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Nyomtatott és online sajtó 
 

Vásárhelyi iskolaügy: Budapest elítéli a DNA „túlkapásait" 
2017. március 18. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, MTI, hirado.hu, 

transindex.ro, szekelyhon.ro 

A nemzetpolitikai államtitkárság elítéli a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

"túlkapásait" és a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum 

"ellehetetlenítésére irányuló törekvéseket" - közölte az államtitkárság szombaton az MTI-vel. 

A közleményben úgy fogalmaztak: egy jogállamban megengedhetetlen, hogy ügyészek vallási 

hovatartozásukról faggassanak embereket, vagy kérdőre vonják őket azért, mert egy adott 

felekezeti iskolába íratták gyermekeiket. „Elfogadhatatlan az is, hogy egy ügyészségi vizsgálat 

megindítása nyomán megkérdőjeleződjön egy felekezeti iskola puszta léte" – tették hozzá. Az 

államtitkárság egyetért azokkal az erdélyi magyar politikusokkal, akik szerint a 

marosvásárhelyi katolikus líceum ügye szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amely arra 

irányul, hogy a magyar közösségeket alapvető jogaikban korlátozzák. 

 

Potápi Árpád János a diaszpóra fontosságát hangsúlyozta a kanadai 
Edmontonban 
2017. március 18. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, gondola.hu, Vajdaság Ma, Szeged Ma, 

hir.ma, KDNP hírek, Nemzeti Regiszter 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a 

kanadai Edmontonban a helyi magyarokkal ünnepelte március 15-ét, és beszédében a 

diaszpóra fontosságát hangsúlyozta. Az államtitkár és Ódor Bálint Ottawában akkreditált 

magyar nagykövet az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségen vett 

részt. A városban a katolikus és a református iskola, a Corvin-köz Történelmi Társasága és 

több civilszervezet összefogásával szervezték meg az ünnepi programot. A Szent Imre 

hercegről elnevezett vasárnapi magyar iskola diákjai műsort mutattak be, szavalatokkal, 

magyar táncokkal, felolvasásokkal. Beszédében Potápi Árpád János kiemelte, hogy mennyire 

fontos egy közösség életében, annak megtartásában és gyökereinek ápolásában a templom és 

az iskola. 

 

A marosvásárhelyi katolikus líceum melletti közös kiállásra buzdít a 
nemzetpolitikai államtitkár a diaszpórában 
2017. március 19. – MTI, kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kezdeményezésére nyilatkozatot 

írtak alá az edmontoni Szent Imre Akkreditált Magyar Iskola vezetői, amelyben leszögezik: 

kiállnak a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum 

igazságtalanul meghurcolt vezetősége és diákjai mellett. A nyilatkozatot az 1848/49-es 

magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett edmontoni  

megemlékezést követően írták alá, amelyen ünnepi beszédet mondott a nemzetpolitikai 
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https://kronika.ro/kulfold/vasarhelyi-iskolaugy-budapest-eliteli-a-dna-btulkapasait
http://www.hirado.hu/2017/03/18/potapi-arpad-janos-a-diaszpora-fontossagat-hangsulyozta-kanadaban/
http://www.hirado.hu/2017/03/18/potapi-arpad-janos-a-diaszpora-fontossagat-hangsulyozta-kanadaban/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-marosvasarhelyi-katolikus-liceum-melletti-kozos-kiallasra-buzdit-a-nemzetpolitikai-allamtitkar-a-diaszporaban
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-marosvasarhelyi-katolikus-liceum-melletti-kozos-kiallasra-buzdit-a-nemzetpolitikai-allamtitkar-a-diaszporaban
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államtitkár. Potápi Árpád János kijelentette: a nyilatkozatot, amelyet elsőként az 

edmontoniak írták alá, a világon működő mind a 212 hétvégi magyar iskolához eljuttatják, a 

diaszpóra teljes magyarságának bevonásával fejezve ki tiltakozásukat a marosvásárhelyi 

katolikus líceum ellen indított eljárás és az erdélyi magyarságot célzó sorozatos támadások 

ellen. 

 

A magyar szervezetek átadták az ukrán nyelvtörvénytervezetek ellenI 
aláírásokat Kárpátalja kormányzójának 
2017. március 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, 888.hu, karpatalja.ma, 

Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Vajdaság Ma, maszol.ro 

Hivatalosan átadta a kárpátaljai magyar szervezetek által a kisebbségek nyelvhasználati 

jogainak korlátozására irányuló ukrán nyelvtörvénytervezetek ellen összegyűjtött közel 65 

ezer aláírást tartalmazó íveket Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője Hennagyij Moszkalnak, Kárpátalja 

kormányzójának pénteken Ungváron. Az íveket a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőinek 

és az aláírásgyűjtési akciót támogató történelmi egyházak képviselőinek jelenlétében adták át 

a Kárpátalja megyei közigazgatási hivatal épületében, nagy ukrán médiaérdeklődés mellett. 

Brenzovics László felolvasta a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

közös nyilatkozatát, amelyben a két szervezet tiltakozik a kárpátaljai magyarság és a többi 

nemzetiség nyelvhasználati és anyanyelvű oktatási jogainak korlátozásával fenyegető 

törvénytervezetek ellen.  

 

Másodízben végeznek ingyenes egészségügyi szűrést budapesti 
orvostanhallgatók Kárpátalján 
2017. március 17. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Négy kárpátaljai települést érintő négynapos ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat- és 

méréssorozatot indított a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) 

Külhoni Programja keretében a Semmelweis Egyetem (SE) Hallgatói Önkormányzata 

egyetemisták közreműködésével - ezúttal a Miniszterelnökség kárpátaljai 

kormánybiztosságának támogatásával - pénteken a Munkácshoz közeli Dercenben.  A 

magyarországi orvostanhallgatók idei kárpátaljai szűréssorozatát anyagilag támogató 

kormányhivatal vezetője, Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa az 

MTI érdeklődésére elmondta: példamutatónak tekinti a magyarországi orvostanhallgatók 

önkéntes kezdeményezését, amely követésre méltó lehet más szakokon tanuló diákok 

számára is.  
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http://magyarhirlap.hu/cikk/82859/Brenzovics_Laszlo_Bebizonyosodott_hogy_a_karpataljai_magyarsag_kepes_kiallni_szerzett_jogaiert
http://magyarhirlap.hu/cikk/82859/Brenzovics_Laszlo_Bebizonyosodott_hogy_a_karpataljai_magyarsag_kepes_kiallni_szerzett_jogaiert
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/masodizben-vegeznek-ingyenes-egeszsegugyi-szurest-budapesti-orvostanhallgatok-karpataljan
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/masodizben-vegeznek-ingyenes-egeszsegugyi-szurest-budapesti-orvostanhallgatok-karpataljan
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Közösen fordult az EMNP és az RMDSZ a belügyminiszterhez 
2017. március 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs megyei szervezeteinek vezetői 

közös panasszal fordultak a román belügyminiszterhez az Erdély-zászló elleni szerdai 

csendőrségi fellépés miatt. A két alakulat által pénteken közzétett dokumentumban Soós 

Sándor EMNP-elnök és Csoma Botond RMDSZ-elnök tájékoztatta Carmen Dan 

belügyminisztert arról, hogy a román csendőrség kolozsvári mobil egysége megbírságolta az 

RMDSZ által szervezett március 15-i felvonulás Erdély-zászlót vivő, az EMNP-hez kötődő 

résztvevőit. Megjegyezték, hogy a csendőrség a szervező kérésére hivatkozva igazoltatta és 

szólította fel távozásra az Erdély-zászlót vivő személyeket, noha a szervezők a helyszínen 

cáfolták, hogy ők kifogásolnák a zászló használatát. A Kolozs megyei politikusok úgy vélték: a 

csendőrség több alkotmányos jogot is megsértett, amikor kiemelte a tömegből az Erdély-

zászlót vivő személyeket, visszatartotta őket, és megakadályozta, hogy részt vegyenek a 

rendezvény további részén. 

 

A Krónika és a Háromszék is bírálta az RMDSZ-t, amiért kihagyta az autonómiát 
2017. március 17. – Erdély Ma, MTI 

A Krónika és a Háromszék napilap is bírálta az RMDSZ-t amiatt, hogy az erdélyi magyarok 

nemzeti ünnepen közzétett 12 pontos követeléslistáján nem szerepelt az autonómia. A 

Krónika vezércikkírója méltányolta, hogy az RMDSZ megfogalmazta, mit kíván 2017-ben az 

erdélyi magyar közösség, de „az egy helyben toporgás összetéveszthetetlen nyomának 

„tartotta, hogy „a kiáltványból üvölt az elhallgatás”. 

 

Korodi Attila: készül a „szakítópróbának” tekintett törvénytervezet a 
frakciókban 
2017. március 17. – maszol.ro 

A frakciókban jelenleg zajlik a belső vita a nyelvi jogokat és a szimbólumhasználatot rendező 

törvénymódosító tervezetről, amelynek elfogadását az RMDSZ a kormánypártokkal kötött 

parlamenti együttműködési megállapodás szakítópróbájának tekinti – tudta meg a maszol.ro 

Korodi Attilától. A képviselőházi frakcióvezetőt a március 15-ét  hivatalos ünneppé nyilvánító 

jogszabályról is kérdezték. 

 

Háromszéken találkoztak a székelyföldi önkormányzatis hölgyek 
2017. március 17. – maszol.ro 

Az RMDSZ Nőszervezetének Székelyföldön van a keménymagja, hangzott el pénteken, 

Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföldi önkormányzati képviselőnők és nőszervezetek 

találkozójának indító sajtótájékoztatóján. A kijelentést az támasztja alá, hogy a székelyföldi 

nőszervezetek, minden előítéletet megcáfolva a legeredményesebbek. A decemberi 

parlamenti választásokon az RMDSZ jelöltlistán Székelyföldön volt listavezető nő – a 

háromszéki Benkő Erika –, és biztos befutó helyen lévő női jelölt is – a marosvásárhelyi Csép 

Andrea –, így e tekintetben Közép-Erdély és Partium is tanulhat Székelyföld példájából. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozosen-fordult-az-emnp-es-az-rmdsz-a-belugyminiszterhez
http://erdely.ma/autonomia.php?id=206168&cim=a_kr%C3%B3nika_es_a_h%C3%A1romszek_is_b%C3%ADr%C3%A1lta_az_rmdsz_t_amiert_kihagyta_az_auton%C3%B3mi%C3%A1t
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78228-korodi-attila-keszul-a-szakitoprobanak-tekintett-torvenytervezet-a-frakciokban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78228-korodi-attila-keszul-a-szakitoprobanak-tekintett-torvenytervezet-a-frakciokban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78229-haromszeken-talalkoztak-a-szekelyfoldi-onkormanyzatis-holgyek
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Hamarosan pont kerülhet a kolozsvári Brassai líceum ügyének végére? Győznek 
a szülők? 
2017. március 17. – maszol.ro 

A napokban ül össze a Kolozs megyei tanfelügyelőség, hogy ismét újratárgyalja a kolozsvári 

Brassai Sámuel Elméleti Líceum ügyét - tájékoztatott Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes. 

A szülők és a tanári kar korábban az oktatási minisztériumhoz fordult, hogy bírálják felül a 

tanfelügyelőség januári határozatát, miszerint az iskolában jövő tanévre nem indulhat 

elméleti kilencedik osztály. 

 

Marosvásárhely: kedden eldőlhet a katolikus gimnázium sorsa 
2017. március 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Több illetékes intézmény – köztük a polgármesteri hivatal, a prefektúra, a főtanfelügyelőség 

és a városháza – vezetői tartanak megbeszélést kedden Marosvásárhelyen a katolikus 

gimnázium sorsáról. E találkozó eredményeitől függ, hogy mit lép a Civilek a Katolikus 

Iskoláért szülői csoport, amelynek tüntetéssorozata pénteken lejárt. 

 

Száz magyar előkészítő osztály Marosszéken 
2017. március 17. – szekelyhon.ro 

Csütörtökön zárult az előkészítő osztályokba való beiratkozások első szakasza, és már 

elkezdődött az összesítés meg a helyleosztás. Az előkészítőbe való beiratkozás során 

elsőbbséget élveznek az adott körzethez tartozó gyerekek, ezt követően a fennmaradó 

helyekre az iskolák felvehetnek más diákokat is – magyarázta a Vásárhelyi Hírlapnak Fejes 

Réka, a Maros megyei magyar kisiskolás osztályokért felelős szaktanfelügyelő. Azt is 

megtudta a lap, Maros megyében száz magyar előkészítő osztály indulhat ősztől.  

 

Megtámadta a Heineken az Igazi Csíki Sör uniós védjegyét 
2017. március 18. – Krónika, Erdély Ma 

Az Európai Unió luxemburgi bíróságához fordult a holland Heineken társaság az Igazi Csíki 

Sör védjegyének visszavonása érdekében. A Bruxinfo portál tájékoztatása szerint az Európai 

Bíróság pénteken megjelent hírlevele számol be arról, hogy a multinacionális sörgyártó a 

közelmúltban megtámadta az EU Törvényszékén az Igazi Csíki Sörnek nyújtott európai uniós 

védjegyet. 

 

Gálaműsorral ünnepli 63. születésnapját a Kolozsvári Rádió 
2017. március 18. – Krónika 

Gálaműsorral ünnepli születésnapját a Kolozsvári Rádió, amely március 15-én lett 63 éves. Az 

esemény alkalmából március 23-án, 19 órai kezdettel a rádió előadótermében díjátadással és 

koncerttel egybekötött gálaműsort tekinthet meg a közönség. „Több mint hat évtizedes kora 

ellenére a magyar szerkesztőség újra gyerekkorát éri, hiszen alig pár hónapja 24 órásra bővült 

az adásidő" – közölte a rádió. A magyar szerkesztőség által alapított Donát 160 Egyesület 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78196-hamarosan-pont-kerulhet-a-kolozsvari-brassai-liceum-ugyenek-vegere-gy-znek-a-szul-k
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78196-hamarosan-pont-kerulhet-a-kolozsvari-brassai-liceum-ugyenek-vegere-gy-znek-a-szul-k
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78217-marosvasarhely-kedden-eld-lhet-a-katolikus-gimnazium-sorsa
https://szekelyhon.ro/aktualis/szaz-magyar-elokeszito-osztaly-marosszeken
https://kronika.ro/gazdasag/megtamadta-a-heineken-az-igazi-csiki-sor-unios-vedjegyet
https://kronika.ro/kultura/galamusorral-unnepli-63-szuletesnapjat-a-kolozsvari-radio
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2014-ben hozott létre egy díjat, amelyet azok a kollégák kapnak, akik karrierjük, vagy az 

utolsó év folyamán meghatározót alkottak, kiemelkedő, irányadó munkát végeztek. 

 

Közös állásfoglalásban állnak ki a vásárhelyi katolikus líceumért Maros, Hargita 
és Kovászna megye tanácselnökei  
2017. március 19. – transindex.ro 

Maros, Hargita és Kovászna megye tanácsainak elnökei is részt vettek március 18-án, 

szombaton a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplomban a katolikus 

iskoláért meghirdetett közös imán. Péter Ferenc, Borboly Csaba és Tamás Sándor elnökök a 

templomi imát követően közös állásfoglalást fogalmaztak meg, melyben szolidaritásukról és 

támogatásukról biztosítják a katolikus iskola tanárait, diákjait és szülői közösségét. 

 

Választmányi és ügyvezető elnököt választott a Magyar Polgári Párt  
2017. március 19. – transindex.ro 

A kilenc éves Magyar Polgári Párt március14.-én elnökségi ülést tartott Marosvásárhelyen, 

ahol a szatmárnémeti kongresszuson elfogadott alapszabályzat értelmében megalakult a párt 

választmánya. Az ünnepi alakuló ülésen Mezei Jánost választották az újonnan létrejött 

testület elnökének, Salamon Zoltán pedig a jövőben a párt ügyvezető elnöki tisztségét tölti be.  

 

A csendőrség szerint a szervezők kérésére távolíttatták el az Erdély-zászlót a 
kolozsvári ünnepségen  
2017. március 19. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Facebook-oldalán közzétett közleményben reagált a Román Csendőrség a március 15-i 

kolozsvári ünnepségeken történtekkel kapcsolatos vádakra. A csendőrség elutasítja az 

RMDSZ vádjait, és közli: a rendfenntartó erők és a szervezők képviselői közt folyamatos 

párbeszéd és együttműködés volt a közterületen zajló rendezvény megfelelő körülmények 

között való lebonyolításának érdekében tett intézkedések kapcsán. A csendőrségi közlemény 

szerint a megemlékezés békés és civilizált jellegű volt, és nem történtek incidensek.  

 

Egyesül két romániai törpe nacionalista párt, nagy nacionalista uniót 
vizionálnak  
2017. március 19. – transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A Nemzeti Erő Párt és az Egységes Románia Párt (PRU) a szombati gyűlést követően úgy 

döntött, hogy egy nacionalista pólusban egyesül, a következő időszakban kidolgozzák a 

politikai platformot és a kongresszus időpontját is leszögezik, jelentette be Laurenţiu Rebega 

európai parlamenti képviselő Marosvásárhelyen. 

 

„Megfelelő” örökségvédelem 
2017. március 20. – Krónika 

Megfelelőnek tartja a Grindeanu-kormány örökségvédelmi programját Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke. A kulturális tárca volt államtitkára 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46419
http://itthon.transindex.ro/?hir=46419
http://itthon.transindex.ro/?hir=46421
http://itthon.transindex.ro/?hir=46423
http://itthon.transindex.ro/?hir=46423
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Sepsiszentgyörgyön, a szövetség nőszervezete által tartott pénteki sajtótájékoztatón kifejtette, 

az RMDSZ folyamatosan lobbizik a műemlékek felújításáért. Hozzátette, a szakértői Cioloş-

kormány kevesebb pénzt fordított a műemlékvédelemre, mint bármelyik korábbi kabinet az 

elmúlt huszonhét évben, és „egy fityinget sem adott” az erdélyi magyar műemlékek 

felújítására, sőt megakadályozta, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és 

Kulturális Szervezetének (UNESCO) közgyűlése felvegye a védett szellemi kulturális 

örökségek listájára a csíksomlyói búcsút. 

 

Bugár: Őszinte szándék nélkül nehéz lesz a Most-Híd és az MKP 
együttműködése 
2017. március 17. – Felvidék Ma 

Csütörtökön Komáromban lakossági fórumot tartott a Híd párt Bugár Béla, Bastrnák Tibor, 

Pfundtner Edit és Sárközy Irén parlamenti képviselők részvételével. Bugár röviden 

összefoglalta pártjuk egy éves kormányzását. Megemlítette, hogy sikerként könyvelik el 

a kisiskolák megmentését, bár hozzátette, még elő kell teremteni hozzá az anyagiakat is. Szólt 

arról is, hogy a szlovák párt miniszterének köszönhetően állítják vissza a heti nyolc órát 

a magyar nemzeti iskolákban. 

 

Berényi József: jó választási program, sok hiteles jelölt és pozitív kampány kell 
2017. március 18. – hirek.sk 

Az őszi megyei választások kapcsán már országszerte zajlanak a helyi szervezetek jelöltállító 

ülései, megkezdődtek a pártok közti egyeztetések is, s egyre több megyeelnök-jelölt neve 

merül fel. Berényi Józsefet, Nagyszombat megye MKP-s alelnökét egyebek mellett a jelenlegi 

választási időszak legjelentősebb eredményeiről, esetleges megyeelnök-jelöléséről és a 

lehetséges választási stratégiáról kérdezte a hirek.sk 

 

Egy évszázad kisebbségben 
2017. március 18. – Új Szó 

Jövőre lesz száz éve, hogy megszületett a csehszlovákiai magyarság, ilyenkor pedig bevett 

dolog a leltárkészítés. Szarka László történész A multietnikus nemzetállam című könyvében 

foglalta össze az 1918 és 1992 közötti csehszlovákiai kisebbségpolitikát. Hogy látja egy 

történész ma a hazai kisebbségek sorsát, és milyen kilátásokra következtethetünk az elmúlt 

évtizedek tapasztalatai alapján? – interjú az Új Szóban a szerzővel. 

 

Nemzeti ünnepi fogadás és a magyar állami érdemkeresztek átadása a 
Művészetek Házában 
2017. március 18. – Felvidék Ma 

Homolya Évát, Badin Ádámot és Martin Drobňákot tüntették ki március 17-én az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi fogadáson, 

Kassán. „Abban az időben nagyon sok magyar emberben megvoltak ezek a tulajdonságok. 
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http://felvidek.ma/2017/03/bugar-oszinte-szandek-nelkul-nehez-lesz-a-most-hid-es-az-mkp-egyuttmukodese/
http://felvidek.ma/2017/03/bugar-oszinte-szandek-nelkul-nehez-lesz-a-most-hid-es-az-mkp-egyuttmukodese/
http://www.hirek.sk/belfold/20170317192822/Berenyi-Jozsef-jo-valasztasi-program-sok-hiteles-jelolt-es-pozitiv-kampany-kell.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/18/egy-evszazad-kisebbsegben
http://felvidek.ma/2017/03/nemzeti-unnepi-fogadas-es-a-magyar-allami-erdemkeresztek-atadasa-a-muveszetek-hazaban/
http://felvidek.ma/2017/03/nemzeti-unnepi-fogadas-es-a-magyar-allami-erdemkeresztek-atadasa-a-muveszetek-hazaban/
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Éppen ezek jelentettek közös alapot az egyébként különböző emberek számára”- hangzott el 

Haraszti Attila főkonzul ünnepi beszédében. Ezekre épült fel az az összefogás, mellyel a 

magyar nemzet történelmi jellegű, európai értékű összetartozásról tett tanúbizonyságot a 

nagyon nehéz időkben. 

 

A szabadságharcra, a reformációra és Szent Lászlóra is emlékeztek 
Sajószentkirályon 
2017. március 19. – hirek.sk 

Már hagyománnyá nőtte ki magát, hogy négy gömöri egyházközség – Kövecses, Naprágy, 

Sajórecske és Sajószentkirály – a neves történelmi múlttal rendelkező Sajószentkirályon 

ünnepli meg az 1848/49-es szabadságharc emlékét. 

 

Schweidel József aradi vértanú szobrot kapott szülővárosában, Zomborban 
2017. március 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Péntektől Schweidel József zombori születésű aradi vértanú szobra áll szülővárosában. A 

honvéd vezérőrnagyot 53 évesen végezték ki. Most mellszobra díszíti a Magyar Polgári 

Kaszinó udvarát a nyugat-bácskai városban. 

  

MM közgyűlés – módosították az alapszabályzatot és a programot 
2017. március 18. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Magyar Mozgalom alapszabályát és programját is megszavazták a civil szervezet szabadkai 

közgyűlésén. Új ügyvivő testületet is választottak, amelynek a jövőben 31 tagja lesz. Most 29 

személyről szavaztak. Kókai Péter, a Magyar Mozgalom társelnöke kifejtette: azért volt 

szükség a program elfogadására, mert eddig nem rendelkeztek vele. 

  

Lakossági fórum Újvidéken – Minden szinten kiváló az együttműködés a VMSZ 
és SZHP között 
2017. március 18. – Pannon RTV 

Az évek során önkormányzati, tartományi és köztársasági szinten is egy kiváló, egyenrangú és 

konstruktív együttműködés alakult ki a VMSZ és a Szerb Haladó Párt között – hangzott el 

péntek este Újvidéken, a VMSZ lakossági fórumán. Az Újvidéki Színház nagytermében 

megtartott esemény központi témája a vajdasági magyarság megmaradása és léte volt. Az 

Európa Kollégium megnyitásához, a magyar intézmények támogatásához is hozzájárult a 

Szerb Haladó Párt az elmúlt években – emelte ki az eseményen Kiss Gyula, az újvidéki városi 

tanács tagja. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170319112401/A-szabadsagharcra-a-reformaciora-es-Szent-Laszlora-is-emlekeztek-Sajoszentkiralyon.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170319112401/A-szabadsagharcra-a-reformaciora-es-Szent-Laszlora-is-emlekeztek-Sajoszentkiralyon.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=320159
http://pannonrtv.com/web2/?p=320285
http://pannonrtv.com/web2/?p=320221
http://pannonrtv.com/web2/?p=320221
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Hamarosan kezdődik a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. Találkozója 
2017. március 19. – Pannon RTV 

330 fellépő lép a világot jelentő deszkákra a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. 

Találkozóján, amely március 23-án, csütörtökön kezdődik Bácsfeketehegyen. A szemle 

házigazdái a Feketics Művelődési Egyesület és a Soma színtársulat, akik a kívül-belül 

felújított színházterembe várják a társulatokat.  

 

Felújították a bácsfeketehegyi református egyház imatermét 
2017. március 20. – Pannon RTV 

Hálaadó istentiszteletre jöttek össze a hívők vasárnap délelőtt a bácsfeketehegyi református 

egyház imatermében annak felújítása alkalmából. A helyiséget főleg a téli időszakban 

használják, és hosszú évek óta várt helyreállításra. Elsősorban belső munkálatokon esett át az 

épület. Szigetelés került a falakra, kicserélték a nyílászárókat, újra lett meszelve az épület. 

Nem csak a gyülekezeti terem, de a gondnoki iroda és a hittanterem is megújult. 

  

Oromon első alkalommal emlékeztek meg az 1848–49-es eseményekről 
2017. március 20. – Pannon RTV 

Az oromiak szombat este első ízben tisztelegtek közösen a magyar forradalom és 

szabadságharc emléke előtt. A helyi kultúrotthon nagytermében megtartott, Petőfi él! Mi is 

összefogtunk! című megemlékezésen Pásztor Bálint köztársasági parlamenti képviselő, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökségének tagja mondott köszöntőt, amelyben az 

összefogásra, a közös célokra és a megfelelő partnerek kiválasztására helyezte a hangsúlyt. Az 

oromiak mellett megjelentek a VMSZ tartományi, községi és helyi tisztségviselői is. Az 

alkalmi műsorban szinte minden oromi civil szervezet részt vett, első ízben pedig felléptek a 

csókai női és férfikórusok is. Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök szerint a 

megemlékezés megmozgatott szinte mindenkit a faluban. 

 

Brenzovics László: a kettős állampolgárság elleni törvény fokozhatja a 
feszültséget az ukrán társadalomban 
2017. március 17. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma 

Elfogadása esetén növelheti az ukrán társadalomban a feszültséget a Petro Porosenko államfő 

által előterjesztett törvénytervezet a kettős állampolgárság betiltásáról, mert azt előzőleg sem 

társadalmi, sem szakértői vitára nem bocsátották - jelentette ki Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője. A 

kárpátaljai magyar politikus a Mukachevo.net munkácsi hírportálon megjelent exkluzív 

interjújában kifejtette: a más ország állampolgárságát önszántukból felvett személyek ukrán 

állampolgárságtól történő megfosztását kilátásba helyező törvénytervezetet halaszthatatlan 

minősítéssel terjesztette az elnök a parlament elé. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=320524
http://pannonrtv.com/web2/?p=320470
http://pannonrtv.com/web2/?p=320450
http://magyaridok.hu/kulfold/kettos-allampolgarsag-elleni-torveny-fokozhatja-feszultseget-az-ukran-tarsadalomban-1496110/
http://magyaridok.hu/kulfold/kettos-allampolgarsag-elleni-torveny-fokozhatja-feszultseget-az-ukran-tarsadalomban-1496110/
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Ukrán nacionalisták a "nemzetek Európáját" éltető fekete ruhás felvonulást 
tartottak Ungváron 
2017. március 18. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A "nemzetek Európája" mellett és a liberalizmus ellen tartottak fekete ruhás felvonulást 

Kárpát-Ukrajna kikiáltásának 78. évfordulója alkalmából kárpátaljai ukrán nacionalisták a 

Karpatszka Szics szélsőjobboldali alakulat szervezésében szombaton Ungváron. A fekete 

ruhát és az arcot takaró fekete álarcot viselő, ukrán nacionalista zászlókat lobogtató 150 főnyi 

"fekete menet", amelynek résztvevői felerészben iskoláskorú fiatalok voltak, nacionalista 

jelszavakat harsogva vonult át - sötétedés után fáklyákat gyújtva - a városon. A Petőfi téren, a 

költő szobra mellett elhaladva, ahol egy évvel ezelőtt a "Késhegyre a magyarokkal!" mondatot 

kiáltozták, ezúttal - szabatos fordításban - az "Idegen, vésd az agyadba, itt ukrán a gazda!" 

jelszót skandálták, ami többször elhangzott a menet haladása során.  

 

Befolyásos ukrán politikus bírálja a kettős állampolgárokat büntetni szándékozó 
törvénytervezetet 
2017. március 19. – MTI, karpatalja.ma 

Nem old meg semmit Petro Porosenko ukrán elnök kettős állampolgárságot tiltani és 

büntetni szándékozó törvénytervezete Andrij Szadovij, Lviv (Lemberg) polgármestere, a 

Szamopomics (Önsegély) parlamenti párt vezetője szerint, aki 30-40 százalékra becsüli az 

ukrán mellett más állampolgársággal is rendelkező kárpátaljai lakosok arányát. Utóbbi adatot 

Kárpátalja megye kormányzója cáfolta. A politikus a Zerkalo Nyegyeli című, mértékadónak 

tartott ukrán politikai hetilap hétvégén megjelent számának adott interjújában kifejtette, 

tudomása szerint Kárpátalján gyakorlatilag minden vállalkozónak van az ukrán mellett még 

egy állampolgársága. Úgy gondolom, e megye lakosságának mintegy 30-40 százaléka nem 

csak Ukrajna állampolgára - tette hozzá.  

 

Kopogtató: Kell-e féltenünk ukrán állampolgárságunkat? 
2017. március 19. – Tóth Tünde – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Ukrán honatyák ismét „fergeteges” ötlettel álltak elő. Petro Porosenko elnök március 13-án 

terjesztette elő azt a törvénytervezetet, mely a kettős állampolgárság betiltását irányozza elő. 

A kormányfő a tervezetet sürgősségiként definiálta, így a jogszabály másnap reggel 

napirendre került, még azelőtt, hogy azt a Legfelsőbb Tanács bizottságai, szakértői 

véleményezték volna. Március 14-én délután a tervezetet első olvasatban már el is fogadták. A 

tervezet 234 igen szavazatot kapott, mindössze egy képviselő szavazott ellene, illetve nyolcan 

tartózkodtak. 

 

Ukrajnának tovább kell haladnia a reformok útján 
2017. március 19. – karpatalja.ma 

Az Európai Parlament plenáris ülésszakával párhuzamosan Strasbourgban került sor az EU-

Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság ötödik ülésére. Az ülésen az EP és az Ukrán 

Legfelsőbb Tanács képviselői értékelték az Ukrajna által elért eredményeket, valamint azt, 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-a-nemzetek-europajat-elteto-fekete-ruhas-felvonulast-tartottak-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-a-nemzetek-europajat-elteto-fekete-ruhas-felvonulast-tartottak-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/lemberg-polgarmestere-biralja-a-kettos-allampolgarokat-buntetni-szandekozo-torvenytervezetet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/lemberg-polgarmestere-biralja-a-kettos-allampolgarokat-buntetni-szandekozo-torvenytervezetet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kopogtato-kell-e-feltenunk-ukran-allampolgarsagunkat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukrajnanak-tovabb-kell-haladnia-a-reformok-utjan/
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hogy az ország jelenleg hol tart a reformok végrehajtásában. Az ülés lehetőséget adott az 

aktuális helyzet és a megoldásra váró problémák megvitatására egyaránt. Bocskor Andrea 

fideszes EP-képviselő az ukrajnai választójogi reform parlamenti jelentéstevője felhívta a 

figyelmet: „Nagy hiányosságok vannak ezen a területen, hiszen nincs egységes választójogi 

kódex, így a választásokat a nemzetközi standardoknak nem megfelelő hiányos törvények 

alapján tartják.” 

 

Március 15. öröksége ma is utat mutat – megemlékezés Ungváron 
2017. március 17. – karpatalja.ma 

Ungváron, a Petőfi téren a rendszerváltás óta huszonkilencedik alkalommal tartottak szabad 

megemlékezést az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 169. 

évfordulóján. Talán az elmúlt időszak eseményei is közrejátszottak abban, hogy a kellemetlen 

időjárás ellenére több százan gyűltek össze a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége 

által, más civil szervezetekkel közösen szervezett rendezvényen. 

 

Nagyszőlősön is él a márciusi ifjak szelleme 
2017. március 18. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Kárpátalja magyarsága még sohasem ünnepelte ilyen felhős ég alatt március 15-ét, mint az 

idén. De felhős ég helyett akár Damoklész kardját is emlegethetjük, hisz’ Damoklész 

kardjaként függ felettünk az erőszakos ukránosítás veszélye, melynek szellemében az új 

nyelvtörvénytervezet olyan agyrémeket is tartalmaz, hogy a nemzetiségi – esetünkben 

magyar – nyelvű újságok tartalmazzák a magyar cikkek ukrán fordítását, vagy hogy 

színészeink magyar szavait – magyar közönség előtt! – ukránul szinkron tolmácsolják. Ám 

míg a szélsőségesek elméjét megháborítja a sovinizmus őrülete, addig vidékünk magyarsága 

méltóságteljesen, hideg ésszel, de forró szívvel ünnepelte meg egyik legfenségesebb nemzeti 

ünnepünket. Többek között Nagyszőlősön is… 

 

Jó itt magyarnak lenni! 
2017. március 18. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az 1848/49-ra emlékeztek pénteken este Dobronakon. A községben élő magyarok mellett a 

rendezvényt jelenlétével megtisztelte dr. Földes Gyula lendvai főkonzul, dr. Göncz László 

nemzetiségi országgyűlési képviselő, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, valamint az önkormányzatok és a közélet képviselői. 

Ünnepi beszédében Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsának elnöke többek közt a múlt példaértékű jelentőségéről beszélt, s arról, 

hogy a nyelv és a kultúra a megmaradás alappillére. Ám a fiatalok csak akkor élhetnek 

nemzetiségi jogaikkal, ha a kétnyelvű területen maradhatnak. Ennek előfeltétele pedig a 

gazdaság felvirágoztatása és a munkahelyek létrehozása. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/marcius-15-oroksege-ma-is-utat-mutat-megemlekezes-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/nagyszoloson-is-el-a-marciusi-ifjak-szelleme/
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Egy a huszadik század szörnyűségei közül… 
2017. március 18. – Muravidéki Magyar Rádió 

Alighogy véget ért a szörnyű második világháború, következett az újabb csapás: magyarok 

százezreit hurcolták el 1944-től a Szovjetunióba, a Gulágra. A politikai foglyoknak kemény 

kényszermunkát kellett ott végezniük, enni alig kaptak, ha megbetegedtek, sok segítségre 

nem számíthattak. A Magyarság Háza, Magyarország Lendvai Főkonzulátusa és muravidéki 

társszervezők a kényszermunkások emléke előtt tisztelegtek péntek délután a Bánffy 

Központban. 

 

„...tudjunk öntudatos magyar emberek lenni Szentlászlón, Muravidéken, 
Európában” 
2017. március 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

Pártosfalván és Szentlászlón is sokan tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt. A Moravske 

Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tegnap tartotta meg a kopjafák 

koszorúzásával egybekötött ünnepi megemlékezését.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 17. – Kossuth Rádió 

Átadták Kárpátalja kormányzójának a mintegy 65 ezer aláírással ellátott 

petíciójukat a kárpátaljai magyarság képviselői 

Kárpátalja magyar érdekvédelmi szervezetei, és a történelmi egyházak képviselői ma 

átadták  a megye vezetőjének, Henagyij Moszkal kormányzónak azt a közel 65 000 aláírással 

ellátott petíciót, amelyet az elmúlt másfél hónapban gyűjtöttek az ukrajnai kisebbségi jogok 

tervezett szűkítése ellen. 

A marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum szülői közössége és az 

ügyben érintett döntéshozók újabb megbeszélést tartanak jövő hét elején 

A marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum szülői közössége és az ügyben érintett 

döntéshozók újabb megbeszélést tartanak jövő hét elején - erről állapodtak meg pénteki 

találkozójukon a polgármesteri hivatal és a szülői közösség képviselői. A tanácskozásról Csíky 

Csengele, a szülői csoport szóvivője nyilatkozott a Határok nélkül munkatársának. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174461043
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174461136
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174461136
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-17_18:30:00&ch=mr1
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Több mint ötven év után ismét napvilágra került Feszty Árpád Krisztus temetése 

című triptichonja Aradon 

Március elején, több mint ötven év után ismét napvilágra került Feszty Árpád Krisztus 

temetése című triptichonja Aradon. A több mint 60 négyzetméteres olajfestmény nem 

mérhető ugyan Feszty Árpád  Ópusztaszeren kiállított, A magyarok bejövetele című 

körképéhez, mind  tematikája, mind története miatt különleges. 1913-ban került Aradra, az 

akkor megnyílt Kultúrpalotába. Az 1950-es években a kommunista román hatalom letakarta, 

majd 1962-ben lebontatta az egyházi témájú műalkotást. Az aradi Kölcsey Egyesület 

kezdeményezésére, romániai és magyarországi restaurátorok jelenlétében idén kibontották, 

és a helyreállítás után ki szeretnék állítani Aradon. 

Séta az 1848/49-es szabadságharc kézdivásárhelyi helyszínein 

Sepsiszentgyörgytől 30 km-re északkeletre, a Torja patak mellett fekszik Kézdivásárhely, 

Kárpát-medence legkeletibb magyar többségű városa, az egykori Kézdiszék központja. A 

település nevezetessége az udvarteres városszerkezet. Trapéz alakú főtere körül, több mint 70 

udvartér található. Kézdivásárhely az 1848-49-es  szabadságharcban a székelyek védelmi 

központja. Itt öntötte ágyúit Gábor Áron. A Határok nélkül riportere a szabadságharc 

helyszíneit járta végig az Incze László Céhtörténeti Múzeum igazgatójával, Dimény Attilával. 

Győzelemmel felérő döntetlent játszott a hétvégén Zsolnával a dunaszerdahelyi 

futball klub 

Győzelemmel felérő döntetlent játszott a hétvégén Zsolnával a dunaszerdahelyi futball klub, 

ismertebb nevén a DAC. A nemzetközinek nevezhető, de mégis magyar csapatban uralkodó 

hangulatról, célokról és elvárásokról készült a Határok nélkül tudósítójának riportja az egyik 

edzésen.  

 

Határok nélkül 

2017. március 18. – Kossuth Rádió 

200 éve keresztelték meg Nagyszalontán Arany Jánost 

Arany János keresztelésének 200. évfordulója alkalmából és az 500 éves reformáció jegyében 

ünnepi istentiszteletet tartottak a nagyszalontai református templomban, ott, ahol 1817. 

március 10-én a keresztség sákramentumában részesítették a költőt. Mikló István Boldizsár 

református lelkésszel beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

Petőfi barátja: Mezei József 

Arany János egyik Petőfihez írt levelében említi Mezei Józsefet, aki festőként volt ismert, 

Petőfi portréját a Nemzeti Múzeum őrzi. A Határok nélkül riporterének beszélgetésében egy 

különleges kutatásról lesz szó, amely egy dedikációból indult  el. Családtörténeti szálak 

vezették Nagy Gyöngyvért, a Csíki Székely Múzeum fotográfusát ükanyja testvére életének 

felkutatásában. Azóta monográfia is megjelent Mezei Jánosról, aki nemcsak Petőfit festette 

meg, hanem a forradalom és szabadságharc más hőseit is.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-18_18:30:00&ch=mr1
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Felvidéki emlékezések a Gulágra 

Ha szlováknak vallották volna magukat, minden bizonnyal megússzák a Gulágot, de nem 

tették... Pásztor Géza  emlékiratai olvashatók a Felvidek.ma portálon. Az eredetileg németül 

megírt visszaemlékezés szlovák fordításából dolgozott Flórián László, aki a magyar változatba 

beleszőtte édesapja visszaemlékezéseit is, hiszen a szerzővel, Pásztor Gézával együtt őt is 

elvitték málenkij robotra. A táborról, az apáról, a megszépítő emlékezetről, a jelen 

felelősségéről beszélgetett a fordítóval, Flórián Lászlóval a Határok nélkül tudósítója. 

Tordák találkozója 

A délvidéki Torontáltordán hagyományosan, immár 15 éve a Kárpát-medence három 

településének - Bihartordának, Aranyostordának és a házigazdáknak -, valamint a 

Torontáltordáról elszármazottak közös estjével zárult a január 22-e óta tartó idei 

eseménysorozat, a Tordai Művelődési Napok. A Határok nélkül riportere járt a találkozón, 

ahol elsőként a házigazdát, Dobai Jánost kérte mikrofonhoz, akinek kezdeményezésére jött 

létre másfél évtizede a Kárpát-medence három településének együttműködése. 

Gasztroangyal Aradon 

Suhajda, zakuszka, vinetta és társai - Aradon járt a Gasztroangyal stábja. A műsor sikerének 

titka, hogy nincs titka. Mindenkinek van vagy volt nagymamája, olyan vidéki rokona, akinek 

főztje felejthetetlen, s amihez érzelmileg kötődünk, hiába éljük a gyorsétkezdék korát. Ezeket 

a méltatlanul elfeledett ízeket kutatja fel és tárja elénk a műsor stábja. Nemrégiben Arad 

megyében jártak, ahol több helyszínre, például  az aradi óvárosi piacra a Határok nélkül 

tudósítója is elkísérte őket.  

 

Határok nélkül 

2017. március 19. – Kossuth Rádió 

Fekete március. Így vonult be a történelembe a 27 évvel ezelőtti marosvásárhelyi 

magyarellenes véres eseménysorozat 

Fekete március. Így vonult be a történelembe a 27 évvel ezelőtti marosvásárhelyi 

magyarellenes véres eseménysorozat, amelyet leitatott Maros és Görgényvölgyi román 

falusiakkal hajtott végre a demokratikus folyamatok leállításában érdekelt erő. Az iskoláját és 

egyetemét visszakérő magyarságot, illetve vezetőit brutálisan megtámadták 1990. március 19-

én, szétverték az RMDSZ székházát, megpróbálták meglincselni a padlásra menekülő 

embereket, félholtra verték Sütő András írót és lemondatták a Nemzeti Egység Ideiglenes 

Tanácsa alelnökét, Kincses Elődöt. Másnap pedig az újabb beözönlés következtében 3 magyar 

és 2 román ember vesztette életét és több százan megsebesültek. A randalírozás, a brutális 

erőszak egész nap a passzív hatóságok, rendőrök, katonák szeme előtt zajlott. 

Mai műsorunkban a 27 évvel ezelőtt történteket elevenítjük fel, és arról is beszélünk, hogy ma 

hogyan él a város emlékezetében a fekete március.  
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Azokat, akik kitervelték  és megszervezték  az 1990. március 19-dikei pogromkísérletet - 

faforgató fejszékkel, az úgynevezett capinákkal, baltákkal és vasdorongokkal felszerelt, és 

külön buszokkal Marosvásárhelyre szállított románok bevetését -, a mai napig nem vonták 

felelősségre, és nem ítélték el. De talán nem lesz ez így az idők végezetéig. Kincses Előd 

ügyvéddel beszélgetett a Határok nélkül munkatársa, aki a 27 évvel ezelőtti véres napok egyik 

főszereplője volt. A műsorban elhangzott archív felvételeken Sütő András író, Smaranda 

Enache a marosvásárhelyi Pro Európa Liga alapító tagja, és az elítélt Cseresznyés Pál, 

emlékezik 1990 márciusára.  

 

Kárpát Expressz 

2017. március 18. – M1 

Három Torda találkozója Délvidéken 

A történelmi Torontál vármegyében, Tordán járunk. A település több évszázados magyar 

múltra tekint vissza, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a környéken élőknek 

egyedülálló módon sikerült anyanyelvüket és hagyományaikat megőrizniük. A Tordai 

Művelődési Napok méltó zárásaként megrendezett Három Torda – az erdélyi Aranyostorda, a 

magyarországi Bihartorda és a vendéglátó, a délvidéki Torontáltorda – találkozója is ezt a célt 

szolgálja. 

Népzenei és néptánc mestekrézés Beregszászon 

Mesterfogásokat tanít Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető 

prímása a beregszászi népzenei és néptánc mesterképzésre jelentkezőknek. A negyedik 

alkalommal megszervezett kurzus célja a magyar népi kultúra kincseinek megismertetése és a 

táncházmozgalom újjáélesztése Kárpátalján. 

Évek óta akadályozza a helyi magyar iskola létrjeöttét Szepsi szlovák 

polgármestere 

Két éve húzódik az új magyar alapítványi iskola építésének ügye a felvidéki Szepsiben. Az új 

tanitézmény a magyar kormány támogatásával épülne, ha épülhetne. Ennek az áldatlan 

helyzetnek a megvilágítására rendezett nagygyűlést az iskolát építő Jövőért Alapítvány, a 

Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont vezetése és szülői szövetsége. 

 

Rendhagyó 1848-as emlékfutás Székelyföldön 

A sepsiszentgyörgyi Gál Lajos Futókör tagjai rendhagyó módon, a sport nyelvén róják le 

kegyeletüket az 1848/49-es szabadságharc székely hősei előtt. Több mint másfél évtizede 

rendeznek emlékfutást, minden évben más útvonalon. Az érintett településeken felkeresik és 

megkoszorúzzák a ’48-as emlékműveket. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-03-19-i-adas-5/
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Térkép 

2017. március 18. – Duna TV 

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra, 

valamint a márciusi ifjakra emlékezett a világ és a Kárpát-medence egész magyarsága. 

Szatmárnémetiben is – igazi összefogásnak köszönhetően – felejthetetlen élmény minden 

évben a március 15-i ünnep, amelynek létrehozásán számos civil szervezet és önkéntes 

munkálkodik.  

A szülőföld iránti szeretet, a magyarság megélése a témája annak az irodalmi, történelmi, 

zenés műsornak, amely a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és Magyarország 

Beregszászi Konzulátusa együttműködésében jött létre. A zenés összeállítást Gál Natália 

beregszászi színművésznő és Balog Marianna népdalénekes adja elő.  

Nemzeti ünnepünkön az erdélyi kisvárosban, Székelykeresztúron Petőfi Sándorra mindig 

kiemelten emlékeznek. A forradalmár költő ugyanis bizonyíthatóan itt töltötte utolsó estéjét a 

fehéregyházi ütközet előtt. Emiatt a székely kisvárosban legendás tiszteletnek örvend. A 

költőfejedelemnek egykor árnyat adó öreg körtefa pótlására most egy új fát ültetettek. 

Elkészült a Kiss Kata zenekar CD-je, amelyen nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó művek 

átdolgozott, fiatalokhoz szóló változata hallható. A készítők szándéka szerint a lemezzel arra 

vállalkoztak, hogy segítsenek méltón ünnepelni nemzeti ünnepnapjainkon. A Kis Kata 

zenekar CD-je minden iskolába eljut majd. 

Ukrajnában a fegyveres konfliktus kirobbanása óta több mint egy millióan kényszerültek 

elhagyni otthonaikat. A menekülni kényszerülőket, akiknek a száma folyamatosan nő, az 

ország biztonságos régióiban szállásolják el, ahol sokszor nehéz körülmények között élnek. 

Őket a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segíti ukrajnai civil partnerszervezete 

közreműködésével. 

Az egri vár hős védőjének, Dobó Istvánnak több birtoka is volt Ung megyében. Az egyik az 

Ungvárhoz közel fekvő Szerednyén. Mivel az ottani dombság kiváló szőlőtermő vidék, Dobó 

István építtetett magának egy saját pincerendszert, amelynek egy részét ma is borok 

tárolására használják. Az ő nevét viselő pincébe került most az a szobor, amelyet egy 

keszthelyi művész adományozott a kárpátaljai magyaroknak. 

 

Szatmárnémetiben minden évben szavalóversenyen választják ki azt a két diákot, akik 

szavalhatnak a március 15-i ünnepségen. Az iskolásoknak mindig megtisztelő, ha a többezres 

nézősereg előtt szavalhatnak és részt vehetnek az ünnepségen. 

A székelyek szent hegyén is megemlékeztek a szabadságharc és forradalom 169. 

évfordulójáról. A madarasi Hargitán mintegy 200 kokárdás síelő énekelte együtt a tábortűz 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-03-18-i-adas/
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fénye mellett a magyar és a székely himnuszt. A legmagasabban fekvő székelyföldi 

síközpontban, fáklyákkal a kézben hosszú, kígyózó sorban siklottak a környékbeliek és a 

magyarországi síelők. 

 

Öt kontinens 

2017. március 18. – Duna World 

Összefogott a magyarság a székelyföldi templomért. Műsorunkban egy hónapja számoltunk 

be arról, hogy a tavaly szeptemberben leégett atyhai templom újjáépítése érdekében milyen 

nagy erejű összefogás indult meg nem csak a Kárpát-medencében, hanem a tengerentúlon is. 

A civil összefogás fórum a tragédia másnapján gyűjtést indított a templom felépítése javára. A 

gyűjtés sikerét megünneplendő és a hiányzó összeg megteremtése érdekében jótékonysági 

gálára gyűltek össze neves művészek a Pesti Vigadóban.  

Rozsnyai Zoltán magyar karmester alapította a világhírű Philharmonia Hungaricát, amely 

1956-ban emigrált magyar zenészekből állt. A zenekar világhírűvé vált. Hamar meghódították 

Bécset és Amerikát is. Rozsnyai Zoltán hivatása miatt sokat volt távol családjától, felesége 

ennek ellenére mindig bíztatta, támogatta.  

Megtalálták az Egyesült Államokban Kossuth Lajos húga elveszettnek hitt földi maradványait. 

Kossuth Zsuzsannának most a New York-i magyarok a főkonzulátus segítségével állítanának 

síremléket Manhattanben.  

A világ bármely részén, ahol csak magyarok élnek, március idusán az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc eseményeire, hőseire emlékeznek. Összefoglaló arról, hogyan tisztelgett e 

jeles történelmi esemény évfordulója előtt a diaszpóra magyarsága. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-03-18-i-adas/

