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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Lázár: a másokkal szembeni türelem csak addig tarthat, amíg megőrizhetjük 
kultúránkat 
2018. március 10. – MTI, sonline.hu, veol.hu, hirstart.hu, index.hu 

A keretek és határok nélküli türelem valójában nem türelem, hanem behódolás, "kollektív és 

passzív eutanázia, össznépi öngyilkosság". A másokkal, más kultúrákkal és vallásokkal 

szembeni türelem csak addig tarthat, amíg gyakorlása közben megőrizhetjük saját magunkat, 

közösségünket, kultúránkat és életformánkat – mondta Lázár János a vallásszabadságot 

kimondó 1568. évi tordai országgyűlés 450. évfordulója alkalmából rendezett konferencián 

pénteken Budapesten. 

 

Szijjártó: minden vitát és minden harcot vállalunk a magyar emberekért 
2018. március 10. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu, hirado.hu 

Minden vitát és minden harcot vállalunk a magyar emberekért, akár Magyarországon, akár a 

határokon túl – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton 

újságíróknak. A tárcavezető kiemelte: Ukrajnában teljesen egyértelműen előretörnek a 

szélsőséges, nacionalista pártok és ideológiák. Két vonatkozásban ez már hosszabb ideje 

tetten érhető, egyrészt Kijevben az ukrán parlament döntéseiben, másrészt Kárpátalján a 

magyarokat érő folyamatos támadásokban és megfélemlítésekben – mutatott rá. 

 

Potápi: szabadságszerető nép lévén kiállunk ezeréves értékeink, keresztény 
kultúránk mellett 
2018. március 10. – MTI, Webrádió, hirado.hu, fidesz.hu, Magyar Idők, hirvonal.hu 

Szabadságszerető nép lévén kiállunk ezeréves értékeink, keresztény kultúránk mellett - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szombaton a drávaszögi Várdarócon, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

(MMDK) központi, március 15-i ünnepségén mondott beszédében. "Valljuk ma is, hogy 

szülőföldünkön mi határozzuk meg, hogy miképpen éljünk" - mondta. Hazánk a mi 

tulajdonunk - húzta alá.  

 

Nemzetközi kötelezettségvállalására hivatkozva kérték Székelyföld 
autonómiáját  
2018. március 10. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen 

Ezrek gyűltek össze szombaton Marosvásárhelyen, a székely vértanúk emlékművénél a 

székely szabadság napja alkalmából szervezett megemlékezésen és tiltakozáson. A tüntetés 

petícióját, amelyet Románia kormányának és parlamentjének címeztek, de amelyet 
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https://www.sonline.hu/orszag-vilag/lazar-janos-masokkal-szembeni-turelem-csak-addig-tarthat-amig-megorizhetjuk-kulturankat-988753/
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/lazar-janos-masokkal-szembeni-turelem-csak-addig-tarthat-amig-megorizhetjuk-kulturankat-988753/
https://magyaridok.hu/belfold/szijjarto-peter-minden-vitat-es-minden-harcot-vallalunk-magyar-emberekert-2879418/
http://webradio.hu/hirek/kulfold/marcius_15_-_potapi_szabadsagszereto_nep_leven_kiallunk_ezereves_ertekeink_kereszteny_kulturank_mellett
http://webradio.hu/hirek/kulfold/marcius_15_-_potapi_szabadsagszereto_nep_leven_kiallunk_ezereves_ertekeink_kereszteny_kulturank_mellett
http://itthon.transindex.ro/?hir=50944
http://itthon.transindex.ro/?hir=50944
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tájékoztatásképpen Klaus Iohannis államfőnek is elküldenek, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke olvasta fel a székely vértanúk emlékműve előtt, és a tömeg 

közfelkiáltással fogadta el. A dokumentum arra emlékeztet, hogy Románia az Európa 

Tanácshoz történt csatlakozásakor egyoldalú kötelezettséget vállalt a tanács 1201/1993 számú 

ajánlásának teljesítésére, amely ezáltal kötelező érvényűvé vált. A dokumentum 11. cikkelye 

pedig éppen az önálló közigazgatásról, és a különleges státusról szól.  

 

A magyar nemzetpolitikai államtitkárság támogatja a székely szabadság napi 
felvonulást 
2018. március 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatja a székely szabadság napi 

felvonulást – közölte Potápi Árpád János pénteken az MTI-vel. Közleményében kiemelte: a 

rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet Székelyföld autonómiájának fontosságára. Potápi 

Árpád János hangsúlyozta: a magyar kormány a leghatározottabban kiáll azon álláspontja 

mellett, hogy a székelyeknek – akárcsak más nemzeti kisebbségeknek – jár az autonómia. 

 
Szili Katalin üdvözli a marosvásárhelyi megemlékezést 
2018. március 10. – MTI, Webrádió, hirado.hu, mno.hu, kormany.hu 

Szili Katalin határon túli autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott, az 

Országgyűlés volt elnöke levélben üdvözölte a székely szabadság napja alkalmából 

Marosvásárhelyen rendezett megemlékezést és felvonulást - közölte a Miniszterelnökség 

szombaton az MTI-vel. Szili Katalint idézve azt írták: a három erdélyi magyar párt január 8-

án aláírt közös nyilatkozatával létrejött egyfajta erős egység, "hiszen egyet akarunk, 

önigazgatást és szabadságot a székelységnek". 

 

Dabis kitiltása: Budapest jegyzékben fordul a román külügyhöz és belügyhöz 
2018. március 10. – MTI, Magyar Idők, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A kulturáltság és a kölcsönös tisztelet alapjaira kell helyezni a magyar–román kapcsolatokat 

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton, újságíróknak 

nyilatkozva. A külügyminiszter kifejtette: pénteken egy magyar állampolgárt arról értesítettek 

a borsi határátkelőhelyen, hogy ki van tiltva Romániából. „A magyar–román kapcsolatokat 

szeretnénk a kulturáltság és a kölcsönös tisztelet alapjára helyezni”, de sajnos az ilyen 

intézkedések ezt nem segítik – fogalmazott. Szijjártó Péter úgy vélte, természetesen 

Romániának joga van ahhoz, hogy hasonló döntéseket hozzon, de kitiltó döntést csak bírósági 

döntés alapján lehet hozni, azonban a határátkelőn a magyar állampolgárral semmifajta 

bírósági döntésre nem hivatkoztak. 

 

Grezsa István: Összefogással mindent el lehet érni a Kárpát-medencében 
2018. március 9. – MTI, Webrádió, hirstart.hu, hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

"Az óvodák és bölcsődék építése a jövőről szól, de a mának is üzen, azt, hogy összefogva, 

közösen mindent el tudunk érni a Kárpát-medencében" - jelentette ki Grezsa István, a 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-tamogatja-a-szekely-szabadsag-napi-felvonulast
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-tamogatja-a-szekely-szabadsag-napi-felvonulast
http://webradio.hu/hirek/belfold/szekely_szabadsag_napja_-_szili_katalin_udvozli_a_marosvasarhelyi_megemlekezest
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dabis-kitiltasa-jegyzekben-fordul-budapest-a-roman-kulugyhoz-es-belugyhoz
http://www.hirek.sk/itthon/20180309165114/Grezsa-Istvan-Osszefogassal-mindent-el-lehet-erni-a-Karpat-medenceben.html
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Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa, a 

felvidéki Buzitán pénteken. A kormánybiztos erről az új helyi magyar óvoda leendő 

épületének alapkőletételén beszélt. A kelet-szlovákiai, részben magyarok lakta településen a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épül új óvoda, amelyet a mintegy 

ezerkétszáz lakosú település mellett a környékbeli falvak lakosait is szolgálja majd. 

 

Szilágyi Péter: a diaszpóra magyarsága hűséges maradt 1848 örökségéhez 
2018. március 11. – MTI, Magyar Idők, híradó.hu, Gondola.hu,  

A világban szétszórtságban élő magyarok több ezer kilométerre is hűek maradtak 1848 

örökségéhez és nekik köszönhető, hogy a magyarság világnemzetté vált - mondta Szilágyi 

Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az új-zélandi 

magyarok március 15-i központi megemlékezésén a wellingtoni nagykövetségen.    A  

helyettes államtitkár kiemelte: a hazájukat elhagyni kényszerült magyarok az otthontól való 

távolságot is lehetőséggé formálták a nemzeti kulturális örökség, az összetartozásába vetett 

hit megőrzése érdekében.. 

 

Soltész Miklós: akik vállalják magyarságukat, számíthatnak segítségünkre 
2018. március 11. – MTI, hirado.hu, karpataljalap.hu, Magyar Idők, fidesz.hu, propeller.hu 

A magyarokat sokan vádolják a szolidaritás hiányával, de elfeledkeznek arról, mekkora 

felelősség a határon túli magyarok támogatása – mondta Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára 

Budapesten, a Memento emlékműnél vasárnap. 

 

Székely szabadság napja Budapesten: magyarázatot követeltek Dabis Attila 
kitiltására 
2018. március 10. – MTI, Krónika 

Németh Zsolt, a Fidesz külügyi kabinetvezetője szombaton magyarázatot követelt Romániától 

Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja kitiltása miatt. A 

kormánypárti politikus a székely szabadság napja alkalmából a budapesti Hősök terén tartott 

rendezvényen kijelentette, elfogadhatatlannak tartják és tiltakoznak a tanács képviselőjének 

kitiltása miatt. Németh Zsolt örvendetesnek nevezte a magyar–román kapcsolatok 

enyhülését, ugyanakkor hangsúlyozta, a székely zászlók szabad használatának lehetőségét 

továbbra is kiemelten kezelik a kétoldalú tárgyalásokon, hasonlóan ahhoz az 

autonómiatörekvéshez, amit a magyarság és a székelység megmaradásának zálogának 

tartanak, és amely összhangban áll minden nemzetközi normával és az európai gyakorlattal 

is. „Autonómiát Székelyföldnek, autonómiát az erdélyi magyarságnak!" – fogalmazott. 

 

https://magyaridok.hu/belfold/szilagyi-peter-diaszpora-magyarsaga-huseges-maradt-1848-oroksegehez-2881458/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/03/11/soltesz-akik-vallaljak-magyarsagukat-szamithatnak-segitsegunkre/
https://kronika.ro/kulfold/szekely-szabadsag-napja-budapesten-nemeth-zsolt-magyarazatot-kert-dabis-attila-kitiltasara
https://kronika.ro/kulfold/szekely-szabadsag-napja-budapesten-nemeth-zsolt-magyarazatot-kert-dabis-attila-kitiltasara
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PSD-kongresszus: Dragnea Románia szuverenitásának és 
szomszédságpolitikájának megerősítését szorgalmazta 
2018. március 10. – MTI, Krónika 

Románia szuverenitásának megerősítéséért és a szomszédaival ápolt kapcsolatrendszerének 

fejlesztéséért szállt síkra Liviu Dragnea pártelnök szombaton a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

rendkívüli kongresszusán. A pártelnök kitért arra, hogy Romániának erősítenie kell 

kapcsolatait szomszédaival, és vissza kell szereznie 1989 után elvesztett ázsiai és afrikai 

piacait is. Az infrastruktúra-fejlesztés terén például Dragnea szerint a kormány kiemelt 

célkitűzésként fogja kezelni, hogy Bukarestet mielőbb megteremtse az autópálya- és 

gyorsvasút-összeköttetést Bulgária, Szerbia, Magyarország és Moldova fővárosával. 

 

Kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács külügyi 
megbízottját 
2018. március 9. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari 

Napló 

A román hatóságok pénteken nem engedték belépni Romániába Dabis Attilát, a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját. A hírt Izsák Balázs, az SZNT elnöke tette közzé 

közösségi oldalán. Dabis Attila a székely szabadság napja alkalmából szombaton tartandó 

megemlékezésre és felvonulásra igyekezett Marosvásárhelyre, amikor a magyar-román 

határon a román határrendészek feltartóztatták. Kitiltásáról egy angol nyelvű végzést adtak át 

neki, mely indoklást nem tartalmaz. Dabis Attila az MTI-nek megerősítette az információt.  

 

Izsák a székely szabadság napja után: megnyertük a felvonulásért vívott csatát 
2018. március 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Izsák Balázs szerint a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) megnyerte a csatát a román 

hatóságokkal, és vonatkoztatási ponttá tette a március 10-ei marosvásárhelyi megemlékezést 

és felvonulást. Az SZNT elnöke azon a sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet a székely 

szabadság napja szombati marosvásárhelyi rendezvényének katalán, baszk, olasz és erdélyi 

magyar szónokaival együtt tartott vasárnap Kolozsváron. Elmondta: az elmúlt öt évben perek 

egész során át kellett harcolni a román hatóságokkal a március 10-i tiltakozás jogáért. Ezt a 

csatát azonban megnyerték. Izsák Balázs az SZNT külügyi megbízottjának, Dabis Attilának a 

kitiltása kapcsán kijelentette: a román hatóságok nem ismerték még fel, hogy a 

nyomásgyakorlás éppen az ellentétes hatást váltja ki a székelyekből: megszilárdítja az 

akaratukat. 

 

Tőkés László: Székelyföld maradjon székely föld  
2018. március 10. – MTI, transindex.ro 

őkés László szerint miként Orbán Viktor miniszterelnök magyar Magyarországot és európai 

Európát akar, úgy a székelyeknek is azt kell kívánniuk, hogy Székelyföld maradjon székely 

föld, Erdély pedig Románia határai között is maradjon Erdély. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke Marosvásárhelyen a székely vértanúk emlékműve mellett a székely 

https://kronika.ro/belfold/psd-kongresszus-dragnea-romania-szuverenitasanak-es-szomszedsagpolitikajanak-megerositeset-szorgalmazta
https://kronika.ro/belfold/psd-kongresszus-dragnea-romania-szuverenitasanak-es-szomszedsagpolitikajanak-megerositeset-szorgalmazta
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kitiltottak-romaniabol-dabis-attilat-a-szekely-nemzeti-tanacs-kulugyi-megbizottjat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kitiltottak-romaniabol-dabis-attilat-a-szekely-nemzeti-tanacs-kulugyi-megbizottjat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/izsak-a-szekely-szabadsag-napja-utan-megnyertuk-a-felvonulasert-vivott-csatat
http://itthon.transindex.ro/?hir=50942
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szabadság napja szónokaként tartott előadást az összegyűlt több ezres tömegnek. Kijelentette: 

Magyarország Romániának, az erdélyi magyarság pedig az együtt élő románságnak nyújt 

testvérkezet. "Készen állunk a párbeszédre, a megegyezésre". Hozzátette: az erdélyi magyarok 

tartják magukat az 1918-as gyulafehérvári népgyűlés és az 1919-es párizsi kisebbségi 

szerződés magyarokra vonatkozó szakaszaihoz, és elvárják a román parlamenttől, hogy 

elfogadja a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvénytervezet.  

 

Minority SafePack: eddig több mint 822 ezer aláírás gyűlt össze 
2018. március 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Több mint 822 ezer aláírás gyűlt össze a szükséges egymillióból a Minority SafePack 

elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatására – jelentette be Vincze Loránt, az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. Az RMDSZ pénteki tájékoztató 

hírlevele szerint Vincze elmondta: 25 nappal az aláírásgyűjtés lejárásának határideje előtt 

kijelenthető, jó esélyei vannak az egymilliós aláírás teljesítésére az őshonos kisebbségek és 

nyelvi közösségek számára uniós védelmet és támogatást kérő európai polgári 

kezdeményezésnek. Egyre közelebb vagyunk a célhoz, de még nem értük el. A tét óriási, és 

minden rajtunk múlik” – fogalmazott Vincze Loránt FUEN-elnök Bolzanóban, ahol 

csütörtökön a dél-tiroli németajkú és ladin kisebbségek kampányrendezvényén vett részt. 

 

Kelemen Hunor: Romániának egyetlen igazán nagy projektet sem sikerült 
elejétől végéig végigvinnie  
2018. március 9. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló 

Hasznosabb lenne, ha a centenárium évében építkezni kezdenénk, mert az ünnepségek 

végeztével semmivel sem maradunk – hangoztatta csütörtökön Kolozsváron Kelemen Hunor, 

az RMDSZ szövetségi elnöke. „Hasznosabb lenne, ha a centenárium évében építkezni 

kezdenénk, mert az ünnepségek végeztével semmivel sem maradunk. Ha semmit nem 

építünk, semmi nem marad utánunk” - nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek a szövetségi 

elnök. Kelemen hozzátette: a vasúti közlekedés még olyan sincs, mint 28 évvel ezelőtt volt, és 

száz év alatt egyetlen, a Kárpátokat átszelő autópályát sem sikerült építenünk. A szövetségi 

elnök úgy vélekedett: Romániának meg kellene erősítenie kapcsolatait Magyarországgal 

éppen úgy, mint az összes többi szomszédos országgal.   

 

Asztalos Csaba: nagy taktikai hiba volt nem foglalkozni az emberi jogokkal 
2018. március 9. – maszol.ro 

Nagy taktikai hiba volt, hogy a romániai magyarok huszonvalahány évig egyáltalán nem 

foglalkoztak emberi jogokkal – véli az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke. 

Asztalos Csaba szerint ilyen szempontból nagy előrelépés, hogy három árnyékjelentés is 

készült a kisebbségvédelmi keretegyezmény romániai alkalmazásáról. 

 

Antal Lóránt szenátor: mindannyiunknak dolgoznunk kell azon, hogy 
visszaszerezzük a bizalmat 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/minority-safepack-eddig-tobb-mint-822-ezer-alairas-gyult-ossze
http://itthon.transindex.ro/?hir=50916
http://itthon.transindex.ro/?hir=50916
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/93390-asztalos-csaba-nagy-taktikai-hiba-volt-nem-foglalkozni-az-emberi-jogokkal
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/93320-antal-lorant-szenator-mindannyiunknak-dolgoznunk-kell-azon-hogy-visszaszerezzuk-a-bizalmat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/93320-antal-lorant-szenator-mindannyiunknak-dolgoznunk-kell-azon-hogy-visszaszerezzuk-a-bizalmat
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2018. március 9. – maszol.ro 

Milyen reményekkel, tapasztalatokkal indítja szenátori karrierjét? Hogyan látja, a 

népszerűtlen parlamenttel szembeni bizalmat vissza lehet-e állítani? A maszol.ro kérdéseire 

Antal Lóránt nemrég beiktatott RMDSZ-es szenátor válaszolt. 

 

Rekordkísérlet Csíkszeredában is: gyerekeket emelnek a magasba 
2018. március 9. – szekelyhon.ro 

A Csíki Anyák Egyesülete is részt vesz az Emeljünk magasba minél több gyereket 

rekordkísérletben, amelyet a 2018 a Családok éve programsorozat keretében szerveznek, és a 

gyermekvállalás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Az esemény, amelyre minden 

kisgyerekes családot, de fiatalokat, családbarátokat, gyermekvállalás előtt álló házastársakat, 

párokat is várnak, vasárnap, március 11-én Csíkszeredában lesz a Mikó-vár előtti téren, a 

gyülekezés 11.30-tól kezdődik. 12 órakor emelik magasba a gyerekeket egy hórukkkszerű 

hangjelzésre és néhány másodpercig fenntartják őket. 

 

Brüsszelben mutathatnak be a fiatalok egy erdélyi műemléket – ehhez nyerniük 
kell 
2018. március 9. – szekelyhon.ro 

Tavaly októberben Maros megyében is elindult a Hegedűs Csilla kezdeményezte Örökségünk 

őrei című műemlékvédelmi program, amely nem csupán a marosvásárhelyi, de a vidéki 

középiskolások fantáziáját is megmozgatta, összesen 21 csapat jött létre és „fogadott örökbe” 

a környezetében található, a magyarság múltjához kötődő műemléket. 

 

Megfélemlítési szándék áll Dabis Attila kitiltása mögött az EMNP szerint 
2018. március 9. – Krónika 

Az árnyékjelentést tevő munkában vállalt szerepe állhat Dabis Attila kitiltása mögött az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos elnöksége szerint, amely felháborítónak és 

elfogadhatatlannak tartja a román hatóságok intézkedését. Az alakulat pénteki 

állásfoglalásában emlékeztet, hogy Dabis a Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi 

koordinátoraként és a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottjaként nem csak a székely 

szabadság napjának megszervezésében vállalt aktív szerepet, de részt vett a civil szervezetek 

által az Európa Tanács részére végzett, és nemrégiben sikerre vitt, árnyékjelentést tevő 

munkában is. Az EMNP vezetősége úgy véli, a romániai magyar kisebbséget ért sorozatos és 

súlyos jogsértések feltárását tartalmazó árnyékjelentések elkészítésében vállalt szerepe 

közrejátszhatott Dabis kitiltásában. 

 

Hazacsábító okok a vállalkozásra – indul az első képzés, de még várják a 
Magyarországon élő jelentkezőket 
2018. március 10. – Krónika 

Március 11-én a terveknek megfelelően elindul a képzéssorozat a legalább egy éve 

Magyarországon élő román állampolgárokat itthoni cégalapításra ösztönözni hivatott, 40 000 

https://szekelyhon.ro/aktualis/rekordkiserlet-csikszeredaban-is-gyerekeket-emelnek-a-magasba
https://szekelyhon.ro/aktualis/brusszelben-mutathatnak-be-a-fiatalok-egy-erdelyi-muemleket-n-ehhez-nyerniuk-kell
https://szekelyhon.ro/aktualis/brusszelben-mutathatnak-be-a-fiatalok-egy-erdelyi-muemleket-n-ehhez-nyerniuk-kell
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megfelemlitesi-szandek-all-dabis-attila-kitiltasa-mogott-az-emnp-szerint
https://kronika.ro/gazdasag/hazacsabito-okok-a-vallalkozasra-n-indul-az-elso-kepzes-de-meg-varjak-a-magyarorszagon-elo-jelentkezoket
https://kronika.ro/gazdasag/hazacsabito-okok-a-vallalkozasra-n-indul-az-elso-kepzes-de-meg-varjak-a-magyarorszagon-elo-jelentkezoket
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ok, hogy Romániában vállalkozz! elnevezésű projekt keretében, ám a kezdeményezők, a 

Romániai Vállalkozásokért Egyesület (Rove) és a LAM Alapítvány az érdeklődők magas 

száma és az elhúzódó regisztrálási idő miatt a jelentkezési határidőt meghosszabbította 

három hónappal, vagyis június 11-ig.  

 

Nem lehet cél a hatalomban való részvétel – vallja az RMDSZ új Temes megyei 
elnöke  
2018. március 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Marossy Zoltánt választották az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnökévé, aki azt 

nyilatkozta, hogy a 2020-as választások során a megyei szervezetnek nem lehetnek nagy 

elvárásai a szavazatok számát vagy a megszerzett tisztségeket illetően. Az elnök szerint 

egyesek számára meghökkentő dolgot mondott, mégpedig azt, hogy Temes megyében nem 

lehet cél, hogy döntéshozói pozíciókba kerüljenek. „Szeretnénk döntéshozói pozíciókba 

kerülni, mert nagyon sokat segítene rajtunk, de ez nem lehet célunk” – idézte az Agerpres 

hírügynökség Marossyt. Az új elnököt 77 támogató és 20 ellenszavazattal választották meg az 

RMDSZ Temes megyei szervezetének elnöki tisztségébe. Marossy elmondta, szervezetük fő 

célja a Bánságban élő kisebbségek nyelvének megőrzése, főként a magyar nyelv és kultúra 

védelmezése. 

 

Antal nem akar Verestóy lenni 
2018. március 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

A gazdasági, ipari és szolgáltatásokkal kapcsolatos szakbizottság tagja lett Antal Lóránt 

(RMDSZ), aki az elmúlt hétfőn tette le szenátori esküjét. Eddigi megvalósításairól és cégeiről, 

ifjúsági vezetői tevékenységeiről, illetve az új tisztségével kapcsolatos elképzeléseiről beszélt 

pénteki székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján. 

 

 

Tisztújítást tartottak az aradi magyar iskolaközpont háttérszervezeténél 
2018. március 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az oktatói-nevelői munka támogatására 1991-ben létrehozott Alma Mater Alapítvány 

tisztújító küldöttgyűlését tartották meg szombaton az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban. 

Az iskola háttérintézményeként működő civil szervezet tagjai, pártolói, támogatói, az aradi 

magyar közélet szereplői egy részének részvételével tartott eseményen Nagy Etelka leköszönő 

elnök a jelenlévők további támogatását kérte az alapítvány munkájához. 

 

Bukarest bosszúja 
2018. március 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ellenérzések kifejezésén túl egyéb üzenete is van annak, hogy a 

bukaresti hatóságok kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

külügyi megbízottját. A budapesti jogvédővel kapcsolatban alkalmazott bánásmóddal a 

román állam azt akarja a romániai magyar politikai alakulatok, társadalmi szervezetek, no és 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-lehet-cel-a-a-hatalomban-valo-reszvetel-n-vallja-az-rmdsz-uj-temes-megyei-elnoke
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-lehet-cel-a-a-hatalomban-valo-reszvetel-n-vallja-az-rmdsz-uj-temes-megyei-elnoke
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-nem-akar-verestoy-lenni
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93435-tisztujitast-tartottak-az-aradi-magyar-iskolakozpont-hatterszervezetenel
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persze az önrendelkezési mozgalmat felkaroló Magyarország tudomására hozni, hogy még 

párbeszédet sem hajlandó folytatni az autonómia kérdéskörében. Írjanak akárhány petíciót, 

vonuljanak akárhol és akárhányszor a székelyek, fogadjanak bármilyen nyugat-európai 

autonomistákat szövetségesüknek, mondjon bármit Budapest, a mindenkori román hatalom 

egyszerűen tabutémaként, nemzetbiztonsági kérdésként kezeli a követelést. És nemcsak 

akként viszonyul hozzá, hanem kész retorziók alkalmazására is”. 

 

Nem született megegyezés Kiska, Danko és Fico között 
2018. március 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A három legfőbb közjogi méltóságnak, Andrej Kiska államfőnek, Andrej Danko házelnöknek 

és Robert Fico kormányfőnek pénteki találkozójukon a pozsonyi várban nem sikerült 

elfogadniuk egy közös nyilatkozatot, amellyel a Ján Kuciak újságíró és jegyese meggyilkolása 

után kialakult helyzetre reagáltak volna – írja a teraz.sk. Mi hárman mindent megteszünk a 

hatáskörünkön belül azért, hogy az elmúlt napok eseményeivel politikai értelemben ne 

élhessenek vissza” – jelentette ki Danko, aki a találkozó kezdeményezője volt. A kormányfő és 

az államfő közvetlenül a találkozó után nem álltak a nyilvánosság elé. 

 

Zsigmond: Esterházy János szimbolizálja a 20. századi magyar sorsot 
2018. március 10. – MTI, hirek.sk 

Esterházy János mártírhalált halt felvidéki politikus szimbolizálja a 20. századi magyar sorsot 

- erről beszélt Zsigmond Barna Pál, a Fidesz határon túli magyar ügyekért felelős igazgatója 

az M1 aktuális csatornán szombaton. Mint mondta, példaértékű személyisége beépült a 

magyar köztudatba. A második világháború idején mentette a magyarokat, lengyeleket 

zsidókat, a háború végéig tagja volt a szlovák parlamentnek és szembeszegült például a 

zsidótörvényekkel. 

 

Tüntetés Komáromban: változás nélkül maffiaállammá válhatunk 
2018. március 10. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolása miatti gyász, a 

jelenlegi kormány maffiamódszerei elleni tiltakozás és a változásba vetett remény kovácsolta 

eggyé március 9-én kora este a komáromi Klapka téren összegyűlt magyarokat és 

szlovákokat. Az Álljunk ki a tisztességes Szlovákiáért! jelszó jegyében, civilek által rendezett 

tüntetésről a mély gondolatokon kívül a ´89-es bársonyos forradalmat idéző kulcscsörgetés 

sem hiányzott, s ismét úgy tűnt, hogy egységben az erő. 

 

Arany János szobrot avattak Királyhelmecen 
2018. március 10. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Arany János szobrot avattak pénteken Királyhelmecen. Az ünnepségre az Arany Napok 

Királyhelmecen programsorozat keretében került sor. Borsi Antal szobrász, grafikusművész a 

bodrogközi kisvárosban felállított alkotását az Arany 200 emlékév alkalmából az Arany 

http://www.bumm.sk/belfold/2018/03/09/nem-szuletett-megegyezes-kiska-danko-es-fico-kozott
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20180310152536/Zsigmond-Esterhazy-Janos-szimbolizalja-a-20-szazadi-magyar-sorsot.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180309220641/Tuntetes-Komaromban-valtozas-nelkul-maffiaallamma-valhatunk.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180310000551/Arany-Janos-szobrot-avattak-Kiralyhelmecen.html
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Emlékbizottság támogatta. A Bodrogközi Magyar Közösség háza újabb művészi alkotással 

bővült. Az udvarán avatták fel Arany János mellszobrát az Arany Napok keretében. 

 

Kormányválság: Bugár három forgatókönyvben gondolkodik 
2018. március 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk 

Bugár Béla, a Híd elnöke hazatért szabadságáról, hogy a koalíciós krízis kezelésével 

foglalkozzon. Még nem tárgyat a Smerrel, de előzetesen megjegyezte, három forgatókönyvben 

gondolkodik. Miután Bugár Béla, a Híd elnöke hazatért szabadságáról, először nyilatkozott az 

újságíróknak a politikai krízis kapcsán. Kijelentette: három forgatókönyvben gondolkodik, 

konkrétumokat azonban egyelőre nem osztott meg a nyilvánossággal.  

 

Szénássy Árpádra emlékeztünk születésének 65. évfordulóján 
2018. március 11. – hirek.sk 

Szénássy Árpád, komáromi kutató-helytörténész-író meg nem élt 65. születésnapja 

alkalmából kiállítással és könyvbemutatóval egybekötött ünnepi megemlékezést tartott 

március 10-én a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a Duna Menti Múzeummal 

közösen, Stubendek László, Komárom polgármestere fővédnökségével a Kultúrpalota 

dísztermében, majd a múzeum Zichy-palotabeli részlegén. 

 

Gróf Esterházy János mártírpolitikusra emlékeztek Kassán 
2018. március 11. – hirek.sk, Felvidék Ma 

"A hivatalos történelem egyelőre még nem szolgáltatott igazságot a vértanúságot szenvedett 

Esterházy Jánosnak. A sorszám helyett még nem kerülhetett név a mellszobor talapzatára" - 

hangoztatta ünnepi beszédében Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja Esterházy 

János csehszlovákiai, illetve szlovákiai magyar politikus kassai megemlékezésén. 

 

Komolyan mérlegeli a kilépést a Híd 
2018. március 11. – bumm.sk, Új Szó, hirek.sk 

A Híd és a Smer között kialakult feszültség továbbra is tart, számolt be a SITA. A 

hírügynökség információi szerint Robert Fico és Bugár Béla nem találja a közös nevezőt, így 

egyelőre továbbra is bizonytalan a kormány jövője. A hírek szerint szombaton találkozott Fico 

és Bugár, de nem tudtak megegyezni, így továbbra is az az egyik forgatókönyv, hogy a Híd 

kilép a kormányból.  

 

1848/49-re emlékeztek Topolyán 
2018. március 12. - Pannon RTV 

A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ által szervezett ünnepségre sokan voltak 

kíváncsiak. Ünnepi műsort tartott a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ az 

1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából vasárnap. A 

Cirkalom és a Szélszirom néptáncegyüttes, a Csalóka és az óbecsei Fokos zenekar, Szerda 

http://www.bumm.sk/belfold/2018/03/10/kormanyvalsag-bugar-harom-forgatokonyvben-gondolkodik
http://www.hirek.sk/itthon/20180310201155/Szenassy-Arpadra-emlekeztunk-szuletesenek-65-evfordulojan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180311122038/Grof-Esterhazy-Janos-martirpolitikusra-emlekeztek-Kassan.html
http://www.bumm.sk/belfold/2018/03/11/komolyan-merlegeli-a-kilepest-a-hid
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/184849-re-emlekeztek-topolyan
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Ákos énekes, valamint Kőműves Noémi, Molnár Krekity Olga, Hajvert Ákos és Tóth Péter 

Lóránt versmondók előadása zsúfolásig megtöltötte a színháztermet. 

 

Így emlékeztek meg március 15-ről Zentán 
2018. március 12. - Pannon RTV 

Dabasról is érkeztek vendégek az ünnepségre. Az összefogás és az egység fontosságát 

hangsúlyozta ünnepi beszédében Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere az 1848/49-es 

szabadságharc és forradalom tegnapi zentai megemlékezésén. Az eseményen jelen voltak 

Dabasról, a magyarországi testvérvárosból érkezett vendégek is. 

 

A kaponyai csatára emlékeztek vasárnap 
2018. március 11. - Pannon RTV 

Megkoszorúzták a Bajmok és Szabadka közötti emlékművet, illetve elhelyezték a kegyelet 

virágait Töröky Pál bajmoki kántortanító sírjánál is, aki részt vett az 1849-es ütközetben. 

Töröky Pál sírjánál az ünnepi megemlékezés után a hozzátartozók mellett a Szabadkai 

Magyar Főkonzulátus, a bajmoki Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság, valamint a Dózsa 

György Magyar Művelődési Központ képviselői is elhelyezték a kegyelet virágait. 

 

Szentmihály: „Nagyon fontos, hogy megmaradjon itt a magyarság” 
2018. március 11. - Pannon RTV 

A bánáti Szentmihályon ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1848/49-es forradalomról és 

szabadságharcról. A jelenlévőknek egy történész is előadást tartott, felidézve a szabadságharc 

fontos momentumait. Szentmihály egy alig kilencszáz lelket számláló magyar többségű 

kertészfalu. 

 

Egyházi és ifjúsági pályázatok Szabadkán 
2018. március 9. – Pannon RTV 

Szabadka város polgármestere nyilvános pályázatot hirdetett az egyházak és vallási 

közösségek projektjeinek támogatására, valamint az ifjúsági programok és projektek 

finanszírozására. Szabadka város polgármestere 2018.03.09.-én meghirdette a nyilvános 

pályázatot a város területén működő egyházak és vallási közösségek 2018. évi projektjeinek 

támogatására, valamint a 2018. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy 

résztámogatására Szabadka Város területén. 

 

Kétnapos képzésen vesznek részt az óvodapedagógusok Nagykikindán 
2018. március 9. - Pannon RTV 

A Kárpát-medencei óvoda-fejlesztési program keretében az MNT és a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának köszönve ma 

Nagykikindán és Óbecsén kezdődött továbbképzés. 

 

Bajsa: Megemlékezés a magyar forradalom és szabadságharcról 

https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/igy-emlekeztek-meg-marcius-15-rol-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kaponyai-csatara-emlekeztek-vasarnap
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szentmihaly-nagyon-fontos-hogy-megmaradjon-itt-magyarsag
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/egyhazi-es-ifjusagi-palyazatok-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ketnapos-kepzesen-vesznek-reszt-az-ovodapedagogusok-nagykikindan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bajsa-megemlekezes-magyar-forradalom-es-szabadsagharcrol
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2018. március 9. - Pannon RTV 

Bajsán Zákó István honvéd alezredes síremlékénél emlékeztek meg az 1848-49-es magyar 

forradalomról és szabadságharcról a helyi művelődési egyesület és a VMSZ helyi szervezete 

szervezésében. Fellépett a Csalogány dalkör, valamint helyi diákok szavalatukkal idézték meg 

a szabadságharc hangulatát. Cesznák Arnold történelemtanár tartott történelmi ismertetőt. 

 

A magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Horgoson 
2018. március 10. - Pannon RTV 

Az esemény koszorúzással kezdődött. A település egyben falunapot is ünnepelt. Horgoson ma 

emlékeztek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire. A magyar himnusz 

hangjaival kezdődött az ünnepi műsor. Megkoszorúzták a Kossuth Lajos emléktáblát. A 

hősökre való emlékezés szavalattal és az akkori események felelevenítéssel folytatódott. Az 

emléktáblára a szabadkai magyar főkonzulátus, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági 

Magyar Szövetség helyi szervezete, a Horgos Helyi Közösség, illetve testvértelepüléseinek 

képviselői helyezték el a kegyelet virágait. 

 

Megemlékezés Törökkanizsán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére 
2018. március 10. – Pannon RTV 

Immár 12. alkalommal hajtottak fejet a hősi áldozatok előtt a Törökkanizsaiak. A 

törökkanizsai katolikus temetőben a Tallián-kápolna előtt tartottak megemlékezést az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. A megemlékezés elején Török Noémi 

népdalénekes elénekelte a himnuszt, majd a helyi általános iskolás gyerekek és a 

Tiszagyöngye Művelődési Egyesület szakcsoportjainak összeállítását hallhatták a jelenlévők. 

 

10 éves a Pannon Rádió 
2018. március 10. – Pannon RTV 

Pontosan egy évtizede kezdte el a műsorok sugárzását, mára pedig Vajdaság vezető magyar 

nyelvű kereskedelmi rádiójává vált. A jövőben is a megszokott frissességgel, a megszokott 

műsorokkal, de újabb tartalmakkal is várják a hallgatókat. A közeljövőben emellett több 

meglepetéssel és nyereményjátékkal is készülnek. 

 

Trócsányi: A kisebbséget kell védeni, nem a többséget 
2018. március 11. – Somogyi Hírlap 

Az ukrán nacionalista vezetés eljutott odáig, hogy a többséget védi a kisebbségekkel szemben 

– mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter a kárpátaljai magyarság helyzetével 

kapcsolatban. A nyugati országok inkább oktatási problémává degradálnák azt a súlyos 

kisebbségi jogtiprást, amelyet a kárpátaljai magyarok szenvedtek el akkor, amikor az ukrán 

parlament puccsszerűen elfogadta az új oktatási törvényt -írja a Pesti Srácok. A lap a 

Kárpátalján kialakult helyzetről kérdezte Trócsányi László igazságügyi minisztert. 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-forradalom-es-szabadsagharc-hoseire-emlekeztek-horgoson
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megemlekezes-torokkanizsan-az-184849-es-forradalom-es-szabadsagharc-tiszteletere
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megemlekezes-torokkanizsan-az-184849-es-forradalom-es-szabadsagharc-tiszteletere
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/10-eves-pannon-radio
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/trocsanyi-kisebbseget-kell-vedeni-nem-tobbseget-990447/
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Lelkészeknek állított emléktáblákat és templomi orgonát avatott Grezsa István 
Kárpátalján 
2018. március 11. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, hirmutato.hu, 

Az elmúlt 450 év során a Beregszászhoz közeli Badalóban szolgált református lelkészeknek és 

a helyi gyülekezetben egykor fél évszázadon át szolgáló Rátz Miklós tiszteletesnek állított 

emléktáblákat, valamint az ungvári járási Csapon felújított templomi orgonát avatott fel 

vasárnap Grezsa István kormánybiztos. A badalói református templomban tartott ünnepi 

istentisztelet keretében történt avatáson mondott beszédében Grezsa István a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa 

hangsúlyozta, "lámpás emberekre mindig is szüksége van egy közösségnek, a nemzetnek 

pedig olyan történelmi személyiségekre, akiknek a példájából mindig hitet meríthetünk, 

amelyre mindig hivatkozhatunk. 

 

Szolgálatunk a gyümölcsökön mérettetik meg – Közgyűlést tartott a Kárpátaljai 
Református Egyház 
2018. március 12. – karpatalja.ma 

Megtartotta soron következő kerületi közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház. Az 

eseményre a főiskola Esztergom termében került sor 2018. március 10-én. Lelkesedés, 

megújulás, megmaradás és növekedés — ezekért a célokért való küzdésre hívta a közgyűlésen 

jelen lévőket Zán Fábián Sándor püspök.  

 

Március 15. szabadnap Kárpátalján 
2018. március 12. – karpatalja.ma 

Csütörtökön, március 15-én méltatják Kárpát-Ukrajna kikiáltásának 79. évfordulóját. Idén 

Kárpátalján szabadnappá nyilvánították ezt a napot. Az erről szóló rendelkezést Hennagyij 

Moszkal, a megyei állami közigazgatási hivatal elnöke írta alá. 

 

Moszkal Ukrajna legfelelősségteljesebb kormányzója 
2018. március 12. – karpatalja.ma 

Hennagyij Moszkal Ukrajna legszavahihetőbb kormányzója. Legalább is ez derül ki a Szlovo i 

Gyilo országos portál közvélemény-kutatásából, melyben a megyék vezetőinek ígéreteit és 

azok betartását vizsgálták. A Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció vezetője ígéreteinek 

62%-át betartotta, s további 15%-uk végrehajtás alatt van – derül ki a kutatásból, melynek 

célja a hatalom nyílt kormányzási elvének betartatása, továbbá a politikusok és 

köztisztviselők felelősségre vonhatósága, a hétköznapi állampolgárokkal szembeni 

elszámoltathatósága. 

 

Emlékművet állítanak II. Rákóczi Ferencnek Beregszászban 
2018. március 12. – karpatalja.ma 

http://webradio.hu/hirek/kulfold/lelkeszeknek_allitott_emlektablakat_es_templomi_orgonat_avatott_grezsa_istvan_karpataljan
http://webradio.hu/hirek/kulfold/lelkeszeknek_allitott_emlektablakat_es_templomi_orgonat_avatott_grezsa_istvan_karpataljan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/szolgalatunk-a-gyumolcsokon-merettetik-meg-kozgyulest-tartott-a-karpataljai-reformatus-egyhaz/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/szolgalatunk-a-gyumolcsokon-merettetik-meg-kozgyulest-tartott-a-karpataljai-reformatus-egyhaz/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/marcius-15-szabadnap-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/moszkal-ukrajna-legfelelossegteljesebb-kormanyzoja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/emlekmuvet-allitanak-ii-rakoczi-ferencnek-beregszaszban/
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A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága még 2017. november 23-án határozott 

úgy, hogy szándéknyilatkozatot fogad el az emlékmű felállításáról a Budapest parkban, majd 

idén február 27-én fejezte ki abbéli szándékát a testület, hogy elvégezzék a szóban forgó park 

rekonstrukcióját – írja a hírről a pershij.com.ua nyomán a pmg.ua hírportál. 

 

„Szülőföldön magyarul” – 371 gyermek részesül támogatásban 
2018. március 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

Február végéig lehetett pályázni a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett „Szülőföldön 

magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, illetve hallgatói támogatásra a 

2017/2018-as tanévben. A pályázat muravidéki lebonyolítója, mint minden évben, ezúttal is a 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.  

 

„Egymás támogatása nélkül nincs haladás” 
2018. március 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

A nemzetiségileg vegyesen lakott területen Dobronakon vette kezdetét az ünnepélyek 

sorozata, amelyet a magyar nemzeti ünnep tiszteletére rendeznek a községi magyar 

önkormányzati nemzeti közösségek. Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség elnöke ünnepi beszédében az összefogásra intett a közös célok elérése, a 

muravidéki magyarság megmaradása érdekében. Az ünnepi műsort a helybeli fiatalok és a 

Dobronaki Nótázók gazdagították fellépésükkel. 

 

Infónap a Burgenlandi Főiskolán 
2018. március 9. – volksgruppen.orf.at 

Mindent megtudhatnak a leendő hallgatók és más érdeklődők március 10-én szombaton a 

Burgenlandi Főiskola (FH Burgenland) infónapján. A pinkafői/pinkafeldi és 

kismartoni/eisenstadti kampuszokon reggeltől délutánig várják az érdeklődőket, akik 

nyerhetnek is. 

 

„Reformáció a bélyegeken” Alsóőrben 
2018. március 9. – volksgruppen.orf.at 

Bécs után Alsóőrben is látható a reformáció 500. évfordulójára összeállított bélyegkiállítás. A 

tárlatot március 10-én délután 5 órakor nyitják meg az alsóőri Öreg Iskolában. Dr. Kocsis 

Attila református lelkipásztor gyűjteménye a legkülönfélébb országokból tartalmaz olyan 

bélyegeket, amelyek a reformáció jeles eseményeit és alakjait örökítik meg. 

 

Történelmi játszóház a bécsi CH-ban 
2018. március 10. – volksgruppen.orf.at 

http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174524902
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174525093
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2900252/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2900255/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2900363/
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Históriás Történeti 

Kalandozásra hívta a kicsiket és nagyokat a Collegium Hungaricum „Gyermekkuckó” 

programja Bécsben. A március 9-ei Történeti Játszóházban színes képanyagon keresztül 

ismerhették meg a gyerekek a korabeli eseményeket. 

 

1848-ra emlékezik a Központi Szövetség 
2018. március 11. – volksgruppen.orf.at 

Március 13-án tartja hagyományos 1848-as megemlékezését az Ausztriai Magyar Szervezetek 

Központi Szövetsége Bécsben. A cél egyszerre emléket állítani az aznapi bécsi és a március 15-

i pesti eseményeknek. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. március 9. –Kossuth Rádió 

 

Szerbiában márciusra várják a kisebbségi önkormányzatok hatásköreiről szóló 

törvénytervezet módosítása 

Szerbiában márciusra várják a kisebbségi önkormányzatok hatásköreiről szóló 

törvénytervezet módosítása. A munkatervezet nagymértékben csökkentené a jelenlegi 

jogköröket. A Vajdasági Magyar Szövetség háttértárgyalásokon is igyekszik elfogadhatóvá 

tenni a módosítási javaslatokat. Ugyancsak figyelemmel kísérik a vagyon-visszaszármaztatás 

során felmerülő problémákat. Pásztor István pártelnököt a Határok nélkül riportere kérdezte. 

 

Éves találkozóját tartotta az Érmellék fővárosában, Érmihályfalván a Partiumi 

Önkormányzati Tanács 

Éves találkozóját tartotta az Érmellék fővárosában, Érmihályfalván a Partiumi 

Önkormányzati Tanács. Az ülésen a partiumi megyékben tevékenykedő önkormányzati 

tisztségviselők vettek részt. A határmenti gazdasági együttműködés hatékonyabbá tétele és a 

2020-2027-es uniós pályázatok sikeres lehívása érdekében javasolták: hozzanak létre egy 

közös fejlesztési munkabizottságot és fogalmazzák meg, hogy milyen programokban tudnak a 

romániai és magyarországi megyék képviselői együtt dolgozni. 

 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2900447/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-09_18:30:00&ch=mr1
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Romániában március 9. a Kommunizmus áldozataink Emléknapja  

Csíkszeredában a város központjában álló emlékműnél idézték fel a diktatúra sötét korszakát. 

A román állami intézmények azonban idén sem képviseltették magukat.  

 

Molnár Tibornak 2001-ben jelent meg az első könyve a nagy világég és délvidéki 

áldozatairól 

A továbbiakban is áldozatokról lesz szó. A 4 évig tartó I. vh. több mint 15 millió áldozatot 

követelt. Molnár Tibornak, a zentai történelmi levéltár fő levéltárosának 2001-ben jelent meg 

az első könyve a nagy világég és délvidéki áldozatairól. Azóta újabb három kötete látott 

napvilágot a témáról, elsősorban a Tisza-vidéki települések elesetteiről.  

 

Incidensektől mentes ünnepet szeretne az RMDSZ március 15-én Kolozsváron 

Még mélyebbre nyúlunk a történelmi emlékezések bugyrába. Március 15-re készül Kárpát-

medence magyarsága. Incidensektől mentes ünnepet szeretne az RMDSZ március 15-én, 

Kolozsváron. Tavaly négy személyt bírságolt meg a csendőrség, mert Erdély zászlajával 

vonultak a megemlékezésen. Tegnap egy kolozsvári sajtótájékoztatón Csoma Botond 

parlamenti képviselő a tavalyi incidensek elkerüléséről is beszélt.  

 

Ungvártól 14 km-re a Kárpátok lábánál található Korláthelmec 

Lakosságának fele magyar, és bíznak a megmaradásban és gyarapodásban, mert magyar 

óvoda építésébe fogtak. Ezt szeretné támogatni a Magyar Patrióták közössége,  jótékonysági 

estjük bevételével, melyet március 13-án kedden Budapesten a Duna palotában rendeznek. A 

szervezet vezetője, Hetszman Róbert csütörtökön járt Kárpátalján. 

 

Határok nélkül 

2018. március 11. – Kossuth Rádió 

 

Bákó közelében, a Szeret folyó jobb partján fekszik Trunk 

Bákó közelében, a Szeret folyó jobb partján fekszik Trunk. Régi település, nevét már a XVII. 

században megtaláljuk régi iratokban. Mai lakói többségükben ugyanolyan székelyes csángók, 

mint hasonló falvakban, ahová a madéfalvi veszedelem után menekültek. A mai falut a 

Benedek Márton kegyhely, a gyógyító kút határozza meg, igen sokan keresik külföldről is, 

miután kiépítették. A város közelsége azonban igen rontotta a nyelvállapotot, a fiatalok már 

nehezen értik meg nagyszüleik nyelvét. Se oláh, se magyar, ahogy mondja az idős trunki 

asszony.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-11_18:30:00&ch=mr1
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Vermes Lajos, Szabadka neves sportmunkása építtette Palics egyik legszebb 

épületét, a Bagolyvárat 

Palics vonzerejét is a víz határozta meg. Az egyik legszebb épületét Vermes Lajos, Szabadka 

neves sportmunkása, a Palicsi Olimpiai Játékok kitalálója és megszervezője építtette, a 

Bagolyvárat.  Itt helyezzék el azokat a sportolókat, akik eljöttek Palicsra vetélkedni.  Ezzel a 

világ első olimpiai faluját teremtette meg Vermes, aki 1884-ben a kerékpárpályát építtetett, 

amely 225 méter hosszú és ellipszis alakú volt. Ez volt Európa harmadik leghosszabb 

kerékpárpályája és az első ilyen jellegű sportépítmény az Magyarország területén. 1886-ban 

legelőször Palicson tartanak diszkoszvető versenyt, és öttusaversenyt görög módra a 

Monarchia területén először szintén Palicson tartottak.  

 

Látogatás a Mátyás király Emlékév következő fontos helyszínén, Pozsonyban 

Regiomontánus matematikát, Péter mester orvostudományokat, Márton mester 

szabadművészeteket, és János mester teológiát tanított az 1465-ben Mátyás király alapította 

Academica Istropolitánában. A Mátyás emlékév alkalmából indított sorozatunk következő 

helyszíne: Pozsony. 

 

Térkép 

2018. március 10. – Duna World 

 

Úgy döntöttek nem nézik tovább tétlenül a gazdátlan állatok szenvedését, ezért néhány 

beregszászi hölgy összefogott a kóbor házi kedvencek felkarolása érdekében. Először csak 

megetették azokat a kutyákat, akiket láttak a városban rendszeresen kóborolni. Később 

megalapították a Második Esély Állatvédő Egyesületet azzal a céllal, hogy minél több embert 

bevonjanak a karitatív munkába. Jelentkező egyelőre kevés van, segítségre szoruló állat 

viszont annál több. 

Kárpát-medence szerte nagy népszerűségnek örvendett a Kodály nyomában elnevezésű zenei 

vetélkedő. A „Partiumi Kontyocskák” csapata a legjobb videó és a legjobb szöveg díját kapta a 

kecskeméti Hírös Agóra és a Nemzeti Kulturális Alap által kiíírt versenyen. A jó helyezéshez 

nagyban hozzájárult Garamvölgyi Anett, Petőfi ösztöndíjas munkája is, aki megragad minden 

alkalmat, hogy éneklésre, zenélésre buzdítsa a szórványban élő gyermekeket. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015-ben indította el a Petőfi Sándor Programot, melynek a 

Kárpát- medencei szórvány megsegítése a célja. A pályázóknak ebben az évben március 12-ig 

lehet jelentkezniük. Vendégünk volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, aki elmondta: olyan 20 életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezését 

várják, akik olyan kompetenciákkal rendelkeznek, melynek segítségével a 
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szórványközösségek közösségi életét meg tudják szervezni, emellett magyar nyelvet, 

történelmet, hagyományokat oktatnak és ismertetnek meg az ott élőkkel. A tematikus évek 

kapcsán beszélt az idei, külhoni családok éve programról, illetve arról, hogy ennek keretében 

kiemelten támogatják azokat a vállalkozókat, akik családbarát tevékenységet folytatnak. Szó 

esett a Mátyás király Emlékévről és annak kulturális programjairól is. 

A verseknek, a szép magyar beszédnek is ünnepe volt az Arany János-emlékév, amely március 

2-án a költő 201-ik születésnapján zárult Nagyszalontán. A Magyar Tudományos Akadémia és 

az Országgyűlés által meghirdetett emlékévben számos program szólt a legválasztékosabb 

szókincsű költőről. A nyáron Nagyszalontára látogatók megkóstolhatják az Arany porta 

udvarán található eperfának a gyümölcsét, amely unokája annak, ami alatt a hatalmas 

klasszikus műveltségű költő üldögélt hajdanán. 

Kijevben is él egy maroknyi magyar közösség. Tagjaik 1991-ben szervezetbe tömörültek és 

azóta számos programot szerveznek az ukrán fővárosban. Ennek is köszönhetően nő a tagok 

létszáma, már megközelíti a háromszázat. Nemrég székházat is avattak, a kijevi Magyar 

Házat, ahol március 15-ről is megemlékeznek majd. 

Idén február 14-re esett hamvazószerda, azaz a nagyböjt kezdete, amely az gyakorlatilag az 

előkészítés időszaka a húsvét méltó megünneplésének. Szatmárnémetiben a nagyböjt idején 

ifjúsági imaórákat tartanak, melynek célja éppen az, hogy lehetőséget teremtsenek az 

elcsendesedésre, az ünnepre való felkészülésre lelkiekben is. 

 

Öt kontinens 

2018. március 10. – Duna World 

 

A 2011-ben életre hívott, majd 2013-ban útjára indított Kőrösi Csoma Sándor Program a 

nemzetpolitika egyik legsikeresebb kezdeményezése a diaszpóra és az anyaország magyarsága 

közti kapcsolatok erősítésére. Az érdeklődés a program iránt évről évre egyre nő. Vendégem 

Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

Zsidi Sára Johanna a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként fél évet töltött 

Ausztráliában, ahol a magyar nyelv mellett cserkészetet és népi játékokat tanított a 

fiataloknak. Tapasztalatairól és a közösségről mesélt nekünk. 

1974-ben alakult a SMOSZ, a svédországi magyarság legerősebb szervezete. A szövetség léte 

és munkája biztosítja azt, hogy a kint élő magyarok meg tudják tartani nyelvüket, 

kultúrájukat, hagyományaikat és identitásukat. Őket a Kőrösi Csoma Sándor program 

ösztöndíjasai is erősítik, hiszen hozzájárulnak az egyesület életének élénkítéséhez, 

változatossá tételéhez. Jelenleg hat magyarországi fiatal segíti a svédországi magyar 

szervezetek munkáját. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-03-10-i-adas/
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Éneklik a Himnuszt, főzik a töltött káposztát és ápolják a hagyományokat a a Floridában élő 

magyarok közössége is. A Sarasotai Kossuth Klub például még az anyaországi és az erdélyi 

magyar iskolákat is támogatja. 

Vízilabdázóból francia tanár. Martin Miklós tagja volt az 1952-es és 1956-os olimpiai 

aranyérmes válogatottnak is. A forradalom ideje alatt megrendezett Melbourne-i ötkarikás 

játékokról azonban már nem tért haza. Los Angelesbe költözött, ahol francia tanár lett, de a 

vízilabda élete része maradt. 

 


