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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Idén is meghirdetik a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-programot 
2017. február 16. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, hirek.sk, 

Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Krónika, karpatalja.ma, 3szek.ro,transindex.ro, Webrádió, 

maszol.ro, KDNP hírek, Nemzeti Regiszter 

A nemzetpolitikai államtitkárság idén is meghirdeti a diaszpóra magyarságát felkaroló Kőrösi 

Csoma Sándor- és a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-programot – közölte Potápi 

Árpád János államtitkár. A nemzetpolitikai államtitkárság ötödik alkalommal teszi közzé a 

Kőrösi Csoma Sándor-program (KCSP) és harmadik alkalommal a Petőfi Sándor-program 

(PSP) felhívását. A KCSP 2013-ban 47 ösztöndíjas részvételével indult, 2014-től ez a szám 

100-ra nőtt. Míg az előbbi legfőbb célja a diaszpóra magyarságának megerősítése, addig az 

utóbbi a Kárpát-medencében szórványban élő magyar közösségek támogatására fókuszál – 

jelezte az államtitkár. A programokkal szeretnék kiépíteni és megerősíteni a külhonban élő 

magyar közösségek intézményrendszerét, ami hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar 

nemzet összetartozásának erősítéséhez. Az államtitkár a programok eddigi eredményei között 

említette, hogy több olyan magyar közösséget sikerült feltárni, amelyről eddig nem tudtak 

vagy kevés információval bírtak. Grezsa István kormánybiztos elmondta, a megnövekedett 

igények alapján mindkét programban növelik az ösztöndíjasok számát: a KCSP-ben a 

2017/2018-as programévben legfeljebb 115-en vehetnek részt az eddigi 100 helyett, a PSP-

ben pedig legfeljebb 65-en az eddigi 50 helyett. 

 

Tíz új helyen léphető át a román–magyar határ hétvégén 
2017. február 16. – Krónika 

Tíz új időszakos határátkelőt nyitnak meg a hétvégén a román–magyar határon. A 

határátlépési pontok egyelőre hetente egy napot tartanak nyitva, az órarendről a 

határrendészet és az érintett községek képviselőivel egyeztettek a hatóságok. Magyarország és 

Románia közös határszakaszán évekkel ezelőtt tíz határ menti település közelében épült új út 

a 2007–2013-as, határon átnyúló együttműködési program keretében azzal a céllal, hogy 

megkönnyítsék a környék lakóinak az átjárását, és fellendítsék a régió gazdasági életét. A két 

országot tíz új ponton összekötő út mentén nem épültek határátkelők, mivel az eredeti 

ütemterv szerint Romániát és Bulgáriát 2011 tavaszán vették volna fel a belső határellenőrzés 

nélküli uniós államok közé, schengeni csatlakozásukat azonban a tagországok rendre 

elhalasztották. Így ezeken az utakon azóta is sorompók jelzik, hol húzódik az országhatár. 

 

Beteggondozás: a megye pótolja a kieső támogatást Háromszéken 
2017. február 16. – Krónika 
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Az otthoni beteggondozással foglalkozó szervezetek segítségére siet a Kovászna megyei 

önkormányzat, miután a kormány februárra – egyes híresztelések szerint a következő 

hónapokra is – drasztikusan csökkentette a szociális egyesületeknek járó állami 

finanszírozást. Tamás Sándor megyei tanácselnök bejelentette: megkétszerezik a szociális 

pályázati alapot, az eddigi 400 ezer lej helyett 800 ezer lejt különítenek el erre a célra, így 

például a Gyulafehérvári Caritas és a Diakónia Keresztyén Alapítvány folytathatja 

tevékenységét. „A kormány cserbenhagyja, mi támogatjuk az otthoni beteggondozást” – 

fogalmazott Tamás Sándor. 

 

Tízezer lejes bírság a TVR Beatrice-koncertes tudósításáért 
2017. február 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Tízezer lejes bírságot szabott ki csütörtökön az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a 

Román Televízió 1-es csatornájára, amiért a Beatrice együttes tavalyi kolozsvári koncertjéről 

készült anyagával megszegte a tárgyilagos tájékoztatásra vonatkozó előírásokat. A 

közszolgálati televízió főcsatornája 2016. augusztus 17-i esti híradójában Vitatott koncert 

(Concert controversat) címmel sugárzott anyagot a Kolozsvári Magyar Napokon fellépő 

Beatrice együttes koncertjéről. A médiahatóság megállapítja, hogy a riporttal a TVR1 áthágta 

az audiovizuális törvény előírásait, amelyek értelmében az audiovizuális tartalmakat előállító 

szolgáltatók kötelesek objektív és korrekt tájékoztatást nyújtani az eseményekről. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: cáfolnak a szülők hivatalos képviselői 
2017. február 16. – Krónika 

Cáfolja a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium szülői közössége, hogy 

támogatnák az iskola jogi személyiségének megszüntetésére, illetve az osztályok 

átcsoportosítására vonatkozó hatósági javaslatot. Az osztályok szülőbizottságának elnökeiből 

álló iskolai reprezentatív testület a Krónika február 14-ei számában megjelent cikkre reagálva 

közleményben jelezte, hogy Csíky Csengele, a Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport 

képviselője a szülők tudta és engedélye nélkül, tévesen tájékoztatott. „A cikk azt sugallja, hogy 

a szülők támogatnák azt a teljesen logikátlan és jogtalan tervet, amely az iskola önálló jogi 

személyiségét számolná fel szeptembertől” – hívták fel a figyelmet a testület tagjai, akik 

szerint ez „szemben áll a valós tényekkel”. Arra is rámutatnak, hogy a Civilek a katolikus 

iskoláért szülői csoport magánkezdeményezésként jött létre, és nem a szülők hivatalos 

képviselete. 

 

Nyilvános konzultáció az RMDSZ alapszabályának és programjának 
módosításáról 
2017. február 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Május 13-án tartja kongresszusát az RMDSZ, amely egy hónapon át tartó nyilvános 

konzultációt kezdeményez alapszabályának és programjának módosítására – jelentette be 

csütörtökön, a Szövetségi Állandó Tanács ülését követően Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök. 

A SZÁT döntése értelmében a kongresszusi biztos szerepét is ellátó Porcsalmi Bálint a 

szövetség hírlevele szerint rámutatott: március 13-ig várják a civil szervezetek, a 
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pedagógusszövetség, a történelmi magyar egyházak, RMDSZ-tagok, de főként a magyar 

emberek javaslatait, azt kérve tőlük: maguk is alakítsanak azon az úton, amelyen a következő 

két évben haladnia kell a szövetségnek. 

 

Borszék is országos érdekeltségű üdülőhely lett 
2017. február 16. – Krónika, Nyugati Jelen 

Borszéket és az észak-moldvai Suceviţát országos érdekeltségű üdülőhelynek nyilvánította 

csütörtöki ülésén a kormány. „Ezek a települések nagyobb eséllyel hívhatnak le vissza nem 

térítendő uniós fejlesztési alapokat, mert a pályázatok egy részében követelmény, hogy a 

települések rendelkezzenek ezzel a címmel" – mutat rá az Agerpres hírügynökség által idézett 

kormányközlemény. 

 

Megújult arculattal és plusz tartalmakkal jelentkezik az Igen, tessék! magazin  
2017. február 16. – transindex.ro, maszol.ro 

Négy évvel ezelőtt, 2012 karácsonyán jelent meg az Igen, tessék! ingyenes közösségi havilap 

első száma Kolozsváron. Azóta idén januárig 49 lapszámot vittek ki a kolozsvári és Kolozsvár 

környéki magyar háztartásokhoz az Igen, tessék! mozgalom lapterjesztői. Az 50. lapszám 

korszerű arculattal, szellősebb tördeléssel és új névvel jelenik meg: ezután az Igen, tessék! 

magazin-t kell keresni a postaládákban. Az Igen, tessék! magazin 18 000 példányban jelenik 

meg, az egyesület saját terjesztőhálózatával juttatja el a kolozsvári és Kolozsvár környéki 

települések magyar háztartásaiba.  

 

Ismét képviselteti magát a Székelyföld az idei Romexpón  
2017. február 16. – transindex.ro, Krónika 

Interaktív standdal népszerűsítik Székelyföldet Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai 

egyesületei a február 16-19. között megszervezett bukaresti nemzetközi turisztikai vásáron. A 

három megye egységes arculattal, ugyanakkor térségükre jellemző turisztikai ajánlattal teszi 

teljessé a székelyföldi idegenforgalmi kínálatot.  

 

Jogerős ítélet: el kell távolítani a Városháza feliratot a csíkszeredai 
polgármesteri hivatalról 
2017. február 16. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Egy jogerős bírósági ítélet értelmében 30 napon belül el kell távolítani a Városháza feliratot a 

csíkszeredai polgármesteri hivatal homlokzatáról - írta csütörtöki számában a Krónika. A 

polgármesteri hivatal valamennyi romániai jogorvoslati lehetőséget kimerített a felirat 

védelmében. A marosvásárhelyi táblabíróság azt a rendkívüli perorvoslati kérelmet is 

elutasította, amelyben a hivatal és az önkormányzat a korábban kimondott jogerős ítélet 

megsemmisítését kérte. 

 

A tanfelügyelőségen belátták, jobb, ha magyar igazgatója van a koronkai 
iskolának 
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2017. február 16. – szekelyhon.ro 

Ismét magyar igazgatója van a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskolának. Maria Kozak 

főtanfelügyelő az intézményben régóta tanító, illetve a helyi közösséget jól ismerő Kovács 

Emmát nevezte ki ideiglenesen a tisztségre. A mintegy kilencven százalékban magyar 

többségű iskola élére januárban román pedagógust neveztek ki, aki nem értett magyarul. A 

tanügyi törvény viszont előírja, hogy a vegyes tannyelvű iskolákban az egyik vezetőnek 

kötelessége beszélnie a kisebbség nyelvét. Mivel a koronkai tanintézetben nincs aligazgató, 

ezért itt az igazgatónak kell ismernie a magyar nyelvet. A szülők nyomására azonban a 

főtanfelügyelő úgy döntött, leváltja az ideiglenesen kinevezett Daniela Corina Rațut, és 

helyére Kovács Emmát nevezi ki, amíg ismét megszervezik a versenyvizsgát. 

 

Smaranda Enache: kettős mérce működik az igazságszolgáltatásban 
2017. február 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Határozottan felismerhető a kettős mérce az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 

tevékenységében, Dorin Florea polgármester pozícióban maradásában román nemzetisége is 

döntő szerepet játszott, Romániában a politikai diskurzust az elkövetkező három évben az 

Európai Unióhoz való viszonyulás mentén kialakult törésvonal fogja meghatározni. 

Smaranda Enache emberjogi aktivista, a Pro Európa Liga (PEL) társelnöke markáns 

aktuálpolitikai véleményt fogalmazott meg a Vásárhelyi Hírlapnak adott interjújában. 

 

Nem mindenhol érvényesül a kétnyelvűség Székelyudvarhelyen 
2017. február 16. – szekelyhon.ro 

Dacára annak, hogy Székelyudvarhely közel száz százalékban magyarok lakta település, a 

magyar nyelvű ügyintézés nem minden közhivatalban, hatóságnál biztosított. A polgármesteri 

hivatalban elkezdődött a kétnyelvű ügyintézés gyakorlati kivitelezése: a formanyomtatványok 

is elérhetők lesznek magyar nyelven. A közpénzügyi hivatalban a kommunikáció kétnyelvű 

ugyan, de hivatalos dokumentumok csak az állam nyelvén, románul állíthatók ki, ahogyan az 

állami rendőrségen is. A helyi rendőrségen viszont magyarul is lehet boldogulni. 

 

Kézdivásárhely: újraindul a bűnvádi eljárás a Wass Albert utcanév ügyében  
2017. február 16. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

A kézdivásárhelyi városi bíróság csütörtöki ítéletében jóváhagyta a bűnvádi eljárás 

újraindítását a kézdivásárhelyi Wass Albert utcanév ügyében. A végleges végzésnek a 

romániai bíróságok portálján közzétett kivonata szerint a bíróság helybenhagyta a prefektus 

és a városi ügyészség keresetét az önkormányzat ellen, és ezzel megerősítette a nyomozás 

elindítását a háborús bűnösök kultuszának a terjesztése ügyében. Bokor Tibor 

kézdivásárhelyi polgármester értetlenségének adott hangot a bírósági végzés miatt. 

Megjegyezte: ez csupán a feszültségkeltést szolgálja, hiszen az önkormányzat visszavonta a 

Wass Albert utcanévről szóló határozatát.  

 

Izsák: korrupciómentes lesz az autonóm Székelyföld 
2017. február 16. – Krónika, hirado.hu 
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Izsák Balázs SZNT-elnök arra kéri a nagyvilágban élő magyarok szervezeteit, hogy március 

10-én vonuljanak Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely 

autonómiamozgalommal. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vezetője csütörtökön a székely 

szabadság napjára, március tizedikére való készülődésről bocsátott ki felhívást. Izsák úgy véli, 

huszonhat évvel a romániai rendszerváltás után olyan súlyosak és mélyek a demokrácia, a 

jogállam hiányosságai, hogy a tavaly decemberi parlamenti választások után kirobbant 

társadalmi elégedetlenséget teljes mértékben indokoltnak lehet tekinteni. 

 

A szülők kérése ellenére megszűnik a nagykárolyi iskola filológia osztálya 
2017. február 17. – Krónika 

Nem indulhat el ősszel a kilencedikes filológia osztály a Nagykárolyi Elméleti Líceumban, 

holott a szülők 33 aláírást gyűjtöttek össze annak bizonyítására, hogy lenne igény rá. A 

tanfelügyelőség viszont arra hivatkozik, hogy egyrészt már elfogadták a beiskolázási tervet, 

ugyanakkor tudatosan a szakoktatás fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, hiszen a megyében 

gazdasági szempontból égető szükség van a szakmunkásokra. 

 

A háromszéki falvakban indítanának szakosztályokat 
2017. február 17. – Krónika 

Alapvetően jó ötlet lenne, hogy a háromszéki vidéki településeken indítsanak hároméves 

szakiskolai osztályokat, a kivitelezést azonban számos gyakorlati akadály nehezíti – 

vélekedett Kiss Imre. A Kovászna megyei főtanfelügyelőt annak kapcsán kérdezték, hogy 

nemrég egy, a szakképzés jövőjéről tartott megbeszélésen elhangzott, hogy vidéki 

szakosztályokkal lehetne megszólítani azokat a fiatalokat, akik a nyolcadik osztály befejezése 

után abbahagyják tanulmányaikat, nem akarnak bejárni valamely város szakközépiskolájába. 

 

Felmérés: csökken a Smer-SD támogatottsága 
2017. február 16. – bumm.sk, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Ha az elmúlt két hónap során került volna sor a parlamenti választásokra, akkor az Irány-

Szociáldemokrácia a voksok 25 százalékával győzött volna – derül ki a Median SK 

közvélemény-kutató ügynökség felmérésből, amely szerint a kormánykoalíció legerősebb 

pártjának támogatottsága csökkenő tendenciát mutat. A második legerősebb párt a 

Szabadság és Szolidaritás (SaS) lenne 15 százalékos eredménnyel, majd a Szlovák Nemzeti 

Párt (SNS) következne 11 százalékkal. Az Egyszerű Emberekre és Független Személyiségekre 

(OĽaNO-NOVA) a választók 10,5 százaléka, a Mi Szlovákiánkért Néppártra (ĽSNS) 8 

százaléka, a Most-Hídra 7,5 százaléka, a Kereszténydemokrata Mozgalomra (KDH) 7 

százaléka, a Család vagyunk (Sme rodina) mozgalomra pedig 5,5 százaléka szavazna. A 

Magyar Közösség Pártja (MKP) 4 százalékos eredményt érne el. 

 

Kapós az MKP. Az SaS és a Most-Híd is a kegyeit keresi 
2017. február 16. – Körkép 
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Bár a Magyar Közösség Pártja jelenleg parlamenten kívüli politikai erő, Dél-Szlovákiában 

továbbra is komoly szereplő. A közelgő megyei választások előtt ezért úgy a jelenlegi 

parlamenti ellenzék, mint a Most-Híd is Menyhárték kegyeit keresik. Az MKP mindkét 

táborral tárgyalni fog. A legutóbbi parlamenti választásokon a párt közel 110 ezer szavazatot 

szerzett, ami kevés volt a parlamenti küszöb átlépéséhez. Megyei szinten viszont továbbra is 

erősek. Az öt magyarok lakta megyéből háromban kormányoznak. Pozsony, Nagyszombat és 

Kassa megyében három megyei alelnökük van, emellett 41 megyei képviselővel is 

rendelkeznek. 

 

Vörös: „A kisiskolák finanszírozását nem kurtítja meg az állam” 
2017. február 16. – bumm.sk 

Tárcaközi egyeztetésre került az iskolák finanszírozásáról szóló törvény. A decemberben 

beterjesztett tervezet még arról szólt, hogy az Oktatási Minisztérium megszünteti a 250 

diáklétszám alatti iskolák kiegészítő támogatását. Vörös Péter, a Híd parlamenti képviselője, 

a parlament oktatási bizottságának tagja arról tájékoztatott, hogy koalíciós kollégáival 

decemberben egyeztetett erről a törvénymódosításról. „Kiderült, hogy a tárca azon dolgozik, 

hogy a finanszírozási törvényben eltörölje a 250 diáklétszám alatti iskolák kiegészítő 

támogatását, márpedig a mi iskoláink nagy része 250 létszám alatti.” – mondta el a képviselő. 

 

Egészéves rendezvénysorozattal emlékeznek Kodályra Szlovákiában 
2017. február 16. – bumm.sk 

Egész éven át tartó, koncertek, kiállítások, versenyek és egyéb rendezvények tucatjait 

magában foglaló rendezvénysorozattal emlékeznek Kodály Zoltánra a szlovákiai magyarok, a 

zeneszerző halálának ötvenedik évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében. 

 

...és leültek meg(nem)egyezni 
2017. február 17. – Új Szó 

A Híd még a tavalyi parlamenti választások után hívta meg az MKP-t egyeztetni, s már a 

tárgyalás időpontját is kitűzték, ám miután Bugár Béla pártja kormányalakításról kezdett 

tárgyalni a Smerrel és az SNSszel, az MKP lemondta a találkozót. A Híd meghívója 

ugyanakkor érvényes maradt, és Bugárék egy újabbat is küldtek az MKP székházába az elmúlt 

hetekben, amelyet Menyhárt József és a párt elnöksége végül el is fogadott. A Menyhárt 

József elnök, Őry Péter OT-elnök, Farkas Iván alelnök és Cziprusz Zoltán elnökségi tag 

alkotta delegáció így péntek délután látogat el a Híd pozsonyi székházába. A tárgyalás 

elsősorban a megyei választásokról, és a két párt esetleges szorosabb együttműködéséről szól 

majd, ám a pártok politikusainak legutóbbi nyilatkozataiból is kitűnik, rendkívül nehéz lesz 

megegyezniük. Bugár Béla, a Híd elnöke ugyanis a két párt közötti együttműködés 

próbájának fogja fel a megyei választáson való esetleges szövetséget. Menyhárt Józsefék 

azonban – mivel a régiókban erősebbek a Hídnál – határozott elképzeléssel érkeznek a 

találkozóra, ebben nem szerepel az, hogy minden járásban együtt fognak működni a Híddal a 

megyei választásokon. 
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Megoldatlan iskolafinanszírozási rendszer 
2017. február 17. – Új Szó 

Jövő csütörtökig lehet véleményezni az oktatási intézmények finanszírozását szabályzó 

törvény módosító javaslatát. A tervezet számos területen előrelépés, viszont a korábbi 

ígérettel ellentétben nem került bele az alacsony létszámú iskolák finanszírozásának 

modellje, melyről egyébként Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkára az Új Szónak adott 

interjúban is beszélt. Nagy András, a Híd korábbi szóvivője májusban azt mondta, hogy csak 

komplex elemzés után tudják elmondani, hogy milyen koncepció alapján oldódhat meg a kis 

létszámú nemzetiségi iskolák sorsa. „A kisiskolák finanszírozásával kapcsolatos kérdésekről 

Peter Krajňák államtitkár egyeztetni fog a pénzügyminisztériummal” – állt a Híd tavaly 

májusi állásfoglalásában, a koncepció kidolgozását egyébként az oktatási tárca kisebbségi 

főosztályától várták. 

 

Egy lépéssel közelebb az iskolaépítéshez 
2017. február 17. – Új Szó 

A tizenhárom tagú testületből kilenc önkormányzati képviselő támogatta a csütörtöki ülésen 

a városi területrendezési terv módosítását, melynek jóváhagyásától a Boldog Salkaházi Sára 

Egyházi Iskolaközpont felépítése függ Szepsiben. „Már csak az építkezéshez szükséges 

engedélyezéseket kell beszerezni. A polgármesternek jogában áll megvétózni a képviselők 

határozatát, de mivel az ülésen egyértelmű döntés született, a képviselők letörhetik a 

polgármesteri vétót. Ha erre sor kerülne, akkor a törvények értelmében még harminc napot 

várni kellene, csak azután indíthatnánk el az engedélyeztetést” – mondta Köteles László, 

MKP-s önkormányzati képviselő. 

 

Šešelj: Nikolićnak semmi esélye az elnökválasztáson 
2017. február 16. – Pannon RTV 

Tomislav Nikolićnak semmi esélye sincs arra, hogy győzzön a szerbiai elnökválasztáson – 

mondta mai sajtótájékoztatóján Vojislav Šešelj, a Szerb Radikális Párt elnöke. Véleménye 

szerint a voksolás második körébe ő és Aleksandar Vučić, jelenlegi kormányfő jut majd be. 

Azt, hogy Nikolić is beszáll a választási ringbe, pozitívnak tartja, mert így biztosan lesz 

második forduló. Ennek ellenére nincs jó véleménnyel a mostani államfőről. 

  

Állítólag ezt kérte Nikolić Vučićnak írt levelében 
2017. február 16. – Pannon RTV 

Pártelnök és miniszterelnök – ezt a két pozíciót kérte állítólag Tomislav Nikolić azért cserébe, 

hogy Aleksandar Vučićot támogassa az elnökválasztáson. Egyes szerb honlapok szerint a 

miniszterelnökhöz kedden érkezett meg a levél a feltételekkel. Nikolić állítólag azt is elfogadta 

volna, ha Vučić helyett őt jelölik a haladók az államfői posztra. A nem hivatalos információk 

szerint a levél még a keddi elnökségi ülés előtt futott be. Az elnökség azonban Vučićot 
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támogatta, Nikolić pedig másnap, vagyis szerdán már arra tett utalást, hogy indulna az 

áprilisi választáson. Aleksandar Vučić továbbra sem reagált a történtekre.  

  

Zentán a Kárpát-haza Galéria kiállítása 
2017. február 16. – Pannon RTV 

Zentára érkezett a Kárpát-haza Galéria Boldogasszony című kiállítása, amelynek fővédnöke 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, védnökei pedig Msgr. dr. Pénzes János 

szabadkai megyéspüspök és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. 

 

Rászoruló gyermekeken segít a Katolikus Karitász Kárpátalján 
2017. február 16. - MTI 

Rászoruló gyermekeknek szánt ruhaneműt, tartós élelmiszereket és könyveket adott át 

csütörtökön a beregszászi járási Mezőváriban több mint 30 családnak a Katolikus Karitász és 

a Via et Vita Nagycsaládos Egyesület. A segélyezéssel kapcsolatban Écsy Gábor, a Katolikus 

Karitász országos igazgatója az MTI érdeklődésére telefonon elmondta: a segélyszervezet 

évek óta jelen van Kárpátalján, figyelemmel kíséri a fejleményeket és a helyi 

partnerszervezetei segítségével folyamatosan felméri az igényeket, hogy mire van leginkább 

szükség az adott helyzetben. 

 

Több mint 6 millió hrivnya kárt okozott az áradás Kárpátalján 
2017. február 16. - MTI 

A Kárpátaljai Megyei Tanács sajtótitkárának beszámolója alapján a megyében összesítették az 

elmúlt napok okozta áradásainak a veszteségeit, amely a felmérések alapján több mint 6 

millió hrivnyára (63,2 millió forint) rúgnak.  Az áradás csak az Ilosvai járási Bronykán 1,5 

millió hrivnya (16 millió forint) kárt okozott – nyilatkozta Viktória Szenhetovszka. A 

sajtótitkár kifejtette, hogy minden járásban különleges bizottságokat állítottak fel, amelyek 

feljegyeztek minden káresetet.  

 

Családi vállalkozások a Muravidéken – szakmai tanácskozás Muravske Toplicén 
2017. február 16. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Gazdasági Kamara és a Muraszombati Fejlesztési Központ szervezésében ma a 

Moravske Toplice-i Ajda szállodában szakmai tanácskozás zajlott a családi vállalkozások 

régiós helyzetéről. A jelenlévők elsősorban azon kérdésre keresték a választ, hogy miként 

lehet minél zökkenő mentesebben biztosítani a családi vállalkozás átvitelét a következő 

generációra. 
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Zágráb: ülésezett az országos Kisebbségi Tanács 
2017. február 16. – Huncro.hr 

Múlt csütörtökön tartotta soros ülését az Aleksandar Tolnauer vezetésével működő országos 

Kisebbségi Tanács. Napirenden többek között az idei évre vonatkozó program, valamint a 

pályázatokat elbíráló bizottság ügyrendje volt. Jankovics Róbert, az országos Kisebbségi 

Tanács magyar tagja szerint az idei pályázatokra megközelítőleg ugyanannyian jelentkeztek, 

mint tavaly, de az igényelt összeg jóval nagyobb, mint az előző évben volt. 

 

Az eredményekről és a tervekről szólt a közgyűlés 
2017. február 16. – Huncro.hr 

A HMDK sepsei alapszervezete a hétvégén tartotta évi közgyűlését. Összefoglalták az elmúlt 

évi tevékenységet, valamint az idei terveket is ismertették. A HMDK-alapszervezet 

tevékenységét Rabbi Ferenc, az alapszervezet elnöke foglalta össze. Rendezvényeik közül 

külön kiemelte a vidám estet és a kórusszemlét, hozzátéve, hogy a tervezett programokat 

maradéktalanul sikerült megvalósítaniuk. Eredményesen működött a népdalkörük is, 

amelynek az elmúlt évben kilenc fellépése volt. A kórus tagjait külön is megdicsérte, amiért 

lelkesen járnak a próbákra, fellépéseikkel pedig a szervezet hírnevét öregbítik. 

 

Telt házas magyar bál Vukováron 
2017. február 16. – Huncro.hr 

Múlt szombaton került sor a HMDK és a Vukovári Magyarok Egyesülete szervezésében a 

sorrendben kilencedik vukovári magyar bálra. A rendezvényt a HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági 

Kultúregyesületének tánccsoportja nyitotta meg a palotással. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 16. – Kossuth Rádió 

Többhónapos késéssel, de elindult a Sokszínű Európa program. Pályázni a 

hónap végéig lehet. 

Február végéig lehet pályázni a "Sokszínű Európa" programban, amelyet Gál Kinga és Csáky 

Pál néppárti EP képviselők dolgoztak ki. A javaslat lényege, hogy a többnyelvű kulturális, 

oktatási és képzési céllal létrejövő programok kapjanak támogatást olyan európai régiókban, 

ahol a nemzeti kisebbségek jogai máig a háttérbe szorulnak.  Az 1 millió euró keretösszegű 

programban  önkormányzatok, civil és ifjúsági szervezetek, iskolák, illetve a magánszektor 

képviselői pályázhatnak különböző események, rendezvények megszervezésére, amelyek célja 

helyi és regionális szinten a sokszínűség fenntartása és a diszkrimináció  
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felszámolása. Csáky Pállal a Határok nélkül pozsonyi tudósítója beszélgetett. 

 

Idén bővül a helyszínek és az ösztöndíjasok száma 

Február 15-től ismét lehet pályázni a Körösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor programban. 

Évente 100 fiatal indul el a világ 25 országába, hogy felvegye a magyar diaszpóra 

szervezeteivel, oktatási intézményeivel, egyházaival a kapcsolatot, és segítse munkájukat. Ők 

a Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasok. Ezzel a programmal párhuzamosan a Kárpát-medence 

szórványmagyarságát segítő programot is indított a Nemzetpolitikai államtitkárság. Az ebben 

résztvevő 50 fiatal a Petőfi Sándor ösztöndíjas. Idén az államtitkárság - némi változtatással 

hirdette meg a két program pályázatát. A sajtótájékoztató után a Határok nélkül munkatársa 

először Potápi Árpád János államtitkárt kérdezte az eddigi tapasztalatokról, elért 

eredményekről. 

   

Kárpátalján is könnyebb lehet a programszervezés - Megemelt összegre 

pályázhatnak idén a külhoni magyar fiatalok. 

Százmillió forinttal támogatja a kormány a külhoni ifjúsági közösségeket. A határon túli civil 

szervezetek és egyházi jogi személyek március 18-ig kérhetik ifjúsági programjaik 

támogatását, ami  hatalmas segítség a kárpátaljai magyar  közösségeknek is. 

  

Pályázatok Temesváron is - a Várbástya Egyesület írt ki identitásmegőrző 

tevékenységek támogatására pályázatot 

És még egy pályázatról, amit a temesvári Várbástya Egyesület írt ki identitásmegőrző 

tevékenységek támogatására.  A 200.000 forintnak megfelelő összegre civil szervezetek, 

egyházi intézmények, magánszemélyek egyaránt pályázhatnak. Az egyesület, a tavalyi sikeres 

bemutatkozás után, ebben az évben szeptember 22-e és 24-e között rendezi meg a második 

Temesvári Magyar Napokat. Mindez az egyesület legutóbbi közgyűlésén hangzott el. A 

tervekről a Határok nélkül tudósítója kérdezte az egyesület vezetőit. 

  

200 négyzetméteren 12 új tanterem 120 négyzetméteres aula - Elkészült a 

nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem új épülete 

Elkészült a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. A négyszintes, több mint 

2000 négyzetméteres ingatlanban összesen 12 tantermet rendeztek be, illetve ami eddig 

nagyon hiányzott, egy 120 fős aula is helyet kapott az épületben. Pálfi Józseffel, az egyetem 

rektorával beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

  

Beszédes számok - Délvidéken évek óta csökken a házasságkötések száma, de a 

válásoké nem! 
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A Házasság hetében sok szépet hallottunk a párválasztásról, a hűségről, és kitartásról. De 

sajnos a számok ennél sokkal beszédesebbek.  A Délvidéken öt éve kezdett csökkeni a magyar 

házasságkötések száma, s a statisztika szerint minden harmadik házasság válással végződik. A 

magyar párokra vonatkozó külön felmérések nincsenek, minderre a főként magyarok lakta 

települések adataiból következtethetünk.  

 

 

 

 


