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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a kommunizmus véget vetett a jog és a rend uralmának 
2017. február 25. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu, Magyar Idők, InfoRádió, Vajdaság.ma, 

Webrádió, Hírek.sk 

A kommunizmus hatalomra jutásával Magyarországon "elköszönt az a világ, ahol a jog és a 

rend uralkodott" - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott szombati 

központi megemlékezésen Újbudán, az 1945-56 között kivégzettek emlékművénél. Mint 

mondta, a társadalom megfélemlítését és a zsarnokság megteremtését célzó rendszer azért 

bukott el, mert ellenálltak neki "titkos szigetek", "a lélek és a gondolat várait", amelyeket 

megbéníthatott ugyan, de el nem pusztított a diktatúra. A szabadságot és a hazaszeretetet 

nem lehet eltiporni, mert azok a lélek legbelsőbb rejtekeiben őrződnek. Ennek volt 

köszönhető, hogy mi, magyarok nem törődtünk bele a megváltoztathatatlanba, hanem 

felálltunk, és ölre mentünk a világ egyik legnagyobb katonai hatalmával - mondta az 1956-os 

forradalomra utalva a szónok. 

 

Indul a külhoni magyar családi vállalkozások éve 
2017. február 24. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, hirado.hu, hirek.sk, Felvidék Ma, 

Krónika, Magyar Demokrata, Vajdaság.ma, Webrádió, Határok Nélkül 

Speciális képzések, Kárpát-medencei körút és kutatás is szerepel a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve programelemei között – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár az idei tematikus esztendő nyitórendezvényén Balatonalmádiban. A 

tanácskozáson közel kétszáz külhoni magyar vállalkozó vesz részt a Kárpát-medence 

régióiból.  Az államtitkár felidézte, hogy az idei tematikus évről a Magyar Állandó Értekezlet 

legutóbbi ülésén döntöttek az államtitkárság javaslatára, és lebonyolítására 1 milliárd forint 

áll rendelkezésre. Ez eddig a legnagyobb forrás, és azt szeretnék, ha a gazdaságfejlesztésnek a 

motorjai lennének a külhoni magyar vállalkozások – jelezte. Célcsoportok azok a családok, 

ahol két vagy több generáció dolgozik, a korábbi generáció alapította és a következő folytatja 

a munkát, illetve az adott generáció több tagja dolgozik a vállalkozásban. A tervezett 

programelemek között említette tavasszal és ősszel Kárpát-medencei körút szervezését. 

Tavasszal többgenerációs családi vállalkozásokkal és külhoni magyar családi vállalkozókkal 

találkoznak, családi vállalkozói tréninget tartanak, ősszel ágazat-specifikus és 

vállalkozásfejlesztési tréningek lesznek. 

 

Magyar Levente: három év alatt mintegy 30 milliárd forint hasznosul Kárpátalja 
gazdaságfejlesztésére 
2017. február 23. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja, Vajdaság Ma 

Kárpátalját hosszútávon fenntartani képes fejlesztések valósulhatnak meg a térséget érintő 

mintegy 30 milliárd forint keretösszegű gazdaságfejlesztési program segítségével - jelentette 
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ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a 

Bedeco Kft. csomagolóüzemében tett látogatásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpán 

csütörtökön. Magyar Levente emlékeztetett, a kabinet 2016-ban hirdette meg Kárpátalja 

gazdaságfejlesztését célzó programját, az erre szánt keretösszeg három éven belül, azaz 2018-

ig használható fel. Elsősorban az élelmiszeripar területén tevékenykedő vállalkozásoknak 

nyújtható ez a támogatás, de a kormány azokat az ipari vállalkozásokat is segíteni kívánja, 

amelyek számos munkahelyet biztosítanak a Kárpátalján élő magyarok számára - közölte az 

államtitkár. 

 

Újabb közös kormányülések? 
2017. február 27. – Pataky István – Krónika 

A jelek szerint a magyar és a román kormány egyaránt érdekelt a kétoldalú államközi viszony 

javításában, az első lépést ez irányban Szijjártó Péter és Teodor Meleșcanu teheti meg a mai 

budapesti külügyminiszteri találkozón. Különös rangot ad a román diplomácia vezetője 

látogatásának, hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) színeiben politizáló 

tárcavezetőt előadásra kérték fel a magyar nagykövetek szokásos évi értekezletén. A Krónika 

bukaresti külügyi forrásokból úgy értesült, Meleșcanu egyebek mellett azt is felveti magyar 

partnerének, hogy a kétoldalú viszony bizalmi jellegének erősítése érdekében térjenek vissza 

a 2000-es évek második felében működő közös kormányülések gyakorlatához. A magyar 

kormány jelenleg is tart ilyen jellegű egyeztetéseket több szomszédos országgal is. 

 

Magyarul is „tud" a Kolozs megyei turisztikai applikáció 
2017. február 24. – Krónika, transindex.ro 

Cluj Tourism App néven a megyébe látogató turistáknak szánt ötnyelvű, interaktív 

alkalmazást fejlesztett ki a Kolozs Megyei Tanács. A Kolozs Megyei Tanács pénteki 

közleménye szerint a most bemutatott applikáció információkat nyújt a Kolozs megyei 

látnivalókról, útvonalakról, szállás-, étkezési és szórakozási lehetőségekről, a 

tömegközlekedésről és egyéb hasznos szolgáltatásokról. A románul, magyarul, angolul, 

franciául és németül elérhető alkalmazás ingyen letölthető, online és offline módban egyaránt 

használható. 

 

IRES: magyar államfőt választana a romániaiak 37 százaléka 
2017. február 24. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Egy friss közvélemény-kutatás szerint adott körülmények között a romániai lakosság 37 

százaléka választana magyar államfőt az ország élére. Az IRES közvélemény-kutató 

társaságnak a kisebbségekhez való viszonyulás kérdéseit vizsgáló, január 31. és február 2. 

között készített reprezentatív felmérését a Sinteza kolozsvári folyóirat közölte pénteki 

számában. Az államfőre vonatkozó kérdés pedig azoknak a kérdéseknek a sorában jelent meg, 

amelyekkel bizonyos kisebbségi csoportok társadalmi elfogadását próbálták mérni a kutatás 

készítői. A kérdéssorból az derült ki, hogy a megkérdezettektől eltérő szexuális orientációjú 
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személyekkel, továbbá a romákkal szembeni elutasítás a leghangsúlyosabb. A magyaroknál 

jobb a megítélése a németeknek, a testi fogyatékkal élőknek, az időseknek, a fiataloknak, 

valamint a megkérdezettől eltérő vallásúaknak. A válaszokból kiderül, hogy adott esetben a 

megkérdezettek 44 százaléka választana magyar polgármestert, 37 százaléka magyar 

államfőt, és 47 százaléka magyar parlamenti képviselőt. 

 

Zilahon tartja „irányt mutató” kongresszusát az RMDSZ 
2017. február 24. – maszol.ro 

Zilahon tartja május 13-án kongresszusát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség – 

jelentette be pénteken Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök. Mint emlékeztetett: a Szövetség idei 

kongresszusának a tétje irányt mutatni a következő két esztendőre, számot adni arról, hogy 

mit sikerült megvalósítani a parlamenti választást követő időszakban. 

 

Borboly Csaba az RMDSZ újraalakult Országos Önkormányzati Tanácsának 
elnöke 
2017. február 24. – maszol.ro 

Az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) legfőbb feladata a parlamenti képviseleti munkát 

úgy kiegészíteni, hogy az RMDSZ két frakciója olyan törvényeket kezdeményezhessen, 

amelyek valós segítséget jelentenek az önkormányzatok működésében, a helyi közösségek 

jólétének biztosításában – hangzott el a testület pénteki újraalakuló ülésén, amelyen Borboly 

Csabát választották elnökké. Az újrázó elnök kifejtette: a jogszabályalkotásba való beleszólás, 

a szakmai egyeztetések, fórumok szervezése képezte az elmúlt mandátum munkájának nagy 

részét, az OÖT által elkészített szakanyagok pedig nagyban hozzájárultak az RMDSZ 

törekvésihez. Mint kiemelte: az elmúlt időszak egyik nagy sikere, hogy a regionalizációval 

kapcsolatos szövetségi álláspont mögé 13 másik, román többségű megye is felsorakozott. 

 

Külhoni magyar birkózók is szőnyegre léphetnek az anyaországi bajnokságokon 
2017. február 24. – Krónika, MTI 

A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöksége lehetővé tette minden magyar 

állampolgársággal rendelkező határon túli versenyző számára, hogy részt vegyen az országos 

bajnokságokon. Németh Szilárd, az MBSZ elnöke a Szász Jenővel, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet vezetőjével tartott közös pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az 

elnökség múlt héten hozott határozatát hosszú egyeztető folyamat előzte meg. „A magyar 

birkózás valamennyi fontos szereplője elmondta véleményét és javaslatát a kérdésben, s 

ennek eredményeként kijelenthető, hogy a sportág egésze százszázalékig a döntés mögött áll" 

– jelentette ki pénteken Németh Szilárd. Az MBSZ 2015-ben kötött stratégiai megállapodást 

az intézettel, azzal a céllal, hogy a Kárpát-medence egészére terjesszék ki a magyar birkózást. 

A felek már akkor célként fogalmazták meg a határon túliak versenyzési lehetőségét a magyar 

bajnokságokon, a mostani döntéssel pedig megvalósulhat az is, hogy megfelelő teljesítmény 

esetén akár a magyar válogatottba is behívhatják ezeket a sportolókat. 
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Péter Ferenc az RMDSZ Maros megyei szervezetének új elnöke 
2017. február 24. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Péter Ferencet választották a Maros megyei RMDSZ elnökévé a szervezet pénteki tisztújító 

küldöttgyűlésén. A Maros megyei önkormányzat vezetője programjában a repülőtérért való 

lobbizást, a szórványközösségek támogatását, a más magyarlakta vidékekkel való kulturális- 

gazdasági kapcsolatok keresését és erősítését ígérte. Azt hangsúlyozta, hogy a választásokra 

időben kell elkezdeni a felkészülést, hatékonyabbá kell tenni a szervezet tevékenységét, 

fórumokat kell kialakítani a szakmai találkozásoknak, megbeszéléseknek, fel kell újítani a 

székházat, és olyanná tenni, ahová szívesen ellátogatnak a tagok, ahol jól érzik magukat az 

emberek. 

 

Elítéli Klaus Johannis Romániáját a csíkszeredai városvezetés 
2017. február 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Nehezményezi a polgármester, hogy a városi tanácson kívül álló okok miatt még mindig nem 

tudják elfogadni Csíkszereda éves költségvetését. A pénteki önkormányzati ülésen emiatt 16 

napirendi pontról nem tudtak dönteni. Egy állásfoglalásra is elvi beleegyezésüket adták a 

városatyák, amelyben tiltakoznak minden olyan eljárás ellen, amely sérti a kisebbségek 

alkotmányos jogait. 

 

A szülőket is kihallgatja a DNA a katolikus gimnázium ügyében 
2017. február 24. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A korrupcióellenes ügyészség a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum több 

diákjának a szüleit is beidézte és tanúként kihallgatta ezen a héten a tanintézménnyel 

kapcsolatos bűnvádi eljárás keretében. „Ez a Szekuritáté módszereit juttatja eszembe. 

Jönnek, kopogtatnak, hivatalos felszólítást ad át két rendőr, menjek vagy én vagy a férjem, 

mert a korrupcióellenes ügyészség minket is kihallgat” – mondta a Maszolnak egy neve 

elhallgatását kérő szülő, akinek a gyermeke a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Líceum tanulója. 

 

Katolikus gimnázium ügye: felháborítónak tartja az RMDSZ, hogy szülőket 
hallgat ki a DNA 
2017. február 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ felháborítónak tartja, hogy szülőket hallgat ki a Korrupcióellenes Ügyészség 

(DNA) a marosvásárhelyi Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium ügyében. 

„Az elmúlt három napban a DNA megkezdte a szülők kihallgatását: tanúként hívja be azokat, 

akik ezelőtt két évvel átíratták gyermekeiket a római katolikus gimnáziumba. Egyértelmű 

megfélemlítés zajlik a DNA részéről, amely elfogadhatatlan egy jogállamban" - áll az RMDSZ 

által kiadott közleményben.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46118
http://itthon.transindex.ro/?hir=46118
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Kommunizmus: erdélyi nemesi családok jártak a legrosszabbul 
2017. február 25. – Krónika, Magyar Nemzet 

Romániában a kommunizmus alatt az erdélyi nemesi családok jártak a legrosszabbul – 

mondta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Történettudományi Intézetének 

tudományos főmunkatársa a Magyar Nemzetnek. Stefano Bottoni a lap szombati számában 

megjelent írás szerint a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán elmondta, 150-200 

ezer ember került börtönbe, munkatáborba és kényszerlakhelyre 1948 és 1964 között 

Romániában. A szakértő arra is kitért, hogy az ősi erdélyi nemesi családok jártak a 

legrosszabbul a kommunista államformával. Már 1945-ben bevezették a földreformot, ami 50 

hektárban korlátozta a földtulajdon nagyságát. Emiatt sokan elmenekültek, otthagyták 

kastélyaikat. Aki maradt, az az országban ragadt, mert a határok lezárultak. 1949. március 3-

án pedig újabb csapást szenvedtek el: Románia-szerte majdnem négyezer családot szállítottak 

kényszerlakhelyre. 

 

Három hónapig monitorozzák a hétvégi magyar-román határátkelőket 
2017. február 25. – maszol.ro 

Három hónapig hétvégi nyitva tartással üzemelnek a múlt szombaton megnyitott új 

határátkelők a román–magyar határon, utána dől majd el, hogy melyiket állandósítják – 

hangzott el azon a megbeszélésen, amelyen Sergiu Bîlcea, az Arad Megyei Tanács alelnöke és 

Marin Bondar dandártábornok, a Román Határrendészet Nagyváradi Területi 

Parancsnokságának vezetője vett részt. 

 

Fiatalokat bántalmaztak Kolozsváron, mert magyarul beszéltek 
2017. február 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI 

Három fiatalt bántalmaztak szombat hajnalban a kolozsvári Szappany (Tipografiei) utcában, 

mert magyarul beszéltek az utcán – adta hírül a Ştiri de Cluj portál. A rendőrség nyomozást 

folytat az ügyben. A kolozsvári román hírportál azt írja, az incidens idején a helyszínen 

tartózkodó szemtanúk szerint egy csapat fiatal feltartóztatta az áldozatokat, mivel magyarul 

beszéltek. A szóváltás hamarosan fizikai erőszakba torkollt, és egy adott pillanatban az egyik 

támadó előrántott egy gázpisztolyt, amellyel először a levegőbe, majd az egyik magyar fiatal 

irányába lőtt, aztán fejbe verte áldozatát a fegyverrel. A három fiatalt a sürgősségre 

szállították, egyikük súlyosan megsérült. Az áldozatok feljelentést tettek. A rendőrség szerint 

nem volt etnikai színezete a szombat hajnalban történt kolozsvári utcai verekedésnek. 

 

Ejthetik a terrorizmus vádját a Beke Istvánék elleni perben 
2017. február 26. – maszol.ro, Krónika 

Beke István és Szőcs Zoltán feltételezett bűncselekményei büntetőjogi besorolásának 

megváltoztatását vetette fel a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két vezetője 

elleni bűnvádi per pénteki tárgyalásán a bukaresti táblabíróság. Beke István ügyvédje, Lică 

Dragoș Cristian a Maszolnak elmondta: ejthetik a terrorizmus vádját, de paradox módon ez 

megnehezíti a védelem dolgát.  
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http://www.kronika.ro/belfold/kommunizmus-erdelyi-nemesi-csaladok-jartak-a-legrosszabbul
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/fiatalokat-bantalmaztak-kolozsvaron-mert-magyarul-beszeltek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/77191-ejthetik-a-terrorizmus-vadjat-a-beke-istvanek-elleni-perben
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Ősztől máshol működhet 18 szacsvays osztály 
2017. február 26. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Tanács összevonással felszabadította a Ion Bococi-iskola Körös utcai épületét, 

ahová beköltözhet a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola 18 osztálya, ha az 

önkormányzat is rábólint. Minderről Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei 

szervezetének elnöke beszét pénteki váradi sajtótájékoztatóján. Arra hívta fel a figyelmet: a 

Szövetség az idei városi költségvetés-tervezetet érintő, erre vonatkozó kérést is iktatott, de 

mivel látta, hogy semmi érdemi változás nem történik, úgy döntött lépnie kell, és az 

ügyvezető elnökség, illetve szakemberek bevonásával a frakció egy olyan előterjesztést 

nyújtott be a magyar vezetésű Megyei Tanácsnak, hogy „szabadítson fel” infrastruktúrát. 

Ehhez tudni kell, hogy a városi úgymond normál oktatási hálózat a helyi önkormányzathoz 

tartozik, viszont a speciális a megyéhez. 

 

Szépvíz sem maradhat ki a Szent László-emlékévből 
2017. február 26. – szekelyhon.ro 

Tíz évvel ezelőtt kezdték el feltárni Szépvízen a valamikori Szent László-kápolnát, majd 

haranglábat építettek oda, korábban pedig – felvidéki és erdélyi településekről hozott földből 

– Szent László-dombot építettek és szobrot állítottak a lovagkirály tiszteletére. Amikor a 

magyar kormány a 2017-es évet Szent László-emlékévvé nyilvánította, rögtön jelentkeztek, 

hogy bekapcsolódnának a rendezvénysorozatba. „Jó érzés volt, hogy az emlékév központi 

megnyitóján Potápi Árpád János államtitkár beszédében azt mondta: ezennel megnyitják a 

2017-es Szent László-évet a Kárpát-medencében, amely Szépvíztől az Alpok lábáig tart. 

Azonkívül, hogy mi megtartjuk a hagyományos Szent László-búcsúnkat, szeretnénk 

hozzájárulni a Kárpát-medencei rendezvénysorozathoz, erre már szeptemberben 

benyújtottuk az igényünket” – magyarázta Ferencz Tibor, a község polgármestere, aki maga is 

részt vett meghívottként a február 17-ei Szent László-év központi megnyitóján. 

 

Wass Albert-ügy: a szándék is bűn 
2017. február 27. – Krónika 

Azért kell kivizsgálni a kézdivásárhelyi Wass Albert utcanév ügyet, mert sokan attól tartanak, 

hogy „a háborús bűnös által elkövetett atrocitások megismétlődnek”. Ezzel indokolta a 

Kovászna megyei prefektus, majd rá hivatkozva az ügyész, hogy miért indították újra a 

bűnvádi eljárást annak ellenére, hogy az utcanév-adásra vonatkozó határozatot már rég 

visszavonták. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke ismertette az indoklást, 

amelyben Sebastian Cucu prefektus kifejti, nem érthet egyet azzal, hogy lezárták az ügyet, 

hiszen a szándékot, hogy Wass Albertről nevezzenek el utcát, nyilvánosságra hozták, a 

határozat jelenleg is fenn van a kézdivásárhelyi önkormányzat honlapján, sőt még azt sem 

jelzik, hogy időközben visszavonták. 
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http://www.erdon.ro/osztol-mashol-mukodhet-18-szacsvays-osztaly/3390595
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szepviz-sem-maradhat-ki-a-szent-laszlo-emlekevbol
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Csak óvatosan az etnikai háttérrel 
2017. február 27. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „két, a médiában az elmúlt napokban nagy publicitást kapott 

állításról is kiderült, hogy nem (teljesen) felelnek meg a valóságnak, vagy legalábbis erős 

fenntartásokkal kell fogadni őket. Rögtön itt van a Kolozsváron az elmúlt hétvégén 

bekövetkezett incidens, amelyről egy helyi román portál meg nem nevezett szemtanúkra 

hivatkozva azt állította, hogy etnikai indítékok alapján történt. Az anyanyelvükön beszélő 

magyarokra támadó román agresszorról szóló leírás teljesen hitelesnek tűnt, a konfliktus akár 

így is történhetett volna, sajnos ugyanis az erdélyi magyarok jelentős része tanúsíthatja, hogy 

a hasonló esetek nem ritkák Romániában. Számtalan példával szolgálhatnánk valamennyien, 

hányszor nézték rossz szemmel, vagy küldtek el Magyarországra, ha magyarul beszéltünk az 

utcán, egyik-másik történet pedig szélsőséges esetben akár tettlegességig is fajulhatott. Úgy 

tűnik azonban, hogy a mostani történetnek nincs nemzetiségi színezete, legalábbis ha 

hihetünk a rendőrségnek és a feljelentő állításának, miszerint az összetűzést félreértés okozta. 

Persze tudjuk, hogy számos „félreértés” mögött nem egyszer szándékosság lapul, tiszta képet 

pedig akkor kapnánk, ha a történtek szenvedő alanya a nyilvánosság előtt „tenné tisztába” a 

dolgokat”. 

 

Döcögősen, de javul Magyarország és Románia viszonya  
2017. február 27. –  Veczán Zoltán – Magyar Hírlap 

Fontos látogatást tesz a román külügyminiszter hazánkban, és érezhetően pozitívabb az új 

kormány hozzáállása is. Ez kicsit javíthat az erdélyi magyarok helyzetén, a tüntetések és – 

paradox módon – George Soros neve viszont ronthat, és azt sem szabad elfelejteni, hogy 

Bukarest sosem tesz „ingyen” gesztusokat. A két ország kapcsolata fényesnek ugyan nem 

mondható, de egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy a média leírja – mondta el a 

Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Barabás T. János a szervezet pénteki 

rendezvényén hozzátette: van román magyarellenesség, és minden politikai konfliktus 

mögött ott vannak a történelmi sérelmek, ugyanakkor a gazdasági kapcsolataink jók. 

 

„Piszlicsáré ügyek miatt támadják az RMDSZ-t” 
2017. február 27. – Magyar Hírlap 

Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója a Magyar Hírlapnak adott 5 perce 

interjúban elmondta: A kormánypártot, a PSD-t elsősorban most nem a népszerűségvesztés 

foglalkoztatja, hiszen nagyon nehéz előrehozott választásokat kierőszakolni ma Romániában. 

Az RMDSZ két helyzetben lehet nekik most érdekes a Bukarest-Budapest közötti 

közvetítőszerepe mellett: tartalékként, ha jelenlegi partnerük, a liberális ALDE otthagyja 

őket, vagy ha alkotmányt akarnak módosítani, amihez kétharmados többség szükséges, és az 

RMDSZ-szel együtt ebből hatvannégy százalékuk már megvan.  
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http://magyarhirlap.hu/cikk/81050/Docogosen_de_javul_Magyarorszag_es_Romania_viszonya
http://magyarhirlap.hu/cikk/81050/Docogosen_de_javul_Magyarorszag_es_Romania_viszonya
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Szekeres Klaudia: előrelépés a kisebbségi alap, de nem indokolt a 
hurráoptimizmus 
2017. február 24. – hirek.sk 

Jóváhagyta a kormány a kulturális tárca által javasolt, a Most-Híd műhelyéből származó, 

Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvénytervezetet, s annak parlamenti megvitatását 

javasolja. Egyebek mellett a vonatkozó javaslatról, annak lehetséges előnyeiről és 

hátrányairól kérdezte a hirek.sk Szekeres Klaudiát, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 

jogászát, a kisebbségi bizottság egyik tagját. „Óvatosságra inteném a most túlságosan 

örvendezőket. Maga a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozása előrelépésnek számít, de nem 

lehet felhőtlen az örömünk. Pozitív irányú módosításokban reménykedünk, illetve ez ügyben 

a Kerekasztal tárgyalni kíván olyan parlamenti képviselőkkel, akiknek a segítségével mindez 

esetleg kivitelezhető. Mindazt, amit kezdettől fogva fontosnak tartunk, szeretnénk kiharcolni 

az itteni magyarság számára. Ha a parlament jóváhagyja a törvénytervezetet, akkor július 1-

től működhet a Kisebbségi Kulturális Alap, a támogatásokat pedig 2018-tól kezdené el 

nyújtani” – nyilatkozta Szekeres. 

 

Pártelnöki szinten tárgyalt az MKP és az SaS 
2017. február 24. – Felvidék Ma 

Komolyan veszik a Magyar Közösség Pártját a szlovák pártok. Csütörtökön Richard Sulík, az 

ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke tárgyalt az MKP székházában Menyhárt 

József MKP-elnökkel, aki erről a Felvidék Mának nyilatkozott: „Áttekintettük az 

együttműködési lehetőségeket. Ahogy korábban Igor Matovič, az Egyszerű Emberek és 

Független Személyiségek (OĽANO) vezetője, úgy Richard Sulík SaS-elnök is leszögezte, 

szeretné, ha az MKP-val megegyezés születne nemcsak a megyei, hanem a parlamenti 

választásokkal kapcsolatban is. Tehát nem csak erre az esztendőre szűkítve folytatunk 

eszmecserét. A mi prioritásaink világosak, ezek egyébként több területen fedik egymást az 

SaS és az OĽANO elképzeléseivel is. Konkrét döntés nem született, az országos elnökségen 

belül folytatjuk ezen kérdések megtárgyalását.” 

 

Megújult a madari templom tetőzete 
2017. február 24. – hirek.sk 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyolcezer eurós támogatással és jelentős önrésszel 

újult meg a 326 éves madari templom tetőzete. A tetőzet cseréje három hetet vett igénybe, és 

a teljes költség 17 690 eurót tett ki. 

 

Törvényes jogaink korlátozásának kivizsgálását kezdeményezik a civilek 
2017. február 24. – Felvidék Ma 

A Magyar Polgári Kör, a HVIM és a Somorja Hangja civil szervezetek folytatják küzdelmüket 

a felvidéki magyarok törvényes jogainak betartásáért. Ezzel kapcsolatban beadvánnyal 

fordultak Bukovszky László kisebbségi kormánybiztoshoz. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170223174755/Szekeres-Klaudia-elorelepes-a-kisebbsegi-alap-de-nem-indokolt-a-hurraoptimizmus.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170223174755/Szekeres-Klaudia-elorelepes-a-kisebbsegi-alap-de-nem-indokolt-a-hurraoptimizmus.html
http://felvidek.ma/2017/02/partelnoki-szinten-targyalt-az-mkp-es-az-sas/
http://www.hirek.sk/hitelet/20170224174305/Megujult-a-madari-templom-tetozete.html
http://felvidek.ma/2017/02/torvenyes-jogaink-korlatozasanak-kivizsgalasat-kezdemenyezik-a-civilek/
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Iskolabuszok a Csallóközben 
2017. február 25. – Új Szó 

Robert Kaliňák (Smer) belügyminiszter a Pravda napilapnak azt nyilatkozta, hogy tesztelni 

szeretnék az iskolabuszok bevezetését. Kaliňák véleménye szerint a Bős környéki 

településeken indulhat a próbaüzem. „A bősi vízerőmű miatt itt logisztikai gondok vannak az 

iskolába való bejárással. Először egy mikrobusszal tesztelnénk a modellt” – mondta a 

Pravdának Kaliňák. Az iskolabuszprojekttel kapcsolatban a napokban Érsek Árpád (Híd) 

közlekedési és Peter Plavčan (SNS-jelölt) oktatási miniszter már egyeztetett. Érsek Árpád 

tárcavezető egyelőre nem akart részletekbe bocsátkozni, azt viszont megerősítette, hogy 

kollégáival folyamatosan egyeztetnek a tesztelésről. Egyelőre azt sem akarta megerősíteni, 

hogy valóban a Bős környéki településeken indulhat be a próbaüzem.  

 

Németh Gabriella: Pozsony megyében minden magyar vonatkozású terv 
támogatást nyert 
2017. február 26. – hirek.sk 

Bő nyolc hónap múlva megyei választások lesznek Szlovákiában. A megyerendszerrel 

kapcsolatos változásokról és a végéhez közeledő megbízatási időszak fővárosi és Pozsony 

környéki magyarságot érintő legfontosabb eredményeiről, valamint az MKP további 

pártokkal tervezett regionális szintű, választások előtti együttműködéséről kérdezte Németh 

Gabriellát, a Magyar Közösség Pártja Pozsony megyei alelnökét a hirek.sk 

 

Nicholsonová: nem kell kulturális alap 
2017. február 27. – Új Szó 

Nem várt nyilatkozatot hozott az RTVS tegnapi vitaműsora, melynek témája a romák helyzete 

és az erről készült Amnesty International-jelentés volt. Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos 

(Híd) a romákkal kapcsolatos pozitívumként egyebek mellett a Kisebbségi Kulturális Alap 

tervezett létrehozását is megemlítette. Lucia Ďuriš Nicholsonová, a parlament SaS-es 

alelnöke viszont úgy vélekedik: addig, amíg a romák többsége ennyire rossz szociális 

helyzetben van, nem a kisebbségi kultúrára szánt összeget kellene emelni, ezt a pénzt is a 

romák felzárkózására kellene költeni. 

 

Magyarkanizsa: 17 millió dináros támogatás a Tartományi Nagyberuházási 
Igazgatóságtól 
2017. február 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A községi önkormányzat péntek délutáni közleménye szerint Magyarkanizsa község a 

Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság (TNI) pályázatán valamivel több mint 15.200.000 

dinár vissza nem térítendő támogatást kapott a horgosi ipari park kiépítése első fázisának a 

folytatására. A másik pályázaton 1.740.000 dinárt hagytak neki jóvá a kispiaci Művelődési 

Ház rekonstrukciójára. A támogatások odaítéléséről szóló szerződéseket a tegnapi nap 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/02/25/iskolabuszok-a-csallokozben
http://www.hirek.sk/itthon/20170225183007/Nemeth-Gabriella-Pozsony-megyeben-minden-magyar-vonatkozasu-terv-tamogatast-nyert.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170225183007/Nemeth-Gabriella-Pozsony-megyeben-minden-magyar-vonatkozasu-terv-tamogatast-nyert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21185/Magyarkanizsa-17-millio-dinaros-tamogatas-a-Tartomanyi-Nagyberuhazasi-Igazgatosagtol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21185/Magyarkanizsa-17-millio-dinaros-tamogatas-a-Tartomanyi-Nagyberuhazasi-Igazgatosagtol.html
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folyamán Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester írta alá a tartományi kormány 

épületében. 

 

Pásztor István: A vajdasági magyarságnak is a kiszámítható és hosszú távú 
stabilitás az érdeke 
2017. február 25. – Pannon RTV 

Az aktuális politikai helyzetről, az előző évi előrehozott parlamenti választásról, valamint a 

tavasszal esedékes elnökválasztásról tartott lakossági fórumot Belgrádban Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A beszélgetés során a pártelnök megindokolta, hogy a 

VMSZ miért támogatja Aleksandar Vučićot az államfőválasztáson, és arról is szó volt, hogy a 

VMSZ miért nem indított saját jelöltet. 

 

Közös álláspont a tanítóképzőben 
2017. február 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Közös célokat és irányt szabtak a fejlődésnek a szabadkai tanítóképző jelenlegi és korábbi 

vezetői a héten lezajlott felsőoktatási találkozón. Az MTTK alapítók, valamint jelenlegi és volt 

dékánjai megfogalmazták álláspontjukat a tervezett új képzések és a politikai érdekképviselet 

tekintetében. A megbeszélés legfontosabb témája az volt, hogy milyen mértékben határozta 

meg a mindenkori politika a tanítóképző létrejöttét, működését, fejlődését, illetve milyen 

mértékben járul hozzá a kar jövőjéhez – összegezte dr. Lepeš Josip a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar dékánja. 

 

Nem lesznek rendkívüli parlamenti választások 
2017. február 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Nem lesznek rendkívüli parlamenti választások Szerbiában, így döntött Aleksandar Vučić – 

tudta meg nem hivatalosan a Blic. A belgrádi napilap azt írja, ezt holnap fogja közölni a szerb 

miniszterelnök, illetve államfőjelölt, a napokban pedig megtudjuk az elnökválasztás pontos 

dátumát is. Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke ma kijelentette, hogy Aleksandar 

Vučićtyal korábban egyetértettek abban, hogy Szerbia politikailag stabil, és nincs szükség az 

időközi voksolásra. 

 

133 éves Tiszakálmánfalva 
2017. február 26. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Fennállásának 133. évfordulóját ünnepelte Tiszakálmánfalva. Az esemény alkalmából 

rendezett műsor a szülőföldön való boldogulásról szólt. A településen vendégül látták a falu 

alapítójának szülővárosából, Gesztről érkezett küldöttséget, és a testvértelepülés, Baks 

vezetőségét is. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=316313
http://pannonrtv.com/web2/?p=316313
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21186/Kozos-allaspont-a-tanitokepzoben-.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=316640
http://pannonrtv.com/web2/?p=316546
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Kárpátaljai tehetségek a kárpátaljai tehetségekért – Farsangi bál a Rákóczi-
főiskolán 
2017. február 26. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Jótékonysági farsangi bállal űzte el a telet a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola február 24-én Beregszászban. A tehetség kincs, 

aminek megmutatkozását és fejlődését segítenünk kell – vélik a program szervezői, akik az 

est bevételéből a kárpátaljai művészeti iskolák tehetséges fiataljait kívánják támogatni. 

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul tolmácsolta Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes, a bál fővédnöke jókívánságait, majd a kárpátaljai fővédnök, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke osztotta meg gondolatait 

a jelenlévőkkel. 

  

A mi feladatunk az emlékezés – Matl Péter-kiállítás nyílt Beregszászban 
2017. február 25. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

A Beregszászi Magyar Konzulátus és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet közös 

szervezésének köszönhetően Beregszászba is eljutott Matl Péter szobrász és festőművész 

Gulág témájú kiállítása. Az Ötösével című tárlatnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola adott otthont február 23-án. A kiállítást Szalipszki Endre, a Beregszászi Magyar 

Konzulátus főkonzulja nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a Gulágra való 

emlékezés nem kampányszerű Kárpátalján. A mindennapok része, hiszen majdnem minden 

családot érintettek 1944 őszének borzalmai.  

  

Kulin Judit a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének új elnöke 
2017. február 26. – karpatalja.ma 

Tizenhat évnyi elnökség után lemondott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári 

Alapszervezetének vezetői tisztségéről Tarics Zoltán. Az elnöki széket Kulin Judit foglalta el – 

tudatta Balogh Lívia, KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. Az alelnök 

szerepéről is döntés született a szervezet február 25-i közgyűlésén: a feladatkört ezentúl 

Keszler Mária látja el. 

  

Dobó István szülőföldjére érkezett  
2017. február 26. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Az egri vár hős kapitányának, Dobó Istvánnak állítottak ünnepélyes keretek között 

mellszobrot szülőhelyén, az ungvári járási Szerednyén. Az egri védő emlékét megörökítő 

szobor az általa kiépíttetett több, mint négy kilométer hosszúságú pincerendszer bejáratánál, 

a Leánka Agráripari Cég épületében kapott helyet. Az avatóünnepséget pénteken, február 24-

én tartották, melyen a Pro Cultura Keszthely-díjas alkotó, Túri Török Tibor személyesen is 

jelen volt. Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja felidézte Dobó 

István hősies életét és Szerednye történelmét, amelyet különböző legendák tesznek színessé. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/karpataljai-tehetsegek-a-karpataljai-tehetsegekert-farsangi-bal-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/karpataljai-tehetsegek-a-karpataljai-tehetsegekert-farsangi-bal-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-mi-feladatunk-az-emlekezes-matl-peter-kiallitas-nyilt-bereszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kulin-judit-a-kmksz-ungvari-alapszervezetenek-uj-elnoke/
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/dobo-istvan-szulofoldjere-erkezett
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Fókuszban a tehetség a színjátszás terén  
2017. február 26. - Kárpátinfo  

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosság támogatásával színjátszó tábort hirdet a Fókuszban a tehetség a 

színjátszás terén pályázati projekt keretén belül. A táborba 10-16 éves kor közötti iskolások 

jelentkezését várják. A tábor ideje: 2017. június 21–28. 

  

Diplomaosztó a magyar karon – első felvonás 
2017. február 24. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi 

Kara első ízben bocsátott ki humán szakirányon végzett, másfél évig tartó magiszteri 

képzésben részt vett diplomásokat. Tizenhárom fiatal vehette át várva várt „belépőjét” a 

nagybetűs életbe. Az ünnepséget dr. Zubánics László nyitotta meg. 

  

A kulcsszó: agrárium  
2017. február 26. – Kárpátinfo 

Az Ungvári Kereskedelmi és Iparkamara tanácskozó termében magyarországi, szlovákiai, 

csehországi, szlovéniai és ausztriai üzletemberek részvételével nemzetközi találkozóra került 

sor. Ezúttal azok a cégek képviselői jöttek el, akik mezőgazdasági termeléssel, az ilyen jellegű 

termékek feldolgozásával, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépek gyártásával, 

forgalmazásával, műtrágyák, vetőmagvak, csomagolóanyagok előállításával foglalkoznak. 

  

Hittel, elkötelezettséggel, szaktudással 
2017. február 26. – Kárpáti Igaz Szó 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (RFKMF) került megrendezésre a IV. 

Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia, mely ettől az évtől nevével dr. Ortutay 

Elemérnek állít emléket. A megnyitóra az intézmény központi olvasótermében került sor, az 

előadásokat két szekcióban, az olvasóteremben és a Győr teremben tartották. A konferencián 

többek mellett részt vett Demkó Ferenc, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye 

Beregszászi Magyar Kerületének helynöke. 

 

Őrvidék kollégium - projektbemutató 
2017. február 26. - Volksgruppen 

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány február 25-én Őrvidék kollégium címmel bemutatta 

kutatási projektjének eredményeit Felsőőrött, a református gyülekezeti teremben. A záró 

alkalmon a kollégium résztvevői az elmúlt évben az Őrvidéken végzett értékfeltáró 

munkájukat mutatták be. 
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http://www.hetilap.karpatinfo.net/hetilap/felhivasok/fokuszban-tehetseg-szinjatszas-teren-0
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=29813
http://www.hetilap.karpatinfo.net/hetilap/belfold/kulcsszo-agrarium
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=29816
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2827916/
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George Pataki lehet a következő amerikai nagykövet? 
2017. február 25. – Magyar Nemzet 

Egy ezerötszáz tagú, az Amerikai Egyesült Államokban munkálkodó magyar lobbicsoport 

levelekkel bombázta és bombázza a napokban Donald Trump amerikai elnök hivatalát. Azt 

kéri, fontolja meg New York állam korábbi kormányzójának, a magyar származású George 

Patakinak a kinevezését budapesti nagykövetté – tudta meg a Magyar Nemzet. A lobbicsoport 

azt követően kereste meg az elnököt, hogy felkérték Pataki lányát, az újságíró és író Allison 

Patakit. Ő elfoglaltságra hivatkozva utasította vissza a megkeresést, de úgy tudjuk, maga 

helyett apját ajánlotta. Értesüléseink szerint Pataki kormányzó nyitott lenne a feladatra, de 

még nem kapott hivatalos felkérést az elnöktől. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 24. – Kossuth Rádió 

Balatonalmádi nyitókonferenciával indult el a 2017  a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve programsorozata 

A külhoni fiatal magyar vállalkozó éve után a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén a külhoni 

magyar családi vállalkozások évét hirdette meg. A tematikus év balatonalmádi 

nyitókonferenciájára egy vagy többgenerációs családi vállalkozások tulajdonosait hívták meg. 

Interjú Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral. 

Autonómia, de hogyan? Szili Katalin szerint a gyergyószékiek lépése, akár 

ártalmára is lehet az ügynek. 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott,  a nyárádszeredai Bocskai Napokon tartott előadást 

az autonómiamozgalmak fontosságáról.  A politikus szerint Erdélyben ma kétféle 

autonómiakoncepcióból - párbeszéd, egyeztető tárgyalások révén - egységes koncepció, közös 

forgatókönyv  is kialakítható. Szili Katalinnal a Határok nélkül marosvásárhelyi tudósítója 

beszélgetett. 

Harmadszor is - A Nyelvmentor program ismét eljutott a bánsági és partiumi 

középiskolákba 

A Nyelvmentor program harmadszor jut el bánsági és partiumi középiskolába. Ebben az 

évben a START Tanácsadó és Továbbképző Iroda pályázott a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatására, és hozta közelebb játékosan a magyar nyelv rejtelmeit, szépségét a fiatal 

nemzedékhez. Temesváron a Gerhardinum római katolikus líceumot valamint a Bartók Béla 
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http://mno.hu/kulfold/george-pataki-lehet-a-kovetkezo-amerikai-nagykovet-1387501
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-24_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. február 27. 
14 

elméleti líceumot keresték fel. Utóbbi helyszínen a Határok nélkül tudósítója is figyelemmel 

kísérte a rendhagyó tanórát. Először a programot kezdeményező Magyari Sárát, a Partiumi 

Keresztény Egyetem oktatóját (a START iroda vezetőjét) kérdezte a Nyelvmentor céljairól. 

Fogyatkozva megmaradni – A verseci magyarok nem adják fel 

Dacolni próbál az elmúlással a verseci magyarság. A  bánsági település magyarjait a helyi 

művelődési egyesület tartja már csak egyben. Virág Klára képviseli az ottaniakat a Magyar 

Nemzeti Tanácsban. Vele beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

Élményszerű hitoktatás korszerű magyar nyelvű tankönyvekkel       

Korszerű magyar nyelvű tankönyveket szerkesztenek a hitoktatók, hogy élményszerűvé 

tegyék a hitoktatást. A korábbi könyvek sem formailag sem tartalmilag nem feleltek meg az 

oktatási módszereknek és igényeknek, ezért kellett korszerűsíteni.   

Kezdetét vette a Kodály Emlékév felvidéki rendezvénysorozata 

Tavaszi Noémi Kodály-művek ihlette alkotásainak pozsonyi kiállításával kezdetét vette 

a  Kodály Emlékév felvidéki rendezvény-sorozata. A helyszínen járt a Határok nélkül felvidéki 

tudósítója. 

Farsangtemetés Székelyföldön 

Egyre nagyobb turisztikai látványosság a székelyföldi farsangtemetési szokások 

seregszemléje. A szombaton sorra kerülő 25. Hargita megyei rendezvény házigazdája idén 

Szentegyháza.  

 

Határok nélkül  

2017. február 25. – Kossuth Rádió 

Bemutatták Csáky Pál „Ballada a szabadságról” című színpadi játékát 

A Kassai Thália Színház művészei felolvasóest keretében mutatták be Csáky Pál „Ballada a 

szabadságról” című színpadi játékát a pozsonyi magyar intézetben. Identitás és felelősség, 

bátorság és félelem, megalkulvás és hősies kiállás – megannyi kérdés és válasz a felvidéki 

magyarság múlt századi történetéből a politikus író, Csáky Pál tollából. 

Új székházat kapott a Rovás Akadémia Kassán  

Új székházba költözik a magyar kormány jóvoltából ez év júliusában a kassai Rovás 

Akadémia. Az Erzsébet utcában lévő felújított 1000 négyzetméter alapterületű  épületben 

rendezett programok fő célkitűzése, hogy biztosítsák a magyar jelenlétet Kassán. A Rovás 

Akadémia célja, hogy a felvidéki és a magyarországi művészet és kultúra fellegváraként 

legyen jelen a városban.  

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-25_18:30:00&ch=mr1
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Beszélgetés Gergely Józseffel, a Magyar Szó újságírójával és fotográfusával 

Beszélgetés az egyetlen magyar nyelvű délvidéki napilap, a Magyar Szó főállású újságírójával 

és kiváló fotósával, Gergely Józseffel. 20 éven át ő volt a vajdasági, majd a szerbiai madátrani 

és madárvédelmi egyesület elnöke. Szenvedélyes és sikeres természetfotós, aki az utánpótlás 

nevelésre is gondol. Szerinte a magyarok úttörői voltak az ornitológia fejlődésének 

Vajdaságban és Szerbiában is. 

Piacok, vásárok, emberek – Silling Léda könyve 

A közelmúltban jelent meg Silling Léda Piacok, vásárok, emberek című könyve az újvidéki 

Fórum könyvkiadó gondozásában. A néprajzi kiadvány tanulmányai azt veszik számba, hogy 

a piacok és vásárok hogyan és mennyire befolyásolták a délvidéki magyarság kultúráját. A 

szerzővel beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

 „Tipográfia régtől fogva” – A nagyváradi nyomdászat 450 éves története 

Beszélgetés a „Tipográfia régtől fogva” – A nagyváradi nyomdászat 450 éves története című 

könyv egyik szerkesztőjével, Emődi András levéltárossal. 

  

Határok nélkül 

2017. február 26. – Kossuth Rádió 

Édesapja szellemi öröksége egy web naplón - Borbély Zsolt Attila beszél 

édesapjáról, a nemrég elhunyt Borbély Imre erdélyi politikusról, politikai 

elemzőről 

"Az a társadalom, amely igyekezetét elveszíti - az a jövőjét veszíti el. Igyekezni viszont csak 

egy közös cél felé lehet." - írta 1993-ban megjelent tanulmányában Borbély Imre erdélyi 

politikus, politikai elemző. A temesvári Borbély Imre, a magyar nemzeti önrendelkezési 

törekvések erdélyi-bánsági szellemi vezére, a határok feletti nemzetegyesítés  egyik 

megálmodója volt. Szellemi örökségét fia, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke 

Borbély Zsolt Attila politológus most közkinccsé teszi az utókor számára: egy web naplót 

indított, ahol heti rendszerességgel közli édesapja nemzetpolitikai tanulmányait, esszéit, 

társadalomtudományi fejtegetéseit. A blogot a magyarság sorsa iránt érdeklődőknek, a 

nemzet érdekeit szem előtt tartóknak ajánlja Borbély Zsolt Attila. 

A nagyváradi középiskolai szakkör megmérettetése egy világversenyen: az Ady-

SOKK tízedikek lettek tavaly a robotika világbajnokságon Indiában 

A robotokról sokat olvasunk, és hallunk, ha máskor nem hát irodalmi és filmélményekben, de 

építésükre azért nem sokat vállalkoznak. Nem így a nagyváradi Ady Endre Középiskola 

robotika szakkörös diákjai, akik sikeresen szerepelnek különböző nemzetközi versenyeken. 

Mi több tavaly november végén 10. lettek a robotika világbajnokságon, amit Újdelhiben 

rendeztek. Az Ady-SOKK  vezető tanára Kotró László, vele beszélgetett elsőként a Határok 

nélkül riportere. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-26_18:30:00&ch=mr1
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Saját székházban próbál a tél eleje óta a szabadkai Tálentum Egyesület 

Nemcsak az Egyesület fiatal, de tagjai is. Saját székházban próbálhat a tél eleje óta a 

szabadkai Tálentum Egyesület, köszönve ezt egy magyar állami támogatásnak, amelyhez a 

Magyar Nemzeti Tanács is csatlakozott. Mára sikerült belakniuk az épületet és megújult 

erővel folyik a néptánc oktatása, mondja Brezovszki Roland művészeti vezető. 

Nem túl nagy, de van esély egy magyar iskolára –  szórványlét a partiumi 

Tasnádszarvadon 

Templom, iskola és parókia – évszázadokon át egymás szomszédságába épült mindenütt, így 

a partiumi Tasnádszarvadon is. Az utóbbit még a rendszerváltozás előtt ledózerolták,  bár 

emlékét nemcsak a falu, de a fotók is őrzik, visszaigényelhetetlen a zavaros romániai 

telekkönyvi viszonyok miatt. Az iskolát viszont talán újra birtokba veheti a közösség. Fóris 

Lászlóval, a tasnádszarvadi református egyház gondnokával, az iskolaalapító unokájával a 

szépen felújított templomban beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

A mértékletesség, a békesség, és a szeretet – ez a hosszú élet titka a 100 éves 

tornagörgői  Ságor Irma néni szerint 

A Felvidéken a magyar-szlovák határtól nem messze fekszik Tornagörgő. A falu festői, és 

számos monda maradt fent IV. Béláról, aki a muhi csatából menekülve itt talált menedéket. 

Itt született a tornai fennsík híres betyárja, Jáger Jóska a 18. sz. második felében. De nemcsak 

múltbéli dolgokkal büszkélkedhet a falu, hanem legidősebb lakójával, aki 100 éves 

születésnapját ünnepelte január 19-én. Sárog Irma népes családja körében 

ülte  születésnapját. A szellemileg és fizikailag is friss Irma néni azt mondja boldog, mert 

nagyon szép élete volt. És a hosszú, boldog élet receptjét is elárulta a Határok nélkül 

tudósítójának. 

 

Kárpát Expressz 

2017. február 25. – M1 

Beszélgetés Kárpátalja egyik leghíresebb bodnárjával 

Több évszázados hagyománya van Kárpátalján a hordókészítésnek. A bodnármesterség 

Lengyel János családjában is nemzedékről nemzedékre öröklődik, amit a régi fotók és 

szerszámok is bizonyítanak. János eleinte nem akart bodnár lenni, ám egy tragikus esemény 

megváltoztatta életét. 

11. Kárpát-medencei magyar találkozó 

Készülnek a disznótoros finomságok Maglódon, az Apáink nyomdokain Kárpát-medencei 

magyar találkozón. A tizenegyedik alkalommal megrendezett találkozón valamennyi 

elszakított nemzetrész képviseltette magát, hogy megmutassák egymásnak gasztronómiai 

hagyományaikat és szorosabbra fűzzék baráti kapcsolataikat. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-02-26-i-adas-5/
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Farsangi mulatságok Kárpátalján 

Gyermekfarsangot tartanak Kárpátalja központjában, a ma már szórványnak számító 

Ungváron. A Vízkeresztkor kezdődő és Hamvazó szerdáig tartó, évszázadok óta létező 

farsangi ünnepkört a vígasság és a jókedv jellemzi. A kicsiknek szóló program szervezője a 

Magyar Kormány által indított Petőfi Sándor Program helyi ösztöndíjasa, Simonics Pál. 

Emlékezés az 1946-47-es felvidéki deportálásokra  

Felvidéken kevés az olyan magyar család, akit ne érintett volna a második világháborút 

követő csehszlovák retorzió. A békeidőben átélt borzalmak a kassai kormányprogram 

kihirdetésével kezdődtek. Az intézkedések következtében mintegy 50 000 magyar deportálást 

kezdték meg a Csehországból kiűzött németek helyére. 

 

Térkép 

2017. február 25. - Duna World 

Egymás kölcsönös megbecsülése, a tisztelet, a bizalom és sok-sok humor. Jól bevált recept 

ugyan nincs a hosszú házasságra, de ezek a hozzávalók mindenképpen kellenek. Szerbiában, a 

Vajdaságban az elmúlt években megnőtt a válások száma, egy-két jó példa azonban mindig 

akad. Egy szabadkai házaspár csaknem négy évtizede van együtt jóban, rosszban. 

Manapság nem sokan mondhatják el magukról, hogy 57 éve élnek házasságban, 

Máramarosszigeten már csak ezért is mindenki ismeri Mártát és Józsefet, akik bizony lassan 

hat évtizede vannak együtt. Az elmúlt években azonban nem csak otthon voltak társai 

egymásnak, de a munka is összehozta őket. József alapította és hozta létre a 

Máramarosszigeti Néprajzi Múzeum Természettudományi részlegét, amelyet nyugdíjba 

vonulásáig vezetett és ahol felesége karöltve dolgozott. 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ötödik éve rendezte meg a házasság hete 

záró eseményeként a Családi napot Budapesten, az Országházban. Ezen a napon is a házasság 

és a család fontosságára hívják fel a figyelmet a szervezők. A színvonalas rendezvényre 

nemcsak Magyarországról, hanem Vajdaságból, Kárpátaljáról és Felvidékről is érkeztek 

családok. 

Apáink nyomdokain, Kárpát-medencei magyar találkozót tartottak idén is, Maglódon. A több 

mint 10 éves hagyományőrző és gasztronómiai, kulturális rendezvény évszázados értékeket és 

tradíciókat éleszt újjá úgy, hogy mindez a külhoni magyarságot és a határainkon belül élő 

magyarokkal összekösse, ahogy az valójában össze tartozik. 

Jó célok érdekében sokan sokféleképpen segítene és vannak, akiknek ez a küldetése, például 

Böjte Atyának. A szerzetes celebrálta azt a szent misét, amellyel gyűjtés vette kezdetét 

Kisiratoson, a Pio atya nevére szentelt Gyermekotthon támogatására. Az otthon egy raktárból 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-02-25-i-adas/
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lett átalakítva, telt házzal működik és egyre nagyobb szükség van rá, az otthon teljes 

mértékben felajánlásokból tartja fenn magát. 

 

Öt kontinens 

2017. február 25. - Duna World 

Fegyvert sosem vett a kezébe, de szívvel-lélekkel küzdött egy jobb világért az 1956-os 

forradalom napjaiban. Akkoriban Vámosy József Székesfehérváron járt iskolába a 

fiatalember, aki néhány osztálytársával együtt decemberben döntött úgy, hogy elhagyja az 

országot. Rabnak érezte magát és szeretett volna a saját életéről maga dönteni, ezért hagyta el 

szülőföldjét. Argentínában telepedett le, ahol megtalálta a számítását. Évek óta aktív tagja a 

Buenos Aires-i Magyar Közösségnek, azt tervezi, hogy idén haza látogat, hogy az érettségi 

találkozón viszont lássa a régi társakat. 

Kalocsai mintás fali képek, pipacsos sámlik, kézzel festett matyó fatálcák. Botki Zsuzsa 

egyedi, magyar motívumokkal díszített munkái nem számítanak ritkaságnak Ausztráliában. 

Rengetegen ismerik a magyar képzőművészt, aki évtizedek óta töretlenül népszerűsíti a 

magyar kultúrát. 

A Strasbourg-i Magyar Intézetet 1982-ben hozták létre azzal a céllal, hogy találkozási helyet 

adjon a Magyarországról elszakadt és magyarságukat megőrizni vágyókat. A közösség életéről 

Jacky-Szalóki Anna, az egyesület elnöke számol be. 

A Svájcban élő magyarok kulturális tevékenységét segíti a Svájc-i Magyar Ház Alapítvány, 

amelynek célja, hogy magas színvonalú magyar óvodák, iskolák és cserkész csapatok és sport 

körök működhessenek. Irodalmi, vallási, valamint kultúrtörténeti találkozókat is szerveznek, 

hogy a svájciakkal is megismertethessék a magyar történelmet és kultúrát. 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-02-25-i-adas/

