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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János jelenlétében átadták a felújított nagyszalontai Csonkatornyot 
2018. március 14. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Áder János köztársasági elnök nyitotta meg az Arany János-emlékév keretében felújított 

nagyszalontai Csonkatornyot és az átalakított Arany-kiállítást szerdán a partiumi városban. 

Prőhle Gergely, a felújítást irányító budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója 

elmondta, hogy a kétszáz éve született költő a közép-európai kultúrkincs része, nemcsak a 

magyaroké, hanem a románoké és a szlovákoké is. A főigazgató kiemelte, hogy a 

nagyszalontai közgyűjtemény megújításában is közösen vettek részt a magyar és a román 

szakemberek. 

 

A Miniszterelnökség provokációnak tartja és elítéli a magyar rendszámú autók 
megrongálását Beregszászon 
2018. március 16. – MTI, hirado.hu, ma.hu, hirstart.hu, fidesz.hu, index.hu, 

magyarhirlap.hu, 24.hu, hirstart.hu, hirek.sk 

Elfogadhatatlannak tartja és elítéli a Miniszterelnökség, hogy ismeretlen tettesek péntekre 

virradóra magyar rendszámú autókat rongáltak meg Beregszászon. Az MTI-hez eljuttatott 

közlemény szerint sajnálatos, hogy miután a március 15-i ünnepi rendezvények incidensek 

nélkül zajlottak Kárpátalján, rögtön a nemzeti ünnepet követő napon újabb támadás éri a 

kárpátaljai magyar közösséget. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint ez az akció is 

egyértelmű provokáció a kárpátaljai magyarság ellen, illeszkedik az utóbbi hetek 

magyarellenes megnyilvánulásainak sorába, amelyek közül a legsúlyosabb a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség ungvári székházának felrobbantása volt. 

 

Szijjártó Péter: visszataszító az ismételt magyarellenes támadás  
2018. március 16. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Nemzet 

A leghatározottabban elítélte és visszataszítónak nevezte az ismételt kárpátaljai 

magyarellenes támadást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, kiemelve: 

elfogadhatatlan, hogy a magyaroknak félelemben kell élniük a szülőföldjükön, Kárpátalján. A 

miniszter pénteken az MTI-vel közölte: március 16-án hajnalban ismeretlen elkövetők 

betörték hét magyar rendszámú gépkocsi ablakait Beregszászban. A hosszú, keskeny 

becsapódások alapján feltételezhető, hogy a rongálást baseball-ütővel követték el. A lakótelep, 

ahol a rongálás történt, a forgalomból teljesen kiesik, a parkolót kizárólag az ott lakók 

használják - írta. 

 

Semjén Zsolt a következő 400 évhez kívánt sikert a szatmáriaknak a Kölcsey-
főgimnázium megújult épületében 
2018. március 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 
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A következő négyszáz évhez kívánt sikert Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerdán 

Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium felújított épületének avatóünnepségén. A 

római katolikus egyházi tulajdonban levő iskolaépület felújítását a magyar kormány 700 

millió forinttal támogatta. Ünnepi beszédében Semjén Zsolt Szatmárnémetinek a magyar 

történelemben játszott szerepét, majd a szatmárnémeti magyar oktatás történetét idézte fel. 

Kijelentette: a felújított intézmény elődei már akkor oktatták a szatmárnémetieket, amikor 

Shakespeare még élt, Galilei a Jupiter holdjait figyelte és Johann Sebastian Bach még meg 

sem született. Semjén Zsolt kijelentette: nem személyének, hanem annak a magyar 

kormánynak jár a köszönet, amely nyolc éve a figyelme fókuszába helyezte a nemzetpolitikát.  

 

Lázár: Magyarország együttműködésre törekszik 
2018. március 19. – Krónika 

Nem Magyarországon múlik a magyar–román kapcsolat javítása, Budapest folyamatosan 

együttműködésre törekszik – jelentette ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 

egy sepsiszentgyörgyi sajtóbeszélgetésen, amelynek keretében a határon túli magyarság 

anyaországi támogatásáról is beszélt. A politikus hangsúlyozta, a magyar kormány szeretné 

erősíteni Erdély gazdaságát Románia jóváhagyásával vagy hallgatólagos támogatásával. 

 

Semjén Zsolt súlyos támadásnak nevezte a prefektusok székelyföldi büntetéseit 
2018. március 15. – MTI, Krónika 

Súlyos támadásnak nevezte a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes azt, hogy a 

romániai prefektúrák erdélyi magyar önkormányzati vezetőket büntettek meg a 

Magyarország nemzeti ünnepén Kovásza és Hargita megyékben kihelyezett magyar 

szimbólumok miatt. Semjén Zsolt az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: 

„Nemzeti ünnepünkön különösen elfogadhatatlan és botrányos, hogy büntetik nemzeti 

szimbólumaink használatát.” Magyarországon természetes, hogy nemzeti kisebbségek – így a 

magyarországi románság – teljes szabadságban használhatják nemzeti és kisebbségi 

szimbólumaikat. Ugyanez alapvető elvárás Románia tekintetében is – hangsúlyozta a 

miniszterelnök-helyettes. 

 

Millenniumi zászlót kaptak Orbán Viktortól a décsfalvi reformátusok 
2018. március 18. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Millenniumi zászlót küldött Orbán Viktor miniszterelnök a Hargita megyei Décsfalva 

református közösségének, mely templomot épített magának az elmúlt években. A zászlót és 

Orbán Viktor üzenetét Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára adta át szombaton egy ünnepi istentisztelet keretében. A Székelyudvarhelytől 13 

kilométerre fekvő alig kétszáz fős településen az elmúlt években épült fel az első templom. 

Korábban a décsfalviak a szomszédos Agyagfalvára jártak istentiszteletre. A mintegy száz 

négyzetméteres alapterületű templom felépítéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

hétmillió forintos támogatást nyújtott. 
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Tusnádfürdőn felszentelték a plébánia új épületét és letették a Szent Anna 
tanulmányi ház alapkövét 
2018. március 18. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Tusnádfürdőn a vasárnapi mise után felszentelték a helyi plébánia új épületét és letették a 

Szent Anna tanulmányi ház alapkövét. A helyi római katolikus egyházközség magyar állami 

támogatással vásárolt meg és alakított át plébániává egy korábbi banképületet. A Szent Anna 

tanulmányi házat pedig a lebontott régi plébániája helyén kívánja felépíteni. Ünnepi 

köszöntőjében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára példaértékűnek tartotta, hogy a tusnádfürdőiek a Ceaușescu-diktatúra idején 

voltak képesek római katolikus templomot építeni. 

 

Több mint félmilliárd forintos támogatás az erdélyi katolikus 
egyházközségeknek 
2018. március 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az erdélyi katolikus egyházközségeknek nyújtott magyarországi támogatásról számolt be 

szombaton Csíkszeredában Soltész Miklós államtitkár. A március 15-i ünnepségek idején 

Hargita megyében tartózkodott Soltész Miklós, Magyarország egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Székelyföldi látogatásának kettős célja volt: 

megismerkedett azokkal a civil és egyházi törekvésekkel, amelyeket közeljövőben saját erőből 

valósítanának meg a térségben, ugyanakkor ismertette azokat a főként egyházaknak szóló 

támogatásokat, amelyeket a magyar kormány ebben az évben a térségnek szánt. A két témát a 

sajtó képviselőinek jelenlétében is részletezték szombat délelőtt Csíkszeredában.  

 

Németh Zsolt Sepsiszentgyörgyön: ma Budapestről terjed Bécs és Róma felé a 
forradalmi gondolat 
2018. március 18. – MTI, Krónika 

Németh Zsolt szerint 170 éve Bécsből érkezett, ma viszont Budapestről terjed Bécs és Róma 

felé a forradalmi gondolat. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Sepsiszentgyörgyön 

beszélt erről, amikor Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából millenniumi zászlót adott át 

a Gyöngyvirág utcai református templom gyülekezetének. A Gyöngyvirág utcai egyike annak 

az öt erdélyi református templomnak, amelyet a közelmúltban avattak fel, és amely 

felépítéséhez a magyar állam is támogatást nyújtott. A politikus úgy vélte: a forradalmak egy 

megérett, feszítő igazság kimondásával kezdődnek, és Európában ma még csak kevesek merik 

kimondani, hogy csak „olyanokkal tudjuk a nemzeti demokráciáinkat építeni, akiket 

ismerünk, akik osztják az értékeinket, akikben megbízhatunk”.  

 

Rajzkiállítás a magyar zászló és címer emléknapján 
2018. március 16. – MTI, Webrádió, epoc.hu, kultúra.hu 
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Kiállítás nyílt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) rajz- és esszépályázatának 

pályamunkáiból csütörtökön, a magyar zászló és címer emléknapján a Várkert Bazárban. 

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a pályázat egyik védnöke az eredményhirdetés előtt 

emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés 2014-ben jelölte ki a magyar zászló és címer 

megünneplésének emléknapjául március 16-át. 

 

Magyar bölcsőde és óvoda alapkövét tették le Backamadarason 
2018. március 17. – MTI, Krónika, Bihari Napló, Erdély Ma, maszol.ro 

Magyar bölcsőde és óvoda alapkövét tették le szombaton a Maros megyei Backamadarason. A 

magyar állam közel 200 millió forintos támogatásával felépülő intézmény ötven gyermek 

befogadására lesz alkalmas. Grezsa István kormánybiztos az alapkőletétel után a magyar 

közmédiának elmondta, a backamadarasi intézmény egyike annak a 151 magyar óvodának és 

bölcsődének, amely a magyar kormány támogatásával épül fel a Kárpát-medencében. A 

program keretében az új óvodák mellett közel 450 óvodát újítanak fel, és 1664 óvodában 

alakítanak ki fejlesztő sarkot.  

 
Ötezer lejre büntette a prefektus Antal Árpád polgármestert a 
sepsiszentgyörgyi nemzeti szalagokért 
2018. március 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Ötezer lejes pénzbírsággal sújtotta szerdán Kovászna megye prefektusa Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármestert amiatt, hogy nagyar nemzeti színekkel díszíttette ki a 

megyeszékhelyt. Kovászna megye prefektusa arra hivatkozva büntetett, hogy felszólítása 

ellenére a polgármester elutasította, hogy a március 15-e alkalmából kitűzött piros-fehér-zöld 

zászlók mellé kitegye a román trikolórt is. A kormány területi képviselője a jelképek és 

zászlók használatát szabályozó 1884/75-ös számú törvényre hivatkozik, amely szerint idegen 

állam zászlóját csak a román nemzeti lobogó mellé lehetne kitűzni. „Százhetven éve 

ünnepeljük március 15-ikét Erdélyben, Székelyföldön. 1989 óta minden évben kihelyezzük a 

nemzeti szimbólumokat. Úgy tűnik, hogy idén, a centenárium évében egyesek még ezt a 

jogunkat is elvitatnák” – jelentette ki az ügyben Antal Árpád András polgármester. 

 

Összehangolt támadás március idusán: újabb prefektusi bírság a magyar 
nemzeti jelképek kihelyezése miatt 
2018. március 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy után Székelyudvarhely és Kézdivásárhely polgármesterére is öt-ötezer lejes 

pénzbírságot szabott ki szerdán a prefektusi hivatal a nemzeti ünnep tiszteletére kitűzött 

magyar jelképek miatt. Mind a Székelyudvarhely esetében intézkedő Hargita megyei, mind 

pedig a Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön bírságoló Kovászna megyei prefektus azt 

kifogásolta, hogy a városháza nem tett román zászlót is minden magyar lobogó mellé – írja az 

MTI. A székelyföldi megyék prefektusai a román zászlótörvényre hivatkoznak, amely előírja, 

hogy más államok lobogóit csak Románia zászlajával együtt, kizárólag külföldi hivatalosságok 
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látogatása, nemzetközi találkozók vagy ünnepségek alkalmából, hivatalos épületeken vagy a 

helyhatóságok által kijelölt köztereken szabad kitűzni. 

 

A Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció a méltóságért fog tüntetni, mert 
a városháza nem teszi ki a román zászlókat 
2018. március 14. – transindex.ro, maszol.ro 

A „méltóság nagygyűlésének” megszervezésére készül Sepsiszentgyörgyön a Románia 

Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR), tiltakozásul amiatt, hogy a város polgármestere 

nem tűzi ki a román zászlót a magyar nemzeti ünnepen. A sepsiszentgyörgyi polgármester 

dacol a román állammal és a kormánnyal, amikor elutasítja, hogy kitűzze a román zászlót a 

magyar nemzeti ünnepen - véli Alexandru Cumpănaşu, a Románia Modernizálásáért Nemzeti 

Koalíció (CNMR) elnöke. „A sepsiszentgyörgyi polgármester reakciója sokkolja a 

kormányapparátust és a román népet. Azt mondja, hogy nem távolítja el a zászlókat, mert 

közeledik március 15-e, amely nagy jelentőséggel bír az úgynevezett Székelyföld számára. A 

Nemzeti Koalíció szerint ez a válasz elfogadhatatlan, dacolnak a román hatóságokkal és az 

ország állampolgáraival. Ezek a provokációk nem újkeletűek, és egyre nagyobb méreteket 

öltenek, megszegik a törvényeket és az alkotmányt” - áll a CNMR közleményében.  

 

Kelemen Hunor a kovásznai prefektus bírságairól: ennek az ámokfutásnak véget 
kell vetni!  
2018. március 14. – transindex.ro, maszol.ro 

A Facebookon reagált az RMDSZ elnöke arra, hogy Kovászna megye prefektusa pénzbírsággal 

sújtotta Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely polgármesterét amiatt, hogy március 15-ére 

magyar zászlókat tűztek ki városaikban. "Március 15. a szabadság, a testvériség és az 

egyenlőség ünnepe. Március 15. egymás tiszteletéről szól. Március 15. értékei is lehetnek 

mindnyájunké, mert egyik sem szól mások ellen, egyik sem fogy el, ha megosztjuk. Nem így 

gondolja ezt Kovászna megye prefektusa, aki helyi kiskirályt és büntetősdit játszik nemzeti 

ünnepünk közeledtével. Újra örömét leli abban, hogy sorra bírságolhatja Háromszék 

önkormányzatait. Miközben Románia azt állítja, példaértékű kisebbségi modellt épített ki, 

közben azokat a polgármestereket bünteti a kormánymegbízott, akik a magyar trikolór 

színeibe öltöztették a településeket. Ennek az ámokfutásnak véget kell vetni!" - írja Facebook-

oldalán Kelemen Hunor. 

 

Tóth László csíkszeredai főkonzul: nincs okunk sem az ünneplésre, sem az 
ünneprontásra 
2018. március 14. – maszol.ro 

A karácsonyi ünnepeket megelőzően mutatkozott be Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának új misszióvezetője, Tóth László. A főkonzul örül a kinevezésének: nemcsak 

szakmai szempontból jelent kihívást, hanem a család székely eredete miatt is otthon érzi 

magát Székelyföldön. Tóth Lászlót a családról, a konzulátus munkájáról, a román 

centenáriumról és a magyarországi választásokról faggatták. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=50996
http://itthon.transindex.ro/?hir=50996
http://itthon.transindex.ro/?hir=51007
http://itthon.transindex.ro/?hir=51007
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93587-toth-laszlo-csikszeredai-f-konzul-nincs-okunk-sem-az-unneplesre-sem-az-unneprontasra
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93587-toth-laszlo-csikszeredai-f-konzul-nincs-okunk-sem-az-unneplesre-sem-az-unneprontasra
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Politikai nyilatkozatként terjesztette be Kulcsár az SZNT-petíciót 
2018. március 14. – szekelyhon.ro 

Politikai nyilatkozat formájában terjesztette be a parlamentben, a Székely szabadság napján 

elfogadott petíciót Kulcsár Terza József parlamenti képviselő. A képviselő kifejtette, 

feliratkozott a napirendre, ám a kiszabott három percbe nem fért bele a petíció teljes szövege, 

részleteket nem akart kiragadni belőle – mert akkor csak annyit rögzítenek – így élve a 

házszabály biztosította jogával politikai nyilatkozatként iktatta a Marosvásárhelyen több ezer 

résztvevő által közfelkiáltással elfogadott petíciót. 

 

Eljárás indult a magyarok és romák alkalmazását elutasító marosvásárhelyi cég 
ellen 
2018. március 16. – Krónika 

Hivatalból eljárást indított az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) egy takarítócég 

ellen, amely nyilvános Facebook-bejegyzésében azzal a kikötéssel hirdetett meg 

marosvásárhelyi állásokat, hogy azokra magyar és roma nemzetiségűek nem jelentkezhetnek 

– közölte a Krónikával Asztalos Csaba. A CNCD elnöke ugyanakkor nem kívánt nyilvánosan 

állást foglalni az ügyben. Asztalos rámutatott: ritkán olvashatók efféle „különleges” 

alkalmazási feltételek, amikor azonban ilyesmi előfordul, a diszkriminációellenes tanács 

mindig megteszi a szükséges intézkedéseket. A magyar és a roma nemzetiségű jelentkezők 

kizárásával személyzetet toborozni próbáló cég 2000-től 100 ezer lejig terjedő pénzbírsággal 

sújtható. 

 

A maximálisan kiszabható bírságot adta a prefektus a Székelyudvarhelyen 
kifüggesztett magyar zászlók miatt 
2018. március 16. – szekelyhon.ro 

Megérkezett a bírság: Hargita megye prefektusa ötezer lejre bírságolta meg Székelyudvarhely 

városát a magyar zászlók „nem megfelelő” használatáért március 15-én. A Hargita Megyei 

Prefektusi Hivataltól megküldött, Gálfi Árpád polgármesternek címzett levélben az áll: mivel 

a városvezetés nem tett eleget Jean Adrian Andrei prefektus korábbi felszólításának – tehát 

nem távolították el a magyar nemzeti ünnep alkalmából városszerte kihelyezett piros-fehér-

zöld lobogókat –, ezért pénzbírságot szabott ki a kormány megyei megbízottja. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/a-maximalisan-kiszabhato-birsagot-adta-a-prefektus-a-

szekelyudvarhelyen-kifuggesztett-magyar-zaszlok-miatt 

 

A magyarokon csattanhat az ostor – Elutasítják az erdélyi EP-képviselők a 
Romániát külföldön bírálók szankcionálását 
2018. március 16. – Krónika 

Akár a magyarellenes fellépések miatti bírálatok megfogalmazói elleni megtorlásra is 

alkalmas lehet az a Liviu Dragnea PSD-elnök által javasolt jogszabály, amely büntetné az 

országot külföldön bírálókat – mondják az EP-képviselők, akik elutasítják a javaslatot. Tőkés 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/politikai-nyilatkozatkent-terjesztette-be-kulcsar-az-sznt-peticiot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/eljaras-indult-a-magyarok-es-romak-alkalmazasat-elutasito-marosvasarhelyi-ceg-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/eljaras-indult-a-magyarok-es-romak-alkalmazasat-elutasito-marosvasarhelyi-ceg-ellen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-maximalisan-kiszabhato-birsagot-adta-a-prefektus-a-szekelyudvarhelyen-kifuggesztett-magyar-zaszlok-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-maximalisan-kiszabhato-birsagot-adta-a-prefektus-a-szekelyudvarhelyen-kifuggesztett-magyar-zaszlok-miatt
https://kronika.ro/belfold/a-magyarokon-csattanhat-az-ostor-elutasitjak-az-erdelyi-ep-keviselok-a-romaniat-kulfoldon-biralok-szankcionalasat
https://kronika.ro/belfold/a-magyarokon-csattanhat-az-ostor-elutasitjak-az-erdelyi-ep-keviselok-a-romaniat-kulfoldon-biralok-szankcionalasat
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László, a Fidesz nagyváradi EP-honatyája szerint a magyarokon csattanna az ostor, ha 

valóban napvilágot látna egy ilyen törvény. Sógor Csaba, az RMDSZ EP-képviselője a Krónika 

megkeresésére kifejtette: az RMDSZ semmilyen konkrét törvénykezdeményezést ebben a 

kérdésben nem látott. 

 

Gumitörvény a kisebbségi panaszok ellen 
2018. március 16. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „bár alapvetően nem a kisebbségek ellen irányul, nagyon 

könnyen a jogtiprások miatt panaszkodó kisebbségi polgárok ellen fordítható Liviu Dragnea, 

a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének ötlete, miszerint olyan 

törvényt kellene elfogadni, amely büntethetővé teszi mindazokat, akik „lejáratják” Romániát 

külföldön. A javaslat persze nem csupán emiatt vérzik már eleve több sebből”. 

 

Megszüntetné a térség egyetlen önálló magyar iskoláját Nagybánya román 
polgármestere? 
2018. március 16. – Krónika, transindex.ro 

Semmilyen külső átszervezés, vagy átalakítás veszélye nem fenyegeti a nagybányai magyar 

nyelvű oktatási rendszert az RMDSZ nagybányai szervezetének pénteki közleménye szerint. 

Bár a kommüniké nem tér ki rá, pontosan milyen apropóból igyekszik megnyugtatni a 

kedélyeket, a háttérben Váradi Izabellának, a Németh László Elméleti Líceum 

igazgatónőjének egy nappal korábban közzétett felhívása áll. Ebben a tanintézet vezetője 

Cătălin Cherecheșnek, a máramarosi megyeszékhely polgármesterének március 15-i beszéde 

apropóján felkérte a Nagybánya központú területi RMDSZ-szervezetet, valamint Vida Noémi 

elnököt, a város alpolgármesterét, „tegyenek hitet az egyetlen önálló magyar oktatási 

intézmény mellett, és szólaljanak fel az iskola megszüntetésének terve ellen”. 

 

Az RMDSZ ellenzi a „Románia külföldi megítélését rontó” személyek 
megbüntetését 
2018. március 16. – maszol.ro 

Még nem vetették papírra, de máris nagyon sok bírálat éri a kormánykoalíciónak azt az 

elképzelését, hogy törvény büntesse azokat a személyeket, akik külföldön rontják Románia 

megítélését. Az RMDSZ elnöke szerint bűn minden olyan kezdeményezés, amely a 

szólásszabadság korlátozására irányul. „Nem értünk vele egyet, nem támogatjuk, a 

parlamentben sem fogjuk” – kommentálta Liviu Dragneáék elképzelését a Maszolnak 

Kelemen Hunor szövetségi elnök. Hangsúlyozta, egy demokratikus társadalomban alapvető 

jog és érték a szólásszabadság. „Bűn minden olyan kezdeményezés, amely ennek 

korlátozására irányul” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. 

 

Újabb büntetések Háromszéken: „nem volt egyenlő arányban a magyar és 
román zászló” 
2018. március 16. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék 
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https://kronika.ro/velemeny/gumitorveny-a-kisebbsegi-panaszok-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megszuntetne-a-terseg-egyetlen-onallo-magyar-iskolajat-nagybanya-roman-polgarmestere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megszuntetne-a-terseg-egyetlen-onallo-magyar-iskolajat-nagybanya-roman-polgarmestere
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/93698-az-rmdsz-ellenzi-a-romania-kulfoldi-megiteleset-ronto-szemelyek-megbunteteset
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/93698-az-rmdsz-ellenzi-a-romania-kulfoldi-megiteleset-ronto-szemelyek-megbunteteset
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93708-ujabb-buntetesek-haromszeken-nem-volt-egyenl-aranyban-a-magyar-es-roman-zaszlo
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/93708-ujabb-buntetesek-haromszeken-nem-volt-egyenl-aranyban-a-magyar-es-roman-zaszlo
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A Kovászna megyei prefektus újabb öt-ötezer lejre büntette meg a sepsiszentgyörgyi és 

kézdivásárhelyi polgármestereket. A két háromszéki elöljáró március 15-én kapta a második 

zászlós büntetését, áll a kormányhivatal közleményében. Sebastian Cucu prefektus ezúttal 

azért szabta ki a zászlótörvény alapján a legnagyobb pénzbírságot, mert megállapította, hogy 

sem Sepsiszentgyörgy központjában, sem Kézdivásárhely központjában nem volt a magyar 

zászlóval „egyenlő arányban” kihelyezve a román lobogó. 

 

„Nem alkotmányellenes az önrendelkezés” – interjú a Romániából kitiltott 
Dabis Attilával 
2018. március 17. – Krónika 

Magyarázatot vár a román hatóságoktól jogszerűtlennek tartott kitiltására Dabis Attila, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja, akit indoklás nélkül minősítettek 

nemkívánatos személynek. A szervezet magyar állampolgárságú munkatársa szerint a 

jelenleg hatályos román alkotmányban valójában nincs egyetlen olyan rendelkezés sem, 

amely tényleges alkotmányjogi akadályát képezné Székelyföld területi autonómiájának. 

 

CEMO: ne a magyar iskolaigazgatót, hanem Nagybánya polgármesterét oktassa 
ki az RMDSZ 
2018. március 17. – Krónika 

Elfogadhatatlannak tartja a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), hogy az önálló magyar 

iskola ellen fellépő nagybányai polgármester helyett az RMDSZ a Németh László Elméleti 

Líceum igazgatóját próbálta kioktatni. A CEMO teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja a 

nagybányai RMDSZ közleményének tartalmát és hangnemét. A civil szervezet szerint a 

szövetségnek nem az iskoláért foggal körömmel harcoló igazgatót kellett volna kioktatni és 

megfontolásra inteni, hanem elsősorban Cătălin Cherecheș polgármestert kellett volna a 

kritikus hangvételű közleményében megszólítania, számon kérve őt a „magyar közösséggel 

szembeni tiszteletlen magatartás miatt”. A CEMO úgy véli, a „hírek közlésében és 

megfogalmazásában" az igazgatónő a közösséget ért fenyegetés mértékével arányosan járt el. 

 

Egyenlő esély a kisebbségeknek 
2018. március 19. – Krónika 

Egyenlő esélyeket biztosítanak a más anyanyelvű gyerekeknek, hogy országos 

tantárgyversenyen bizonyíthassák románnyelv-tudásukat: április 4–7. között a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban szervezik meg az országos román nyelv és 

irodalom tantárgyversenyt a kisebbségi diákok számára. A külön megmérettetést az is 

indokolja, hogy egyre bővül azok köre, akik más tanterv szerint tanulnak. 

 

A PNL az autonómia ellen 
2018. március 19. – Krónika 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) az autonómia minden olyan formáját ellenzi, amely nem a 

helyi autonómiához kötődik, és úgy véli, minden ezzel kapcsolatos törvényjavaslat 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-alkotmanyellenes-az-onrendelkezesr-n-interju-a-romaniabol-kitiltott-dabis-attilaval
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-alkotmanyellenes-az-onrendelkezesr-n-interju-a-romaniabol-kitiltott-dabis-attilaval
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/cemo-ne-a-magyar-iskolaigazgatot-hanem-nagybanya-polgarmesteret-oktassa-ki-az-rmdsz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/cemo-ne-a-magyar-iskolaigazgatot-hanem-nagybanya-polgarmesteret-oktassa-ki-az-rmdsz


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 19. 
9 

időszerűtlen a centenáriumi évben – szögezte le tegnap Ludovic Orban, a párt elnöke. 

„Románia azon országok egyike, amelyek a legnagylelkűbbek a kisebbségi jogok tiszteletben 

tartása terén. Támogatjuk a kisebbségi állampolgárok egyéni jogait. Támogatjuk a helyi 

autonómiát mint a román állam szerveződési elvét, amelyet az alkotmány is szentesít. De 

egyértelműen ellenezzük az autonómia minden olyan formáját, amelynek nincs köze a helyi 

autonómiához. Ezért ellenezzük az ezzel kapcsolatos törvénytervezetet, amely a nagy 

egyesülés centenáriumának évében  időszerűtlen, és nem vezet több megértéshez és 

harmóniához” – mondta Orbán. 

 

Lemondott Robert Fico – Pellegrini alakíthat kormányt 
2018. március 15. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Robert Fico befejezte miniszterelnöki pályafutását – legalábbis erre a ciklusra – miután 

hivatalosan is benyújtotta lemondását Andrej Kiska köztársasági elnöknek. Ő pedig Fico 

eddigi helyettesét, Peter Pellegrinit bízta meg kormányalakítással. 

Noha Kiska hangot adott fenntartásainak e megoldást illetően, azt elismerte: jelenleg a 

parlamentben nincs meg az a 90 fős többség, amely szükséges lenne az előrehozott 

választások kiírásához. 

 

Arany Emlékkonferenciát tartottak Királyhelmecen 
2018. március 15. – Felvidék Ma 

Az Arany Napok Királyhelmecen programsorozat keretében, a Lorántffy Zsuzsanna a 

Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás és a társszervezők, az MKP Királyhelmeci Helyi Szervezete 

és a Csemadok Területi Választmánya szervezésében március 13-án Arany Emlékkonferenciát 

tartottak a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösségi Házban. 

 

Nagy József: vélhetően visszatér Szlovákiába az EP-küldöttség 
2018. március 14. – hirek.sk, bumm.sk 

Vélhetően visszatér majd Szlovákiába az Európai Parlamentnek a kettős gyilkosság kapcsán 

kétnapos ellenőrző látogatáson résztvevő küldöttsége. Az EP-képviselők szerdai strasbourgi 

ülésükön további információkat követelnek majd, illetve javaslatot tesznek két eltűnt 

személyként számon tartott újságíró ügyének megnyitására – mondta el a TASR 

hírügynökségnek Nagy József néppárti EP-képviselő. 

 

Az MKP kész az együttműködésre a demokratikus ellenzéki pártokkal 
2018. március 14. – hirek.sk, Körkép 

A Magyar Közösség Pártja a szlovákiai politikai ellenzék teljes értékű része, ezért üdvözli ezen 

erők alakuló együttműködését az esetleges előrehozott parlamenti választásra vonatkozóan, 

állapította meg nyilatkozatában Menyhárt József, az MKP elnöke. A párt az elsők között 

fejezte ki véleményét, nevezetesen hogy az ország jelenlegi helyzetére csak az előrehozott 

választás lehet a megoldás, éspedig a legrövidebb időn belül. 
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http://felvidek.ma/2018/03/lemondott-robert-fico-pellegrini-alakithat-kormanyt/
http://felvidek.ma/2018/03/arany-emlekkonferenciat-tartottak-kiralyhelmecen/
http://www.hirek.sk/belfold/20180314165203/Nagy-Jozsef-velhetoen-visszater-Szlovakiaba-az-EP-kuldottseg.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180314152945/Az-MKP-kesz-az-egyuttmukodesre-a-demokratikus-ellenzeki-partokkal.html
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Március 23-án Kezdj okosan! 
2018. március 14. – hirek.sk 

2018. március 23-án kerül megrendezésre a Kezdj okosan! – első lépés a  

sikeres vállalkozás felé c. rendezvény a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége és a 

Via Nova Ifjúsági Csoport hagyományos rendezvénye. Az évente más – más tematikában 

ismétlődő rendezvény célja, a fiatal vállalkozók megszólítása, vállalkozói tudásuk, 

képességeik bővítése, fejlesztése. 

 

Nesze neked kétnyelvűség: használhatatlanok a Szlovákiában kiállított 
kétnyelvű anyakönyvi kivonatok 
2018. március 14. – Felvidék Ma 

Kétnyelvű anyakönyvi kivonatok: vannak is, meg nincsenek is, ez jelenleg a szlovákiai 

gyakorlat, amelyről konkrét esetben is meggyőződhettünk. A Köldökzsinór Program keretén 

belül a határon túli magyar gyermekek számára is igénybe vehető támogatások 

ügyintézéséhez szükséges szlovák-magyar születési anyakönyvi kivonat ugyanis nem 

használható, még további fordítást igényel. 

 

Az Európai Parlament petíciós bizottsága elé kerül a párkányi hulladékégető 
ügye 
2018. március 14. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A városi testület elutasítja, a helyiek tiltakoznak, a beruházó mégis kitart a hulladékégető 

megépítése mellett. Röviden így lehetne összegezni a több mint egy éve tartó helyzetet a 

párkányi ipari parkba tervezett műanyag-feldolgozó ügyében. A Green Park Štúrovo nevű 

beruházással kapcsolatban a Magyar Közösség Pártja képviselői sajtótájékoztatót tartottak. 

 

Minden iskola kiváló iskola – Küszöbön áll a pedagógusok rozsnyói országos 
találkozója 
2018. március 14. – bumm.sk 

Az SZMPSZ 2018. április 7-8-án, Rozsnyón „A személyre szabott tanulás pedagógiája” 

(Minden iskola kiváló iskola) címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóját – írta a Rozsnyóvidék.sk 

regionális hírportál. A rendezvényen átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége által alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is.  

 

Aktív életet élnek az ímelyi csemadokosok 
2018. március 14. – bumm.sk 

Ímelyen a Csemadok olyan településen állja meg a helyét, ahol már jó ideje nincs magyar 

iskola, viszont a község nagyrésze magyarajkú. A tavalyi évben több kiránduláson vettek 

részt, minden alkalommal legalább egy autóbuszt megtöltve. Olykor színházban, olykor 

kikapcsolódni voltak. Nemzeti ünnepeinket megszervezték, de a községben az önkormányzat 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180314152722/Marcius-23-an-Kezdj-okosan.html
http://felvidek.ma/2018/03/nesze-neked-ketnyelvuseg-hasznalhatatlanok-a-szlovakiaban-kiallitott-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok/
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http://www.hirek.sk/itthon/20180314151830/Az-Europai-Parlament-peticios-bizottsaga-ele-kerul-a-parkanyi-hulladekegeto-ugye.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180314151830/Az-Europai-Parlament-peticios-bizottsaga-ele-kerul-a-parkanyi-hulladekegeto-ugye.html
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/14/minden-iskola-kivalo-iskola-kuszobon-all-a-peadgogusok-rozsnyoi-orszagos-talalkozoja
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/14/minden-iskola-kivalo-iskola-kuszobon-all-a-peadgogusok-rozsnyoi-orszagos-talalkozoja
http://www.bumm.sk/belfold/2018/03/14/zajlik-a-kormanyules-pozsonyban
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mellett ők a mozgatórugói a nőnapi rendezvénynek, a májusfa állításnak. Fagyöngy 

vegyeskaruk több fellépéssel büszkélkedhetett a tavalyi évben, melyek során a szlovéniai 

Lendvába is eljutottak. 

 

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés mellett kampányolnak a 
települések 
2018. március 15. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Hídverő Társulás, mely 13 felvidéki és 5 anyaországi Duna menti települést köt össze, közös 

nyilatkozatot fogadott el, melyben leszögezik: együttes erővel buzdítanak a Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, az ún. Minority Safepack aláírására. Az online is 

kitölthető ív fő célkitűzése az, hogy az Európai Unió területén élő, 50 milliós lélekszámot is 

elérő őshonos kisebbségek jogállása stabilizálódjon. 

 

Úgy mennek, hogy maradnak 
2018. március 15. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja mély megdöbbenéssel szemléli a kormánykoalíció pártjainak újabb 

pálfordulását. 2016 után újra szembesülhetünk a szavahihetőség teljes elveszítésével a 

politikai életben, sőt az egyes kormánykoalíciós megnyilvánulások az 1989-es pártállami 

kommunista retorikát idézik - fogalmaz nyilatkozatában az MKP elnöke, Menyhárt József. Az 

MKP szerint nem lehet a stabilitás kormánya az, ahol a legerősebb párt elsüllyedt a korrupció 

mocsarában, ahol jönnek-mennek a miniszterek, a miniszterelnök lemond, de továbbra is ő 

irányítja majd a valójában már megbuktatott rendszerét. 

 

Újabb megmozdulásokat szerveznek egy tisztességes Szlovákiáért 
2018. március 16. – hirek.sk 

Az emberek péntek késő délután ismét felvonulnak Pozsonyban, Kassán és Besztercebányán, 

de Szlovákia több tíz további városában is, akárcsak több külföldi városban. A Tisztességes 

Szlovákiáért elnevezésű megmozdulás 17:00 órakor kezdődik. A szervezőknek két követelése 

van: Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának független 

kivizsgálása. Továbbá követelik az előrehozott parlamenti választásokat, mert szerintük 

Robert Fico miniszterelnök és Robert Kaliňák belügyminiszter lemondása nem elég. 

 

Berényi: Elkerülhetetlenek az előrehozott választások 
2018. március 16. – Körkép 

Hivatalosan is benyújtotta lemondását Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtökön 

Andrej Kiska államfőnek, aki Peter Pellegrini eddigi miniszterelnök-helyettest bízta meg a 

kormányalakítással. Erre reagálva Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának volt elnöke 

az ECHO TV Napi aktuális című műsorában úgy vélekedett, hogy a szlovákiai belpolitikai 

válság vélhetően nem fog megoldódni, bár a kormánykoalíció nyerni fog valamennyi időt. 

 

Bugár feljelenti Matovičot 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180315112831/A-Nemzeti-Kisebbsegvedelmi-Kezdemenyezes-mellett-kampanyolnak-a-telepulesek.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180315112831/A-Nemzeti-Kisebbsegvedelmi-Kezdemenyezes-mellett-kampanyolnak-a-telepulesek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180315151231/Ugy-mennek-hogy-maradnak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180316114135/Ujabb-megmozdulasokat-szerveznek-egy-tisztesseges-Szlovakiaert.html
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/03/16/berenyi-elkerulhetetlenek-az-elorehozott-valasztasok
http://www.hirek.sk/belfold/20180316161107/Bugar-feljelenti-Matovicot.html
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2018. március 16. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke feljelenti Igor Matovičot, az Egyszerű Emberek és Független 

Személyiségek elnökét kijelentéseiért, miszerint a Most-Híd euró milliárdokat kapott az 

európai pénzalapokból – nyilatkozta az állami hírügynökségnek Debnár Klára, a párt 

szóvivője. 

 

Országszerte tüntetnek egy tisztességes Szlovákiáért 
2018. március 16. – Új Szó, hirek.sk, bumm.sk, Körkép 

Harmadik hete vonulnak ki az emberek az utcára több ezres nagyságrendben több szlovákiai 

és külföldi városban is – míg két hete Ján Kuciakra és Martina Kušnírovára emlékeztek, a 

múlt héten az oknyomozó újságíró és jegyese halálának független kivizsgálását követelve, egy 

tisztességes Szlovákiáért tüntettek. Az előbbi tüntetésen csak Pozsonyban mintegy 25 ezren, 

az utóbbin már körülbelül 50 ezren voltak, országszerte pedig a becslések szerint összesen 

több mint százezren tüntettek, a legtöbben 1989 novembere óta.  

  

Gál: a Most-Híd szorgalmazza az országos rendőrfőparancsnok 
megválasztásának módosítását 
2018. március 17. – hirek.sk, bumm.sk 

A Most-Híd szorgalmazza majd az új kormányban az országos rendőrfőparancsnok 

parlamenti megválasztásának módosítását – mondta a vegyes párt frakcióvezetője, Gál Gábor 

az RTVS Szombati dialógusok című vitaműsorában. Gál világosan nem mondta ki, hogy a 

jelenlegi rendőrfőparancsnoknak, Tibor Gašparnak távoznia kellene-e a posztjáról.  

 

Kiska: Szlovákiának olyan kormányra van szüksége, amelyik nem osztja meg az 
országot 
2018. március 17. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Olyan kormányra van szükségünk, amely összes tagjában megbízhatunk, és amely minden 

lépést megtesz annak érdekében, hogy mielőbb kivizsgálják Ján Kuciak és jegyese, Martina 

Kušnírová gyilkosságát – nyilatkozta Andrej Kiska a pénteki tüntetés kapcsán, amelyen több 

tízezer ember vett részt. 

 

Az MKP szerint a szlovákiai magyarok csalódottak, az MKDSZ szerint 
elkerülhetetlen volt Fico lemondása 
2018. március 17. – bumm.sk 

Az MKDSZ és az MKP a bumm.sk szerkesztőségébe eljuttatott, Robert Fico lemondásával 

kapcsolatos nyilatkozatát változástatás nélkül itt olvasható. 

 

Szülői bál Nemesócsán: jelentős összeg gyűlt össze a Móra Ferenc Alapiskola 
részére  
2018. március 17. – bumm.sk 
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https://ujszo.com/kozelet/percrol-percre-orszagszerte-tuntetnek-egy-tisztesseges-szlovakiaert
http://www.hirek.sk/belfold/20180317154756/Gal-a-Most-Hid-szorgalmazza-az-orszagos-rendorfoparancsnok-megvalasztasanak-modositasat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180317154756/Gal-a-Most-Hid-szorgalmazza-az-orszagos-rendorfoparancsnok-megvalasztasanak-modositasat.html
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http://www.bumm.sk/regio/2018/03/17/szuloi-bal-nemesocsan-jelentos-osszeg-gyult-ossze-mora-ferenc-alapiskola-reszere
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/17/szuloi-bal-nemesocsan-jelentos-osszeg-gyult-ossze-mora-ferenc-alapiskola-reszere
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A nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett működő Szülői 

Szövetség idén márciusban is megrendezte a hagyományos szülői bálját, amelyre mindössze 

hat nap alatt fogytak el a jegyek. Végül 164 vendég szórakozott együtt, és 1350 euró gyűlt 

össze a helyi magyar tannyelvű alapiskola részére. Kellemes zene, pazar díszítés és vidám 

atmoszféra fogadta mindazokat, akik jegyet váltottak a március 10-én megrendezett 

nemesócsai szülői bálra. 

 

Bugár Béla és az állam megsemmisítése 
2018. március 18. – hirek.sk, Új Szó 

Az elmúlt napok legnagyobb csalódása mindenképpen Bugár Béla nevéhez fűződik. Az egyik 

nap a nyilvánosság előtt kijelenti, hogy az előre hozott választások jelenthetik a megoldást 

Szlovákia számára Ján Kuciak, egy fiatal oknyomozó újságíró kivégzése után, aki cikkeiben 

arra figyelmeztetett, hogy a maffia a legmagasabb politikai köröket is elérte. Másnap már azt 

mondja, nem kellenek előre hozott választások, minden maradhat a régi mederben, elég, ha a 

csúcspolitika küzdőterén kicserélik a bábukat, csak az a fontos, hogy a fehér bábukat 

ugyanúgy fehérekre, a fekete bábukat feketékre cseréljék – írja Ľuba Lesná az Aktuality.sk 

portálon megjelent véleménycikkében, amelyet az alábbiakban magyarra fordítva, tartalmi 

változtatások nélkül közlünk. 

 

Az ellenzék az előre hozott választások érdekében rendkívüli parlamenti ülés 
kezdeményez 
2018. március 18. – hirek.sk, Új Szó 

Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás már vasárnap tárgyalásokat kezd ellenzéki 

partnereivel, melyek célja a parlament rendkívüli ülésének összehívása. Az ülésnek egyetlen 

napirendi pontja lenne, javaslat a jelenlegi parlament választási időszakának lerövidítésére – 

mondta a közmédia 5 perc múlva 12 című vitaműsorában Ľubomír Galko, az SaS alelnöke. 

Galko úgy fogalmazott, az a cél, hogy „javítóvizsgát” kínáljanak azoknak a kormánypárti 

képviselőknek, akikben felébred a lelkiismeret. 

 

A király meztelen 
2018. március 18. – Felvidék Ma 

„Tíz éve mondom, hogy Bugárnak megette a lelkét a pénz. A földek, az erdők, a kastély és a 

fekete számlák az istene. Ezért vesztünk össze…” – emlékeztetett közösségi oldalán Csáky Pál, 

az MKP európai parlamenti képviselője. Azt, hogy egyre többen látják így a helyzetet, a 

pozsonyi tüntetések is mutatták. Csáky Pál erre nem csak most figyelmeztetett. Bugár 

korábban négyszer cibálta őt bíróságra, mert sérelmezte a kijelentéseit. Mind a négyszer 

veszített azzal a Csákyval szemben, aki egyébként a napokban már a Facebook-kedvelők 

száma tekintetében is megverte Bugárt. 
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A nagybecskerekiek az államfőhöz és a miniszterelnökhöz fordulnak a város 
neve miatt 
2018. március 14. – VajdaságMA, PannonRTV 

A nagybecskereki polgárok és hét civil szervezet nyílt levelet intéztek Aleksandar Vučić szerb 

államfőhöz, amiben arra kérik: ne engedje a város nevének megváltoztatását Petrovgradra. A 

levelet továbbították Maja Gojkovićnak, a szerb parlament elnökének, Ana Brnabić 

miniszterelnöknek, Pásztor Istvánnak, a tartományi képviselőház elnökének és Igor Mirović 

tartományi kormányfőnek. A levélben kiemelik: nem egyeznek bele abba, hogy helyi újgazdag 

mágnások és néhány civil szervezet döntösön a város nevéről Matija Bećković és Vasilije 

Krestić támogatásával. 

 

Megyarkanizsa a családbarát önkormányzat 
2018. március 16. - VajdaságMA 

Magyarkanizsán – más községektől eltérően – az a szokás, hogy a polgármester nem 

közvetlenül születésük után, már a kórházban, hanem két, két és fél hónappal később látogat 

el az újszülöttek családjaihoz, akkor, amikor már a baba is és az anyuka is megerősödött. Így 

volt ez most is. Fejsztámer Róbert ma délelőtt ült autóba, hogy eleget tegyen ennek a 

kötelezettségének is. 

 

Huszonkét munkáltató 104 munkahelyet kínált a mai magyarkanizsai 
állásbörzén 
Huszonkét munkáltató 104 munkahelyet kínált a  magyarkanizsai állásbörzén 

2018. március  16. - VajdaságMA 

A 15. állásbörzét szervezte meg Magyarkanizsán, a Művészetek Háza előcsarnokában a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) helyi fiókja. A nagykikindai kirendeltség 

képviselője elmondta, hogy erre az alkalomra 22 községi, környékbeli és távolabbi, de 

Magyarkanizsán is működő munkáltató jelentkezett be, akik 104 szabad munkahelyet 

kínáltak fel a község munkavállalói számára. 

 

Topolya: A Prosperitati Alapítvány ötödik köréről tartottak ismertetőt 
2018. március 16. – VajdaságMA, PannonRTV 

Zsúfolásig megtelt a topolyai Művelődési Ház moziterme, ahol a Prosperitati Alapítvány 

ötödik körének kiírásait ismertették. Pásztor István, a VMSZ elnöke elmondta, hogy ezzel 

lezárul a három éves fejlesztési ciklus, de reményei szerint az anyaországi választásokat 

követően lesz majd folytatása. Azt is bejelentette, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az 

év végéig valószínűleg kiírnak még egy házvásárlás támogatására vonatkozó pályázati 

felhívást. 

 

Nagybecskerek-Szeged IPA projektum: Önkéntesek és közösségek határok 
nélkül 
2018. március 18. - VajdaságMA 
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A szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. és a nagybecskereki székhelyű Pro Porta 

Alapítvány két éven át tartó programsorozatot indított Közösségi lábnyom - Önkéntesek és 

közösségek határok nélkül címmel, amelynek támogatója az Interreg-IPA CBC 

Magyarország−Szerbia Program. 

 

Hajdújárás-Szeged: SocioAgro - határon átívelő projektum indult 
2018. március 18. - VajdaságMA 

SocioAgro - Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós 

munkanélküliség ellen címmel, indult egy határon átívelő projektum, a szegedi KatHáz 

Közhasznú Nonprofit Kft. és a hajdújárási Poverello Alapítvány együttműködése jóvoltából, 

amely két éven át tartó programsorozatot foglal magába, és az Európai Unió támogatásával 

valósul meg, mintegy 189 ezer eurós támogatásból. 

 

Határtalanul Zentán 
2018. március 14. – PannonRTV 

A magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul program 

keretében Zentára látogattak a budapesti Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium diákjai, 

és együtt ünnepeltek. Szerda délelőtt Perpauer Attila, Zenta község tanácsának oktatással és 

művelődéssel megbízott tagja fogadta a budapesti diákokat. Ezt követően egy rövid előadást 

hallhattak a város történelméről. A diákokat a Városháza tornyába is felvezették, ahol még 

többet megtudhattak a zentai csatáról, és gyönyörködhettek a település látképében. 

 

Pásztor: Elemi érdekünk, hogy ezeken a választásokon részt vegyünk 
2018. március 14. – PannonRTV 

A regisztrációra, illetve az azt követő magyarországi parlamenti választásokon valóra 

részvételre buzdítja a vajdasági magyarságot Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke szerint a jelenlegi magyar kormány politikai erejének és nemzetben való 

gondolkodásának köszönhetően egy olyan érdekmegvalósítási rendszer került a vajdasági 

magyarság birtokába, ami ezt megelőzően nem volt, és ha nem a Fidesz-KDNP folytatja az 

elmúlt nyolc év továbbvitelét a választásokat követően, akkor ez meg fog szakadni. A VMSZ 

klasszikus kampányrendezvényekre készül, amelyek részeként Vajdaság-szerte több mint 90 

településen szerveznek lakóssági fórumokat. 

 

Közelebb az iskolapadokhoz - Hajdújárásra látogatott a tartományi oktatási 
titkár 
2018. március 16. – PannonRTV 

2018 elején a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-

Nemzeti Közösségi Titkárság egy új programmal indította az évet. A Közelebb az 

iskolapadokhoz elnevezésű projektjükkel szeretnének szorosabb kapcsolatot kialakítani az 

oktatási titkárság és a tartományi nevelési-oktatási intézmények között. Ennek apropóján 

látogatott ma Hajdújárásra Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár. Az észak bácskai Petőfi 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22276/Hajdujaras-Szeged-SocioAgro-hataron-ativelo-projektum-indult.html
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozelebb-az-iskolapadokhoz-hajdujarasra-latogatott-tartomanyi-oktatasi-titkar
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozelebb-az-iskolapadokhoz-hajdujarasra-latogatott-tartomanyi-oktatasi-titkar
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Sándor Á.I. központi intézménye Hajdújáráson található, emellett Noszán és Királyhalmon 

működnek kihelyezett tagozatai. Összesen 270 tanuló jár ezekbe az intézményekbe. Az 

épületek régiek, ezért mindhárom esetében szükség van az állandó karbantartásra és a 

felújításra. 

 

„A Köldökzsinór program a legnépszerűbb támogatás a külhoniak számára” 
2018. március 16. – PannonRTV 

A Köldökzsinór program keretében kétféle támogatást kaphatnak a külhoni magyarok is 

anyaországtól - mondta el Novák Katalin Szubjektív című műsorunk vendégeként. A magyar 

család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte, a január 1-én elindított program egyik 

eleme a 64 ezer 125 forintos egyszeri anyasági támogatás, a másik pedig a babakötvény, 

amelynek elindításához az állam 42 ezer 500 forintot biztosít, később pedig évenként 

kamattámogatást. 

 

Dél-bácska egyetlen magyar nyelvű pályaválasztási bemutatóját rendezték meg 
Temerinben 
2018. március 17. – PannonRTV 

A Kókai Imre Általános Iskola épületében ma délelőtt mintegy 500 gyerek vett részt a 

vajdasági középiskolák bemutatóján és a mesterségek vásárán. A dél-bácskai iskolák 

szervezetten érkeztek Temerinbe az oktatási vásárra. A régió 15 általános iskolájából érkeztek 

a kíváncsi végzősök a vajdasági középiskolák bemutatóira. Lévai Helga, tanuló, Péterréve: 

„Nagyon sok jó iskola van, ahol talán mindenki megtalálja magának azt a szakot, ami 

legjobban illik hozzá. Én soha nem szerettem a gimnáziumokat, nekem mindig a biológia 

tetszett, ezért nekem a zentai egészségügyi iskola tetszik a  legjobban.” 

 

Szeptembertől külön kollégium várja az Újvidéken tanuló középiskolásokat 
2018.március 17 . – PannonRTV 

Az Apáczai Diákotthon eddig csak korlátozott számban tudott fogadni középiskolás 

jelentkezőket, ám az utóbbi két évben igencsak megnövekedett a jelentkezők száma. A nagy 

érdeklődés miatt a kollégiumot működtető Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének 

vezetősége amellett döntött, hogy nevelőket és tanárokat is biztosít azon középiskolások 

részére, akik kollégistaként folytatják tanulmányaikat Újvidéken. 

 

Vajdasági Magyar Családok Fesztiválja volt Csongrádon 
2018. március 17. – PannonRTV 

A Családok Éve 2018 programsorozat keretében megtartott rendezvényen vajdasági amatőr 

táncosok, énekesek, zenészek és színjátszó csoportok léptek fel. A Vajdasági Magyar Családok 

Fesztiváljának nem titkolt célja a vajdasági és anyaországi nagycsaládos egyesületek közötti 

ismerkedés és új barátságok köttetése. Az eseményre a fellépők Vajdaságból érkeztek. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-magyar-csaladok-fesztivalja-volt-csongradon
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Magyar rendszámú autókat rongáltak meg ismeretlenek éjjel Beregszászon 
2018. március 16. – MTI, Magyar  Hírlap, Magyar Idők, 888.hu, mno.hu, HVG, Lokál, 

karpatalja.ma, Kárpátalja 

Hét magyar rendszámú személygépkocsi szélvédőit törték be ismeretlenek péntekre virradóra 

Beregszászon, egy panelház udvarában, miközben az ott parkoló ukrán rendszámú autókban 

nem tettek kárt, a helyi lakosok szerint provokáció történt - jelentette a mukchevo.net 

munkácsi hírportál. A híroldalt a rendőrség úgy tájékoztatta, hogy reggel hét óra előtt kapták 

a bejelentést egy Sevcsenko utcai lakostól, aki elmondta, a házból kilépve hét olyan autót 

látott, amelyeknek be volt zúzva az első vagy hátsó szélvédője. Jelenleg a rendőrség 

helyszínelői vizsgálódnak az ügyben. A hírportál szerint a helyi lakosok úgy vélik, a vandál 

cselekedet provokáció, mivel az elkövetők csak magyar rendszámú autókat rongáltak meg, a 

mellettük parkoló ukrán rendszámú járművekhez nem nyúltak. 

 

Kárpátaljai ukrán nacionalista szervezetek elhatárolódnak az esetleges 
magyarellenes provokációktól 
2018. március 14. – MTI, karpatalja.ma, Webrádió 

Az ultranacionalista Szvoboda (Szabadság) párt kárpátaljai szervezete és a Karpatszka Szics 

(KSZ) kárpátaljai radikális szélsőjobboldali szervezet szerdán külön-külön közzétett 

nyilatkozatban határolódott el az esetleges magyarellenes provokációktól a Karpatszka 

Ukrajina kikiáltásának évfordulója kapcsán tartott rendezvények során. Közleményében a 

Szvoboda párt jelezte, hogy más szervezetekkel közösen számos rendezvényen emlékezik meg 

az 1939. március 14-én Huszton megalakult Karpatszka Ukrajina kikiáltásának 79. 

évfordulójáról.  

 

Az UMDSZ aggasztónak tartja a kárpátaljai magyarság helyzetének alakulását 
2018. március 15. – MTI, mno.hu, karpatalja.ma  

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) csütörtökön közzétett nyilatkozatában 

aggasztónak tartja, hogy Ukrajnában és Kárpátalján szaporodnak az olyan negatív 

fejlemények, amelyek hátrányosan befolyásolják a kárpátaljai magyarság helyzetének 

alakulását. Az MTI-hez is eljuttatott nyilatkozat szerint az UMDSZ elnöksége szerdai 

beregszászi ülésén elemezte az Ukrajnában és Kárpátalján kialakult helyzetet, és a többi 

között arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt években azért próbálták sokszor 

megfélemlíteni a kárpátaljai magyarokat, mert a létszámukhoz képest túl hangosak, túl 

következetesek, és mindig maguk mögött tudhatják anyaországuk támogatását. 

 

Kárpátaljára tartó feltételezett provokátorokat tartóztattak fel a megyehatáron 
az ukrán biztonságiak  
2018. március 15. – MTI, Kárpátalja  

Lemberg (Lviv) irányából Kárpátaljára tartó, baseball ütőkkel, boxerekkel és késekkel 

felszerelt 29 személyt tartóztattak fel az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai 

csütörtök délelőtt a megyehatárt képező Alsóvereckén - adta hírül a mukachevo.net munkácsi 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/113306/Magyar_rendszamu_autokat_rongaltak_meg_ismeretlenek_ejjel_Beregszaszon
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/karpataljai-ukran-nacionalista-szervezetek-elhatarolodnak-az-esetleges-magyarellenes-provokacioktol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/karpataljai-ukran-nacionalista-szervezetek-elhatarolodnak-az-esetleges-magyarellenes-provokacioktol/
https://mno.hu/hatarontul/aggaszto-a-karpataljai-magyarsag-helyzetenek-alakulasa-2453713
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/03/15/karpataljara-tarto-feltetelezett-provokatorokat-tartoztattak-fel-megyehataron-az-ukran
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hírportál rendőrségi forrásokra hivatkozva. A híroldal szerint az érdeklődésére több 

kárpátaljai rendőrségi forrás is megerősítette, hogy a biztonsági szolgálat emberei, akik 

ezekben a napokban fokozottan ellenőrzik a járműveket a Kijev-Csap főúton, 29 férfit 

tartóztattak fel az alsóvereckei ellenőrző ponton. Az ismeretleneknél, akik négy járművel 

tartottak Lemberg megye irányából Kárpátaljára, baseball ütőket, boxereket, késeket és 

símaszkokat találtak.  

 

Sikeres évet zárt a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 
2018. március 14. – karpatalja.ma 

Nem könnyű, azonban mégis sikerekben gazdag évet zárt a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége (KMVSZ) – hangoztatta Virág László elnök a szombaton megtartott évértékelő 

közgyűlésen Beregszászban a Rákóczi-főiskolán. A közel 1300 fős taglétszámmal rendelkező 

szervezet idén március 10-én tartotta soros évértékelő közgyűlését. Az eseményen igyekeztek 

megvitatni azokat az aktuális kérdéseket, melyek a regionális gyűlések alkalmával napirendre 

kerültek, valamint konkretizálták a fontosabb kitűzött célokat és feladatokat. 

 

Rendbontás nélkül ért véget Ungváron a Karpatszka Szics felvonulása 
2018. március 14. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Kárpát-Ukrajna kikiáltásának 79. évfordulója alkalmából felvonulást tartott a Karpatszka 

Szics szélsőjobboldali alakulat március 17-én Ungváron. A fekete ruhát és az arcot eltakaró 

fekete álarcot viselő ukrán nacionalisták zászlókat lobogtatva, jelszavakat harsogva vonultak 

fel a megyeszékhely központjában. A felvonulókat a rendőrség kísérte. 

 

Csak az ukrán külügyminiszter szerint nincs szükség EBESZ-megfigyelőkre 
Kárpátalján? 
2018. március 15. – Kárpátalja 

Miközben az ukrán külügyminiszter azon háborog a sajtóban, hogy alaptalanok 

Magyarországnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

megfigyelőinek kárpátaljai jelenlétével kapcsolatos felvetései, péntekre virradóra 

ismeretlenek újabb magyarellenes provokációt hajtottak végre Beregszászban. 

 

Muravidéki jelenlét a Kárpát Expón 
2018. március 14. – nepujsag.net 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) „Kárpát medence – A gazdasági erőtér” címmel 

március 12-én és 13-án  kiállítással egybekötött konferenciát szervezett Budapesten, melyen 

az előadók ismét hangsúlyozták a  magyar nemzetgazdaság fejlődésében betöltött Kárpát-

medencei gazdaságpolitikák és erőterek szerepét.  A budapesti Várkert Bazárban megtartott 

rendezvényen, melyen 400 kiállító és 1500 szakmabeli volt jelen, Magyar Levente, a 

külügyminisztérium helyettes tárcavezetője köszöntötte a jelenlévőket. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/sikeres-evet-zart-a-karpataljai-magyar-vallalkozok-szovetsege/
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Vas megye – Muravidék: aláírták a kulturális megállapodást 
2018. március 14. – nepujsag.net 

Ismét megszületett a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 

Tanácsa és a Vas Megyei Önkormányzati Közgyűlés közötti 2018. évre szóló megállapodás. A 

megállapodást a hét elején Majthényi László, a Vas Megyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke 

és Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke írta alá. Vas megye 1987-től megállapodás 

keretében nyújt támogatást a Szlovéniában élő muravidéki magyarság kulturális 

tevékenységéhez. Ez az együttműködés 1992-től 2011-ig Zala megyével kibővítve háromoldalú 

volt. 

 

Támogatások még július előtt 
2018. március 14. – nepujsag.net 

Horváth Józseftől, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet igazgatójától 

érdeklődött lapunk a magyarországi gazdaságfejlesztési támogatások harmadik pályázati 

körének kiírásáról. Az igazgató kérdésünkre elmondta, még nem tudni pontos időpontot, de 

várhatóan az év első felében kiírják a pályázatot. Az áprilisi magyarországi választásokat 

követően várhatóan pontosabb információk állnak majd a rendelkezésére. 

 

Megnyílt az Alvarium: teljen meg élettel és programokkal! 
2018. március 14. – nepujsag.net 

Csütörtök délelőtt ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a szentlászlói Alvarium 

Méhészeti Oktató- és Látogatóközpont főépülete. Az esemény, melyet magas rangú vendégek 

is megtiszteltek jelenlétükkel, kiemelt jelentőséggel bír a település és a tágabb térség életében. 

Az épülettel oktatási, turisztikai és néprajzi célokat is szolgálni kívánnak a jövőben. Az 

Alvarium megnyitásával képletesen újabb kapuk is nyíltak a térség néprajzi, turisztikai 

kínálatában. 

 

Mátyás királyról szólt a mesemondó verseny Laskón 
2018. március 15. – kepesujsag.com 

Az anyanyelv ápolása és népszerűsítése érdekében a Horvátországi Magyar Pedagógusok 

Fóruma évente több versenyt, szemlét szervez, ezek egyike a mesemondó verseny, amelyet 

évek óta a Laskói Általános Iskolában tartanak meg. Az idei verseny témája Mátyás király 

volt, 11 iskolából 31 diák mondott mesét az igazságos királyról. 

 

Nőnapi rendezvény Hercegszőlősön 
2018. március 15. – kepesujsag.com 

A hercegszőlősi Izvor (Forrás) Nőegylet múlt szerdán zenés nőnapi összejövetelt tartott, 

melyre a járás egész területéről érkeztek vendégek, többek között a csúzai nőszervezet tagjai 

is jelen voltak. 
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A nőket köszöntötték egyesületeinkben 
2018. március 15. – kepesujsag.com 

Múlt héten ünnepeltük a nemzetközi nőnapot, mely a nők iránti tisztelet és megbecsülés 

kifejezésének napja. Ebből az alkalomból Kórógyon bált, Pélmonostoron összejövetelt 

rendeztek, Laskón és Harasztiban pedig egy-egy szál szegfűvel lepték meg a nőket. 

 

Jótékonysági koncert Felsőőrött 
2018. március 15. – volksgruppen.orf.at 

Március 16-án, pénteken este 18.30-kor a Bécsi Szépművészetek Zenekara\Orchester der 

schönen Künste Wien jótékonysági koncertet ad a felsőőri református templomban. A 

nemzetközi zenekar először lép fel Burgenlandban. A hangversenyen befolyó összeggel az 

Eleki Életmódközpontot kívánják támogatni. 

 

Szezonkezdet a doborjáni Liszt-házban 
2018. március 17. – volsgruppen.orf.at 

Idén két jubileumot is ünnepelnek Liszt Ferenc szülőhelyén, a burgenlandi 

Doborjánban/Raiding. 50 éve alakult meg a doborjáni Liszt Ferenc Egyesület, a 

zongoraművész-testvérpár, Johannes és Eduard Kutrowatz, pedig 10 éve művészeti igazgatói 

a doborjáni Liszt Fesztiválnak. 

 

50 éves a BMKE 
2018. március 17. – volksgruppen.orf.at 

Idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 1968. 

február 26-án fogadta el az akkori Biztonsági Igazgatóság (Sicherheitsdirektion) az egyesület 

alapszabályait. Az engedély alapján 1968. március 17-én a felsőőri „Kántor-féle kocsmában” 

tartották meg az alapító közgyűlést és megválasztották az elnökséget. 

 

Közgyűlést tartott a Kerekasztal 
2018. március 18. – volksgruppen.orf.at 

Az elmúlt héten tartotta meg évi rendes közgyűlését az Ausztriai Magyar Szervezetek 

Kerekasztala ernyőszervezet, mely 16 tagegyesületet és egy megfigyelő státuszban lévő 

burgenlandi szervezetet tömörít magába. Első alkalommal új helyen, az Ausztriai Magyar 

Pedagógiai és Kulturális Központban tartották meg a gyűlést, melyen 14 tagegyesület 

képviseltette magát. 
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http://www.kepesujsag.com/a-noket-koszontottek-egyesuleteinkben/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2901306/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2901720/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2901645/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2901750/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. március 16. – Kossuth Rádió 

 

Szabadkán járt Novák Katalin  

A szabadságát lépésenként tudja visszaszerezni a nemzet. A magyar kormány lehetőségei 

szerint ebben segíti a határon túliakat, mondta Novák Katalin az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára tegnap este Szabadkán, a 

Vajdasági Magyar Szövetség ünnepségén. Pásztor István, a VMSZ elnöke ugyanakkor 

magyarságunk vállalásának fontosságáról beszélt.  

 

Tudósítás Nagybecskerekről és Magyarittabéról 

Szabadka után maradjunk még a Délvidéken. A következő helyszín Nagybecskerek, majd 

Magyarittabé. 

 

Csíkszeredában a csíkszéki huszárok korabeli szabályok szerinti 

zászlófelvonásával kezdődtek az ünnepségek 

Nem az a székely ember, akinek a nagyapja székely volt, hanem az, akinek az unokája is lesz - 

ez lehetett az üzenete Ráduly Róbert Kálmán polgármester szerint az idei március 15-ének. 

Csíkszeredában a csíkszéki huszárok korabeli szabályok szerinti zászlófelvonásával kezdődtek 

az ünnepségek. 

 

Határok nélkül 

2018. március 17. – Kossuth Rádió 

 

1848-as kiállítás Temesváron 

Az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő emlékek - festmények, könyvek, 

katonai kitüntetések, érmék, jelvények - láthatók a hónap végéig a temesvári Bartók Béla 

Líceumban. A kiállítást a szegedi Meritum Egyesület vitte el Temesvárra a nemzeti ünnep 

alkalmából. Lehőcz László a megnyitó után kérte mikrofon elé Szanka Józsefet, a Meritum 

Egyesület rangidős tagját, amint ő fogalmazott: ,,motorját". 

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-16_18:30:00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-17_19:05:00&ch=mr1
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Erdély pont ma – ez a címe a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes új 

előadásának 

Erdély pont ma - Ezt a sokféleképpen értelmezhető címet adták a Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes új előadásának. Ez egy látlelet a mai Erdélyről tömören, szinte  kegyetlenül 

őszintén. A táncszínházi produkció olyan problémákat feszeget, mint a szülőföld elhagyása, az 

elidegenedés  vagy a hagyományos értékek feladása. A Határok nélkül riporterének 

összeállítása a bemutató előadás előtt, az utolsó próbákon készült. 

  

Mács Józse Emlékverseny Széphalomban 

Széphalomban, a Magyar Nyelv Múzeuma adott otthont az Anyanyelvi játékok, játékos 

anyanyelv elnevezésű Mács József Emlékversenynek, amelyre szlovákiai magyar iskolákból 

érkezett csapatok is beneveztek. A Határok nélkül munkatársa, Mács Ildikó először a verseny  

főszervezőjét , az Anyanyelv Ápolók Szövetségének tiszteletbeli ifjúsági vezetőségi tagját, 

Brézai Zoltánt kérdezte.  

  

Szekrénylakók – Csík Mónika szabadkai író és költő legújabb mesekötetet 

Szekrénylakók címmel a közelmúltban jelent meg az újvidéki Fórum Könyvkiadó 

gondozásában Csík Mónika szabadkai író és költő legújabb mesekötete, amely 20 mesét 

tartalmaz. A szekrénylakók történeteit azonban a gyerekek nemcsak olvashatják, hanem meg 

is hallgathatják. Hogy hol? Ez is kiderül a most következő percekben.  

 

II. Kárpátaljai magyar népdalverseny 

,, Átall mennék én a Tiszán,  De szeretnék hajnalcsillag lenni!” és még sok, ezekhez hasonló 

népdal hangzott el az II. Kárpátaljai magyar népdalversenyen. Beregszászra a megye számos 

településéről érkeztek a fiatal tehetségek. A Pacsirta népdalversenyen negyvenen indultak. A 

versenyzőktől két kategóriában egy-egy kötelező és két-két választott népdal hangzott el.  

  

Március végén hatodik alkalommal szervezi meg a nagyváradi Szigligeti Színház 

a HolnapUtán Fesztivált 

Műsorunk végéhez közeledve egy programot ajánlok hallgatóink figyelmébe. Március 20-25-e 

között hatodik alkalommal szervezi meg a nagyváradi Szigligeti Színház a HolnapUtán 

Fesztivált. Színházi kiválóságok és ígéretes fiatal alkotók is jelen lesznek az eseményen. A 

részletes programról a Határok nélkül riportere kérdezte a fesztivál sajtófőnökét, Bíró 

Árpádot. 

  

Határok nélkül 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-18_18:30:00&ch=mr1
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2018. március 18. – Kossuth Rádió 

 

Kolozsvár március 15-je március 21-e volt 

170 évvel ezelőtt, március 18-án Kolozsváron mit sem tudtak arról, hogy mi történt 15-én 

Pest-Budán. Kolozsvár március 15-je március 21-e volt, mert a helyi lapok előző nap adtak 

hírt a Pesten történtekről, és a 12 pontról. Milyen út vezetett a Magyarország és Erdély 

unióját kimondó 1848-as tizenkettedik pontig? A kolozsvári reformországgyűlések jóval 

megelőzték a  későbbi manifesztum rövidségű 12 pontot. Ennek kapcsán kérdezte Hunyadi 

Attila történészt a Határok nélkül riportere. 

 

Beszélgetés a rozsnyói Kossuth-szobor történetéről 

Felvidék egyetlen egész alakos Kossuth szobra Rozsnyón áll. Mostoha sorsot szánt az utókor a 

három méter magas, több, mint egy tonnás egész alakos bronzszobornak. Háromszor is 

ledöntötték és háromszor állították fel. Utoljára 2004-ben, bár  nem az eredeti helyén, Palcsó 

Zsóka mesélteti el a szobor 100 éves történetét. 

 

15. Beregszászi Nemzetközi Borfesztivál 

A kárpátaljai magyarság központja Beregszászon 4 napon keresztül tartott a 15. Beregszászi 

Nemzetközi Borfesztivált, melyet a Szent Vencel borrend szervezett.  A Bereg vidéki magyar 

borászok 2003-ban alakították meg a borrendet. Azóta is ez az egyetlen borrend Ukrajnában.  

 

A Hunyadi-torony védett védett emlékmű és kilátotorony 

A Hunyadi-torony védett védett emlékmű és kilátotorony Belgrád Zimony kerületében, a 

Duna jobb partján áll, azon a helyen, ahol a Hunyadiak egykori vára állt. A folyó tulsó partján 

magasodik a nándorfehérvári vár. Nem itt fog állni az 1456-os diadal emlékműve, hanem 

Zimonyban a folyóparti sétányon. 4 év vajúdás után, talán idén meglesz. Visy Zsolt 

régészprofesszor, az emlékmű ötletgazdája most csak az elmúlt év történéseit idézi fel, 

remélva, hogy idén a nándorfehérévári diadal 562. évfordulóján már itt szólal meg déli 12-kor 

a harang. 

 

Szobrot emelnek Szabadkán Mátyás királynak 

Szobrot emelnek Szabadkán Mátyás királynak a róla elnevezett CorvinMátyás utcában.  A 

vidék több települése egykor Hunyadiak birtoka volt, s ezért a nagy magyar király 

megérdemelné, hogy utcák, intézmények viseljék a nevét - mondja Dudás Károly író, aki 

Csantavéren született és falujának nevét elsőként Mátyás adománylevele említi. Dudás 

Károllyal Németh Ernő beszélget. 
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Kárpát Expressz 

2018. március 17. – M1 

 

Látogatás Szárazbereken 

A magyar-román-ukrán hármashatárnál fekszik Szárazberek. Itt fogadta a szatmárnémeti 

Híd egyesület azokat, akiknek családja politikai nyomásra disszidált, viszont a haza iránti 

szeretettől vezérelve visszaköltöztek Magyarországra. 

 

Kevin emlékezünk az 1848-as forradalomra 

A délvidéki Zenta közelében bújik meg az alig 600 lelket számláló Kevi. Az egykori 

tanyaközpont többszáz éves múltra tekint vissza. A településen járt a Kárpát Expressz stábja, 

ahol 1848. március 15-re emléekztek. 

 

Beszélgetés Szodolai Tibor felvidéki magyar íróval 

Szomolai Tibor napjaink legnépszerűbb felvidéki magyar írója. Eddig 3 könyve jelent meg. 

Valamennyiben a felvidéki magyarság helyzetével foglalkozik.  

 

Hargitai kerge olimpia 

A székelyek legőrültebb ünnepére, a hargitafürdői kerge olimpiára látogatott a Kárpát 

Expressz stábja. A humorban bővelkedő rendezvényre volt, aki tankkal, mások kalózhajóval 

neveztek. 

 

Térkép 

2018. március 17. – Duna World 

Az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, Magyarország történelmének egyik 

meghatározó eseményéről március 15-én Kárpát-medence szerte megemlékeztek. A 

szabadságharc során Kárpátalján egy komoly ütközet zajlott. Munkács mellett, Podheringnél 

a helyőrség szétkergette a több mint tízszeres túlerőben lévő osztrák csapatokat. A 

munkácsiak méltán büszkék felmenőik bátor cselekedetére. A csata helyszínén emlékművet 

emeltek, ami ma is hirdeti a szabadságharcosok hősies helytállását, amelyet nem felejtenek a 

kárpátaljai magyarok.  

Egy magyarországi pályázatnak köszönhetően három vajdasági fiatal vállalkozó a Kárpát-

medence gazdasági szakembereivel való tanácskozások után úgy döntött, hogy régiójuk 

magyar vállalkozóinak erősítése érdekében összefogják a sikeres és ígéretes vállalkozókat. A 

file:///C:/Users/TothGabri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JZL6B7RU/Szárazbereken%20járt%20a%20Kárpát%20Expressz%20stábja
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tettre kész fiatalok így megalakították a Fiatal Vállalkozók Egyesületét. Legfőbb céljük a 

közösségépítés és a szülőföldön maradás mellett a kapcsolatépítés, a problémák közös 

megoldása és a kezdő vállalkozások segítése.  

Elkészült az első Magyar Ház Kárpátalján. A szórványvidék központjának számító járási 

székhelyen, Rahón, a helyi római katolikus plébánia épületére egy újabb szint került. Így 

csaknem ötszáz négyzetméter alapterületen egy rendezvénytermet és a vasárnapi iskola 

termeit alakították ki. A Magyar Közösségi- és Kulturális Központot nemcsak a rahói, hanem 

a környező szórványtelepüléseken élő magyarok is használhatják majd. Hiszen a Magyar 

Házak az identitás megőrzését, a magyarság megmaradását szolgálják Kárpátalján.  

A Partiumban a március 15-i ünnepi felvonulások elmaradhatatlan szereplői a lovas 

huszárok, akik díszes egyenruhákban, lóháton vezetik a menetet. A Partiumban tizenhárom 

évvel ezelőtt elsőként alakult meg, a Szentjobbi Hagyományőrző Huszáregyesület, majd nem 

sokkal később létrejött a Bihardiószegi Egyesület. A partiumi lovas huszárok közül többen a 

Nemzeti Vágtán is részt vettek már. 

Tánc és férfias hitelesség. Ez a mottója az I. Erdélyi Legényes Találkozónak, amelyet április 

13-15. között tartanak a székelyföldi Csíkszenttamáson. A balánbányai Nexus Alapítvány és a 

Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület Bedő Imrének a Férfiak Klubja alapítójának 

védnökségével egy egész Erdélyt átfogó legényes találkozót szervez, amelyen nem csupán 

felcsíki táncokat tanulhatnak a néptánc iránt érdeklődők, hanem a hagyományos férfi 

értékeket is felelevenítik. A kétnapos rendezvényre nagy szeretettel várnak mindenkit! 

„Honfoglaló láz” tombol a kisgéresi kisiskolában. A Felvidék keleti csücskében élő nyolc-

tízéves gyermekek nemcsak online játsszák és nemcsak televízióban nézik a magyar 

fejlesztésű stratégiai kvízjátékot. Az iskolában is ezt játsszák saját térképpel és kérdéssorral. 

Délutánonként pedig sokszor a napközis tanító nénivel a Honfoglaló társasjátékot veszik elő. 

Ennek szülő és pedagógus egyaránt örül, hiszen így sok hasznos tudnivalóval gazdagodnak a 

gyerekek.  

Kicsit meglepett bennünket, hogy a meteorológiai tavasz kezdetén, március 1-jén nulla fok 

alatt volt a hőmérséklet. Ezért aztán úgy gondoltuk, hogy itt a Térképben mutatunk Önöknek 

egy olyan hotelt, amely jégből készült és amelyet Maros megyei magyarok építenek. A világ 

minden tájáról csodájára járnak a Fogarasi havasok gleccser tavára, a Balea jegéből felépített 

jéghotelnek és kápolnának. Az erdélyi szászok által működtetett furcsa szálloda igencsak 

népszerű. A feljutásra ugyan hétvégenként igen sokat kell várakozni, de morcos embert nem 

találni a 2040 méteres tengerszint feletti magasságban. 

 

Öt kontinens 

2018. március 17. – Duna World 

170 éve új irányt vett a magyar történelem. A pesti ifjúság az európai forradalmak hatására 

március 15-én cselekvésre szánta el magát, ezzel is támogatva a pozsonyi országgyűlés 
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reformtörekvéseit. A nap eseményei nemzeti emlékezetünk részévé váltak. Minden magyar 

ismeri, de azért érdemes felidézni.  

Kossuth Lajos a szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült. A Törökországban 

töltött idő után az Amerikai Kormányzat közbenjárására az Újvilágba látogatott, hogy a 

magyar szabadság ügyének támogatókat szerezzen. Erről az útról szól a Magyar gondolat – 

Szabad gondolat című dokumentumfilm, amelyből most egy részletet mutatunk be Kossuth 

New York-i fogadtatásáról.  

A Hollandiai Magyar Szövetség több, mint hat évtizede a hollandiai magyarság szószólója. 

Ernyőszervezetként segíti és támogatja a Hollandiában működő magyar szervezeteket. 

Hírleveleikkel több, mint tizenötezer magyart érnek el országszerte.  

A New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogi Alapítvány 1976 óta két és fél millió határon túli 

magyar helyzetét segíti a Kárpát-medence Magyarországgal szomszédos államaiban. 

Munkájával erősíti a határon túli magyar civilszférát és nagy hangsúlyt fektet az oktatás és a 

kultúra támogatására is. 

A múlt, papírokból. Példaértékű munkát végez az Ontarioi Független Magyar Református 

Egyház missziói lelkésze. Katalogizálja a tudományukban levő dokumentumokat, melynek 

többségét adományként kapták a Kaliforniában élő magyaroktól. Molnár Sándor Károly 

nemcsak rendszerez, hanem kutat is. A régi levelezések, könyvek számára kincsek, melyek a 

diaszpórában élők történetéről is sokat elárulnak. 

Tolmácsként több nyelven beszél, orgonaművész, zeneszerző, négy gyermek édesapja. Jurth 

Attila Ausztráliában él családjával, amelyben mindenki zenész. A férfi két fia és két lánya 

magántanulóként végezte el az általános iskolát és pár évvel később le is diplomáztak. A 

zenélés mellett orvosok, ügyvédek, kutatók lettek és gyermekeiknek is továbbadják a 

hangszerek szeretetét. Bár többségük már Ausztráliában született, folyékonyan beszélnek 

magyarul, mert ahogy a zene, ez is magától értetődő volt az életükben.  

 
 


