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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar érdekérvényesítés a külhoni magyar pártok sikerétől függ 
2017. március 20. – MTI, Kormány.hu, HírTV, mno.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

hirado.hu, Felvidék Ma, hirek.sk, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Demokrata, 

Erdély.ma 

A magyar érdekérvényesítés a külhoni magyar pártok sikerétől függ, hangsúlyozta Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes azon a kiadvány-bemutatón, amelyet 

a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Századvég Alapítvány tartott Kisebbségi jogok, 

érdekképviselet és autonómia címmel ma a Magyarság Házában. Semjén Zsolt kiemelte: 

akkor lehet védeni a magyar érdekeket, ha a magyar pártok ott vannak az 

önkormányzatokban és lehetőleg ott vannak az adott ország parlamentjében, vagy 

kormányzati szerepet vállalnak. Magyarországról azt támogatják, hogy az adott nemzetrész 

minél egységesebben jelenjen meg, és úgy fogalmazott: ha egység van, eredmény is van. Ez 

különösen a parlamenti választásokon fontos – folytatta Semjén Zsolt, aki szerint nem 

engedhető meg, hogy olyan konstrukciók induljanak, amelyeknek nincs reális esélyük a 

parlamentbe való bekerülésre, csak néhány szavazatot elvisznek. 

 

A román címer megjelenítését hiányolja a hargitai prefektus 
2017. március 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

A nemzeti jelképek hivatalos iratokon való használatát szabályozó törvény előírásaira hívja fel 

a Hargita megyei polgármesterek figyelmét Adrian Jean Andrei prefektus. A román kormány 

területi képviselője átiratot küldött az elöljáróknak, hangsúlyozva, hogy „szándékosan vagy 

sem, de az utóbbi időben egyre több önkormányzat tekint el a törvénytől", és nem tünteti fel a 

hivatalos iratokon Románia címerét. A prefektus idézi az állami címer és pecsét használatát 

szabályozó, 1992/102-es számú törvény előírásait, amelyek szerint „a vezetői tisztséget 

betöltő személyek felelőssége ellátni az okiratokat az ország címerét ábrázoló pecséttel". 

 

A magyar nyelv őrzőinek kolozsvári „hűségesküje” 
2017. március 20. – Krónika 

Továbbra is közösnek tekintik céljaikat és munkájukat az erdélyi és magyarországi 

anyanyelvápolók: Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke és Péntek János, 

az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke a két szervezet között 2001-ben megkötött 

szerződés meghosszabbítását írta alá szombaton Kolozsváron. 
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http://felvidek.ma/2017/03/a-magyar-erdekervenyesites-a-kulhoni-magyar-partok-sikeretol-fugg/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-roman-cimer-megjeleniteset-hianyolja-a-hargitai-prefektus
https://kronika.ro/kultura/a-magyar-nyelv-orzoinek-kolozsvari-bhusegeskujer
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Megnéztük, mit tartalmaz a DNA Horváth Anna elleni vádirata  
2017. március 20. – transindex.ro 

Múlt héten sem kezdődött el a korrupcióval vádolt Horváth Anna pere, az iratcsomó hiánya 

miatt ismét halasztott múlt szerdán a Kolozs Megyei Ítélőtábla. Így új időpontot tűztek ki, 

péntekre, március 24-re. Horváth Annát pénzmosással és befolyással való üzérkedéssel 

vádolja az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA), amely egyébként hivatalból indította 

el az eljárást. Egy titkosszolgálati lehallgatásra alapozva a DNA Kolozs Területi Szolgálata 

ügyészei tavaly emeltek vádat Kolozsvár alpolgármestere ellen. A DNA vádiratában 

bűntársként tüntették fel Fodor Zsolt kolozsvári üzletembert, akit befolyásvásárlással és 

pénzmosással vádolnak. A DNA a Transindex kérésére elküldte a vádiratot.  

 

Együttes ülést tart a román és a moldovai kormány a héten  
2017. március 20. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Közös román-moldovai kormányülésre kerül sor csütörtökön Piatra-Neamţon - nyilatkozták 

az Agerpres hírügynökségnek hivatalos források. A szűkkörű ülést Sorin Grindeanu 

miniszterelnök, valamint moldovai köztársaságbeli hivatali kollégája, Pavel Filip vezeti majd, 

és a két kormány több tagja is részt vesz ezen.  

 

Csoma Botond Erdély-zászló ügyben: a csendőrség hazudik  
2017. március 20. – transindex.ro 

A csendőrség hazudik, és rá akarja kenni a március 15-i, kolozsvári ünnepségen az Erdély-

zászlóval vonuló személyek vegzálását az RMDSZ-re - mondta el a Transindexnek Csoma 

Botond parlamenti képviselő, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke azok után, hogy 

hétvégén a csendőrség Facebook-oldalán is megjelentetett közleményében azt írta, hogy a 

felvonulást szervező RMDSZ-esek kérték, hogy lépjenek fel az Erdély-zászlót hordozó 

személyek ellen.  

 

Petícióban ellenzik, hogy a szélsőséges cikkeket jegyző Ioan Țene tisztséget 
töltsön be a kolozsvári polgármesteri hivatalban  
2017. március 20. – transindex.ro 

Petíció indult hétfőn azzal kapcsolatban, hogy a kolozsvári polgármesteri hivatal és annak 

fegyelmi bizottsága vizsgálja ki Țene Ioan Vasile sajtótevékenységének 

összeegyeztethetőségét az általa betöltött köztisztviselői állással. Țene a hivatal oktatásért, 

kultúráért, felekezetekért, sportért és társadalomért felelős irodájának felügyelője, és 

értesüléseink szerint hamarosan irodavezetővé léptethetik elő. Țene a NapocaNews című, 

szélsőséges nézeteket terjesztő portál egyik szerzője. A petíció felsorol néhány olyan, Țene 

által jegyzett cikket ezen a felületen, amely nemzeti, vallási vagy szexuális kisebbségek elleni 

uszítást tartalmaz.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26524
http://itthon.transindex.ro/?hir=46434
http://itthon.transindex.ro/?hir=46435
http://itthon.transindex.ro/?hir=46438
http://itthon.transindex.ro/?hir=46438
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Katolikus gimnázium: a tanfelügyelőség mellé álltak a szülők a közigazgatási 
perben 
2017. március 20. – maszol.ro, Krónika 

Szerdán újabb tárgyalásokat tartanak Marosvásárhelyen a Római Katolikus Teológiai Líceum 

ügyében indított két közigazgatási perben – tájékoztatta a Maszolt Zsigmond Imola, aki 

szülőként csatlakozott a tanfelügyelőség mellé ezekben a perekben. 

 

Kedden tárgyalnak a szülők a főispáni hivatalban a vásárhelyi katolikus iskoláról 
2017. március 20. – maszol.ro 

Kedden délután egy órakor újabb tanácskozásra kerül sor, ez alkalommal azonban nem a 

városházán, hanem a főispáni hivatalban – tájékoztatott Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus 

Iskoláért szülői csoport szóvivője, aki a Maszolnak elmondta, Lucian Goga főispán mellett 

jelen lesz a városháza oktatási ügyekért felelős osztályának igazgatója, Horațiu Lobonț, az új 

főtanfelügyelő, Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő, Péter Ferenc, a megyei önkormányzat 

elnöke, Peti András és Csíki Zsolt önkormányzati képviselők, Székely Szilárd a Római 

Katolikus Teológiai Líceum igazgatóhelyettese, Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója és 

remélhetőleg maga a polgármester, Dorin Florea is. 

 

Háromszéken találkoztak a székelyföldi önkormányzatis nők  
2017. március 20. – transindex.ro 

Közel hetven, székelyföldi önkormányzatok döntéshozatalában dolgozó RMDSZ-es nő vett 

részt a hétvégén, Árkoson megtartott nőszervezeti találkozón. Megfogalmazódott az igény, 

hogy a szervezeten belüli tisztséget betöltők egyharmada legyen nő. Tamás Sándor, az 

RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke a téma kapcsán elmondta: „nem a 

kvótákban hiszek, hanem a nőkben.” Az elnök támogatásáról biztosította a jelenlevőket a 

tekintetben, hogy a nők előbbre kerüljenek a döntéshozatalban. Porcsalmi Bálint, az RMDSZ 

ügyvezető elnöke támogatja a nőszervezetet, fontosnak tartja a nők politikai szerepvállalását. 

Véleménye szerint nemcsak szervezeten belüli, hanem társadalmi probléma is, hogy nehezen 

fogadják el azt, hogy a nők is tudnak és akarnak politizálni.  

 

Czirmay az Erdély-zászló-ügyről: nincs igaza a csendőrségnek 
2017. március 20. – Krónika 

Valótlanságot állít hétvégi közleményében a csendőrség, a március 15-ei kolozsvári 

rendezvényen nem a szervezők kérésére vegzálták az Erdély-zászlóval vonuló résztvevőket – 

jelentette ki a Krónikának Czirmay Zoltán, az RMDSZ kolozsvári szervezetének ügyvezető 

elnöke. A megemlékezés szervezője elmondta, a múlt szerdai rendezvényt megelőzően, 

március 13-án részt vett azon az egyeztető gyűlésen, amelyen a csendőrség képviselőivel 

megbeszélték a március 15-ei rendezvény részleteit. Ezen a gyűlésen a csendőrök arról 

tájékoztatták a szervezőt, hogy Erdély-zászlóval tilos vonulni, mert az 1918 előtti erdélyi 

zászló a jelenlegi többségi nemzetet nem képviseli. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78293-katolikus-gimnazium-a-tanfelugyel-seg-melle-alltak-a-szul-k-a-kozigazgatasi-perben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78293-katolikus-gimnazium-a-tanfelugyel-seg-melle-alltak-a-szul-k-a-kozigazgatasi-perben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78318-kedden-targyalnak-a-szul-k-a-f-ispani-hivatalban-a-vasarhelyi-katolikus-iskolarol
http://itthon.transindex.ro/?hir=46440
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/czirmay-az-erdely-zaszlo-ugyrol-nincs-igaza-a-csendorsegnek
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Szinte mindenki belépett a néhány szülő által kezdeményezett perbe 
2017. március 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyre több szereplője van annak a két közigazgatási pernek, amelyet a tanfelügyelőség 

határozata miatt kezdeményezett a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium szülői bizottsága, 

illetve a polgármesteri hivatal. A felperesek azt kérik, a tanfelügyelőség vonja vissza a 

határozatát, amelyben arról döntöttek tavaly, hogy az Unirea két osztályterme a Római 

Katolikus Teológiai Gimnáziumé lesz. 

 

Szlovák pártokkal is tárgyal az MKP 
2017. március 20. – Új Szó 

Igor Matovič (OĽaNO) az SaS-szel kötött egyezség aláírásakor az MKP-t is lehetséges 

partnernek nevezte, a magyar párttal azonban egyelőre csak tapogatózó tárgyalásokat 

folytatnak. „Kapcsolatban vagyunk az SaS-szel és az Egyszerű Emberekkel is” – mondta 

lapunknak Menyhárt József, az MKP elnöke. Jelenleg járási szervezeteik vizsgálják az 

együttműködés lehetőségeit. Az MKP a Híddal is tárgyal arról, hol és milyen formában 

működhetnek együtt a megyei választásokon. „Célunk a lehető legerősebb magyar képviselet” 

– tette hozzá Menyhárt. A két párt elnöki szinten valószínűleg április legelején találkozik 

legközelebb. Menyhárt szerint azonban a Híddal való tárgyalások nem zárják ki, hogy a 

szlovák jobboldali pártokkal is együttműködjön az MKP. 

 

Esterházy-emléktáblát avattak Pogrányban 
2017. március 20. – Felvidék Ma 

Zoboralja magyar szervezetei –  a Zoboralji Kulturális és Információs Központ, a Csemadok 

Nyitrai Területi Választmánya, a Nyitra és Vidéke Célalap, az Esterházy János Szülőföldjéért 

Egyesület és az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola – az idén is közös 

megemlékezést szerveztek az 1848/49-es szabadságharc kitörésének 169. évfordulója 

alkalmából március 19-én.  A vidék magyarsága ezen a napon Esterházy János emléke előtt is 

tiszteleg.  

 

Ülésezett az MNT: A költségvetés nőtt, az állami támogatás csökkent 
2017. március 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Módosították a Magyar Nemzeti Tanács idei költségvetését, ami így 11,5 millió dinárral nőtt, 

annak ellenére, hogy a köztársasági büdzséből 1 millió 383 ezer dinárral kevesebb érkezik a 

nemzeti tanács kasszájába. A Magyar Összefogás lista képviselői és az ellenzéki Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), illetve a Magyar Mozgalom (MM) képviselői is 

egyetértettek abban, hogy méltánytalan a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak 

csökkentése. Az MNT ülésén továbbá a nemzeti tanács hatáskörébe tartozó vajdasági magyar 

érdekeltségű alapítványok és intézmények beszámolóiról, illetve az oktatási intézmények 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szinte-mindenki-belepett-a-nehany-szulo-altal-kezdemenyezett-perbe
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/20/szlovak-partokkal-is-targyal-az-mkp
http://felvidek.ma/2017/03/esterhazy-emlektablat-avattak-pogranyban/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21262/Ulesezett-az-MNT-A-koltsegvetes-nott--az-allami-tamogatas-csokkent.html
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vezetőinek kinevezésére, valamint a községi tájékoztatási és művelődési pályázatokra tett 

javaslatok jóváhagyásáról szavaztak hétfőn a tanácstagok. 

  

Felsőoktatási börze Magyarkanizsán 
2017. március 20. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A magyarkanizsai középiskola harmadikos és negyedikes tanulóinak tartottak ma 

felsőoktatási börzét. A diákoknak hét főiskola, illetve egyetem mutatta be kínálatát. A 

magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban tartották meg 

a felsőoktatási börzét. A hagyományos rendezvény keretében a környék főiskolái és egyetemei 

az iskola tornatermében mutatkoztak be. 

  

Ipsos: Vučić nyerne az első körben 
2017. március 20. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Az Ipsos Strategic Marketing legújabb felmérése szerint Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó 

Párt elnöke továbbra is fölényesen vezet, míg Ljubiša Beli Preletačević a második helyen áll a 

népszerűséget tekintve. A közvélemény-kutatás szerint nagy az esély arra, hogy Vučić már az 

első körben megnyeri az elnökválasztást, hiszen a megkérdezettek 53 százaléka támogatja őt, 

míg Luka Maksimović, akit Ljubiša Beli Preletačevićként ismernek, a második helyen 

szerepel. A közvélemény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy a lakosok 11 százaléka 

Preletačevićet, 10,6 százaléka Saša Jankovićot, 8,7 százaléka Vojislav Šešeljt, 6,9 százaléka 

pedig Vuk Jeremićet támogatja. 

  

Többnyelvűek lesznek a szavazólapok 
2017. március 20. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) elfogadta az április 2-i államfőválasztás 

szavazólapjaira vonatkozó döntést. A határozat értelmében a szavazólapok többnyelvűek is 

lehetnek, de különböző változatai lesznek majd e többnyelvűségnek. A bizottsági döntés 

szerint egy-, két-, három-, négy- és ötnyelvű lapokat is nyomtat majd a Službeni glasnik, a 

szavazóhelyen található lapok milyensége attól függ, hogy az adott község területén hány 

nyelv van hivatalos használatban. Az egy- és kétnyelvű szavazólapokat A4-es formátumú 

lapra, az ennél is több nyelven íródott szavazólapokat pedig A3-as formátumú papírlapokra 

nyomtatják. 

 

Dunán innen, Tiszán túl – hagyományőrzők mérettettek meg Beregszászban 
2017. március 20. – karpatalja.ma 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet és a Kokas Banda szakmai koordinációjával 

működő Kárpátaljai Népi Zenede március 19-én megrendezte a VIII. „Dunán innen, Tiszán 

túl” Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny kárpátaljai elődöntőjét. Az eseménynek a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A vetélkedő célja a tehetségek 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=320641
http://pannonrtv.com/web2/?p=320580
http://www.magyarszo.rs/hu/3322/kozelet_politika/162377/Többnyelvűek-lesznek-a-szavazólapok.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/dunan-innen-tiszan-tul-hagyomanyorzok-merettettek-meg-beregszaszban/
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felkarolása, valamint a művészet és a magyarság értékeinek népszerűsítése az ifjúság 

körében. 

 

Moszkal pszichiáterhez küldené a magyarokkal riogatókat 
2017. március 20. – HVG, Kárpátinfo 

Hennagyij Moszkal Kárpátalja kormányzója a HVG-nek adott interjújában beszélt az ukrajnai 

helyzetről és az ukrán parlament kisebbségi jogokat szűkíteni próbáló lépéseiről. A 

kormányzó a lapnak elmondta, hogy semmiféle komoly nemzetiségi feszültséget nem érzékel 

a megyében. Hangsúlyozta, hogy azt a megyén kívülről próbálják szítani. Moszkal nem tartja 

reálisnak azokat a riogatásokat, miszerint nyugati szomszédjai felosztanák egymás között 

Ukrajnát és Kárpátalját. A kisebbségi nyelvhasználatot szűkítő törvénnyel kapcsolatban 

elmondta, hogy a törvénytervezetben sok a kétséges dolog, elsődleges célja pedig, hogy 

elterelje az emberek figyelmét a politikai és a gazdasági gondokról. 

 

Tavaszi behívások Kárpátalján – már kézbesítik a behívókat 
2017. március 20. – karpatalja.ma 

Április 4-től május 24-ig tart a kötelező sorkatonai szolgálatra történő tavaszi sorozás 

időszaka. A tervek szerint ebben az időszakban mintegy 300 fiatal fog behívót kapni. Pontos 

számadatok a még elfogadásra váró ide vonatkozó kormányrendeletből fognak kiderülni – 

tájékoztat a zaholovok.com.ua március 17-én. 

 

Üzletmegkötés ugyan nem történt, de az afelé vezető út kezdetét vette 
2017. március 20. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház első alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencei 

gazdasági konferenciát és kiállítást Hajdúszoboszlón. Az eseményen több mint kétszáz 

határon túli magyar vállalkozó és csaknem ugyanennyi kiállító vett részt. A Muravidéket 

Balaskó József vállalkozó, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke, 

valamint Huzimec Zoltán és Császár Dezső magánvállalkozók képviselték. 

 

„Magyarok a Szovjetunió táboraiban“ 
2017. március 20. - Volksgruppen 

„Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956“ címmel nyílik kiállítás Bécsben március 21-

én, 18.30-kor a Forum Mozartplatz épületében. A vándorkiállítást a Szovjetunióba hurcolt 

magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza 

állította össze - a Kaláka Club támogatásával Bécsbe került. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/egy-ukran-kormanyzo-aki-azonnal-pszichiaterhez-kuldene-magyarokkal-riogatokat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tavaszi-behivasok-karpataljan-mar-kezbesitik-a-behivokat/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174461317
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2832178/
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Határok nélkül 

2017. március 20. – Kossuth Rádió 

Interjú Menyhárt József MKP-elnökkel a múlt heti, EP-ben rendezett 

konferenciáról 

Anyanyelv vagy államnyelv? Nyelvi kérdések az európai oktatási rendszerben.  Ezzel a címmel 

a kisebbségi oktatásügyről szóló konferenciát tartottak a napokban az Európai Parlamentben. 

A felvidéket Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke képviselte. Hazaérkezése 

után a Határok nélkül riportere kérdezte a felvidéki magyar politikust. 

Lakossági fórumot tartottak Újvidéken 

Újvidéken lakossági fórumot tartott a Vajdasági Magyar Szövetség. A teltházas rendezvényen 

a délvidéki magyar párt európai parlamenti, szerbiai, vajdasági és újvidéki képviselői 

számoltak be arról, hogy a vezető kormánypárttal kötött koalíciós megállapodás eddig milyen 

eredményeket hozott, melyek a még megoldásra váró ügyek.   

Nem látszik megoldódni a marosvásárhelyi líceum ügye 

Nem változik, nem látszik megoldódni a marosvásárhelyi római katolikus líceum ügye. A 

tanfelügyelet az iskola ellen folyó vizsgálatra hivatkozva gyakorlatilag lehetetlenné teszi a 

folyamatos működést. Az érintett családok és a magyar pártok eddig erőfeszítései, beadványai 

és tüntetései még nem hoztak eredményt. 

Ingyenes egészségügyi szűrések Kárpátalján 

Nem túlzás, hogy a kárpátaljai magyarság mindenben segítségre szorul. A napi megélhetési 

gondok mellett sokak számára még a gondolat is képtelennek tűnhet egészségügyi szűrésen 

venni részt. A HÖOK külhoni programja közelében mégis lehetővé vált ingyenes 

szűréssorozat négy kárpátaljai településen. Interjú Grezsa István kormánybiztossal. 

Történelmi városnéző séta Aradon 

Arad neve hallatán szinte mindenki a magyar forradalom szomorú lezárására, a tizenhárom 

honvédtiszt kivégzésre gondol, ám ez a város nem csupán a kivégzések helyszíne volt. Sajnos 

már az aradiak többsége sem ismeri saját településének 1848/49-ben betöltött szerepét. Ezért 

is tartott történelmi városnéző túrát a Kölcsey Egyesület. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-20_18:30:00&ch=mr1

