeti aspektusból, részben aktuális 

kutatási eredmények alapján mutatták be régiójukat. Erdélyi kutatókkal, Cseke Péter 

irodalom- és sajtótörténésszel, Berszán Réka, Rostás Zoltán, és Veres Valér szociológussal 

beszélgetett a Határok nélkül munkatársa a konferencia szünetében arról,  hogy van-e még 

ma szociográfiai kutatás?  Vannak-e erdélyi sajátosságai és mik a preferenciák? Milyen 

szerepet játszik a szociográfia a szórványkutatásban? 

Értéktárat építenek a felvidéki ipolybalogiak 

Épített örökségeket, szokásokat, régi használati tárgyakat, és viseletet - mindent meg kellene 

őrizni az utókornak. Ám ez igen nehéz feladat azokon a területeken, ahol a magyar lakosság 

egy részét kitelepítették, vagy elvándorolt, vagy annyira felgyorsult az asszimiláció, hogy nem 

csak az a gond, hogy ki gyűjtse össze az értékeket, hanem az is, hogy kinek. Pedig az felvidéki 

ipolybalogiak nagyon büszkék templomukra, a legenda szerint az 1300 évek elején itt őrizték 

a Szent koronát egy napig. Értéktárat építenek. 

A Bánság szerbiai részén található Magyarcsernye 

A Bánság szerbiai részén található Magyarcsernye. A falut csaknem teljes egészében 

magyarok lakják, de nagyarányú a fogyás. Öt év alatt a település lakosságának harmada 

vándorolt ki, de a többség vissza szeretne térni - mondja Bicók Tibor, magyarcsernyei 

tanácstag.  

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-12_18:30:00&ch=mr1
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A Nagykunsághoz kötődő lelkészek életútját és munkásságát bemutató kötetet 

jelentetett meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület 

Palástban címmel, a reformáció 500. évfordulója alkalmából, a Nagykunsághoz kötődő 

lelkészek életútját, munkásságát bemutató kötetet jelentetett meg a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Tudományos Egyesület. Közöttük van két Végvárhoz kötődő  lelkész is, ezért a kötet 

munkatársai a Temes megyei községben is bemutatták a kiadványt. A Határok nélkül 

tudósítója először a kötet szerkesztőjével, Örsi Julianna társadalomkutatóval beszélgetett. 

  

Kárpát Expressz 

2017. március 11. – M1 

Először mutatkozott be Kárpátalja önállóan a budapesti Utazás kiállításon 

A viski származású Pál István Szalonna muzsikájával nyílt meg a Kárpátalja stand a budapesti 

Utazás kiállításon, ahol Kárpátalja elsőként mutatkozott be önállóan. A magyar kormányzat 

kiemelt figyelmet fordít erre az elszakított országrészre és az ott élő magyarságra azzal, hogy 

25 millió forinttal támogatja az anyaországi csoportok utazását – mondta el Grezsa István 

kormánybiztos. 

Beszélgetés Zsukovszky Miklós derceni református lelkésszel 

Vasárnapi istentiszteletre hív a harang a kárpátaljai Dercenben. A közel 3000 lakosú, 

többségében magyarlakta nagyközségből az utóbbi időben sok fiatal ment külföldre dolgozni 

az ukrajnai gazdasági válság és az alacsony fizetések miatt. A nehéz helyzetbe került község 

legbiztosabb támasza az egyház, az Istenbe vetett hit. Ezt vallja a települése református 

lelkésze, Zsukovszky Miklós is. 

Ötödik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Református Borászok 

Versenyét  

Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Református Borászok 

Versenyén, a Borumon járt a Kárpát Expressz stábja. A megmérettetésnek ezúttal a felvidéki 

Léva és környéke ad otthont. 

Bemutatkozik Balázs Antal sepsiszentgyörgyi fafaragó mester 

A 80. Életévét maga mögött tudó nyugdíjas tanító, Balázs Antal sepsiszentgyörgyi kis 

műhelyében készíti kopjafáit. Kopjafáiban népe múltját, történelmét idézi meg. Legutóbb az 

1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából készített egy 

rendkívül különleges emléket. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-03-12-i-adas-3/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 13. 
19 

Térkép 

2017. március 11. - Duna World 

Felvidéken az iskolai beiratkozások majd csak áprilisban lesznek, de a szülők rendszerint 

jóval előbb elkezdenek otthon a témáról beszélgetni, főleg ha az ingázás vagy a tanítási nyelv 

javára kell döntést hozni. A Via Nova ifjúsági csoport évek óta folytat beiratkozási kampányt 

azért, hogy segítsenek a családoknak a döntésben. A kampány része idén egy promóciós film 

is, amelyhez idén egy család adta a nevét és arcát. 

Hiánypótlók és egyre népszerűbbek a Mathias Corvinus Collegium képzései Erdélyben. A 

jelentkezés négy és nyolc hetes kurzusokra osztott, úgynevezett e-learning képzésen és havi 

egy személyiség fejlesztő tréningen vehetnek részt. A programban a tanulók számos téma 

közül választhatnak, a modern kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, a 

társadalomtudományok és a közgazdaságtan mellett népszerű a pszichológia és a jog is. A 

program felvételi időszaka ez év áprilisában indul. 

Kárpátalján közel 100 olyan vállalkozás működik, amelyeket nők indítottak el és ők is 

vezetnek. Mivel az ukrán társadalomban szívesebben látják egy-egy kereskedelmi egység élén 

férfi társaikat, a hölgyek gondoltak egyet és szövetségbe tömörültek. Nem titkolt céljuk, hogy 

segítsenek egymásnak érvényesülni a piacon, ezzel lehetőséget nyújtva a fejlődésre és arra, 

hogy több munkahelyet tudjanak biztosítani női társaiknak. 

Réges-régen, amikor még nem volt tv, internet és számítógép, mondák és legendák ringatták 

álomba a gyermekeket. Egy fiatal székely vállalkozó ezeket a történeteket menti meg az 

utókor számára és gondolja újra a 21. századi gyerekek igényei szerint a Székelyföldi 

legendáriumban. A vállalkozó legújabb ötlete az erdélyi mini makett park, a brüsszeli makett 

park mintájára. Azt szeretne, ha minden erdélyi nemzetrész megtalálná a parkban a 

számukra érdekes épületek kicsinyített mását.  

A néptánc az életük, bár egyikük sem született bele a magyar népdal hagyományokba. Nyitott 

szemmel és szívvel jártak és tanultak és tanulnak ma is. A nagyváradi házaspár ma már 

nemcsak táncot tanít, hanem népdal éneklést is.  

A 120 éve született székely író, Tamási Áron előtt tiszteleg a nemzet és a Nemzeti Színház is. 

Erdélyi turnéra viszik a Vidnyászky Attila rendezte Vitéz lélek c. előadást. A Tamási Áron 

műve alapján színpadra állított három felvonásos játékot láthatja a nagyérdemű március 20-

23-a között Marosvásárhelyen, az író szülőhelyén, Farkaslakán, Székelyudvarhelyen és 

Csíkszeredában. 

Március 15-e a magyarság nemzeti ünnepe, a szabadság ünnepe az anyaországban, a 

külhonban, a szórványban és a diaszpórában is. Szatmárnémetiben már egészen kicsi korban 

próbálják tudatosítani az ünnep fontosságát. A Magyar Ifjúsági Kezdeményezés kokárda 

készítéssel hangolódik az ünnepre. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-03-11-i-adas/
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Öt kontinens 

2017. március 11. - Duna World 

Három földrész, négy ország adott már otthont neki, hasalt a sárban karján a kisfiával a 

túlélésért, tengődött lágerekben, hajózott az óceánon, dolgozott éjjel és nappal, kezdett újra 

mindent elölről. Most pedig annyi évtized múlva újra felkavarodtak a régi emlékek, mert 

Kocsis Erzsébet megtalált egy naplót, amely élete legnehezebb időszakáról, az '56-os 

menekülése utáni szenvedéseiről szól. 

Az első magyar napot szervezték meg Miamiban, amelyen 300 Amerikában élő magyar 

találkozott, egész napos családi rendezvényekkel várták az érdeklődőket. A szórakoztató 

programok mellett megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről 

is. Dr. Szilágyi Péter a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

mondott ünnepi beszédet a Magyar Nap megnyitóján.   

Az Egyesült Államok egy másik városában is gyakoriak a magyar programok. A Los Angeles-i 

Magyar Házban rendszeresen találkoznak az ott élő honfitársak. A napokban illusztris 

vendégeket üdvözölhettek, ugyanis az Oscar díjat nyert Mindenki c. film stábja látogatott el 

hozzájuk. Egy másik film, a Los Angeles-i Kárpátok is főszerepet kapott az esten, az archív 

felvételekből álló dokumentumfilm látott napvilágot. Az alkotás az 1956-ban alapított 

táncegyüttes történetét mutatja be, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy miként sikerült 

megőrizni magyarságukat a néptáncosoknak.  

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-03-11-i-adas/

