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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: sosem szabad elfelejteni, ami történt 
2017. február 20. – MTI, Kormany.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Idők, 

Híradó.hu, Vajdaság.ma, Felvidék.ma, Webrádió, Figyelő, Kárpátalja.ma, Gondola.hu, 

OrientPress, Hír.ma, MNO 

Sosem szabad elfelejteni, ami a Gulágra hurcoltakkal történt - emelte ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára az emlékév zárásához és a kommunizmus áldozatainak 

emléknapjához kapcsolódó rendezvények hétfőn megnyitóján Budapesten. Potápi Árpád 

János elmondta: a kutatók 700 ezer és 1,1 millió közé teszik azon magyar állampolgárok 

számát, akiket a második világháború után elhurcoltak a javító munkatáboroknak nevezett 

intézményekbe. Ott "a fizikai megsemmisítés volt az egyik cél", így nyugodtan mondhatjuk 

azt is, hogy ezek koncentrációs táborok voltak - jelentette ki. Felidézte: több embert csak 

Németországból és Japánból hurcoltak el, vetettek hadifogságba, ami a lakosságszám arányai 

alapján azt mutatja, hogy ez a fajta megtorlás leginkább Magyarországot sújtotta. A Gulágra 

hurcolt civilek között Kárpátalján és a Délvidéken különösen sok volt a magyar és a német 

ajkú, utóbbiak aránya különösen magas volt a dél-dunántúliak között - mondta. Megjegyezte, 

már a háború alatt, 1944-ben megkezdődött a polgári lakosság "összeterelése" és 

Szovjetunióba vitele. 

 

Tanúként hallgatták meg Tőkést a forradalomügyben 
2017. február 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Magyar Idők, 

Magyar Nemzet 

Tanúként hallgatta meg Tőkés László európai parlamenti (EP) képviselőt a román katonai 

ügyészség hétfőn az 1989-es romániai forradalom ügyében. A „forradalom szikrájaként” 

emlegetett Tőkés László a magyar közmédiának elmondta, maga is csaknem három évtizede 

szorgalmazza, hogy megtörténjen az igazságszolgáltatás mind a forradalom idején elkövetett 

erőszakos cselekmények, mind az 1990-es bányászjárás és a marosvásárhelyi fekete március 

ügyében. Az EP-képviselő elmondta: a katonai ügyész kérdései az 1989. december 22. és 30. 

közötti, vagyis Nicolae Ceaușescu rendszerének bukása utáni időszakra vonatkoztak, az 

erőszak ugyanis akkor szedte a legtöbb áldozatot, jóval többet, mint a bukáshoz vezető 

tüntetések idején. „Magam is úgy érzem, hogy ebben a felelősség az új hatalmat terheli, amely 

Ion Iliescu nevéhez köthető” – jelentette ki Tőkés László. 

 

Székely szabadság napja: futószalagon törlik a bírságokat 
2017. február 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Idők, 

Magyar Hírlap 

Az első fokon eddig tárgyalt közel hetven ügy mindegyikében jogtalannak találta és 

érvénytelenítette a bíróság azt a bírságot, amelyet a csendőrség rótt ki a székely szabadság 

napja alkalmából tavaly tartott marosvásárhelyi felvonulás és tüntetés szervezőire és 
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résztvevőire - közölte a Marosszéki Székely Tanács hétfői közleményében. Az MTI 

beszámolója szerint a pereskedés fejleményeiről Kincses Előd, a megbírságoltak ügyvédje 

számolt be a székely tanács hét végén tartott marosvásárhelyi gyűlésén. Hozzátette azonban, 

hogy a csendőrség valamennyi esetben élt a fellebbezés jogával, és másodfokon még egyetlen 

ügyet sem tárgyaltak. 

 

Barakkba zárva - Életre ítélve című szombatig tartó egy hetes 
programsorozatával zárja a Gulág-emlékévet a Magyarság Háza 
2017. február 20. – MTI, Felvidék.ma, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Csibi Krisztina, az intézmény igazgatója az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában elmondta: 

a Magyarság Háza az emlékév során azt a feladatot vállalta, hogy szeptembertől néhány 

hónap alatt több tucat külhoni magyar városba, faluba juttatja el a Veritas Történetkutató 

Intézet Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című vándorkiállítását. A megnyitók 

alkalmával olyan koncerteket, színházi előadásokat és drámapedagógiai feldolgozásokat is 

szerveztek, amelyekkel a fiatalabb korosztály számára igyekeztek bemutatni a korszak 

történelmi eseményeit. 

 

Tamás Sándor a Wass Albert-utcanévügyről: ez boszorkányüldözés 
2017. február 20. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Nevetséges ügynek tartja a kézdivásárhelyi Wass Albert utcanév ügyében indított bűnvádi 

eljárást Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke, aki szerint ez a magyar 

közösség megfélemlítésére tett kísérlet. A tanácselnök elmondta: nevetséges az ügy, de 

aggodalomra is van okunk, „hiszen soha nem tudhatjuk, mikor szúrnak hátba”. Tamás 

Sándor azt is elmondta: a bűnvádi eljárás okafogyott, hiszen, amikor a prefektus jelezte, hogy 

jogi akadályok merültek fel az utcanév kapcsán, visszavonták a vonatkozó határozatot. 

„Érthetetlen ez a boszorkányüldözés. Ilyen alapon ellenem is indíthatnak bűnvádi eljárást, 

hiszen otthon Wass Albert-köteteket rejtegetek, sőt olvasok” – fogalmazott az önkormányzat 

elnöke. Tamás Sándor nem hiszi, hogy ebből komoly ügyet tudnak kreálni, de szerinte ez már 

elég ahhoz, hogy önkormányzati alkalmazottakat meghurcoljanak, holott ők csak a 

feladatukat végezték. 

 

Cristian Pîrvulescu: Liviu Dragnea nem fog beletörődni abba, hogy börtönbe 
kerülhet 
2017. február 20. – maszol.ro 

„Naivitás azt hinni, hogy a jelenlegi parlamenti többség jóhiszeműen módosítja majd a 

büntetőjogot, megőrizve az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző szervek eddigi hatékonyságát” 

– jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Cristian Pîrvulescu. A Bukaresti Egyetem 
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politikatudományi karának dékánja ezt azzal magyarázza: Liviu Dragnea nem fog beletörődni 

abba, hogy börtönbe kerülhet. 

 

Így ünnepli Mátyás király születésnapját az RMDSZ 
2017. február 20. – maszol.ro 

Díjazással, táncelőadással és rendhagyó versmondással ünnepeli Mátyás király születésnapját 

csütörtökön a Kolozs megyei RMDSZ. "Az előző évektől eltérő műsort szervez a Kolozs 

megyei RMDSZ csütörtökön, 4 órai kezdettel Kolozsvár Főterén, a Mátyás szoborcsoport 

előtt. Az eseményen kiállításra kerülnek a gyerekek által beküldött rajzok, illetve a Mátyás 

király álruhában pályázatra beérkezett munkákat is itt díjazzák, és sok más érdekes program 

van készülőbe" - olvasható a közleményben. 

 

Újabb magyarországi támogatást kapott a kommandói iskola  
2017. február 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Közel fél millió forintos támogatást kapott a leégett kommandói iskola a hétvégén megtartott 

jótékonysági veszprémi megyebálon, illetve további 500 ezer forintot a Zala Megyei 

Közgyűléstől. A Kovászna megye testvérmegyéitől kapott összeget az intézmény felszerelésére 

fordítják. A veszprémi megyebálon részt vevő Kovács Ödön, Kovászna megye menedzsere 

elmondta, örömmel fogadják a példaértékű támogatást, hiszen a januárban leégett 

kommandói iskola felépítéséhez és felszereléséhez minden segítségre szükség van.  

 

Hatszáz tagú kórus tiszteleg Kodály emlékére a csíksomlyói Nyeregben 
2017. február 20. – maszol.ro 

Erdélyi és magyarországi kórusok összevonásával tisztelegnek Kodály Zoltán emlékére idén 

augusztus 26-én a csíksomlyói Nyeregben. A magyar kormány által támogatott esemény része 

a zeneszerző halála 50. évfordulójára dedikált magyarországi emlékévnek. 

 

Kotleba Érsekújvár után Rimaszombatot vette célba 
2017. február 20. – Felvidék Ma 

Marián Kotleba Dél-Szlovákia felé vette az irányt, írja a Denník N napilap. Érsekújvár után, 

ahol az év elején nem engedte a város, hogy Kotleba pártja a helyi kultúrházban tartsa meg a 

rendezvényét, március 14-én Rimaszombatban ünnepelnék a háborús szlovák állam 

kikiáltásának évfordulóját, és annak volt elnökét, Jozef Tisót. 

 

A Szent László-év ikerjelképe és emlékzászlója 
2017. február 20. – Felvidék Ma 

Az idén emlékezünk meg Szent László királyunk trónra lépésének 940. évfordulójáról, s 

egyben arról, hogy III. Béla 825 évvel ezelőtt szentté avattatta Árpád-házi királyunkat. A 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága ebből az alkalomból 2017-et  
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Szent László-emlékévvé nyilvánította. Ebből az alkalomból beszélgettek Okos Mártonnal, a 

Szent László-emlékév tanácsadó testületének tagjával. 

 

Zoboralja kincseiből kell építkeznünk 
2017. február 20. – Felvidék Ma 

Kulmon Angelika tájépítész, a 2016-os külhoni fiatal magyar vállalkozók éve pályázat egyik 

felvidéki nyertese, s egyben az egyetlen zoboralji résztvevője. Angelika fontosnak tartja a 

közösség építését, a magyar kulturális örökség megőrzését és a fiatalokkal való 

kapcsolattartást a Felvidéken. 

 

Sikeresen pályázott a Selye János Egyetem – új szakkönyvek az Egyetemi 
Könyvtárban 
2017. február 20. – bumm.sk 

A 2016-os év első felében kerültek meghirdetésre a Szlovák Művészeti Alap (Fond na podporu 

umenia) pályázati kiírásai. A Selye János Egyetem több - az Egyetemi Könyvtárat érintő - 

pályázatot adott be, melyek közül a könyvállomány bővítését megcélzó kérvény pozitív 

elbírálásban részesült. 

 

Anyanyelvet nem vált az ember 
2017. február 21. – Felvidék Ma 

A dunaszerdahelyi.sk városi hírportál kampányt indít az anyanyelvű iskolák 

népszerűsítéséért. A csallóközi városban több intézmény várja a gyerekeket, köztük 

háromban magyar nyelven folyik az oktatás. 

 

Új Vajdasági Fejlesztési Ügynökséget alapítanak 
2017. február 20. – Pannon RTV 

Várhatóan április 30-án szűnik meg a Tartományi Beruházásserkentő Alap. Helyette a 

Tartományi Kormány új Vajdasági Fejlesztési Ügynökséget alapít, amelynek célja a 

beruházók támogatása, ezáltal új munkahelyek létrehozása. Az új ügynökségben a tervek 

szerint összekapcsolják az eddigi ernyőszervezeteket. Ez jelentős adminisztrációs 

megtakarítást jelenthet. Az egyik fő cél az, hogy a hazai és a külföldi beruházók egy helyről 

kapjanak támogatást a befektetésekhez. 

 

A VMSZ Tanácsa döntött: Vučić köztársasági elnökjelöltségét támogatja 
2017. február 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a párt Tanácsa elé terjesztette az 

Elnökség által meghozott döntést, miszerint a VMSZ a köztársasági elnökválasztáson 

Aleksandar Vučićot támogassa. Az elmúlt időszak számos olyan, a szerb belpolitikát, az 

ország jövőjét, a régió stabilitását és a vajdasági magyarságot is közvetlenül érintő kérdést 

hozott felszínre, amelyek politikai megoldása a jövő felé tekintő Szerbia képét mutatta – 
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tiszteletben tartva a vajdasági magyar közösség sajátos identitását. A Vajdasági Magyar 

Szövetség Tanácsa a pártelnök által vázolt témákat végigtárgyalva, egyhangúlag határozott 

arról, hogy a magyar közösség egységének és politikai erejének megtartása céljából, ország 

jövőjét és politikai stabilitását szem előtt tartva, Aleksandar Vučić köztársasági 

elnökjelöltségét támogatja. 

 

Nikolić nem indul az elnökválasztáson 
2017. február 20. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Nem indul második elnöki mandátumáért Tomislav Nikolić, Szerbia jelenlegi államfője – 

tudta meg a Szerbiai RTV. Azután döntött így Nikolić, miután ma találkozott Aleksandar 

Vučić kormányfővel, a haladók elnökjelöltjével, és az elnökválasztásról is egyeztettek. A 

találkozón elsődlegesen politikai-biztonsági kérdésekről volt szó. Megállapították, hogy a 

régióbeli és az ország stabilitása érdekében egységesség, közös fellépés szükséges. Az elnök és 

a miniszterelnök a megbeszélésen eddigi együttműködésüket Szerbia szempontjából 

fontosnak, sikeresnek és jelentősnek találták. Abban egyeztek meg, hogy a továbbiakban is 

szoros együttműködést folytatnak egymással. 

 

Szó sincs semmiféle funkcióelosztásról 
2017. február 20. – Pannon RTV 

Egyáltalán nem volt szó semmilyen jövőbeli funkcióelosztásról Tomislav Nikolić és 

Aleksandar Vučić hétfői megbeszélése során – írta közleményében a jelenlegi elnök 

médiakapcsolatokért felelős szolgálata. Nem ez volt a találkozó témája – tették hozzá. A 

közleményt azért küldték, mert néhány médium azt jelentette meg, hogy Nikolić és Vučić 

megbeszélése arról szólt, ki milyen funkciót tölt majd be az államfőválasztás után. 

 

Dačić üdvözölte Vučić és Nikolić megegyezését 
2017. február 20. – Pannon RTV 

Vučić és Nikolić megegyezése jelentős Szerbia stabilitása szempontjából az elkövetkező 

időszakban – mondta Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke, a kormány alelnöke, 

külügyminiszter. Vučić és Nikolić abban egyeztek meg, hogy szoros együttműködésben 

politizálnak a jövőben – ezt üdvözölte Ivica Dačić. Nikolić a megbeszélés után közölte 

határozatát, hogy nem indul az áprilisi elnökválasztáson. Azt is elmondta, Vučić 

elnökválasztási győzelme után lesz szó a funkciókról. 

 

Beregszászon járt a VOSZ küldöttsége  
2017. február 20. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) vezetőségének meghívására a 

napokban Kárpátaljára látogatott a magyarországi Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetségének (VOSZ) küldöttsége. A két szervezet képviselői együttes ülést tartottak a 

Rákóczi Főiskolán, melyen a további együttműködés elmélyítéséről tárgyaltak. Virág László, a 
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KMVSZ elnöke arról szólt, hogy mindkét szervezet számos olyan téren nyitott az 

együttműködésre, melynek eredményeként mind több magyarországi vállalkozó érdeklődését 

lehet felkelteni a Kárpátaljára irányuló befektetések iránt. 

 

Budapestre kirándult az AMAPED 
2017. február 20. - Volksgruppen 

Az AMAPED Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete a tavalyi évben egész 

rendezvénysorozat keretében emlékezett meg az 1956-os eseményekről, többek között 

kiállítást rendeztek, de színdarabot is bemutattak a diákokkal. Most az emlékév lezárásaként, 

mintegy jutalomként is, budapesti kiránduláson vehettek részt a tanulók. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 20. – Kossuth Rádió 

Az MKP és a Most-Híd az őszi megyei képviselő-választásra készülnek 

Nem kampányolnak egymás ellen, fontosnak tartják az együttműködést és lesz az 

egyeztetésnek folytatása  -  így foglalható össze a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyes párt idei első egyeztetésének  lényege. A pártok az őszi megyei 

képviselő-választásra készülnek. A hétvégi megbeszélésről készült Haják Szabó Mária 

összeállítása. 

Marosszék Székely Tanácsának hétvégi ülésén a Székely Szabadság Napjának 

előkészületeiről tanácskoztak 

Marosszék Székely Tanácsának hétvégi ülésén a Székely Szabadság Napjának előkészületeiről 

tanácskoztak. A megbeszélésen jelen volt Kincses Előd ügyvéd is, aki beszámolt azokról a 

jogorvoslati eljárásokról, amelyeket a tavalyi csendőrségi bírságolások ellen indítottak.  

Immár a második vajdasági magyar párt döntött, hogy Alekszandar Vucsity 

kormányfő támogatásáról a közelgő szerbiai elnökválasztáson 

Immár a második vajdasági magyar párt döntött, hogy Alekszandar Vucsity kormányfő 

támogatásáról a közelgő szerbiai elnökválasztáson. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

Intéző Bizottság ülésén állást foglaltak az 1944-es ártatlan újvidéki és járeki magyar áldozatok 

emlékének a megőrzésével kapcsolatban is. Csorba Béla pártelnök sajtótájékoztatóján  járt a 

Határok nélkül munkatársa. 

Új határátkelők a román-magyar határon 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2826806/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-20_18:30:00&ch=mr1
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A trianoni határ meghúzása előtt évszázadokon át azon az úton közlekedtek az emberek a 

Pártiumból Debrecen irányába, amelyet ideiglenesen szombaton adtak át a forgalomnak. 

Három éves Csipkerózsika-álmából ébresztette fel az Európai Unió az elkészített portalanított 

utat azzal, ha nem használja Románia, akkor vissza kell fizetni a befektetett összeget. A 

szombaton megnyitott 10 alkalmi határátkelő közül a Határok nélkül munkatársa az Ömböly 

és Szaniszló között készítette összeállítását. 

Több tucatnyian voltak kíváncsiak a Biharfélegyháza és Pocsaj közötti alkalmi 

határátkelő megnyitására 

Több tucatnyian voltak kíváncsiak a Biharfélegyháza és Pocsaj közötti alkalmi határátkelő 

megnyitására. A települések önkormányzata évekkel ezelőtt közösen pályázott a két községet 

összekötő út megépítésére a román-magyar határ menti együttműködési programban. Az út 

öt éve készült el.  

5-8 perc alatt kétezer lejt lehet keresni az Erdélyi Humorfesztiválon 

5-8 perc alatt kétezer lejt lehet keresni az Erdélyi Humorfesztiválon. Nem is kell mást tenni, 

mint megnyerni a stand up versenyt! Sajtótájékoztatón ismertették a 14. Erdélyi 

Humorfesztivál újdonságait a szervezők. A verseny és néhány ismert humorista - köztük a 

Humorfeszt-alapító Szomszédnéni Produkciós Iroda fellépése mellett idén Székely Csaba 

darabbal bővül a kínálat. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 


