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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az erdélyi magyarság 12 követelésének RMDSZ-es listája 
2017. március 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ március 15-ére a honlapján tette közzé az erdélyi magyarság 12 legfontosabb 

aktuális követelésének listáját. A szövetség már a 2017-es kívánságlista fejlécébe beleírta, 

amit a legfontosabbnak tart: legyen béke, szabadság és egyetértés! A kiáltványban azt írják, az 

erdélyi magyarság új alkotmányt kíván, amely államalkotó tényezőként ismeri el a romániai, 

az erdélyi magyar közösséget. Ugyanakkor jogállamot is kíván: a hatalmi ágak szétválasztását, 

a törvények betartását. A harmadik pont egy etnikumközi szerződés szükségességéről szól, 

amely tartósan biztosítja a békés román-magyar együttélést. A negyedik pontban azt kéri, 

hogy az alkotmány mondja ki: Románia többnyelvű, több kultúrájú ország. 

 

„Megmentette" a szenátus a diszkriminációellenes tanácsot 
2017. március 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Döntéshozó kamaraként elutasította kedden a bukaresti szenátus azt a 

törvénykezdeményezést, amelynek értelmében megszűnt volna az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). Százegy szenátor támogatta szavazatával a felsőház 

jogi, emberjogi, illetve esélyegyenlőségi bizottságának a tervezettel kapcsolatos kedvezőtlen 

véleményezését. A tervezet indoklásában az áll, hogy az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács állami költségvetésből fenntartott intézmény, „amely az évek során bebizonyította, 

hogy román- és nemzetellenes intézményként működik, és az RMDSZ, valamint más 

érdekcsoportok eszközeként a román és keresztény értékek felszámolását, a románok 

keresztény hagyományainak és jogainak saját országukban történő megsemmisítését 

szolgálja”. 

 

Fókuszban Kárpátalja 
2017. március 16. – Takó Szabolcs – Demokrata 

Az Orbán-kormány megújult nemzetpolitikai stratégiával igyekszik segítséget nyújtani az 

egykor Magyarországhoz tartozó területek magyarlakta közösségeinek – mondta Grezsa 

István kormánybiztos. A nemrég indított gazdaságfejlesztési programok 32 milliárd forintot 

szánnak a kárpátaljai magyar vállalkozásoknak, jelenleg azonban a legfontosabb feladat a 

kanyaró elleni vakcinák eljuttatása a mindössze 25 százalékos oltottsággal rendelkező 

térségbe. Elmondta, hogy a térség ukrán anyanyelvű lakossága körében megnőtt a magyar 

nyelv népszerűsége ma már közel ezer ukrán és ruszin diák tanul magyarul, akiknek a szülei 

úgy gondolják, hogy ez a jövőben segítheti majd gyermekeik boldogulását. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2017. március 16-i számában olvasható.) 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-erdelyi-magyarsag-12-kovetelesenek-rmdsz-es-listaja
http://www.kronika.ro/belfold/bmegmentette-a-szenatus-a-diszkriminacioellenes-tanacsot
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Elvásik a veres csillag? Betehet a magyar kormány a Heinekennek 
2017. március 14. – Krónika 

Az Igazi Csíki Sör gyártójával Romániában vitába keveredett holland Heineken lehet a 

magyar kormány által kidolgozott, az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú 

hasznosításának tilalmáról szóló törvényjavaslat első számú célpontja.  

 

MÚOSZ Aranytollas lett Szabó Zsolt kolozsvári újságíró 
2017. március 14. – Krónika 

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) életműdíjban részesítette Szabó Zsolt 

kolozsvári újságírót, egyetemi tanárt, a Művelődés című folyóirat munkatársát, egykori 

főszerkesztőjét. Szabó Zsolt évtizedekig vezette a kolozsvári Művelődés című folyóirat 

könyvtagozatát, a kiadvány főszerkesztőjeként tevékenykedett, ugyanakkor a Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara Újságírói 

Tanszékének adjunktusa docense. 

 

Nagyváraddal közösen lenne kulturális főváros Debrecen 
2017. március 14. – Krónika 

Nagyváraddal együttműködve pályázna a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre a bihari 

megyeszékhellyel immár negyedszázada testvérvárosi kapcsolatban álló Debrecen. Erről és az 

együttműködés további lehetőségeiről hétfőn tárgyalt a cívis városban Florin Birta nagyváradi 

alpolgármester és Mihai Jurca, a nagyváradi régió turizmusát népszerűsítő egyesület 

igazgatója Komolay Szabolcs debreceni alpolgármesterrel és Papp Csaba tanácsossal. A 

nagyváradi polgármesteri hivatal közleménye szerint a román-magyar határ két oldalán, 

egymástól mintegy 60 kilométerre található városok elöljárói egyetértettek abban, hogy a 

jövőben is folytatni szeretnék az együttműködést. Közölték, a meglévő, elsősorban a 

kulturális életre és hagyományőrzésre összpontosító projektek mellett újakat is indítanának. 

 

Nemzeti ünnep lett Besszarábia és Románia egyesülésének évfordulója 
2017. március 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nemzeti ünnepé nyilvánították március 27-ét, Besszarábia és Románia egyesülésének napját 

– erről kedden döntött a bukaresti képviselőház, amely döntéshozó kamara volt az ügyben. 

Az alsóházi ülésen 260 képviselő támogatta, egy ellene szavazott, hatan pedig tartózkodtak az 

Eugen Tomac, a Népi Mozgalom Párt (PMP) képviselője által kezdeményezett 

törvénytervezet szavazásán. „1918. március 27-e a román nép történelmének egyik 

legfontosabb mozzanata. Akkor, 106 évnyi cári megszállás után, Besszarábia visszatért 

természetes határaihoz, első tartományként, amely Romániához csatlakozott. (...) 

Kötelességünk megmutatni, hogy megbecsüljük a több százados román értékeket és azokat, 

akik ránk hagyták ezeket az örökségeket. A román nép hőseinek feledése, a történelem 

feledése egyenlő az árulással" – mutatott rá az Agerpres hírügynökség által idézett 

törvénykezdeményezés. 
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http://www.kronika.ro/kulfold/elvasik-a-veres-csillag-betehet-a-magyar-kormany-a-heinekennek
http://www.kronika.ro/kultura/muosz-aranytollas-lett-szabo-zsolt-kolozsvari-ujsagiro
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nagyvaraddal-kozosen-lenne-kulturalis-fovaros-debrecen
http://www.kronika.ro/belfold/nemzeti-unnep-lett-besszarabia-es-romania-egyesulesenek-evforduloja
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Lovagkeresztet kapott László Csaba erdélyi koreográfus 
2017. március 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az elismert szakember kedden a budapesti Földművelésügyi Minisztériumban Fazekas 

Sándor földművelésügyi minisztertől vehette át az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából Áder János köztársasági elnök által aláírt oklevelet és a 

lovagkeresztet. Az indoklás szerint a Pipacsok Néptáncegyüttes alapítója, vezetője és 

koreográfusa, a Nagyvárad Táncegyüttes koreográfusa azért kapta a kitüntetést, mert a 

Kárpát-medencei autentikus népzene és néptánchagyományainak továbbörökítése iránt 

elkötelezett gyűjtőmunkája példamutató, több évtizedes koreográfusi pályája kiemelkedő, 

valamint a székelyföldi táncházmozgalom elindításában is meghatározó szerepet játszott. 

 

Meglepetésekkel készül a Musai-Muszáj mozgalom Emil Bocnak március 15-re  
2017. március 14. – transindex.ro 

Két lehetséges kimenetelű meglepetéssel készül a Musai-Muszáj mozgalom a kolozsvári 

március 15-i ünnepségre Emil Boc polgármesternek: amennyiben bejelenti, hogy kihelyezik a 

kétnyelvű helységnévtáblákat a bíróság alapfokú ítéletének megfelelően, úgy kellemes 

meglepetésben lehet része. Azonban ha köszöntésében csak a standard kijelentésekre 

szorítkozik a multikulturalitásról, együttélésről stb., akkor más típusú meglepetés következik 

- árulta el a Transindexnek Szakáts István, a mozgalom egyik képviselője.  

 

„Tapssal nem lehet megüzenni Emil Bocnak, hogy számít nekünk a tábla” 
2017. március 14. – maszol.ro 

A Maszol érdeklődésére Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke elmondta, ahogyan 

minden évben, idén is meghívták Emil Boc kolozsvári polgármestert a március 15-i 

megemlékezésre. „Nekem azt mondta, hogy jön, és hogyha jön, akkor általában fel is szólal” – 

fogalmazott politikus. A Kolozs megyei RMDSZ-elnök elmondta, bár a Musai-Muszáj sok 

hasznos és legitim megmozdulást kivitelezett a városban, nem ért egyet velük: „azt gondolom, 

hogy disztingválni kell a március 15-ig megemlékezés és a nyelvi jogok értelmében kifejtett 

harc között”. 

 

Sógor az USA Romániával szembeni kritikáira hívta fel az Európai Parlament 
figyelmét 
2017. március 14. – transindex.ro 

Komoly kritikákat fogalmaz meg Romániával szemben a magyar kisebbségek helyzete 

kapcsán az Egyesült Államok Külügyminisztériumának éves emberi jogi jelentése – erre hívta 

fel a strasbourgi plénum figyelmét Sógor Csaba. Az RMDSZ-es képviselő szerint megerősítést 

nyert az a tény, hogy Klaus Johannis államfő állítása, miszerint Romániában modellértékű a 

nemzeti kisebbségek védelme, nem felel meg a valóságnak. Sógor Csaba beszédében 

ismertette a washingtoni jelentés részleteit, amely kitér arra, hogy az egyházi javak 

visszaszolgáltatása tulajdonképpen leállt, sőt, egyes esetekben visszaállamosítás is történt.  
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http://www.kronika.ro/kultura/lovagkeresztet-kapott-laszlo-csaba-erdelyi-koreografus
http://itthon.transindex.ro/?hir=46363
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78002-tapssal-nem-lehet-meguzenni-emil-bocnak-hogy-szamit-nekunk-a-tabla
http://itthon.transindex.ro/?hir=46365
http://itthon.transindex.ro/?hir=46365
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Tánczos Barna: nagy szükség van a diszkriminációellenes tanácsra  
2017. március 14. – transindex.ro 

A diszkriminációellenes tanács működésére nagy szükség van, hiszen sajnos napjainkban is 

tapasztalható a társadalom intoleranciája, és gyakoriak a faji, etnikai, nemi, vallási, szociális 

és más természetű diszkriminációs esetek - hangsúlyozta Tánczos Barna Hargita megyei 

szenátor azt követően, hogy a szenátus plénuma véglegesen elutasította Bogdan Diaconu 

törvénytervezetét.  

 

A Ștefan cel Mare régióba foglalná Hargita megyét egy volt képviselő 
2017. március 14. – maszol.ro 

Románia majdani területi-közigazgatási átszervezésének nem a jelenlegi nyolc fejlesztési 

régiójára kellene alapulnia Ninel Peia szerint. A volt képviselő kilenc régiós felosztást javasol, 

amelyben Hargita megye a Ștefan cel Mare fejedelemről elnevezett régióba kerülne. Az 

egészen vad magyarellenes megnyilvánulásairól is ismert politikus blogján osztotta meg 

elképzeléseit az ország új területi-közigazgatási felosztásáról, nézeteit a román sajtó egy része 

is átvette. Peia elismerte, hogy a régiósítás kérdés jelenleg nincs napirenden, de szerinte az 

ország területi épségét veszélyeztetné, ha a majdani új területi-közigazgatási felosztás a 

jelenlegi nyolc fejlesztési régióra alapulna. 

 

Katolikus gimnázium: a Maros megyei tanfelügyelőség a városházára mutogat 
2017. március 14. – maszol.ro 

A polgármesteri hivatal illetékes szakosztályát okolja Maros megyei főtanfelügyelő amiatt, 

hogy még nincs véglegesítve Marosvásárhelynek a katolikus gimnáziumot is magába foglaló 

iskolahálózati terve. A civilek tüntetése az iskoláért kedden folytatódott.  

 

A kolozsvári ifjúsági szervezetek is bekapcsolódnak a március 15-i 
megemlékezésekbe 
2017. március 14. – maszol.ro 

Rendhagyó ünnepi megemlékezésre hívja a Kolozs megyei fiatalokat a KIFOR, hogy immáron 

sokadik alkalommal, együtt tiszteleghessenek a szabadságharc hősei előtt. A hagyományossá 

vált március 15-i megemlékezés 11 órától kezdődik a Protestáns Teológia Intézet előtt, amit a 

zászlós felvonulás és koszorúzás követ.  Erre az alkalomra a kolozsvári ifjúsági szervezetek 

március 14-én este, 150 méter szalag felhasználásával, kokárdákat készítenek a 

megemlékezők számára, amit a Protestáns Teológia Intézete előtt osztanak majd szét a 

jelenlevők között. 

 

Lemondott Maros megye főtanfelügyelője 
2017. március 14. – szekelyhon.ro 

Váratlanul lemondott kedden Maria Kozak, akit január 16-án nevezett ki az oktatási 

minisztérium a Maros Megyei Tanfelügyelőség élére. Ő váltotta Nadia Raţăt, aki szintén 

mindössze másfél hónapig volt tisztségben, mielőtt leváltották volna. A katolikus iskola 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46366
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/77979-a-tefan-cel-mare-regioba-foglalna-hargita-megyet-egy-volt-kepvisel
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78021-katolikus-gimnazium-a-maros-megyei-tanfelugyel-seg-a-varoshazara-mutogat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77991-a-kolozsvari-ifjusagi-szervezetek-is-bekapcsolodnak-a-marcius-15-i-megemlekezesekbe
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77991-a-kolozsvari-ifjusagi-szervezetek-is-bekapcsolodnak-a-marcius-15-i-megemlekezesekbe
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/lemondott-maros-megye-fotanfelugyeloje
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diákjainak szülei is nyomást gyakoroltak Maria Kozakra, de az is hatással lehetett a mai 

lemondásra, hogy Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke kedden tárgyalt Pavel 

Năstase oktatásügyi miniszterrel a marosvásárhelyi iskolaügy kapcsán. Maria Kozak mellett 

Lavinia Mureșan, főtanfelügyelő-helyettes is bejelentette lemondását. 

 

Orbán Balázs Múzeum lesz a Szejkén 
2017. március 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Már látványtervet is készíttetett a Székelyföldi Legendárium a Szejkefürdőn elképzelt Orbán 

Balázs Múzeumról, ahol az író és néprajzkutató munkásságát mutatnák be. A csapat már idén 

hozzákezdene annak a villának a felújításához, amelyet erre a célra kaptak. A tervek szerint 

2018-ra be is fejeznék a munkálatokat. 

 

Nem inog Pásztor széke 
2017. március 14. – Krónika 

A Bihar megyei törvényszék döntésétől függetlenül az RMDSZ, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) folytatni kívánja a „kitűnő” 

együttműködést a megyei önkormányzatban – jelentette ki Traian Bodea, a megyei tanács 

alelnöke. Az ALDE politikusa azt követően nyilatkozott az Ebihoreanul.ro portálnak, hogy a 

törvényszék múlt héten alapfokon érvénytelenítette a megyei tanács azon határozatát, mely 

révén Pásztor Sándort (RMDSZ) választotta a testület elnökévé, Bodea és Ioan Mang (PSD) 

pedig alelnöki tisztségbe került. Leszögezte: amennyiben a jogerős döntés szerint meg kell 

ismételni a voksolást, ugyanezek a személyek foglalják majd el a tisztségeket. 

 

A kommunikációra helyezi a hangsúlyt a magyar diákoknak szánt román tanterv 
2017. március 15. – Krónika 

A kommunikációra, a beszédértésre, az aktív nyelvtanulásra helyezi a hangsúlyt az 5–8. 

osztályos magyar diákok számára kidolgozott új román tanterv – nyilatkozták a Krónikának a 

tantervíró munkacsoport tagjai. Mint rámutattak: a kommunikációs készség kialakításában 

az egyik legfontosabb pillér a szókincs gazdagítása, ebből a célból fokozatosságon alapuló, 

tematikus struktúrát kínál az új tanterv. A minisztérium döntése értelmében a magyar 

gyerekeket akkor is az új tanterv szerint kell oktatni ősztől, ha nem készülnek el a következő 

tanévre az ennek alapján írt tankönyvek. 

 

Kétsebességű székelyföldi bérek 
2017. március 15. – Krónika 

Meglódultak a bérek tavaly Kovászna megyében – a szakemberek szerint a minimálbér 

emelése és a munkaerőhiány diktálja a trendeket. A másik székelyföldi megyében, Hargitában 

nem történt pozitív elmozdulás, továbbra is a lista végén áll az átlagbér tekintetében, csak 

Teleorman és Beszterce-Naszód megyét előzi meg a maga nettó 1671 lejével. Van, aki szerint a 

számok nem fedik a valóságot. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/orban-balazs-muzeum-lesz-a-szejken
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-inog-pasztor-sandor-megyei-tanacselnoki-szeke
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/irodalomelmelet-helyett-elo-nyelv-az-uj-roman-tantervben
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Katolikus gimnázium: Dorin Floreát gyomrozzák a szülők 
2017. március 15. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport a szerda délelőtti tüntetést követően 

beadvánnyal fordult a polgármesteri hivatalhoz és személyesen Dorin Floreához a katolikus 

gimnázium ügyében. A polgármester nem volt elutasító, péntekre újabb találkozót ígért. A 

csoport szóvivője, Csíky Csengele a Maszolnak arról számolt be, hogy egy órát tárgyaltak a 

polgármesterrel, aki megígérte, hogy péntekre felkészül a Római Katolikus Teológiai Líceum 

ügyében. A beadványt iktatták a hivatalban, illetve személyesen Dorin Florea is átvette. 

„Eddig nem ismertem Floreát, csak a sajtóból, valamint a tanácsüléseken láttam. Nem 

harapta le a fejünket, azt mondta, pénteken folytassuk a tanácskozást” – mondta Csíky 

Csengele. 

 

Iktatta az RMDSZ a március 15. hivatalos ünneppé nyilvánításáról szóló 
tervezetet 
2017. március 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

„Március 15. a romániai magyar közösség számára örök értékű üzenettel bír. Ez a mi 

kisebbségi jogainkért és szabadságunkért vívott örökös küzdelmünk szimbóluma. Éppen 

ezért azt akarjuk, hogy az állam hivatalosan is ismerje el nemzeti ünnepünket. Legyen 

március 15. hivatalosan is minden magyar ünnepe!" – idézte Kelemen Hunort, az RMDSZ 

elnökét a szövetség hírlevele. A szövetség képviselőházi és szenátusi frakciója által aláírt 

törvénytervezetet szerda reggel iktatták a bukaresti parlamentben. A szövetség 

törvénykezdeményezése előírná, hogy igény szerint a magyar közösség tagjai szabadnapot 

vehetnének ki, amennyiben részt vesznek az ünnep alkalmából szervezett eseményeken. 

Március 15-én a helyi és megyei önkormányzatok megemlékező eseményeket szervezhetnek 

ott, ahol magyar közösségek élnek – a finanszírozást helyi és megyei költségvetésből 

támogatnák. 

 

Nem kell bankszámlát nyitni a támogatásért 
2017. március 15. – szekelyhon.ro 

A Szülőföldön magyarul tanszertámogatási program koordinátora felhívja az új igénylők 

figyelmét, hogy amennyiben nincs OTP-s bankszámlájuk, nem kell nyitniuk. A támogatás 

megítélésekor az OTP Bank automatikusan számlát nyit és bankkártyát állít ki a nevükre, az 

iroda pedig értesíti az érintetteket az átvétel dátumáról, illetve helyéről. 

 

Sajnálják a Maros megyei főtanfelügyelő távozását 
2017. március 15. – maszol.ro 

A Maros megyei magyar főtanfelügyelő-helyettes szerdán megerősítette a Maszolnak, hogy 

kedden lemondott Maria Kozak főtanfelügyelő és Lavinia Mureșan főtanfelügyelő-helyettes. 

Illés Ildikó azt mondta, kollégái saját akaratukból távoztak tisztségükből, nem kényszerítették 

őket erre a döntésre. A Római Katolikus Teológiai Líceummal kapcsolatban Maria Kozak egy 

interjúban azt nyilatkozta, szeretné megoldani az iskola ügyét, amelyet a marosvásárhelyiek 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78080-katolikus-gimnazium-dorin-floreat-gyomrozzak-a-szul-k
https://kronika.ro/belfold/iktatta-az-rmdsz-a-marcius-15-hivatalos-unneppe-nyilvanitasarol-szolo-tervezetet
https://kronika.ro/belfold/iktatta-az-rmdsz-a-marcius-15-hivatalos-unneppe-nyilvanitasarol-szolo-tervezetet
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-kell-bankszamlat-nyitni-a-tamogatasert
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78086-sajnaljak-a-maros-megyei-f-tanfelugyel-tavozasat
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ügyének tekint. Illés Ildikó is megerősítette, hogy korábbi felettese jóindulattal viseltetett a 

katolikus gimnázium iránt, de nem tudott semmit tenni a tanintézmény érdekében. 

„Sajnálom, hogy lemondott, jóindulatú volt, szeretett volna segíteni, de nem tudott” – 

fogalmazott a főtanfelügyelő-helyettes. 

 

Megtartott ígéret: udvarhelyi iskolák támogatására szerződtek 
2017. március 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Aláírták szerdán Székelyudvarhelyen azokat a szerződéseket, amelyek két felekezeti iskolának 

és a máréfalvi római katolikus egyházközségnek jutó, vissza nem térítendő támogatásról 

szólnak: a magyar kormánytól összesen 92 millió forintot kapnak fejlesztésre. A szerződés 

aláírásának időpontja azért esett március idusára, hogy ezzel még inkább hangsúlyozzuk az 

ünnep szépségét – jelentette ki Soltész Miklós. „Rajtatok múlik, hogy továbbviszitek a zászlót, 

a székely zászlót is, a nyelvet megőrzitek. (…) Kereszténység nélkül nemzet nem marad meg 

Európában, ezt kérjük erősíteni a gyerekekben, hogy majd felnőttekként vigyék tovább” – 

hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. 

 

Ismét elhalasztották Horváth Anna perének első tárgyalását  
2017. március 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Az iratcsomó hiánya miatt ismét halasztott Horváth Anna perében szerdán a Kolozs Megyei 

Ítélőtábla. A következő időpont március 24. Az iratcsomót a Legfelsőbb Bíróság és 

Semmítőszéktől kellene megkapnia az ítélőtáblának. Kolozsvár alpolgármestere március 9-

én, sajtótájékoztatón jelentette be: lemond a következő tanácsülésen a kolozsvári 

alpolgármesteri tisztségről, miután harmadik alkalommal is meghosszabbították a bírósági 

felügyeletet, amely a hivatala gyakorlásától is eltiltja.  

 

Gútai iskolaügy: Már az önkormányzat bizalmát sem élvezi a Rákóczi 
igazgatónője 
2017. március 14. – bumm.sk, Új Szó 

Bizalmatlansági szavazást tartott a gútai képviselő-testület soros ülésén, amin előkerült a II. 

Rákóczi Ferenc alapiskola személyi kérdése. Már nem az iskola-összevonásról szól, hanem 

Bagita Judit menesztése a cél. Burkoltan ugyan, de erről értekezett Horváth Árpád 

polgármester.  

 

Az MKDSZ a magyar kormány által támogatott "MKP-s álcivilektől" félti a 
szlovákiai magyar közösséget 
2017. március 14. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2017. március 13-án jegyzékben fordult a Szlovák 

Köztársaság Kulturális Minisztériuma államtitkárához, Rigó Konrádhoz, hogy mindent 

tegyen meg a hazai civil szféra esélyegyenlőségének védelmében. Az MKDSZ meglátása 

szerint a magyar kormánytól jövő nagy összegű, pályáztatás nélkül folyósított támogatások 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megtartott-igeret-udvarhelyi-iskolak-tamogatasara-szerzodtek
http://itthon.transindex.ro/?hir=46386
http://www.bumm.sk/regio/2017/03/14/gutai-iskolaugy-mar-az-onkormanyzat-bizalmat-sem-elvezi-a-rakoczi-igazgatonoje
http://www.bumm.sk/regio/2017/03/14/gutai-iskolaugy-mar-az-onkormanyzat-bizalmat-sem-elvezi-a-rakoczi-igazgatonoje
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/14/az-mkdsz-a-magyar-kormany-altal-tamogatott-mkp-s-alcivilektol-felti-a-szlovakiai-magyar-kozosseget
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/14/az-mkdsz-a-magyar-kormany-altal-tamogatott-mkp-s-alcivilektol-felti-a-szlovakiai-magyar-kozosseget
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politikai célzattal érkeznek, és azokat a szervezetek hozzák a többihez képest előnyösebb 

helyzetbe, amelyek a Magyar Közösség Pártja pártpolitikai céljait segítik. Bizonyítja ezt az a 

tény, hogy a támogatások odaítélésénél az MKP véleményezése a döntő. 

 

Távozik a pozsonyi magyar nagykövet 
2017. március 15. – Új Szó 

Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete az államünnep alkalmából 

adományozott díjak átadásán jelentette be, hogy hamarosan távozik posztjáról. Távozásának 

idejéről konkrétumot nem közölt a nagykövet asszony, csupán annyit, hogy más, fontos 

pozícióba kerül. 

 

Késik a vasúti kétnyelvűsítés 
2017. március 15. – Új Szó 

Bár a közlekedési minisztérium eredetileg azt állította, hogy az első állomásra már március 

elején kikerülnek a magyar vasúti táblák, most úgy tűnik, a kétnyelvűsítés eltart még egy 

ideig. Ami viszont biztos, hogy a RegioJet néhány járatán napokon belül magyarul is 

bejelentik a kiválasztott állomások nevét. 

 

A nemzetiségi nyelvhasználatról tárgyalt Bukovszky László az egészségügyi 
miniszterrel 
2017. március 15. – bumm.sk 

A nemzetiségi nyelvhasználat gyakorlati kérdéseiről tárgyalt szerdán Bukovszky László, 

kisebbségügyi kormánybiztos Tomáš Drucker egészségügyi miniszterrel. A találkozón során a 

felek megvitatták a nemzeti kisebbségek nyelhasználatáról szóló, 184/1999-es sz. törvény 

gyakorlati alkalmazása terén felmerülő hiányosságok lehetséges orvoslásával kapcsolatos 

kérdéseket. A kormánybiztos megegyezett a miniszterrel, hogy közösen fognak lépéseket 

tenni a kisebbségi nyelhasználati törvény regionális közegészségügyi intézményekben történő 

érvényesítése érdekében. 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Bogdán József 
2017. március 15. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 

kitüntetésben részesült mások mellett Bogdán József, a fehértemplomi Szent Anna, a 

Boldogságos Szűz Édesanyja Római Katolikus Plébánia plébánosa, a Szeged-Csanádi 

Székeskáptalan tiszteletbeli kanonokja. A kitüntetéseket Balog Zoltán, Magyarország emberi 

erőforrások minisztere adta át a Pesti Vigadóban, március 15-e alkalmából. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/15/tavozik-a-pozsonyi-magyar-nagykovet
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/15/kesik-a-vasuti-ketnyelvusites
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/15/a-nemzetisegi-nyelvhasznalatrol-targyalt-bukovszky-laszlo-az-egeszsegugyi-miniszterrel
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/15/a-nemzetisegi-nyelvhasznalatrol-targyalt-bukovszky-laszlo-az-egeszsegugyi-miniszterrel
http://www.magyarszo.rs/hu/3318/kozelet/162121/Magyar-%C3%A1llami-kit%C3%BCntet%C3%A9st-kapott-Bogd%C3%A1n-J%C3%B3zsef.htm


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 16.  
9 

A József Attila-díjas Kollár Árpád verseskötetét mutatták be Szabadkán 
2017. március 15. – Pannon RTV 

Író-olvasó találkozót szervezett a Szabadkai Városi Könyvtár, amelyen bemutatták Kollár 

Árpád Milyen madár című verseskötetét. Az esemény a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósulhatott meg. Kollár Árpád egyike azon vajdasági díjazottaknak, akik az 

idei március 15-i nemzeti ünnep alkalmából elismerést vehettek át Balog Zoltántól, a magyar 

emberi erőforrások miniszterétől kedden a Pesti Vigadóban. A fiatal, zentai születésű, jelenleg 

Magyarországon élő költő, műfordító, irodalomszervező József Attila-díjban részesült. 

 

A Pannon Televízió műsorát is díjazták 
2017. március 15. – Pannon RTV 

A Pannon Televízió Kincsesládánk című műsorát díjazta a Vajdasági Magyar Újságírók 

Egyesülete elektronikus média kategóriában. Életmű-díjat Nagy Nándor kap, Szerda Zsófiát, 

valamint Varga Attilát a nyomtatott sajtó, Kurcinák Árpádot a pályakezdő, a Csernyei Újságot 

pedig a szórvány kategóriában díjazták. A díjátadó március 18-án lesz Bácsfeketehegyen a 

Podolszki József Irodalmi Emléknap esti műsorában. 

 

Magyarország a jövőben is segíti majd Ukrajnát 
2017. március 17. – karpatalja.ma 

Magyarország folytatja az ATO-ban megsebesült katonák tavaly elindított gyógykezeltetési, 

valamint az ukrajnai gyermekek magyarországi üdültetési programját – jelentette be Keskeny 

Ernő, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott kijevi nagykövete a Hennagyij Moszkallal, 

a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökével és Mihajlo Rivisszel, a megyei 

tanács elnökével tartott találkozón. Magyarország 2017-ben ezer ukrán gyermeket kész 

fogadni, teljes egészében magára vállalva az utazási kiadásokat és az üdültetés egyéb 

költségeit. Ezenkívül továbbra is működik a Donbászon megsebesült ukrán katonák 

magyarországi gyógykezelési és rehabilitációs programja. 

 

Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben 
2017. március 15. – Kárpátalja 

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

tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett 

munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat. 

 

KMEDT-konferenciát rendeztek Bustyaházán 
2017. március 15. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

A közel 300 tagot számláló Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága március 11-

én Bustyaházán tartotta meg éves közgyűlését. Miután dr. Csík Adalbert-Ferenc, a KMEDT 

elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, Miller Anna, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
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Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének hallgatója Sajó Sándor Magyarnak lenni című 

költeményét adta elő. 

 

Újabb csapás a magyarokra 
2017. március 16. – Dunda György – Magyar Idők 

Az ukrán nyelvtörvénytervezet, illetve az új oktatáspolitikai koncepció mellett újabb veszély 

leselkedik a kárpátaljai magyarokra – írja a Magyar Idők. Az ukrán parlamentben időről 

időre felmerül, hogy büntetni kellene a kettős állampolgársággal rendelkezőket. Bár elviekben 

most is tiltott a kettős állampolgárság szankcionálni nem tudják, nincs megfelelő 

mechanizmus az érintettek kiszűrésére. Most személyesen Petro Porosenko elnök nyújtott be 

módosító indítványt, ami alapján megfosztaná ukrán állampolgárságától azokat, akikről 

kiderül, hogy más ország állampolgárságával is rendelkeznek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2017. március 16-i számában olvasható.) 

 

A szükségtelen plusz 
2017. március 16. – Németh András – HVG 

A magánéletbe szorítanák vissza a kisebbségi nyelvhasználatot az ukrán parlament elé 

terjesztetett nyelvtörvényjavaslatok. A korábbi hasonló kezdeményezés után robbant ki a 

véres kelet-ukrajnai válság is. Leszakadóban van az egy évtized alatt két forradalmat is megélt 

Ukrajna, s még inkább nehéz helyzetbe került az ország nyugati felében lévő, részben 

magyarok lakta Kárpátalja. A térségből menekülnek külföldre az emberek. A költözők 

többségét a magasabb bérek és a tanulási lehetőségek vonzzák, de sokan akadnak olyanok is, 

akik az egymást követő behívási hullámok elől szöknek el. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2017. március 16-i számában olvasható) 

 

Pártosfalván egyre több a magyarországi kisdiák 
2017. március 15. – Népújság 

Befejeződtek a beiratkozások az általános iskola 1. osztályába az ősszel induló 2017/18-as 

tanévbe. A négy muravidéki kétnyelvű általános iskolába, annak ellenére, hogy Pártosfalván 

folytatódik a magyarországi diákok beiratkozásának trendje, kevesebb az elsős, mint az előző 

években. A legnagyobb kétnyelvű általános iskolába, az 1. Számú Lendvai KÁI-ba a korábbi 

évekhez viszonyítva kisebb létszámú generáció iratkozott be, mindössze 49 gyerek. 

 

Hiányolják az új tagok aktívabb bekapcsolódását 
2017. március 15. – Népújság  

A 711 tagot tömörítő Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete hagyományosan március 8-án, a 

nőnapon tartotta meg éves közgyűlését, melyen a tagok az elmúlt év gazdag tevékenységét 

értékelték. A közgyűlésen a szlovén nyugdíjas egyesületek szövetsége az egylet négy tagját, 

Larnsak Dragicát, Unger Mariját, Bokan Katarinát és Kuk Zdravkót elkötelezett munkájukért 

elismerésben részesítette. 
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Üléseztek a tengermelléki magyarok Fiumében 
2017. március 15. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt szombaton került sor a HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei szervezetének évi 

közgyűlésére. A szép számban összegyűlt tagságnak a szervezet elmúlt évi tevékenységéről 

Viola Éva és Ágoston András, az egyesület elnöke, illetve alelnöke készített részletes 

beszámolót. Viola Éva lapunknak nyilatkozva elmondta, a 2016-os év sikeres volt számukra, 

többek között azért, mert tanulmányi kirándulásokat és rendezvényeket tudtak szervezni, 

kiadványokat tudtak megjelentetni. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 14. – Kossuth Rádió 

Megemlékezés Palicson 

Az összefogás 1848 legfontosabb üzenete - jelentette ki tegnap este Babity János szabadkai 

magyar főkonzul azon a Palicson megtartott fogadáson, amelyet a nemzeti ünnep alkalmából 

adott a vajdasági magyar közélet képviselői számára. A főkonzullal beszélget a Határok nélkül 

riportere. 

Jánosiban adta át március 15-e alkalmából a Kijevi Nagykövetség, az Ungvári 

Főkonzulátus és a Beregszászi Konzulátus a magyarországi kitüntetéseket 

A vajdasági Palics után a következő helyszín Kárpátalja, a Beregszász melletti Jánosi. 

Itt adta át március 15-dike alkalmából a Kijevi Nagykövetség, az Ungvári Főkonzulátus és a 

Beregszászi Konzulátus a magyarországi kitüntetéseket. A Határok nélkül riporterének 

mikrofonja előtt elsőként Ambrus Pált, a técsői magyar líceum nyugalmazott igazgatóját 

halljuk, akinek a kárpátaljai magyarság körében végzett elhivatott munkájának 

elismeréseként Magyar Köztársasági arany érdemkeresztet  adományozott Áder János. 

Resicabánya a Platánus Kulturális Egyesület március 15-e alkalmából Petőfi-

domborművet avatott 

Következő állomásunk a Krassó-Szörény megye székhelye Resicabánya, ahol a Platánus 

Kulturális Egyesület március 15-e alkalmából Petőfi-domborművet avatott a város Magyar 

Házában. Kiskunfélegyháza ajándékát a korábbi resicabányai Petőfi-ösztöndíjas révén kapta 

meg a bánsági város magyarsága. A Határok nélkül munkatársa az emléktábla-avatás előtt 

kérdezte Kún Lászlót, a Platánus Egyesület elnökét. 
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https://www.kepesujsag.com/uleseztek-tengermelleki-magyarok-fiumeben/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-14_18:30:00&ch=mr1
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Megemlékezés a magyar-szlovák határtól nem mesze fekvő Lukanényén 

A március 15-i megemlékezések mai utolsó állomása a magyar-szlovák határtól nem mesze 

fekvő Lukanénye. A falu főterén felállított hatalmas bazaltba faragott '48-as emlékművel 

üzeni a nagykürtösi járásban élőknek és a felvidéki magyaroknak, hogy csak az 

anyanyelvükön boldogulhatnak. Üzenetüket pedig mi sem hitelesíti jobban, mint az, hogy itt 

nőtt a magyar lakosság száma az elmúlt tíz esztendőben.  

Mit kíván a székely nemzet? című kiáltvánnyal kívánnak magyarországi  civil 

szervezetek a román kormányhoz fordulni 

Mit kíván a székely nemzet? című kiáltvánnyal kívánnak magyarországi  civil szervezetek a 

román kormányhoz fordulni arra kérve a Grindeanu-kabinetet, hogy legalább annyi jog 

illesse az erdélyi magyarságot, amennyivel a magyarországi románság rendelkezik. Pontosan 

mit is kérnek a civilek? - kérdezte a hír nyomán a Határok nélkül munkatársa György-Mózes 

Árpádtól, a Székelyföldért Társaság elnökétől. 

Magyar egyetem helyett képző, kutató és kulturális központ jön létre Szabadkán 

Magyar egyetem helyett képző, kutató és kulturális központ jön létre Szabadkán. Az épületet 

már megvásárolták a város központjában és a felújítási tervek is elkészültek. Az 

elképzelésekről kérdezte Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét a Határok nélkül 

riportere. 

Ötödik alkalommal tartották meg Nagyváradon a Bihar megyei magyar 

gyermekotthonok találkozóját 

Megosztják nemcsak az adományokat, de a szeretetet is. Ötödik alkalommal tartották meg 

Nagyváradon a Bihar megyei magyar gyermekotthonok találkozóját. Az eseményen közel 100, 

otthonban élő gyermek vett részt.  

 

Határok nélkül 

2017. március 15. – Kossuth Rádió 

Az RMDSZ március 15-ére a honlapján tette közzé az erdélyi magyarság 12 

legfontosabb aktuális követelésének listáját 

Többen rámutatnak, hogy ezek között nincs az autonómia elérése. A Magyar Polgári Párt 

pedig azt szeretné, hogy március 15-ke legyen hivatalos ünnepe az erdélyi magyarságnak. 

Bíró Zsolt elnök ezt már Erdei Edit Zsuzsannának mondta el, az MPP kedd esti ünnepségén, 

melynek díszvendége Soltész Miklós államtitkár volt. 

Beregszászon tartotta központi megemlékezését a KMKSZ 

A kárpátaljai ünnepi megemlékezések délben kezdődtek Beregszászon, ahol együtt ünnepelt a 

két meghatározó magyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-15_18:30:00&ch=mr1
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Magyar Demokrata Szövetség, valamint a történelmi egyházak. A Határok nélkül 

riporterének mikrofonja előtt elsőként Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkárt hallják, aki bejelentette: a kárpátaljai magyarság támogatása és megerősítése 

érdekében idén folytatódik a magyar kormány által tavaly indított gazdaságélénkítő program, 

20 milliárd Ft-nyi keretösszeg áll majd a vállalkozók, mezőgazdászok, és turisztikai 

szakemberek rendelkezésére. 

Délvidéken már a hétvégén több településen tartottak megemlékezéseket 

A temerini ünnepségen az ünnepi szónokok kitértek a szerb-magyar megbékélésre, sőt a 

közeli elnökválasztásra is.  A Határok nélkül riporterének tudósításában először Guszton 

Andrást, a VMDP alelnökét, majd Fehér Lászlót, a VMSZ elnökségi tagját halljuk. 

Kézdivásárhelyen színpompás felvonulás a március 15-i rendezvény 

Kézdivásárhelyen színpompás felvonulás a március 15-i rendezvény - itt ünnepelnek a 

környező falvak lakosai is. A Határok nélkül riporterének összeállításában először Bokor 

Tibort, Kézdivásárhely polgármesterét halljuk. 

Szlovákia minden magyar településén megemlékeznek az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc 169. évfordulójáról 

Szlovákia minden magyar településén megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 169. évfordulójáról. Az ünnep alkalmából négy felvidéki közéleti személyiséget 

részesített Magyar Köztársaság arany Érdemkereszt kitüntetésben Áder János köztársasági 

elnök.  

Temesváron és környékén több emlékmű is idézi az 1848-49-es forradalmat és 

szabadságharcot 

Temesváron és környékén több emlékmű is idézi az 1848-49-es forradalmat és 

szabadságharcot. A megemlékezések sorozata hagyományosan a Gyárvárosban, a Vadászerdő 

közelében 1894-ben állított győrödi úti obeliszknél kezdődik. Az emlékművet több mint 

másfél évtizede a Temesvári Magyar Nyugdíjasok Klubja ,,fogadta örökbe". 

Megemlékezés Aradon 

Aradon a szabadságharc vérbefojtásának, a 13 vértanú honvédtiszt emlékművénél, Zala 

György Szabadság-szobránál tartottak megemlékezést az 1848-as forradalom kitörésének 

169. évfordulóján. Pataky Lehel Zsolt tudósítása. 

Megemlékezés Értarcsán 

Rendhagyó módon ünnepelte március 15-ét három partiumi település. Az értarcsai általános 

iskola félszáz diákja korhű ruhában, forradalmi nótákat énekelve vonult végig a 

községközpont utcáin, a helybeliek örömére. A helyi sportpályán csataimitációt tartottak, és 

felelevenítették az  1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik döntő csatáját, az isaszegi 

ütközetet.  

 


