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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szülői kiállás a vásárhelyi katolikus iskoláért 
2017. március 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Erdély 

Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Megkezdték hétfőn tüntetéssorozatukat Marosvásárhelyen a Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium jövőjéért aggódó szülők. A Civilek a katolikus iskoláért nevű csoport tagjai hétfőn 

10 és 11 óra között a prefektusi hivatal előtt tiltakoztak, míg egy másik, tizenkét fős szülői 

csoport a tanfelügyelőségen kérte annak a határozatnak a visszavonását, amely a cikluskezdő 

osztályok elindítását tiltotta meg. A kormányhivatal előtti tüntetést péntekig minden nap 

megtartják – így próbálják felhívni a polgármesteri hivatal és az ennek alárendelt, iskolákért 

felelős igazgatóság figyelmét a tanügyi törvény betartására, és az állampolgárok jogainak 

tiszteletben tartására. Mindössze tíz személy tüntetésére kértek és kaptak engedélyt a civilek, 

ezért ha valaki szolidaritásból beállna közéjük, akkor kiáll valaki a csoportjukból – ha kell, 

kétpercenként cserélődnek majd a tagok – mondta el Csíky Csengele, a csoport szóvivője a 

hétfői tüntetés után. 

 

Rákóczi Szövetség: közel 4000 középiskolás utazhat határon túlra  
2017. március 13. – MTI, Felvidék.ma, Vajdaság.ma, Webrádió, OrientPress 

A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében közel négyezer magyarországi 

középiskolás diák utazhat március 15-én valamely határon túli magyar településre és 

ünnepelhet közösen ott élő diáktársaival - közölte a szövetség az MTI-vel. Mint írták, a 

program keretében 101 középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei utazási támogatásért. 

Felvidékre 32, Erdélybe, illetve Partiumba 36, Vajdaságba 14, Kárpátaljára hat, Szlovéniába 

három Horvátországba pedig két középiskolai csoport utazik március folyamán. Ezzel 

párhuzamosan nyolc külhoni iskola anyaországba tervezett utazása is támogatásban részesül 

a szövetség vezetőinek döntése értelmében. 

 

„Eddig" egyetlen székely felvonulót sem büntetett a csendőrség 
2017. március 13. – Krónika 

A rendvédelmi szervek sem a székely szabadság napi megemlékezésen, sem az azt követő 

felvonuláson nem észleltek incidenst, és mindeddig nem is alkalmaztak büntetést – tudta 

meg a Krónika a csendőrség marosvásárhelyi mobil egységének szóvivőjétől. Gazda Zoltán, a 

Sepsiszéki Székely Tanács elnöke a Krónikának úgy nyilatkozott, a szervezetnek nincs 

tudomása arról, hogy bárkit megbírságoltak volna a pénteki rendezvényen. Közölte, a tavalyi 

megemlékezéshez hasonlóan a csendőrök idén is számos résztvevőtől elkobozták a fából 

készült zászlórudakat, egy megemlékezőtől ugyanakkor bicskát foglaltak le. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szuloi-kiallas-a-vasarhelyi-katolikus-iskolaert
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/beddig-egyetlen-szekely-felvonulot-sem-buntetett-a-csendorseg
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Így látnak bennünket ők – a székelyföldi román közösség hangadóit kérdeztük 
2017. március 13. – maszol.ro 

Autonómia, szimbólumhasználat, etnikai párbeszéd – mind olyan fogalmak, amelyek 

meghatározták a rendszerváltás után a székelyföldi magyar politikusok diskurzusát. A 

térségben élő román közösség hangadóit faggatták arról, hogy miként vélekednek ezekről a 

kérdésekről. A maszol.ro Ioan Lăcătușut, a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok 

Civil Fórumának elnökét, Sebastian Pârvut, a sepsiszentgyörgyi ortodox katedrális papját, 

Mădălin Guruianut, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, Dumitru Manolăchescu újságírót és 

Sever Ioan Miu bloggert kérdezte a székelyföldi magyar és román közösség viszonyáról. 

 

Musai-Muszáj: ha Boc fellebbezni akar, ne vegyen részt a március 15-i ünnepen 
2017. március 13. – maszol.ro, Krónika 

Amennyiben a kolozsvári városházának szándékában áll, hogy megfellebbezze a többnyelvű 

helységnévtáblákra vonatkozó törvényszéki ítéletet, felkérik a polgármestert, hogy ne vegyen 

részt a március 15-én rendezett ünnepélyen - olvasható a Musáj-Muszáj akciócsoport hétfői 

felhívásában. „A közelgő március 15-i megemlékezések alkalmából a Musai-Muszáj 

mozgalom felkéri, hogy ha fellebbezni akar a bíróság abbéli döntése ellen, amely a többnyelvű 

városnévtáblák kitételére kötelezi a városházát, akkor ne vegyen részt a március 15-én 

rendezett ünnepélyen csak azért, hogy magát fölöslegesen tapsoltassa. Számítunk az Ön 

jelenlétére március 15-én” - olvasható Emil Bocnak címzett levelükben. 

 

Ünnepi megemlékezések Csíkszeredában március 15-én 
2017. március 13. – szekelyhon.ro 

Az 1848–1849-es-os magyar forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére Csíkszereda 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kétnapos ünnepségsorozatot szervez Csíkszeredában. A 

köztéri megemlékezések mellett komolyzenei koncert és néptáncelőadás is színesíti a 

programot. 

 

Hősök téri 7 pont: a kormányhoz fordulnak a civilek a székelység jogaiért 
2017. március 14. – Krónika 

Hősök téri 7 pont – Mit kíván a székely nemzet 2017-ben? című kiáltvánnyal fordulnak 

elsősorban magyarországi civil szervezetek Románia kormányához, arra kérve a Grindeanu-

kabinetet, hogy legalább annyi joggal illesse az erdélyi magyarságot, mint amennyivel 

rendelkezik a magyarországi románság. A kezdeményezők arra kérik Románia kormányát, 

hogy vegyen példát Magyarország kisebbségvédelmi törvénykezéséről, és biztosítsa azokat a 

jogokat a területén élő több mint 1,2 millió magyarnak, mint amit biztosítanak a magyar 

törvények a Magyarország területén élő kisebbségeknek, többek között a 0,36 százalékos 

románságnak. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77937-igy-latnak-bennunket-k-a-szekelyfoldi-roman-kozosseg-hangadoit-kerdeztuk
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77932-musai-muszaj-ha-boc-fellebbezni-akar-ne-vegyen-reszt-a-marcius-15-i-unnepen
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/unnepi-megemlekezesek-csikszeredaban-marcius-15-en
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Istentisztelettel és emlékoszloppal tisztelegtek Magyarbődön 1848 hősei előtt 
2017. március 13. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kassai csatájának hősi halottait a közeli 

magyarbődi református temetőben hantolták el. A rendszerváltás óta a kassaiak márciusi 

ünnepségének része a magyarbődi megemlékezés az 1991-ben felavatott kopjafa mellett. 

Mivel az Ulman István és Pekár József által faragott kopjafát a több mint negyed évszázad 

alatt az idő kikezdte, a Csemadok, a református egyház és a magyarbődi önkormányzat 

gyűjtést hirdetett egy hasonmás kopjafa kifaragására, melynek bensőséges felavatására 

vasárnap, március 12-én délután került sor. 

 

Magyar iskola: út a sikerhez 
2017. március 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala sikeres felvidéki fiatalok - Borbély Alexandra, Szalai 

Barbara és Fiala János - egyéni történetein keresztül mutatja be a magyar iskolákból 

származó előnyöket a legújabb videójában. A felvétel megjelentetése az iskolai beíratásokhoz 

kötődik. A magyar közösség iskolaválasztási szokásaiban jelentős szerepet játszik az a tévhit, 

hogy Szlovákiában csak szlovák iskolával lehet érvényesülni. A Kerekasztal célja, hogy cáfolja 

ezt az állítást és hosszú távon is visszaszorítsa a jelenséget. 

 

Teljes a bizalmatlanság a Rákóczi iskola igazgatójával szemben 
2017. március 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Sajtótájékoztatót tartottak ma a gútai iskolaösszevonást ellenző képviselők, a petíciós 

bizottság és a civilek egy csoportja részvételével. A képviselők közül két független, Angyal 

Béla és Németh Iveta volt jelen, a petíciós bizottságtól pedig annak elnöke, Kertai Kristián, 

valamint Marosi Piroska a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatóhelyettese. Múlt pénteken 

lezárult az a polgármester által elrendelt vizsgálat, amely a Rákócziban történő esetleges 

visszaéléseket vizsgálta. Ennek az eredménye egyelőre nem lezárt, ám lapértesülések szerint 

hibákat tártak fel, melyek elégségesek az igazgató leváltásához. Március 28-ig véleményezni 

kell az igazgatónak, Bagita Juditnak is az ellenőrzés eredményét. 

 

Óvodát venne a református egyház 
2017. március 14. – Új Szó 

Vihart kavart a református egyház magyar állam által támogatott óvodaprojektje 

Rimaszombatban. Az egyház ugyanis az önkormányzat Daxner utcai óvodájának épületét 

akarja megvásárolni. Ezáltal feltehetően az óvoda is egyházi fenntartásba kerülne. A 

rimaszombati önkormányzat kedden tárgyalja, de hétfőn már a magyar képviselők és az 

óvoda iskolaszéke is tárgyalt arról az ajánlatról, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház tett a városnak. Az egyház 3,14 milliárd forintot (10,12 millió euró) kapott a magyar 

államtól szlovákiai óvodák és bölcsődék fejlesztésére. 
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http://felvidek.ma/2017/03/bensoseges-megemlekezes-es-kopjafaallitas-magyarbodon/
http://www.hirek.sk/itthon/20170313150026/Magyar-iskola-ut-a-sikerhez.html
http://felvidek.ma/2017/03/teljes-a-bizalmatlansag-a-rakoczi-iskola-igazgatojaval-szemben/
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Pásztor Bálint: A vajdasági magyarság szempontjából Áder János jó köztársasági 
elnök 
2017. március 13. – Pannon RTV 

Áder János újonnan megválasztott magyar államfő az elmúlt öt évben sokat tett annak 

érdekében, hogy történelmi csúcspontra helyezkedjen a Szerbia és Magyarország közötti 

viszony – nyilatkozta a Pannon Televízió Közügyek című műsorának felvételén Pásztor 

Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség – Demokratikus Cselekvés Pártja köztársasági 

frakcióvezetője elmondta: biztos abban, hogy Áder János a jövőben is az eddigi 

nemzetpolitikai értékek mentén folytatja majd elnökségét, amely erőfeszítések 

haszonélvezője a vajdasági magyarság lesz – tette hozzá Pásztor Bálint. 

  

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa ünnepi fogadást adott március 15-e 
alkalmából 
2017. március 13. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Ünnepi fogadást tartott Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa Palicson. Az ünnepséget az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése kapcsán tartották. Babity János 

főkonzul kiemelte, az akkori forradalmi események példaként szolgálhatnak a mai magyarság 

számára. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyarság egyik legfontosabb 

ünnepe. Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja kiemelte, a forradalmi 

eseményeknek egyetemes és örökérvényű üzenete van. A fogadáson jelent volt Hajnal Jenő a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, aki elmondta, a vajdasági magyar közösség is sok erőt 

meríthet a több mint 160 évvel ezelőtt történt eseményekből. 

  

Zentán megkoszorúzták gróf Batthyány Lajos emléktábláját 
2017. március 13. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Zentán az 1848–49-es megemlékezési ünnepségsorozat lezárásaként a Városháza 

oszlopcsarnokában megkoszorúzták gróf Batthyány Lajos, Magyarország egykori 

miniszterelnökének emléktábláját. A magyar himnusz után Szabó Lívia történelemtanár 

mondott beszédet, majd a Zentai Gimnázium diákjai adták elő ünnepi műsorukat. A Magyar 

Nemzeti Tanács, valamint Szabadka és Zenta Önkormányzatának képviselői helyezték el a 

kegyelet virágait a mártírhalált halt miniszterelnök emléktáblájánál. Március 15-e amellett, 

hogy nemzetünk egyik legjelentősebb ünnepe, fontos üzenetet hordoz magában. 

  

Temerin: Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeiről 
2017. március 13. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Pannon RTV 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére ünnepi műsort tartott tegnap este a 

temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület. A zenés, táncos, verses rendezvényen 

fellépett az egyesület férfikórusa, a néptáncosok, a citerások, valamint a fiatal szavalók. 

Alkalmi beszédet elsőként Guszton András, a VMDP körzeti szervezetének elnöke, 

önkormányzati tanácstag mondott. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=319236
http://pannonrtv.com/web2/?p=319236
http://pannonrtv.com/web2/?p=319308
http://pannonrtv.com/web2/?p=319308
http://pannonrtv.com/web2/?p=319232
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21227/Temerin-Unnepi-megemlekezes-az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-esemenyeirol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21227/Temerin-Unnepi-megemlekezes-az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-esemenyeirol.html
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Anyanyelv kontra államnyelv az európai kisebbségek oktatási rendszereiben 
2017. március 13. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Nyelvi kérdések az európai oktatási rendszerekben címmel szerveztek konferenciát Bocskor 

Andrea, Csáky Pál, Sógor Csaba és Deli Andor néppárti képviselők az Európai Parlamentben 

március 7-én. Ukrajnából a konferencián részt vett dr. Brenzovics László parlamenti 

képviselő, a KMKSZ elnöke és dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. Orosz Ildikó ismertette a 

Kárpátalján élő magyar kisebbség anyanyelvi oktatásának helyzetét, beszélt az utóbbi 

évtizedben tapasztalható, a kisebbségi jogokat érintő szűkítési törekvésekről, az ukrán 

gazdasági és politikai válság hatásáról a kisebbségi oktatásra. 

 

Az ukrán fél miatt késik az Asztély–Beregsurány határátkelőhely felújítása 
2017. március 13. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Az Asztély–Beregsurány ukrán–magyar határátkelő felújítása 2016 októberében kezdődött 

meg. Az Európai Unió még 2013 végén különítette el a szükséges összeget a határátkelőhely 

bővítésére. A projektet 2016 végére be kellett volna fejezniük. A magyar fél teljesítette a 

feladatok rá eső részét, az ukrán oldal azonban épphogy hozzákezdett a kivitelezéshez. 

 

Marjan Kardinar után Ludvik Novak a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának 
élén 
2017. március 13. – Muravidéki Magyar Rádió 

Ma Dobronakon tartotta ülését a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa. Az ülésen sor került 

az elnökváltásra, de emellett számos, a régiót érintő időszerű kérdést is megvitattak a 

muravidéki községek polgármesterei. 

 

„Jó magyarnak lenni itt, Domonkosfán…” 
2017. március 13. – Muravidéki Magyar Rádió 

Hodos után Domonkosfán ünnepeltek tegnap. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra 

emlékeztek a Šalovci Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 

szervezésében megtartott rendezvényen, melynek üzenete:c becsüljük meg azt, amit kaptunk, 

amink van, s tudjunk élni vele. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/anyanyelv-kontra-allamnyelv-az-europai-kisebbsegek-oktatasi-rendszereiben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-fel-miatt-kesik-az-asztely-beregsurany-hataratkelohely-felujitasa/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174460003
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174460003
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174460004
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Március 15-re emlékeztek Alsóőrön 
2017. március 13. - Volksgruppen 

1848 március 15-re emlékeztek vasárnap Alsóőrön, ahol az Öreg Iskolában gyűlt össze a falu 

apraja-nagyja, hogy a 169 évvel ezelőtt történteket felidézze. A több mint egyórás műsor 

gazdag kínálatot hozott. Az őrvidéki magyar közösség már január óta készült versekkel és 

dalokkal a forradalom ünneplésére. 

 

Külföldön is megemlékeznek az 1848-49-es magyar forradalomról 
2017. március 13. - MTI 

Koncertekkel, filmvetítésekkel, irodalmi estekkel és ünnepélyes koszorúzásokkal emlékeznek 

meg világszerte a külföldi magyar intézetek és a magyar diplomáciai testületek az 1848-49-es 

magyar forradalomról és szabadságharcról. A Balassi Intézet hétfői közleménye szerint az 

ünnepségek már a múlt héten megkezdődtek: Helsinkiben például családi délutánt szervezett 

a Magyar Kulturális és Tudományos Központ a helyi magyar közösségnek. Prágában a 

Zeneakadémia közreműködésével rendeztek ünnepi koncertet. Az Isztambuli Magyar 

Kulturális Központ szervezésében virágokat ültettek az egykori '48-as magyarok sírjainál, 

Párizsban pedig megkoszorúzták a Kossuth téren található emléktáblát és Teleki Blanka sírját 

a Montparnasse temetőben. 

 

Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2017. március 13. – Kossuth Rádió 

  

Háromnyelvű levelet intézett Kolozsvár polgármesteréhez a Musai – Muszáj 

mozgalom 

Háromnyelvű nyílt levélben szólítja fel a Musai-Muszáj civil mozgalom Kolozsvár 

polgármesterét, hogy amennyiben fellebbezi a magyar helységnévtáblák kihelyezésérőé szóló 

ítéletet, ne menjen el a március 15-i ünnepségre „megtapsoltatni magát.” 

  

A marosvásárhelyi civil a katolikus iskoláért szülői csoport tiltakozó akcióba 

kezdett 

A marosvásárhelyi civil a katolikus iskoláért szülői csoport tiltakozó akcióba kezdett. A héten 

minden nap egy-egy órát tüntetnek a megyei prefektúra épülete előtt. A szülők a 

beiskolázással kapcsolatos bizonytalan helyzet miatt tiltakoznak. 

Ő
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2830798/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-13_18:30:00&ch=mr1
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Több ezren követeltek autonómiát Székelyföldnek március 10-én 

Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyen március 10-én, a Székely Szabadság Napján több ezer ember nyilvánította 

ki az autonómia iránit igényét. A Határok nélkül riporterének a rendezvényen készült 

riportjaiból hallunk összeállítást. Elsőként Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnökét halljuk. 

  

A Magyar Kormány hárommillió forinttal támogatta a tornaljai református 

templom felújítását 

A Magyar Kormány hárommillió forinttal támogatta a tornaaljai református templom 

felújítását. A Rómer Flóris terv keretében végzett tetőfelújítást a Teleki László Alapítvány 

bonyolította le. A gyülekezet vasárnap hálaadó istentiszteleten vette birtokba a megújult 

templomot. 

  

Megalapították az Agro Sani szövetkezetet Horgoson 

Megélhetést kell teremteni az embereknek, így akadályozható meg az elvándorlás, amely 

Délvidéken helyenként a 30 %-ot is eléri. Vajdaságban a mezőgazdaság lehet az az ágazat, 

amely elsőként talpra állítható, de csak akkor, ha összefognak a gazdák. Ezt ismerték fel 

Horgoson, ahol megalapították az Agro Sani szövetkezetet. 

  

Kettős ünnepet ültek a csíki havasok lábánál fekvő Ajnádon 

Az 1848/49-es szabadságharcra is emlékeztek egy székelyföldi kis településen, a 

Csíkszentmihályhoz tartozó Ajnádon, ahol felújították a ’48 as hősök, valamint az első és 

második világháború során elesettek tiszteletére állított emlékművet.  

  

Nyugdíjas Arad megyei magyar tanító- és tanárnőket köszöntöttek a hétvégén 

Nyugdíjas Arad megyei magyar tanító- és tanárnőket köszöntöttek a hétvégén. Több 

nemzedéket tanítottak, és büszkén vallják, hogy egykori tanítványuk többsége a szakmájában 

megbecsült, elismert ember lett. Mind anyanyelvükön végezték tanulmányaikat, melyet 

különösen fontos ma hangsúlyozni, amikor egyre több szülő íratja román nyelvű iskolába 

gyermekét. 
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