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Nyomtatott és online sajtó 
 

Százmillió forinttal támogatja a kormány a határon túli ifjúsági közösségeket 
2017. február 15. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk, Körkép, 

Felvidék Ma, Krónika 

A határon túli civil szervezetek és egyházi jogi személyek március 18-ig kérhetik ifjúsági 

programjaik támogatását – közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

szerdán Budapesten. A politikus a programot ismertetve kiemelte: a pályázatra a 

legkülönfélébb tevékenységet végző szervezetek jelentkezhetek kulturális, hagyományőrző, 

közösségi programokkal. A jelentkezés feltétele, hogy a szervezetek tevékenységének 

célcsoportja a 15 és 29 év közötti korosztály legyen. A vissza nem térítendő támogatás 600 

ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet, az önrész nem feltétel. Az államtitkár szólt arról, 

hogy a program célja a határon túli magyarság szülőföldön maradásának támogatása. 

Szeretnék erősíteni a fiatalok magyarságtudatát, hogy anyanyelvükkel együtt megőrizzék és 

később továbbadják azt a következő generációknak. Elhangzott, hogy a programot 2016-ban 

hirdették meg először. A tavalyi felhívásra 291 pályázat érkezett, és 88-at támogattak az 

akkori, 50 millió forintos keretből. 

 

Szijjártó: külgazdasági és konzuli iroda nyílik Sydneyben 
2017. február 16. – MTI, Híradó.hu, Kormany.hu, Index.hu, HVG.hu, Hírek.ma 

Külgazdasági és konzuli iroda nyílik Ausztrália legnagyobb városában, Sydneyben a gazdasági 

érdekérvényesítés és az ausztráliai magyar nemzeti közösség egyben tartásának elősegítésére 

- jelentette be sydneyi látogatása alkalmával csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter. Az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy Sydneyben találkozott az 

ausztrál kereskedelmi és befektetési szervezetekkel, valamint az Európai-Ausztrál Üzleti 

Tanács tagjaival és a helyi magyarság képviselőivel. Míg előző napi, canberrai tárgyalásain a 

magyar ausztrál gazdasági együttműködésnek kereskedelmi vetületeiről volt szó, Sydneyben a 

befektetésekről tárgyaltak. 

 

Kedden döntenek a kolozsvári táblaperben 
2017. február 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Jövő keddre, február 21-ére halasztotta az ítélethozatalt a Kolozs megyei törvényszék a 

kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák ügyében – közölte a Krónikával szerda reggel Szőcs 

Izabella, a felperes Minority Rights Egyesület képviselője. A törvényszéknek kedden kellett 

meghoznia az alapfokú döntést, szerdán viszont a bírónő halasztásról tájékoztatta az 

érintetteket. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szazmillio-forinttal-tamogatja-a-kormany-a-hataron-tuli-ifjusagi-kozossegeket
http://www.hirado.hu/2017/02/16/szijjarto-kulgazdasagi-es-konzuli-iroda-nyilik-sydneyben/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kedden-dontenek-a-kolozsvari-tablaperben
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Év végére elkészül az új tanügyi törvény  
2017. február 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A kormányprogramnak megfelelően 2017 végéig egy új tanügyi törvényt alkotnak - 

nyilatkozta szerdán Pavel Năstase oktatási miniszter. „A kormányprogramnak megfelelően 

2017 végéig egy új tanügyi törvénynek kell lennie. Ennek kapcsán az egyetemi rektorok 

tanácsával és más egyetemi társulásokkal is elbeszélgetünk a témáról, valamint a 

parlamentben működő oktatási szakbizottságokkal is, akik elkészíthetik a törvényt. Tehát a 

felsőoktatási társulásokkal és a parlamenttel közösen elindítjuk ezt az eljárást, hogy 

kidolgozzunk egy új tanügyi törvényt, melynek a határideje, amint említettem 2017 vége” - 

mondta a tanügyminiszter.  

 

Válságba kerülhet az otthoni beteggondozás fenntarthatósága Romániában  
2017. február 15. – transindex.ro, maszol.ro 

A civilek programjainak állami támogatását drasztikusan csökkentette vagy teljesen 

megszüntette a minisztérium. Precedens nélküli, hogy az év végén elfogadott finanszírozási 

keretet január végén megváltoztassák.  

 

Ideiglenes igazgatót neveztek ki a Római Katolikus Gimnáziumba 
2017. február 15. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Népújság 

A Maros megyei tanfelügyelőség ideiglenesen Székely Szilárd tanárt bízta meg a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium igazgatói teendőinek az ellátásával - közölte a 

Népújság Maros megyei napilap. A kinevezéssel enyhül az intézményre nehezedő nyomás, a 

gimnázium tanárai megkaphatják az elmaradt decemberi és januári béreiket. A Népújság 

közölte: az oktatási minisztériumtól kapott átirat alapján a megyei tanfelügyelőség 

érvényesnek nyilvánította Tamási Zsolt tavalyi versenyvizsgáját, akit kineveztek igazgatónak, 

de az ellene elrendelt hatósági felügyelet miatt azonnal felfüggesztették tisztségéből, és 

Székely Szilárd római katolikus vallásszakos tanárt bízták meg az iskola vezetésével. A 

megbízott igazgatót Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes iktatta be tisztségébe, megbízva az 

igazgatói feladatok teljes körű ellátásával. 

 

Március végéig dönteni kell az új határátkelők üzemeltetéséről 
2017. február 15. – maszol.ro, Bihari Napló, Határok Nélkül 

Érsemjén, Biharfélegyháza és Vizesgyán községek területén nyílnak meg az új határátkelők 

Bihar megyében, mondta Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnök szerdán Nagyváradon, a 

Mile Lajos magyarországi főkonzullal megtartott találkozó keretében. Az első kettő Hajdú-

Bihar, a harmadik pedig Békés megyével köti össze Romániát. Mile Lajos szerint új szakaszba 

érkezett a határnyitás folyamata, mely sokáig „döcögős” volt. Jelen pillanatban rugalmasabba 

román partner hozzáállása, ami egy hatékony együttműködés kezdete lehet. A határátkelők 

megnyitása, működetése és nyitva tartása a további egyeztetéseket igényel. Románia egyelőre 

nem schengeni tagállam, a szándék megfogalmazódott, hogy meg kell nyitni az 

átkelőhelyeket, de az önkormányzatokra nem lehet olyan feladatokat terhelni, ami nem az ő 

hatáskörük, vélte. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45974
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26465
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76696-ideiglenes-igazgatot-neveztek-ki-a-romai-katolikus-gimnaziumba
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76733-marcius-vegeig-donteni-kell-az-uj-hataratkel-k-uzemelteteser-l
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Unitárius egyház: megzsarolták Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt 
2017. február 15. – maszol.ro, Krónika 

Kovács István unitárius lelkész feljelentette a bűnüldöző szerveknél Horváth Alpárt, a Székely 

Idő főszerkesztőjét, mert az újságíró megzsarolta és nyilvánosan rágalmazta – közölte 

szerdán az unitárius egyház sajtóirodája. Az egyház közleménye szerint idén január 15-től 

kezdődően Horváth Alpár leveleket és telefonüzeneteket intézett egykori barátjához, Kovács 

Istvánhoz, amelyben a Szekuritátéval való együttműködéssel „és más alaptalan vádakkal” 

illette. 

 

RMDSZ: az önkormányzati vezetők fizetését is emelni kell 
2017. február 15. – maszol.ro 

Méltánytalan az RMDSZ szerint, hogy az önkormányzati vezetők fizetése kisebb a 20 

százalékos béremeléssel föléjük „emelt” beosztottaikénál. „Az RMDSZ támogatja a megyei és 

helyi önkormányzatok alkalmazottainak 20 százalékos béremelését előíró 

kormányrendeletet, azonban módosító javaslatokat fogalmaztunk meg a szenátusi 

munkafolyamat során, hiszen a jelenlegi előírások igazságtalan és méltánytalan helyzeteket 

eredményeznek a közigazgatási hierarchiában. Elfogadhatatlan, hogy azon önkormányzati 

vezetők, akiknek nagyobb felelősségük van kisebb fizetést kapjanak, mint azok, akikre nem 

hárul ilyen kötelesség jogilag. Az RMDSZ az elmúlt időszakban is hangsúlyozta, hogy egy 

kiszámítható életpályamodellre van szükség a közigazgatásban dolgozóknak, hiszen számos 

esetben azzal kell szembesülnünk, hogy a helyi önkormányzatokban, a közszférában dolgozók 

alacsony bérezése szakemberhiányhoz vezet. Ugyanez igaz kell legyen a vezetői tisztségekre 

is” – mutatott rá Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, azt követően, hogy a 

parlament felsőháza elkezdte a kormány 2/2017-es rendeletének megvitatását. 

 

Erősítenék a duális képzést 
2017. február 15. – Bihari Napló 

Szerdán egy tanácskozás zajlott a Megyei Tanácsnál, melynek a témája a duális képzés volt. 

Részt vettek Mile Zoltán kolozsvári főkonzul és a Magyar Nemzeti Kereskedőház képviselői is. 

A szerdai tanácskozást követő sajtótájékoztatón Pásztor Sándor megyei tanácselnök 

kifejtette: amióta átvették az elnökséget, elkezdték megtenni azokat a lépéseket, hogy a 

megyében is ipari parkok jöjjenek létre. Nyilvánvaló azonban, hogy az ipari park fejlesztésével 

„kéz a kézben kell járjon” a képzés biztosítása is, hiszen ki kell termelni a szakembereket 

ahhoz, hogy őket ezekben a létesítményekben foglalkoztatni lehessen. Ezen kívül olyan 

körülményeket kell teremteni a munkaerőknek, hogy helyben tudjanak és akarjanak 

maradni, a szülőföldjükön. Ennek egyik alapfeltétele a szakképzés, ezért tartották fontosnak 

erről tárgyalni a főkonzullal, illetve a Magyar Nemzeti Kereskedőház képviselőivel. 

 

Váradi Szent László Napok a lovagkirályról szóló tematikus év fényében 
2017. február 15. – Krónika 

Véget vetettek szerdán a titkolózásnak: idén június 19–25. között tartják meg a nagyváradi 

Szent László Napokat. A szervező Szent László Egyesület ugyanakkor egy, a Partiumi Területi 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76715-unitarius-egyhaz-megzsaroltak-kovacs-istvan-sepsiszentgyorgyi-lelkeszt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76734-rmdsz-az-onkormanyzati-vezet-k-fizeteset-is-emelni-kell
http://www.erdon.ro/erositenek-a-dualis-kepzest/3378580
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/varadi-szent-laszlo-napok-a-lovagkiralyrol-szolo-tematikus-ev-fenyeben
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Kutatások Intézetével közösen szervezett előadássorozattal is próbálja minél szélesebb 

körben ismertté tenni Várad alapítójának életét és tevekénységet. Mint Zatykó Gyula 

főszervező emlékeztetett, szent királyunk trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. 

évfordulója alkalmából a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Szent 

László-évnek nyilvánította a 2017-es esztendőt, Nagyvárad pedig Győr, Krakkó és Zágráb 

mellett az emlékév egyik kiemelt helyszíne. 

 

Készülnek a határnyitásra 
2017. február 15. – Bihari Napló 

Sorompót állítottak szerda délelőtt az Érkenéz-Bagamér közötti úton, a határ romániai 

oldalán. Készülnek a határforgalom előbb időszakosra, később állandóra tervezett 

megnyitására. 

 

El kell távolítani a Városháza feliratot 
2017. február 16. – Krónika 

Megadott határidőn belül el kell távolítani a csíkszeredai önkormányzat épületéről a 

Városháza feliratot, mivel a polgármesteri hivatalnak – legalábbis Romániában – nem 

maradt több jogorvoslati lehetősége a kifogásolt megnevezés megvédésére, miután a 

marosvásárhelyi ítélőtábla elutasította a polgármesteri hivatal rendkívüli perorvoslati 

kérelmét. 

 

Nyitott sportkapuk 
2017. február 16. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a sport- és nemzetpolitikai érdekek érvényesülését a román 

állam is „támogatja”: a passzivitásával, vállvonogatásával, nemtörődömségével. Mint a tavalyi 

Rio de Janeiró-i olimpiai (le)szereplés is bizonyította, a romániai tömeg- és versenysport 

mélyponton van az utánpótlás-nevelés elhanyagolása miatt, így igazán szerencsésnek 

mondhatók azok a szülők és gyerekek, akik a magyar alapítású sportiskolák által „lefedett” 

településeken vagy azok közelében élnek. Szurkolunk, hogy az akadémiák keze, lába, ütője 

minél messzebb elérjen Erdélyben”. 

 

Székely szoknya táskában 
2017. február 16. – Csinta Samu – Heti Válasz 

A roppant karakteres Esztány-táskák első megrendelője a cégtulajdonos-tervező egyetemi 

tanára volt. A Példakép Alapítvány 2016-os különdíjasa, a csíkszeredai Esztány István ma 

már négy országba szállítja táskáit.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. február 16-i számában olvasható) 
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http://www.erdon.ro/keszulnek-a-hatarnyitasra/3378636
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A Körkép.sk a közmédia vezérigazgatójához és szakmai tanácsaihoz fordult a 
Pátria rádió politikai elfogultsága és Lovász Attila trágárkodása miatt 
2017. február 15. – Körkép 

A Körkép.sk hivatalos beadvánnyal fordult Václav Mika, az RTVS vezérigazgatójához, 

valamint a Tévé- illetve Sugárzási Tanács vezetőjéhez és azok magyar nemzetiségű tagjaihoz. 

A levélben vizsgálat megkezdésére szólították fel az illetékeseket a Pátria rádió politikai 

elfogultsága miatt, valamint annak kapcsán, hogy a közmédia nemzetiségi műsorainak 

főszerkesztője a Körképnek adott interjújában Szilvássy József műsorvezetését 

vulgarizmusoktól és fenyegetésektől sem riadva vissza teljesen elfogadhatónak tartja. 

 

Tiltakozást váltott ki a Párkányba tervezett hulladékégető 
2017. február 15.  – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Aláírásgyűjtésbe kezd február 16-án a városba tervezett hulladék-felhasználási és 

újrahasznosítási üzem létesítése ellen a Magyar Közösség Pártja párkányi alapszervezete, 

amely komoly mulasztásnak tartja, hogy az ügyben korábban sem testületi ülést, sem pedig 

lakossági fórumot nem hívott össze Szabó Eugen, Párkány polgármestere. 

 

Egyéves a www.törvénytár.sk portál 
2017. február 15. – hirek.sk 

2016. február 16-án, tehát épp egy éve, hogy a Pro Civis beindította a szlovákiai magyar 

nyelvű elektronikus Törvénytárat, a www.törvénytár.sk portált. A Törvénytár.sk portál a Pro 

Civis törvényfordítási tevékenysége nyomán jött létre annak érdekében, hogy a hatályos 

szlovák jogszabályok elérhetőek legyenek könnyen használható formában magyar nyelven is. 

 

Gútára látogatott Menyhárt József 
2017. február 15. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártjának elnöke, Menyhárt József, pártelnökké választásakor ígéretet 

tett, hogy végigjárja a régiókat. A múlt héten és ezen a héten a Komáromi járásba látogatott. 

Több településen tárgyalt a polgármesterrel és a helyi képviselőkkel, illetve az MKP helyi 

szervezeteinek vezetőivel. 

 

Simon: az oligarchák zsebét tömi a kormány 
2017. február 15. – hirek.sk 

Elszomorító, hogy tetemes állami támogatásokkal és adókedvezményekkel pártoljuk a 

külföldi befektetőket, miközben gyáraikban majd külföldi alkalmazottak dolgoznak – mondta 

a ParlamentnéListy.sk portálnak a Most-Híd vegyespártból tavaly távozott Simon Zsolt 

független képviselő, aki állítólag egyáltalán nem bánta meg a döntését. Simon a közelgő 

megyei és helyhatóság választások előtt a Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja (MKP) 

esetleges együttműködésének lehetőségéről is beszélt: „Az az önvédelemre irányuló igyekezet 

lenne. A tavalyi választások nem hoztak kétjegyű eredményt, ahogy azt Bugár elvárta, s a párt 

preferenciái azt igazolják, hogy intenzíven tart a parlamenti küszöb túloldalára. A párton 
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http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/02/14/a-korkep-sk-a-kozmedia-vezerigazgatojahoz-es-szakmai-tanacsaihoz-fordult-a-patria-radio-politikai-elfogultsaga-es-lovasz-attila-tragarkodasa-miatt
http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/02/14/a-korkep-sk-a-kozmedia-vezerigazgatojahoz-es-szakmai-tanacsaihoz-fordult-a-patria-radio-politikai-elfogultsaga-es-lovasz-attila-tragarkodasa-miatt
http://www.hirek.sk/itthon/20170215144645/Tiltakozast-valtott-ki-a-Parkanyba-tervezett-hulladekegeto.html
http://felvidek.ma/2017/02/gutara-latogatott-menyhart-jozsef/
http://www.hirek.sk/belfold/20170215120435/Simon-az-oligarchak-zsebet-tomi-a-kormany.htmlhttp:/www.hirek.sk/belfold/20170215120435/Simon-az-oligarchak-zsebet-tomi-a-kormany.html
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belül módosult az értékorientáció. Az egyesülés talán csak vágyálom marad, hiszen szerintem 

azt sem a Most-Híd, sem pedig az MKP tagbázisa nem hajlandó figyelembe venni. Ráadásul, 

ilyen egyesülés esetén a Most-Híd az eddig mellette kitartó valamennyi szlovák választóját 

elveszítené“. 

 

A nemzetiségi nyelvhasználatról tárgyalt a kormánybiztos a ZMOS-szal 
2017. február 15. – bumm.sk 

Nemzetiségi nyelvhasználat gyakorlati kérdéseiről tárgyalt tegnap Bukovszky László, 

kisebbségügyi kormánybiztos Milan Muškával, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának 

ügyvezető alelnökével. A találkozón a felek megvitatták az együttműködés lehetőségeit a 

nemzetiségi nyelvhasználat gyakorlati alkalmazásának javítása terén – főleg a nemzetiségek 

nyelvének alkalmazását illetően a településeken történő hivatalos érintkezés során. 

Megvitatták a nemzetiségi nyelvhasználatról szóló 2016-os jelentésből fakadó feladatok 

teljesítésének lehetőségeit is, amelyek kiváltképpen a területi önkormányzati szervek 

dolgozóinak rendszeres képzésével kapcsolatos igények feltérképezésére vonatkoznak. A 

jelentést az idei év elején hagyta jóvá a kormány. 

 

Tovább tart a feszültség Gútán 
2017. február 16. – Új Szó 

Bár Horváth Árpád polgármester megvétózta a két városi fenntartású magyar alapiskola – a 

Corvin Mátyás és a II. Rákóczi Ferenc – összevonására vonatkozó határozatot, tovább 

gyűrűznek az ügy által kavart hullámok a városban. Ezúttal a Corvin iskolatanácsának két, 

szülők által delegált tagját szeretné visszahívni tisztségéből a szülők egy része, mivel szerintük 

nem álltak ki elég erélyesen az összevonás ellen, sőt, támogatták. 

 

Komárom gátolhatja az MKP–Híd együttműködést 
2017. február 16. – Új Szó 

Fekete Ferenc, a Magyar Közösség Pártjának komáromi helyi elnöke szerint a párt módosított 

alapszabálya révén sem kényszeríthetik rá az alapszervezetére, hogy együttműködjön a 

Híddal. A két párt közti regionális választási együttműködés egyik legkomolyabb akadálya a 

helyi szervezetek ellenállása lehet, és az MKP Országos Elnöksége eddig a jelöltlistákkal 

kapcsolatban sem eszközölhetett változtatásokat, azok ugyanis a járási konferenciák 

hatáskörében voltak. Az MKP Országos Tanácsa a hétvégi ülésén azonban alapszabályt 

módosított, és lehetővé tette a párt országos elnökségének, hogy megvétózza a megyei 

választások jelöltlistáit. Fekete korábban úgy nyilatkozott, ha az alapszabály olyan irányba 

változik, hogy az országos elnökség átveheti a döntés jogát a jelöltlisták kapcsán, az akár a 

párt felbomlásának kezdetét is jelentheti. 

 

Emléknap a tavaly elhunyt Kovács Kata Zsófia tiszteletére 
2017. február 16. – Új Szó 

Együttműködési megállapodást írt alá Komáromban Gubík László, a mARTfesztet szervező 

Via Nova ICS elnöke, valamint Kiss Tibor, a csíki sör rendezvényszervező igazgatója. A 
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megállapodás része, hogy a július 3. és 9. között zajló V. Martosi Szabadegyetemen kizárólag 

csíki sört forgalmaznak. „Régebben terveztük már az együttműködést, de miután a román 

táblabíróság idén januárban a Heineken keresete nyomán jogerősen betiltotta az Igazi Csíki 

Sör gyártását, úgy gondoltuk, ezzel a megállapodással is kifejezzük kiállásunkat a márka 

mellett” – mondta a sajtótájékoztatón Gubík László. A szabadegyetem programjáról Gubík 

előzetesen csak annyit árult el, hogy a zárónapot a tavalyi táborozás idején tragikusan elhunyt 

fiatal sporttehetség, Kovács Kata Zsófia emlékének szentelik 

 

Bakterkaszt 
2017. február 16. – Új Szó 

„El kell ismerni, szép dolog, hogy Érsek Árpád közlekedési miniszter egy hosszú éveken át 

tartó ügy végére tett pontosvesszőt egy 155 napig tartó tollvonással. Ennyi idő kellett ahhoz, 

hogy elinduljon a folyamat, aminek végén majd 55 szép, szocreál vasútállomás homlokzatára 

kerül ki a település neve két nyelven. Csupán 55-re. Ahhoz ugyanis, hogy az összes, 

kisebbségek lakta település vasútállomására kikerüljön a tábla, bakterek seregei kellenének. 

Nincs bakter, nincs tábla, pont – mondá vala a vasút. Méghozzá azért, mert a baktertalan 

vasútállomások távolról irányított állomások csupán, a vasúti megállóhelyek B kategóriáját 

jelentik, ha nincs, ki a gőzöst igazítsa, nem lehet tábla sem. Pedig igazításra minden bizonnyal 

nagy szükség lenne a Komárom–Pozsony szakaszon, ahol minimum 22 kétnyelvű táblát 

lehetne-kellene kihelyezni, de csak kettőt fognak, Komáromban és Dunaszerdahelyen. A 

többi, néma csend – pedig egyetlen sínpáron erre utazik a legtöbb szlovákiai magyar naponta. 

 

Nikolić mégis indulna az elnökválasztáson? 
2017. február 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szputnyik orosz hírportál és az amerikai N1 úgy tudja, a jelenlegi államfő, Tomislav Nikolić 

indulna a szerbiai elnökválasztáson. Azt írják, a döntést, hogy jelölteti magát, szerda este 

hozta meg, amikor a 65. születésnapját ünnepelte.  Az elnöki kabinet nem erősítette meg, de 

nem is tagadta az információt. Nikolić korábban kedden azt modta, nem lepődött meg a 

haladók elnökségi döntésén, hogy Aleksandar Vučićot, a párt elnökét és a jelenlegi 

miniszterelnököt indítanák az elnökválasztáson. Arra az újságírói kérdésre, hogy ő maga 

elállt-e a jelöltségtől, azt válaszolta, „Még megbeszéljük…”. 

  

Eddig hárman indulnak a köztársasági elnökválasztáson 
2017. február 15. – Pannon RTV 

Eddig hivatalosan három személy jelentette be indulását a választáson. Saša Janković korábbi 

polgári jogvédő, Vuk Jeremić egykori szerb külügyminiszter és Aleksandar Vučić. További 

indulók várhatók. Többek között Vojislav Šešelj, a Szerb Radikális Párt elnöke is. Még nem 

hivatalos, de valószínűleg a Szerb Radikális Párt elnöke, Vojislav Šešelj is indul majd a 

választáson. Az eddigi indulók közül toronymagasan a Szerb Haladó Párt által támogatott 

jelöltnek van a legnagyobb esélye. Annak fényében azonban, hogy az elnökválasztás 
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kétfordulós, minden bizonnyal a második fordulóba bejutó ellenzéki jelölt mögé felsorakozik 

majd az összes olyan párt, amely a haladókkal szemben határozza meg magát. 

  

Vučić államfőként is Szerbia érdekeit helyezné előtérbe 
2017. február 15. – Pannon RTV 

Szerbia stabilitása a legfontosabb, ezért döntöttem úgy, hogy elfogadom, hogy a Szerb Haladó 

Párt engem indítson a köztársasági elnöki pozícióért – mondta a Szerbiai RTV Upitnik című 

műsorában Aleksandar Vučić. A jelenlegi kormányfő kiemelte: miniszterelnöki feladatait 

semmilyen körülmények között sem fogja hanyagolni. Tomislav Nikolić jelenlegi államfő 

támogatására és tapasztalatára pedig továbbra is számít. Amennyiben megválasztják, tovább 

fog harcolni az állam gazdasági és politikai stabilitásának megőrzése érdekében – 

hangsúlyozta a politikus. 

  

Deák Ernő önéletrajzi kötetét mutatták be Szabadkán 
2017. február 15. – Pannon RTV 

Az Ünnepi könyvhétre jelent meg Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztőjének 

önéletrajzi kötete. Az öreghegytől a Schneebergig című könyvet Szabadkán kedden mutatták 

be a Városi Könyvtárban a Pannon RTV szervezésében. Deák Ernő, a magyar kultúra ausztriai 

nagykövete 1956 óta él Ausztriában. Ott végezte tanulmányait, és a bécsi egyetemen a 

filozófia és a történettudományok kandidátusa lett. A Bécsi Napló főszerkesztője. Életútjáról, 

köztük az 1956-os forradalom vidéken átélt napjairól és az Ausztriába emigrálásáról mesél 

első életrajzi kötetében. 

  

700. Magyar Percek 
2017. február 15. – Vajdasági RTV 

700. adását ünnepelte a Pancsovai Televízió Magyar Percek című műsora, amely 18 éve 

tájékoztatja és szórakoztatja a dél-bánáti térség magyarjait. 

  

Pályázatokkal a fejlesztésért 
2017. február 15. – Magyar Szó 

Január 31-én zárultak a Magyarország–Szerbia határon átnyúló programok, amelyekben 

Magyarkanizsa község igyekezett aktívan részt venni. Több ágazatban pályáztak a kultúrától a 

hagyományőrzésen át a vízgazdálkodásig, a szociális munkahelyteremtésig, de az 

idegenforgalom fejlesztése is szerepelt a palettán. Fejsztámer Róbert polgármester az európai 

uniós és a nemzetközi együttműködés mellett a helyi, tartományi, köztársasági szintű 

pályázatokról is beszámolt. 
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Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben  
2017. február 15. – Kárpátalja 

Az elmúlt hét végén folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett 

munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat. Tisztújító közgyűlést tartottak 

Beregújfaluban, Tiszakeresztúrban, Újakliban, Aklihegyen, Akliban, Karácsfalván, 

Nagybocskón, Terebesfejérpatakon és Gyertyánligeten. 

 

Tizenötödik születésnap – közgyűlés a KRISZ-ben 
2017. február 15. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) minden év februárjában megrendezi 

szokásos közgyűlését. Idén erre február 11-én került sor a Beregszászi Református 

Egyházközség új gyülekezeti termében. Szerte Kárpátaljáról egy híján ötvenen gyűltünk össze. 

Hosszú utat járt be a KRISZ az elmúlt 15 évben, de a tiszta igehirdetés mindig a 

középpontban volt – hangsúlyozta nyitó áhítatában a szervezet elnöke, Sipos József. 

 

Nyelvében él az ukrán nemzet 
2017. február 16. – G. Fehér Péter – Heti Válasz 

Az utcán sem lehet magyarul beszélni Kárpátalján, ha az ukrán parlament elfogadja az új 

nyelvtörvényt. A kisebbségi nyelvek visszaszorításának évek óta tartó folyamata robbantotta 

ki a kelet-ukrajnai konfliktust. A kijevi parlament új nyelvtörvény elfogadására készül, 

melynek értelmében a boltokban, kocsmákban, a piacokon csak az ukrán államnyelven 

szabad kiszolgálni a vevőket. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. február 16-i számában olvasható) 

 

14. magyar bál Felsőpulyán 
2017. február 15. - Volksgruppen 

Felsőpulya bálra készül a Középburgenlandi Magyar Kulturális Egyesület jóvoltából. A 

Domschitz vendéglőben ünneplendő Magyar Bálra több mint száz látogatót várnak, nem csak 

a környékről. A felsőpulyai Farsangi Magyar Bál több évtizedes tradícióra tekint vissza. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 15. – Kossuth Rádió 

Az Európa Tanács főtitkárához fordult levélben Izsák Balázs 

Az Európa Tanács főtitkárához fordult levélben Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke, hogy cáfolja Klaus Johannis román államelnök január 25-én az ET közgyűlésén tett 

kijelentését, miszerint a romániai kisebbségvédelem modellértékű. A részletekről az SZNT 

elnöke nyilatkozik. 

A marosvásárhelyi önkormányzat pénteki rendkívüli tanácsülésén elfogadták a 

város iskolahálózatáról szóló javaslatot 

A marosvásárhelyi önkormányzat pénteki rendkívüli tanácsülésén elfogadták a város 

iskolahálózatáról szóló javaslatot, amelyben már ott szerepelt a Római Katolikus Teológiai 

Líceum is. Pénteki híradásunkban a testület RMDSZ frakcióvezetője, Csiki Zsolt elmondta, 

hogy elküldték a javaslatot a megyei tanfelügyelőségnek. Azt már csak a keddi Krónikában 

olvashattuk, hogy a tanfelügyelőség előtt, még a prefektus is kézjegyével látja el az iratot, - 

erre öt nap áll rendelkezésére és csak így kerülhet  a tanfelügyelőség elé. A Krónika cikke még 

azt a lehetőséget is felveti, hogy addig, míg a Katolikus Líceum megalapítására vonatkozó 

tanácsi határozat megszületik, átcsoportosíthatják más iskolákhoz az osztályokat. 

Tíz határátkelőt terveznek a román-magyar határon – A polgármesterek többet 

remélnek az időszakos nyitvatartásnál 

Tíz határátkelő megnyitását tervezik a román-magyar határon. A napokban az infrastruktúra 

kiépítéséről, a szükséges felszerelésekről, illetve az érintett  önkormányzatok feladatairól 

tárgyaltak Nagyváradon a Bihar megyei RMDSZ vezetői, a kolozsvári főkonzul és a 

települések polgármesterei. 

A falugondnoki szolgálat lényegét az idősek és gyermekek segítésében látja 

Balázs Sándor 

A falugondnoki szolgálat lényegét abban látja Balázs Sándor magyarzsákodi unitárius lelkész, 

a Romániai Falugondnokságok Szövetségének elnöke, hogy segíteni a két legrászorulóbb 

rétegnek, a gyermekeknek és az időseknek, hogy a munkaképes, értéket teremtő közép 

nemzedék nyugodtan végezhesse napi teendőit, jobban oda tudjon munkájára figyelni. 

Kérésük tolmácsolásában Benkei Ildikó segített. 

Erről, arról, azokról címmel jelent meg a napokban egy hiánypótló kötet 

Csikmák Imre újságíró tollából 

Erről, arról, azokról címmel jelent meg a napokban egy hiánypótló kötet Csikmák Imre 

újságíró tollából. Tulajdonképpen  ez egy "kis csehszlovákiai magyar sajtótörténet"  fotókkal, 

dokumentum-másolatokkal gazdagon illusztrálva,  amelyből világosan kirajzolódik, hogy 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-15_18:30:00&ch=mr1
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indult meg a hontalanság évei után,  az ötvenes években a csehszlovákiai magyar újságírás 24 

lappal és 132 újságíróval, és hogyan jutottak el odáig, hogy a 60-as években már nem magyar 

nyelvű, hanem magyar lapokat írtak. A szerzővel, Csikmák Imrével beszélgetett a szenci 

könyvbemutató után a Határok nélkül riportere. 

Az 1924. február 15-i eseményekre emlékeztek a somoskőiek 

A két világháború közt ünnepelték, aztán nem ünnepelhették a somosiak és a somoskőiek, 

hogy településüket szinte példátlan módon a Trianoni igazságtalanságokat valamelyest 

orvosló Népszövetségi Tanács 1924. február 15-vel visszacsatolta Magyarországhoz. 

Somoskőújfaluban vasárnap az eseményre emlékezve ünnepséget tartottak. 

 
 


