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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megújulást hirdet a Magyar Polgári Párt 
2017. február 9. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Teljes tisztújításra, alapszabály- és programmódosításra készül a Magyar Polgári Párt (MPP). 

Az országos tanács szombaton Szatmárnémetiben tartandó ülésének előkészületeiről Biró 

Zsolt pártelnök, és Salamon Zoltán kongresszusi biztos számolt be egy csütörtöki 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. Biró Zsolt elmondta, hogy az országos tanácsot üzenetben 

köszönti majd Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a párt tiszteletbeli elnöke, a magyar 

kormány üdvözletét pedig Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tolmácsolja 

Szatmárnémetiben. 

 

1956-os emléktáblát avatott Gulyás Gergely a kárpátaljai Csapon 
2017. február 9. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, Pannon RTV 

Szűcs Sándornak, a záhonyi vasútállomás 1956-os főnökének tiszteletére avatott emléktáblát 

csütörtökön a hős vasutas szülővárosában, a kárpátaljai Csapon Gulyás Gergely, az 

Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke. A Csapi Széchenyi István Középiskolában, 

Szűcs Sándor egykori tanintézetében tartott avatóünnepségen elmondott beszédében Gulyás 

Gergely hangsúlyozta: 1956 magyar forradalmának erejét azok a bátor hétköznapi emberek 

adták, akik azokban a napokban véghezvitt bátor tetteik által váltak a nemzet hőseivé. Ezek 

egyike volt Szűcs Sándor - tette hozzá, rámutatva: "miként 1956 megmutatta az egész 

világnak, hogy mi a nemzetek Dávidja vagyunk, akként Szűcs Sándor helytállása 

tanúbizonysága annak, hogy a magyar egyben határozott nemzete is a világnak". 

 

Nyolcszázezer euróba kerülhet a kommandói iskola újjáépítése 
2017. február 9. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nyolcszázezer euróba kerül az új kommandói iskola felépítése az előzetes felmérések szerint. 

Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke elmondta: a prefektúrával 

kormányhatározat-tervezetet készítenek elő, és megpróbálják az országos költségvetésből 

igényelni a szükséges összeg legalább egy részét. A helyi büdzséből mindenképpen 

belepótolnak a projektbe, illetve ha másképp nem megy, önerőből kezdenek hozzá az 

építkezéshez.  

 

Akadémikusok féltik Románia területi épségét 
2017. február 9. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Románia nemzeti egységét és területi épségét féltő, az ezek ellen irányuló támadások 

leküzdésére felszólító felhívást tett közzé román akadémikusok egy csoportja – közölte 

csütörtökön a Hotnews.ro hírportál. A dokumentum szerzői szerint az utóbbi két évtizedben 
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egy sor negatív jelenség – a globalizáció, a túlzásba vitt „politikai korrektségĆ, a történelem 

tendenciózus átírása, a nemzeti jelképek gyalázása, a termőföldek és az altalajkincsek eladása, 

az erdőirtás – ásta alá a románság nemzeti identitását, az ország szuverenitását. Különösen 

aggasztónak nevezik a visszatérő regionalizációs kísérleteket és az „alkotmány előírásaiba 

ütköző, az európai integrációs tendenciákkal is ellentétes etnikai alapú autonóm enklávék” 

létrehozására irányuló próbálkozásokat. Az akadémikusok az – Erdély és a Román Királyság 

egyesülését kimondó – 1918-as „nagy egyesülés” közelgő centenáriumára is hivatkozva 

felhívást intéznek a román néphez és az állami hatóságokhoz, hogy lépjenek fel „a nemzeti 

identitás, Románia szuverenitása, nemzeti egysége és a jogállam stabilitása elleni támadások 

megelőzése, ellensúlyozása, illetve – amennyiben törvénysértés is történik – megbüntetése 

érdekében”. 

 

Rendkívüli tanácsülést kezdeményeznek a katolikus iskoláért 
2017. február 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Rendkívüli tanácsülés összehívását kezdeményezte péntekre az RMDSZ marosvásárhelyi 

frakciója, miután a polgármesteri hivatal és a Maros megyei tanfelügyelőség képviselőivel 

folytatott egyeztetéseken nem sikerült közös nevezőre jutni az iskolahálózatot illetően. A 

szövetség helyi szervezete csütörtöki közleményében emlékeztetett: a megyei tanfelügyelőség 

eddig kétszer is átiratban fordult a polgármesteri hivatalhoz a témában, az önkormányzat 

iskolákért felelős igazgatósága pedig válaszában opcionálissá teszi a Romai Katolikus 

Teológiai Gimnázium iskolahálózatba foglalását. Az RMDSZ-közlemény rámutat: mind az 

önkormányzat, mind a tanfelügyelőség úgy ítéli meg, hogy az iskola törvényes működése 

nincs kellőképpen megalapozva, hiszen a 0–8. osztályok nem rendelkeznek akkreditációval. 

 

Több erdélyi magyar diák tanulna külföldön, mint román. Vajon hazajönnek? 
2017. február 9. – maszol.ro 

A romániai középiskolások legkevesebb 16 százaléka szeretné külföldön folytatni a felsőfokú 

tanulmányait - derül ki egy tavalyi tanulmányból, melyet az Ipsos közvéleménykutató cég egy 

civil szervezettel (Şcoli de Valori) közösen készített. A diákokat az oktatás magasabb 

színvonala, a kecsegtetőbb karrierlehetőségek és a hazainál magasabb bérek ösztönzik az 

idegenben való továbbtanulásra. Az erdélyi magyar fiatalok körében nem készült hasonló 

tanulmány - mondja Horváth István, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

elnöke, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociológia tanszékének oktatója. Helyi felmérések 

vannak, melyek azt mutatják, hogy a magyar diákok körében nagyobb az elvándorlási 

szándék, mint a románoknál. Egy 2015-ben, székelyföldi elit líceumokban végzett felmérés 

során a tanulók körülbelül 20 százaléka  nyilatkozott úgy, hogy külföldön akar továbbtanulni. 

 

Bíró Zsolt: most esélytelen az autonómiastatútumról szóló vita 
2017. február 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

„Az autonómiát sosem tehetjük zárójelbe. Minden lépés, amely a valós decentralizációt 

szolgálja, az az önrendelkezés irányába is elmozdulást jelent. Emellett kétség nem férhet 

hozzá, hogy az autonómiastatútumot is iktatni kell, de annak nincs sok értelme, hogy az MPP 
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képviselői akár naponta iktassák és minden alkalommal vita nélkül lesöpörjék az asztalról. 

Akkor kell ezt letenni, amikor valamennyi esély mutatkozik arra, hogy erről valós politikai 

vitát folytassunk, legalább a szakbizottságokban, de miért ne, a plénumban is. Így 

elmondhatnánk, hogy mit értünk kulturális autonómia alatt, mit jelentene a területi 

autonómia, és mindezt miért tartjuk fontosnak” – fogalmazott a Vásárhelyi Hírlap kérdésére 

Biró Zsolt. 

 

EMNP: lehetett volna tisztességes az RMDSZ 
2017. február 9. – Krónika, Bihari Napló 

A kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos szavazáson tartózkodó 

RMDSZ-t bírálta csütörtöki, nagyváradi sajtótájékoztatóján az előre hozott választásokat 

szorgalmazó Zatykó Gyula és Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos 

alelnöke, illetve Bihar megyei elnöke. „Az RMDSZ súlytalanná vált a parlamentben, ezért nem 

értem, miért nem tudott legalább most tisztességes lenni" – tette fel a kérdést Zatykó, utalva 

arra, hogy a szociáldemokrata párti (PSD) többségű parlamentben az RMDSZ szavazatai 

egyik oldalra sem tudják billenteni a mérleg nyelvét sarkalatos kérdések esetében. 

 

Az RMDSZ javaslatai a nagyváradi városvezetésnek 
2017. február 9. – Bihari Napló 

Harminchárom tételből álló javaslatcsomagot nyújtott be Nagyvárad városvezetésének a 

városi helyi tanács RMDSZ-frakciója, mely többek között Szent László szobor elkészítését is 

javasolja. 

 

Halasztottak Horváth Anna ügyében  
2017. február 9. – transindex.ro 

Péntekre halasztotta a bíróság Horváth Anna ügyének tárgyalását - tájékoztatnak a romániai 

bíróságok honlapján. A politikus elmondása szerint csütörtökön több órás késéssel kezdődött 

el a perének a tárgyalása, ezért nem sikerült azt befejezni. Horváth Anna beszámolója szerint 

a bírósági felügyelet kérdésében (ide tartozik a hivataltól való eltiltása is) pénteken születhet 

döntés. A sajtóban felmerült lemondásával kapcsolatban csak annyit nyilatkozott, csak az 

után dönt, ha jogerős döntés születik a bírósági felügyelet kérdésében. A pénteken várható 

döntést még az ügyészség megfellebbezheti. 

 

Elszigetelten, főleg gyászszertartásokon teljesítik a csángók kérését Moldvában 
2017. február 10. – Krónika 

Bár érezhető egyfajta nyitás, továbbra is ritkán, elszigetelten csendül fel a magyar ima, mise 

a moldvai csángó falvak egyházi eseményein. Intézményes párbeszéd hiányában a hívek 

nyomásgyakorlásán múlik a siker. „A legrosszabb azonban az, hogy eljutunk hamarosan oda, 

hogy nem kell a mise semmilyen nyelven, sem magyarul, sem románul” – jegyezte meg a 

Krónikának Nyisztor Tinka, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének vallási felelőse. 
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Magyar tévéreklám alapján keresnek gyógyszert az erdélyiek 
2017. február 10. – Krónika 

Rendkívül veszélyes lehet a túlzott, a szakemberek javaslatát, véleményét mellőző 

gyógyszerfogyasztás, a kockázatos trend elterjedése pedig a reklámoknak is betudható – hívja 

fel a figyelmet Melles Melinda, a gyógyszerészkamara Hargita megyei elnöke. Melles Melinda 

azt is elmondta: a székelyföldi térségben jellemző, hogy sokan csak a hirdetésben látott 

gyógyszereket keresik a patikákban, holott ezek többsége a romániai gyógyszerhatóságnál be 

sincs jegyezve, tehát nem kapható az országban. Előfordul ugyanakkor az is, hogy a 

reklámban látott orvossághoz hasonló összetételű, de más elnevezésű orvosság van 

forgalomban Romániában. A tévénézők számára jól ismert NeoCitran készítményt például 

Romániában Theraflu néven árulják – magyarázta. 

 

Átszervezik a csíki képzést 
2017. február 10. – Krónika 

Az ország nyolc egyetemén összesen 30 szak megszüntetésére készül az oktatási 

minisztérium: az intézkedés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet (EMTE) is 

érinti. Dávid László rektor ugyanakkor árnyalta a képet: elmondása szerint szó sincs arról, 

hogy a kormány erőszakkal beleavatkozik az intézmény működésébe. A Ziua de Cluj hírportál 

beszámolója szerint a tanügyi tárca által közvitára bocsátott kormányhatározat-tervezet 

szerint a 2017/2018-as tanévtől megszüntetik a Sapientia csíkszeredai karának alapképzésén 

működő élelmiszeripari biotechnológia szakot. 

 

Tokár Géza: le kell rombolni a tévhitet, hogy érvényesülni csak államnyelvű 
iskolából lehet 
2017. február 9. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala idén is hallatja hangját a felvidéki magyarságot érintő 

történések és tervezett hatósági lépések kapcsán. Egyebeken kívül kampányol az alapiskolai 

beíratási mutatók javítása érdekében, miniszterrel levelez a vasúti kétnyelvűsítés ügyében, 

fontos tervezeteket véleményez, jelentéseket és felméréseket készít, honlapokat működtet, 

valamint igyekszik egyre szorosabbra fűzni kapcsolatát a civil szervezetekkel. Minderről 

Tokár Gézával, a Kerekasztal szóvivőjével beszélgetett a hirek.sk. 

 

Még februárban a kormány elé kerül a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 
törvény 
2017. február 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Az ütemtervet betartva még februárban a kormány elé kerül a Kisebbségi Kulturális Alapról 

szóló törvény. A napokban ért véget a tárcaközi egyeztetés, a 195 beérkező módosító 

javaslatból 16 volt alapvető jellegű. Vitaanyag az új törvény kapcsán nemcsak az állami, 

hanem a civil szektorból is érkezett.  Rigó Konrád, kulturális államtitkár elmondása szerint 

már tavasszal a parlament elé viszik a kisebbségi kultúrák finanszírozását szabályozó 
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törvényt. Ilyen feltételek mellett 2017. július elsejével feláll a Kisebbségi Kulturális Alap, 2018 

januárjától pedig fogadni tudja a beérkező pályázatokat. 

 

Felújítások és sikerek a kassai Márai Sándor Gimnáziumban és Alapiskolában 
2017. február 9. – Felvidék Ma 

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola az ország 

legnívósabb oktatási intézményei közé tartozik. Az idei tanévtől korszerűsített biológia és 

kémia szaktantermekben folyik a színvonalas tanítás. A felújítási költségekhez a Bethlen 

Gábor Alap 29 ezer euróval járult hozzá. 

 

Az év végére befejeződhet a szabadkai Zsinagóga felújítása 
2017. február 9. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Zsinagóga belső terének helyreállítása november óta tart. Megkezdődtek az egyéb 

restaurálási munkálatok is, amelyek egy részét a Zsinagógán belül, szabadkai műhelyekben és 

Magyarországon is végzik. A szakemberek, ahol csak lehet meghagyják az eredeti elemeket. A 

munkálatok ellenőrzését szakemberek végzik. A díszes motívumok felelevenítése öt hónapig 

tart majd. A rögzített berendezések, mint a padok és az ajtókeretek helyben nyerik majd 

vissza régi pompájukat. 

 

Élő Közösség – Az itthon maradás kulcsa!- beszélgetős est Zentán 
2017. február 9. – Pannon RTV 

Élő Közösség – Az itthon maradás kulcsa! címmel tartottak beszélgetős estet szerda este a 

zentai Zen Clubban, ahova a magyarországi Élő Falu Közösség tagjai az ország négy 

különböző pontjáról hozták el gyakorlati, élő példáikat, egyfajta útmutatást adva ezáltal az 

egybegyűlteknek az önfenntartó közösségek kialakítására és működtetésére vonatkozóan. 

 

Szlovénia belgrádi nagykövetével találkozott a tartományi képviselőház elnöke 
2017. február 9. – Pannon RTV 

Szlovénia belgrádi nagykövetével találkozott Pásztor István. A tartományi képviselőház 

elnöke és Vladimir Gasparič egyetértettek abban, hogy mind Szlovénia és Szerbia, mind pedig 

Szlovénia és Vajdaság kapcsolatai hagyományosan pozitív tendenciát mutatnak, különösen a 

gazdaság és a kultúra területén. Pásztor István elmondta, a jó kapcsolatok alapja, hogy 

nincsenek nyitott politikai kérdések a két ország között és a szlovén gazdasági szereplők 

felismerték és döntést hoztak a szerb piacokon való megjelenésről. 

 

Nyelv és kisebbségek ma Vajdaságban 
2017. február 9. – Vajdaság Ma 

Nyelv és a kisebbségek ma Vajdaságban címmel szervezett szerda este tanácskozást az 

újvidéki városi könyvtárban a Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet Regionális 

Tudományosközpontja. Az eseményen a magyar és horvát kisebbségek példáin keresztül 
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etnológiai, szociológiai és szociolingvisztikai megvilágításból próbálták megközelíteni az 

etnicitás konstruálásának folyamatait és a nemzeti identitás jelentőségét a kisebbségben élő 

fiatalok életében. 

 

Jó napot, gazduram! 
2017. február 9. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Jó napot, gazduram! címmel kétnapos szaktanácskozást tartanak az újvidéki Mezőgazdasági 

Karon. Az agráriumot érintő témák, a vetésforgó helyes betartása, a beruházások kiszámítása, 

továbbá a minisztériumi támogatások kerülnek szóba. A mezőgazdasági titkárság ismertette a 

tartományi agrárköltségvetést, amely értelmében az idén 1 milliárd 400 millió dinárral járul 

hozzá a gazdaságok fejlődéséhez, vissza nem térítendő támogatások révén. A pályázatok 

februárban nyílnak meg. Újdonságnak számít a mezőgép-vásárlás és a start up programok 

támogatása, amelyre a 18 és 40 év közötti fiatal gazdálkodók jelentkezhetnek. 

 

Bereg vármegye első magyar feliratú pecsétje – Könyvbemutató a megyeházán 
2017. február 9. – karpatalja.ma 

Nyíregyháza után Ungváron is bemutatták február 7-én a Bereg vármegye 1836. évi 

kiváltságlevelét feldolgozó díszkötetet. A kiadvány nemcsak kultúrtörténeti szempontból 

jelentős, jó példája az utóbbi években a magyar és az ukrán levéltáros szakma között kialakult 

gyümölcsöző együttműködésnek. A forrás hamarosan digitális formában is elérhetővé válik. A 

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Kárpátaljai Állami 

Levéltár közös munkája eredményeként jelent meg az a kötet, amely Bereg vármegye 

pecsétjének az 1836-os oklevélben történő megerősítését teszi minden érdeklődő számára 

elérhetővé.  

 

110 millió hrivnya a Csepe–Péterfalva–Nagypaládi határátkelő közötti útszakasz 
javítására 
2017- február 9. – karpatalja.ma 

A nagymértékű útépítési beruházásról a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal 

vezetője, Mihajlo Ruszanyuk tájékoztatott Facebook-oldalán. Mint írja, a Nagyszőlősi járás 

idén újabb európai minőségű útszakasszal gazdagodik. A 115 millió hrivnyás pénzkeretből, 

melyet a kárpátaljai utak javítására utalt ki idén az állam, 110 milliót a Csepe–

Tiszapéterfalva–Nagypaládi határátkelő útszakasz javítására különítettek el. Az erre 

vonatkozó miniszteri rendelet február elsején lépett életbe. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=313312
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/bereg-varmegye-elso-magyar-feliratu-pecsetje-konyvbemutato-a-megyehazan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/110-millio-hrivnya-a-csepe-peterfalva-nagypaladi-hataratkelo-kozotti-utszakasz-javitasara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/110-millio-hrivnya-a-csepe-peterfalva-nagypaladi-hataratkelo-kozotti-utszakasz-javitasara/
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Közösen a magyarság megtartása érdekében – a HMDK-val tárgyalt Pécs 
polgármestere 
2017. február 9. – Huncro.hr 

A HMDK vezetősége a szervezet bellyei székházában fogadta Páva Zsoltot, Pécs 

polgármesterét. A találkozón a két térség gazdasági és kulturális kapcsolatának az 

elmélyítéséről tárgyaltak. Eszék és Pécs város kapcsolata a távoli, közös magyar-horvát 

múltban gyökerezik, és bárhogy is változtak a hatalmi viszonyok, folyamatosan ápolták a 

gazdasági és kulturális kapcsolatokat. 

 

Eseményekben gazdag év áll kelet-szlavóniai egyesületeink előtt 
2017. február 9. – Huncro.hr 

Dályhegyen tavasszal virágfesztivált tartanak, szentlászlói kultúregyesületünk idén ünnepli 

megalakulásának a 70. évfordulóját, a kórógyiak pedig zeneoktatást indítanak gyerekek 

számára. 

 

Zürichben vendégszerepelt az alfalusi ifjúsági tánccsoport 
2017. február 9. – Huncro.hr 

A horvátországi magyar együttesek közül az Alfalusi Ifjúsági Népi Tánccsoport kapott 

elsőként meghívást a hagyományos zürichi magyar bálba. A svájci magyarok legfőbb 

rendezvényén több mint négyszáz résztvevő tapsolta meg a drávaszögi táncosok nagyszerű 

produkcióját. 

 

Népfőiskolák tavaszi programfüzet 
2017. február 9. - Volksgruppen 

A Burgenlandi Népfőiskolák 2017. évi tavaszi félévi programja több mint 700 tanfolyamot 

tartalmaz. Elsősorban ezúttal is nyelvtanfolyamokat találunk az ajánlatban. A nyugati nyelvek 

mellett nagy szerep jut a német mint idegennyelv-tanfolyamoknak és a burgenlandi 

népcsoportok által beszélt nyelveknek, így a magyarnak is. 
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http://www.kepesujsag.com/kozosen-magyarsag-megtartasa-erdekeben-hmdk-val-targyalt-pecs-polgarmestere/
http://www.kepesujsag.com/kozosen-magyarsag-megtartasa-erdekeben-hmdk-val-targyalt-pecs-polgarmestere/
http://www.kepesujsag.com/esemenyekben-gazdag-ev-kelet-szlavoniai-egyesuleteink-elott/
http://www.kepesujsag.com/zurichben-vendegszerepelt-az-alfalusi-ifjusagi-tanccsoport/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2824380/
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2017. február 9. – Kossuth Rádió 

A szlovák parlament továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta – 

törvénymódosítás, amely visszaállítaná az anyanyelvhasználati jogot a 

közigazgatásban 

Parlamenten kívüli párként is tudunk sikert elérni a pozsonyi törvényhozásban - mondta 

Kőrösi Ildikó, a Magyar Közösség Pártja közigazgatási és önkormányzati alelnöke. A szlovák 

parlament a hét elején második olvasatba utalta - vagyis továbbtárgyalásra alkalmasnak 

tartotta - azt a törvénymódosító javaslatot, amely visszaállítaná az anyanyelvhasználat jogát 

szóban és írásban a polgári peres és közigazgatási eljárásokban, s az ezzel kapcsolatos 

költségek terhét levenné a kisebbségi anyanyelvű állampolgár válláról.  

Még mindig az anyanyelv használatáról – Tiltakozik a magyar vasúti 

helységnévtáblák kihelyezése ellen a Szlovák Értelmiségi Kongresszus.  

Tiltakozik a magyar vasúti helységnévtáblák kihelyezése ellen a Szlovák Értelmiségi 

Kongresszus. A szervezet szorosan köthető a 90-es évek nacionalizmusát megjelenítő volt 

miniszterelnökhöz, Vladimír Mecsiarhoz. Törvénysértőnek és a szlovák szuverenitást 

veszélyeztető lépésnek tartja Érsek Árpád közlekedési miniszter rendeletét, amelynek 

értelmében 54 magyar és 1ruszin település vasútállomásán kiteszik a kisebbségi nyelvű 

helységnévtáblát.  

Elbukott a román kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány – 

ismerjük meg róla az EMNP véleményét 

A kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány megbukásáról tartott sajtótájékoztatót 

csütörtökön Nagyváradon az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei vezetősége.  A Határok 

nélkül munkatársa Csomortányi Istvánt, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar Megyei elnökét 

kérdezte. 

Szatmárnémetiben ülnek össze – Tisztújító közgyűlésre készül az MPP 

Február 11-én, szombaton, Szatmárnémetiben tartja Országos Tanácsát a Magyar Polgári 

Párt, amelyen teljes körű tisztújításra, a párt programjának és alapszabályzatának 

módosítására is sor kerül - mondta a Határok nélkül munkatársának a párt mai 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatója után Bíró Zsolt pártelnök. 

Prosperitati újra - Harmadik fordulójához érkezett a vajdasági magyar térség- 

és gazdaságfejlesztési program 

A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési programot a magyar kormány támogatja 

ötvenmilliárd forinttal. Eddig két pályázati kör zárult le, most a harmadik körben beérkezett 

mintegy 4000 pályázatot bírálják el.  A pályázók több körben is részt vehetnek. A 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-09_18:30:00&ch=mr1
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magyarkanizsai Pekla Róbertet hallják először, aki konyhakertészettel foglalkozik, és a két 

első körben sikeresen pályázott.  

A Líceumok megtelnek, a szakiskolák kevésbé. 25 év alatt 17 ezerrel csökkent az 

erdélyi magyar közoktatásban a diákok száma 

Az egyre kedvezőtlenebb demográfiai mutatók osztály- és iskola- összevonáshoz, rosszabb 

esetben felszámoláshoz vezetnek Erdélyben is. A tendencia még Székelyföldet is érinti, bár 

arányaiban kisebb mértékben, mint a szórványt. A Hargita megyei helyzetről beszélgetett a 

Határok nélkül riportere a megyei főtanfelügyelővel, Görbe Péterrel. 

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola" – A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi 

Iskola  a határon túli oktatási intézmények közül elsőként részesült az 

elismerésben 

Egyre ismertebb és sikeresebb a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Fogyasztói tudatosságra 

nevelő iskola" elismerése, amelyet első alkalommal vehet át határon túlról pályázó oktatási 

intézmény, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola. A patinás oktatási intézmény a 

Tisza menti magyarság jelentős kulturális bázisa, 2015-ben ünnepelte fennállásának 55. 

évfordulóját. Az iskola fokozott figyelmet fordít a tanulók fogyasztói tudatosságának 

fejlesztésére, rendszeres fogyasztóvédelmi oktatással és vitanapokkal igyekszik 

felkészíteni  diákjait az életre. 

Emléktábla-avatás Csapon – az 1956-os, hős vasutas előtt tisztelegtek egykori 

iskolájában  

Szülővárosában, Csapon avattak emléktáblát Szűcs Sándornak, a záhonyi vasútállomás 

egykori főnökének  a tiszteletére - az 1956-os hősies helytállásáért. A Határok nélkül 

riporterének mikrofonja előtt elsőként Gulyás Gergelyt, az Országgyűlés alelnökét  hallják. 

 
 


