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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Forintmilliárdok Dél-Szlovákia gazdasági fejlesztésére az MKP 
együttműködésével 
2017. március 1. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép, Új Szó 

Egynapos hivatalos látogatásra Pozsonyba érkezett szerdán Szijjártó Péter, magyar 

külgazdasági és külügyminiszter. Tárgyalásai során szerződést írtak alá a Szlovákia és 

Magyarország közti határkeresztező villamos vezeték építéséről. Ezt követően kollégájával, 

Miroslav Lajčák külügyminiszterrel találkozott, majd látogatást tett a Magyar Közösség Pártja 

székházában, ahol a párt vezetőivel vette át az aktuális kérdéseket. Menyhárt József, az MKP 

elnöke a találkozó kapcsán elmondta, örül annak, hogy a magyar kormány miniszterei 

pozsonyi látogatásain rendre a párt vezetésével is egyeztetnek, köszönhetően a két fél közti 

stratégiai szövetségnek. Szijjártó Péter szerint Magyarország és Szlovákia együttműködése 

tipikus példa arra, hogy egy rendkívül érzékeny kétoldalú kapcsolatból, hogyan lehet közös 

akarattal és közös sikertörténetekkel egy stratégiai szövetségesi viszonyt létrehozni. A 

szlovákiai magyarság szempontjából talán a legfontosabb bejelentés, hogy Magyarország az 

MKP-val való konzultáció alapján egy gazdasági-fejlesztési programot indít, amely a 

vajdasági és kárpátaljai példára fog alakulni. „Ennek a programnak a kidolgozásában az MKP 

vezető szerepet játszik. Amint a részletek kidolgozása megkezdődik, azt ugyanúgy, mint a 

kárpátaljai és vajdasági példánál, nagyon transzparensen, Szlovákiával együttműködve és a 

szlovák kormányt folyamatosan tájékoztatva fogjuk végrehajtani. Az MKP szakértői ebben 

nagyon fontos szerepet játszanak” – vázolta a részleteket Szijjártó. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul 
2017. március 1. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk, 

Figyelő, Krónika, OrientPress, Kárpátalja.ma, Vajdaság.ma, Webrádió 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul - jelentette be Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár szerdán Budapesten. A 17,2 milliárdos fejlesztés keretében 

legalább 68 új óvoda épülhet, és további 215 fejlesztésére, valamint több mint 1500 magyar 

sarok kialakítására lesz lehetőség. A 17,2 milliárd forintos keretből 7,5 milliárddal részesül 

Erdély, amelyet 6,2 milliárddal követ Felvidék, illetve Muravidék, Horvátország és 

Kárpátalja. A cél, hogy a gyerekeket első pillanatban "megfogják" a magyar ügynek, magyar 

intézményrendszernek és magyar identitású embereknek megtartsák őket. Ehhez az óvodai 

nevelés kiemelten fontos - rögzítette az államtitkár, aki hangsúlyozta: a program semmilyen 

módon nem veszélyezteti a magyarországi óvodák felújítását, építését. Grezsa István 

kormánybiztos elmondta: a határon túli magyar óvodások száma jelenleg 48 ezer, a cél, hogy 

ez a szám legalább 60 ezerre duzzadjon. Azt szeretnék, ha a vegyes házasságokból származó 

gyermekek is nagyobb eséllyel kerüljenek magyar intézményekbe. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/03/01/szijjarto-forintmilliardok-del-szlovakia-gazdasagi-fejlesztesere-az-mkp-egyuttmukodesevel
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/03/01/szijjarto-forintmilliardok-del-szlovakia-gazdasagi-fejlesztesere-az-mkp-egyuttmukodesevel
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-indul
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Magyarországi támogatás a kétnyelvű óvodáknak 
2017. március 1. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dr. Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg 

ma délelőtt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség több mint 300 ezer 

eurós óvodafejlesztési projektjét a Lendvai Óvoda Gyertyánosi Kétnyelvű Tagozatában. Az 

óvodafejlesztési programhoz kapcsolódóan elmondta, hogy a program 2016-ban indult és az 

idei év folyamán kell megvalósítani a tervezett fejlesztéseket beruházásokat. Muravidékre 100 

millió forint fog jutni a partnerszervezeteken keresztül.  

 

Ukrajna vízummentességéről egyeztek meg az uniós tárgyalók 
2017. március 1. – MTI, karpatalja.ma, mno.hu, Magyar Idők, origo.hu, index.hu, 444.hu 

Az ukrán állampolgárok számára szabad uniós beutazást biztosító vízummentességről 

egyeztek meg az Európai Parlament és a miniszterek tanácsának tárgyalói kedden. 

Az Európai Parlament sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a vízummentesség azokra az 

ukrán állampolgárokra vonatkozik, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek. A könnyített 

uniós beutazását segítő vízummentesség értelmében Ukrajna polgárai az Európai Unió 

tagállamában üzleti célból, turistaként, vagy családi okokból 90 napig tartózkodhatnak. 

Az egyezményt ezt követően az Európai Parlament állampolgári és igazságügyi 

szakbizottságának és a parlament egészének is jóvá kell hagynia, mielőtt hivatalosan 

érvényesíti az Európai Unió minisztereinek tanácsa. 

 

Játék határokon túl 
2017. március 2. – Figyelő 

Világszerte egyre több  a válogatottakban a külhonban felkutatott játékos - ezt a trendet a 

Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is kihasználhatja. Ritkán lép pályára a magyar 

válogatottban olyan futballista, aki a határokon túl született. A 2016-os Európa-bajnokságon 

szerepelt keret két tagja ilyen: a révkomáromi Priskin Tamás, illetve a Zentán, szerb-magyar 

családba született Nikolics Nemanja. A rendszerváltás óta rajtuk kívül a szintén zentai 

Kerekes Zsombor, a marosvásárhelyi Csizmadia Csaba, illetve az ungvári (de Magyarországon 

felnőtt) Koman Vladimir és Sándor György szerepelt a felnőttválogatottban. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: idézéseket vont vissza a DNA 
2017. március 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Míg a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium diákjainak a szülei korábban 

arról számoltak be a sajtónak, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) nemcsak őket, 

hanem az iskolába járó gyerekek kihallgatását is tervezi, a Vásárhelyi Hírlap szerdán 

megtudta: a rendőrség a felszólítás kézbesítése után visszament a szülőkhöz, elkérték a 

„meghívót”, és előttük összetépték, mondván, hogy már nem érvényes. Csíky Csengele, a 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174457780
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukrajna-vizummentessegerol-egyeztek-meg-az-unios-targyalok/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vasarhelyi-iskolaugy-beidezeseket-vont-vissza-a-dna
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Civilek a Katolikus Iskoláért csoport szóvivője megerősítette a hírt, miszerint a hatóság 

képviselői valóban megsemmisítették az egyik szülőnek kiküldött felszólítást. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: panaszt emelt az RMDSZ a bíráknál 
2017. március 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnál (CSM) tett panaszt az RMDSZ a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnáziummal kapcsolatos ügyészségi eljárás visszásságai miatt. Az 

RMDSZ elnöke arra kérte Mariana Ghenát, a bírói tanács elnökét, hogy vizsgálja ki az 

intézmény ellen folytatott bűnügyi eljárás során tapasztalt visszaéléseket, és biztosítsa a 

kivizsgálás folyamatának törvényességét. Kelemen Hunor arról tájékoztatta a CSM elnökét, 

hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) tanúként hallgatja ki azokat a szülőket, 

akik ezelőtt két évvel átíratták gyermekeiket a római katolikus gimnáziumba. Szerinte ez az 

eljárás megkérdőjelezi az ügyészek hitelességét, pártatlanságát. „A szülők és ügyvédeik 

állításai alapján a DNA részéről egyértelmű a megfélemlítés. Esetenként azzal fenyegették 

meg őket, hogy nem ismerik el gyermekeik tanulmányait. Ez jóval túllépi az ügyészek 

hatáskörét" – idézte Kelemen Hunort a szövetség tájékoztatója. 

 

Magyar tisztségviselők az „összeférhetetlenek” között 
2017. március 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Összeférhetetlenséget, illetve adminisztratív érdekellentétet állapított meg az Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 18 volt és jelenlegi választott tisztségviselő esetében. A 18 

személy közül 15-en polgármesteri és/vagy alpolgármesteri tisztséget töltöttek vagy töltenek 

be jelenleg – számolt be az Agerpres. Az érintettek között található a Szilágy megyei Kraszna 

község jelenlegi polgármestere, egykori alpolgármestere, Bogya Miklós, aki az ANI szerint két 

éven át úgy töltötte be az alpolgármesteri tisztséget, hogy közben egyéni vállalkozói 

engedéllyel (PFA) rendelkezett. Ugyanezt rója fel az ANI a Kovászna megyei Bölön 

alpolgármesteri tisztségét betöltő Rudolf Bélának is. 

 

Multikulturális park épül Szejkefürdőn 
2017. március 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Székelyföldi Legendárium Mini-Erdély projektjének első kilenc épületmakettjét kedden a 

Hargita megyei Szejkefürdőre szállították, ahova a park megépítését tervezik. Eddig a 

székelyderzsi erődtemplom, a barcarozsnyói, a dévai, a berethalmi, a fogarasi vár, a törcsvári, 

valamint a vajdahunyadi vár, illetve a Jézus-kápolna és Kolozsvár kicsinyített mása készült el 

– fejtette ki Fazakas Szabolcs, a projekt ötletgazdája. 

 

A médiatanács is büntetett a magyargyűlölő Banciu miatt 
2017. március 1. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló 

Magyarellenes tartalomért – az RMDSZ feljelentése alapján – 25 ezer lejes pénzbírságot 

szabott ki a román médiahatóság a B1 tévécsatornára – tudatta szerdai hírlevelében a 

szövetség. Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a Lumea lui Banciu (Banciu világa) című 

műsorban, tavaly október 2-án elhangzott diszkrimináló kijelentések miatt bírságolt. Radu 
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http://www.kronika.ro/belfold/vasarhelyi-iskolaugy-panaszt-emelt-az-rmdsz-a-biraknal
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-tisztsegviselok-az-bosszeferhetetlenekr-kozott
http://www.kronika.ro/szines/multikulturalis-park-epul-szejkefurdon
http://www.kronika.ro/belfold/a-mediatanacs-is-buntetett-a-magyargyulolo-banciu-miatt
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Banciu műsorvezető, a magyarországi kvótanépszavazást megemlítve műsorában, azt 

mondta: a magyaroknak menekültnépként semmi keresnivalójuk Európában, hiszen „nem 

európaiak, nyelvük sem tekinthető annak”. Az RMDSZ október 4-én juttatta el feljelentését a 

CNA-hoz, kérve az ügy kivizsgálását. 

 

Magyarságtörténeti tantárgyversenyt írnak ki 
2017. március 1. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen  

Először szervezi meg idén az oktatás minisztérium a magyarságtörténeti tantárgyversenyt – 

nyilatkozta Király András államtitkár. Az RMDSZ politikusa rámutatott: a megmérettetésen 

azok a hatodikos és hetedikes diákok vehetnek részt, akik a törzsanyag részeként tanulják a 

Romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai elnevezésű tantárgyat. 

 

Ezekkel a dokumentumokkal bizonyította ártatlanságát Horváth Anna az ANI-
nak  
2017. március 1. – transindex.ro 

Nem vette figyelembe az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) azokat a 

dokumentumokat, amelyekkel Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere azt kívánta 

bizonyítani, hogy nem áll fenn érdekkonfliktus az esetében. Az ANI rendhagyó módon 

egyenesen az Országos Korrupcióellenes Ügyosztályhoz (DNA) fordult: február 28-án 

érdekkonfliktus gyanújával feljelentést tett az alpolgármester ellen, gyakorlatilag elzárva ezzel 

előtte annak a lehetőségét, hogy polgári per útján bizonyítsa ártatlanságát.  

 

Nagyenyedre és Magyarlapádra is jut a Kolozsvári Rádió és a Szabadság 
gyűjtötte könyvekből 
2017. március 1. – transindex.ro 

Nagyenyedre és Magyarlapádra is jut azokból a könyvekből, amelyeket a kolozsvári magyarok 

ajánlottak fel iskolásoknak - közölte a Kolozsvári Rádió. A Kolozsvári Rádió és a Donát 160 

Egyesület, illetve a Szabadság napilap és a Minerva Művelődési Egyesület által február elején 

indított gyűjtőakció a kommandói Horn Dávid Általános Iskola könyvtárának újraalapítását 

tűzte ki céljául, és elsősorban általános iskolásoknak szóló könyveket vártak. Ennél azonban 

sokkal több lett.  

 

Az RMDSZ adakozásra buzdít: a kommandói iskola újjáépítésére pénzre van 
szükség 
2017. március 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Az imán, a könyveken és a szolidaritáson túl, a január 9-én leégett kommandói iskola 

újjáépítésére pénzre van szükség, 100 gyermek sorsa a tét ̶ ezt hangsúlyozza az RMDSZ 

országos akciójaként indított kampánya. Az iskola újjáépítése 800 ezer euróba kerül, eddig 

100 ezer RON gyűlt össze. „A múlt héten közzé tett felhívás óta sokan segítettek. Egy 

marosvásárhelyi építkezésekkel foglalkozó cég felvállalta az iskola befedését, egy másik 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26495
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vállalat építőanyagot biztosít, egy informatikai cég pedig számítógépekkel szerelné fel az 

iskolát” ̶ nyilatkozta Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke.  

 

Temesváron kerül sor a közös magyar-román kormányülésre, értesülések 
szerint 
2017. március 1. – transindex.ro 

Kormányközeli források szerint a közeljövőben tartandó román-magyar együttes 

kormányülésnek Temesvár ad otthont. Teodor Meleşcanu román és Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszter hétfőn tárgyalt Budapesten. A találkozót "egy folyamat első lépésének" 

nevezték, amelynek során - húzta alá a román diplomácia vezetője - azt szeretnék elérni, hogy 

a "Románia és Magyarország közötti kapcsolat modellértékű legyen még a környező 

országoknak is".  

 

Illyés Gergely: meglett az alapja a román-magyar viszony normalizálásának 
2017. március 1. – maszol.ro 

A hétfői külügyminiszteri találkozóval elkezdődött közeledés megteremtheti az alapját annak, 

hogy normalizálódjon a viszony Románia és Magyarország között, de ez nem kéthónapos 

folyamat, hosszú évek munkája lesz – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Illyés 

Gergely politológus. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársát a román-magyar 

diplomáciai viszony várható alakulásáról kérdezték. 

 

Baráti jobbot nyújtottak a román kisdiákok a székely középiskolásoknak 
2017. március 1. – maszol.ro 

A hargitai tavaszi barátság jegyében a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium 1–4. 

osztályos diákjai márciuskákkal ajándékozták meg a Venczel József Szakközépiskola és a 

Kájoni János Szakközépiskola diákjait. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy kapcsolatot 

teremtsenek a román és magyar tannyelvű intézmények között. „A kezdeményezéssel 

örömteli pillanatokat akarunk szerezni egymásnak. A román kultúrában a márciuska 

ajándékozása nagyon fontos hagyomány. Nagyon megtisztelőnek érezzük a másik emberrel 

szemben, ha ezt a baráti gesztust felajánlják nekünk” – nyilatkozta a Maszolnak Dumbravă 

Magdalena-Camelia, az Octavian Goga iskola igazgatója. 

 

Erősödő kétoldalú kapcsolatok 
2017. március 1. – Bihari Napló 

Az RMDSZ nagyváradi székházában dr. Vitányi István fideszes országgyűlési képviselő és dr. 

Muraközi István berettyóújfalui polgármester 3000 méter hosszú nemzeti színű szalagot 

adott át. A több tekercs szalagot Biró Rozália parlamenti képviselő, az RMDSZ Nőszervezet 

elnöke vett át szerda délben. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46187
http://itthon.transindex.ro/?hir=46187
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/77351-illyes-gergely-meglett-az-alapja-a-roman-magyar-viszony-normalizalasanak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77333-barati-jobbot-nyujtottak-a-roman-kisdiakok-a-szekely-kozepiskolasoknak
http://www.erdon.ro/erosodo-ketoldalu-kapcsolatok/3394916
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Tiltakozni fognak Csíkszeredában a magyar feliratok ellen hozott intézkedések 
miatt 
2017. március 1. – szekelyhon.ro 

Figyelemfelkeltő felvonulást szervez a Magyarok Világszövetsége képviseletében András 

Mihály Csíkszeredában pénteken 17 és 19 óra között a magyar feliratok védelmére. A civil 

kezdeményezésű megmozdulást az hívta életre, hogy a bíróság arra kötelezte a csíkszeredai 

polgármesteri hivatalt, hogy az épület homlokzatáról vegyék le a Városháza feliratot. „A 

városházát a székelyek pénzéből építették, ez az épület a miénk” – indokolta felháborodását a 

döntés ellen a tiltakozás szervezője. 

 

Így készítik diákjaikat a munkaerőpiacra a magyar tannyelvű szakközépiskolák 
2017. március 1. – bumms.sk 

Jelenleg egyes szektorokban szinte lehetetlen szakképzett munkaerőt találni. A vállalatok 

bizonyos területeken egymással versengve vadásznak az alkalmazottakra, máshol azonban 

több diplomával is nehéz állást találni. Megéri a szakközépiskolákat választani a gimnázium 

helyett? Valóban gyakorlati tudást nyújtanak? Kapcsolatba kerülnek a diákok jövendőbeli 

munkaadóikkal? A magyar tannyelvű intézmények igazgatóit kérdezte a bumm.sk arról, 

mennyiben igazítják képzéseiket a kor elvárásaihoz. 

 

Gútai iskolaügy: Levelet küld a polgármester az óvodások szüleinek 
2017. március 1. – bumm.sk 

Horváth Árpád a tavaszi alapiskolai beíratkozások előtt mintegy száz magyar és szlovák 

hatodik életévét betöltött gyermek szüleinek küld hivatalos tájékoztató levelet. Gúta 

polgármestere elmondta, minden érintett szülőt megszólítanak. Céljuk ezzel is motiválni a 

szülőket, hogy iskoláskorú gyermekeik számára a városban található alapiskolák valamelyikét 

válasszák. Horváth azzal érvel, hogy a Gútán található valamennyi, színvonalasan felszerelt 

alapiskolában jól felkészült tanári karok várják a nebulókat. Úgy fogalmaz, hogy a városban 

található alapiskolák felveszik a versenyt a komáromi járás bármelyik alapiskolájával. 

 

Elhivatottság és gyermekszeretet a nyitrai Pedagógusképző Intézetben 
2017. március 1. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán működő Pedagógusképző Intézet a magyar 

nyelvű pedagógusképzés egyik alappillérét képezi Szlovákiában. Az intézet elsősorban a 

magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzést, a közös alap pedagógia és pszichológia 

tárgyait, valamint a nevelési szakok (zene, testnevelés, rajz) egyes szaktantárgyainak 

oktatását biztosítja. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tiltakozni-fognak-csikszeredaban-a-magyar-feliratok-ellen-hozott-intezkedesek-miatt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tiltakozni-fognak-csikszeredaban-a-magyar-feliratok-ellen-hozott-intezkedesek-miatt
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/01/igy-keszitik-diakjaikat-a-munkaeropiacra-a-magyar-tannyelvu-szakkozepiskolak
http://www.bumm.sk/regio/2017/03/01/gutai-iskolaugy-levelet-kuld-a-polgarmester-az-ovodasok-szuleinek
http://www.hirek.sk/itthon/20170301141213/Elhivatottsag-es-gyermekszeretet-a-nyitrai-Pedagoguskepzo-Intezetben.html
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VaMaDisz: Sikeres év, széleskörű tervek 
2017. március 1. – Vajdaság Ma 

A VaMaDisz (Vajdasági Magyar Diákszövetség) azért küzd, hogy széleskörű programok révén 

segítse a vajdasági magyar fiatalok itthon maradását. – hangzott el az egyesület mai újvidéki 

évértékelőjén. Sóti Attila elnök szerint sikeres volt a tavalyi év: - A VaMaDisz tizenkilenc-húsz 

éves fennállása alatt talán a tavalyi volt az egyik legsikeresebb év, a korábbi programokat meg 

tudtuk tartani, ezeket fejleszteni tudtuk, de új projektumokat is indítottunk. Egy komoly 

ügyet vállaltunk fel, a jogvédést a többnyelvű felvételi vizsga területén. Büszkék vagyunk, 

hogy szervezetünk tavaly kiérdemelte a Kárpát-medencéért Nívódíjat, ami méltán bizonyítja 

azt, hogy a teljesítményünk elért egy csúcspontot. 

 

Zenta: Továbbra is várják a jelentkezőket a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnáziumban 
2017. március 1. – Vajdaság Ma 

A hétvégén megkezdődtek a felvételi felkészítők a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnáziumban, ahol a képzőművészeti tagozatra vonatkozó felkészítő első összejövetelére 

harmincnyolcan, a matematikai és a számítástechnikai tagozatra vonatkozóéra pedig 

negyvenöten jelentkeztek. Csikós Pajor Gizella, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 

igazgatónője elmondta, mindez azt jelenti, hogy a képzőművészeti tagozat esetében jóval 

nagyobb az érdeklődés, mint amennyi diákot fel tudnak majd venni, hiszen húsz diák tud 

majd beiratkozni erre a szakra. 

 

Szerb kulturális központ épül Mórahalmon, magyar pedig Palicson 
2017. március 1. – Pannon RTV 

Az idei nyáron számtalan izgalmas és maradandó élményeket nyújtó programsorozattal várja 

Mórahalom a látogatókat. Az állandóan telt házas lovas színház mellett több program várja az 

érdeklődőket egész nyáron a magyarországi városban. A kulturális egyesületek célja, hogy 

felkeltse más nemzetiségek érdeklődését a térség iránt, és a következő években más tájakról is 

ellátogassanak az izgalmas és élménnyel teli nyári programokra. 

 

Bocskor Andrea: kiemelt jelentőséggel bír az ukrán állampolgároknak a 
vízummentesség megadása 
2017. március 1. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, hirado.hu, Webrádió 

A vízummentesség megadása az ukrán állampolgárok számára kiemelt jelentőséggel bír, 

hiszen mindannyiunk érdeke, hogy Ukrajna szorosabb kapcsolatba kerüljön az Európai 

Unióval, az európai értékközösséggel - írta Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai 

parlamenti (EP-) képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán. Bocskor Andrea 

szerint előrelépés az Európai Parlament és a miniszterek tanácsa tárgyalóinak az ukrán 

állampolgárok vízummentes uniós beutazásáról szóló megegyezése. A kárpátaljai képviselő 

reményét fejezte ki, hogy a vízummentes utazás elnyerését követően Ukrajna folytatja azokat 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21192/VaMaDisz-Sikeres-ev--szeleskoru-tervek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21195/Zenta-Tovabbra-is-varjak-a-jelentkezoket-a-Bolyai-Tehetseggondozo-Gimnaziumban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21195/Zenta-Tovabbra-is-varjak-a-jelentkezoket-a-Bolyai-Tehetseggondozo-Gimnaziumban.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=317048
http://www.hirado.hu/2017/03/01/kiemelt-jelentosegu-az-ukran-vizummentesseg/
http://www.hirado.hu/2017/03/01/kiemelt-jelentosegu-az-ukran-vizummentesseg/
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a reformokat, amelyek az uniós értékeknek és szabályoknak megfelelő demokratikus 

jogállamiság kritériumaihoz közelítik az országot, melynek során előtérbe kerülhet a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó állampolgárok jogainak kiszélesítése. 

 

Az SZBU már a megyei tanácsot is szeparatizmussal gyanúsítja? 
2017. március 1. – Kárpátalja, origo.hu 

A megye elszakadási törekvésére utaló nyomok után kutat az ukrán titkosszolgálat a 

kárpátaljai megyei önkormányzat iratai között – jelentette az origo.hu múlt szombaton. 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökeit a megyei közgyűlés egyik őszi plenáris 

ülésének anyagai érdekelték – közölte a sajtóval egy meg nem nevezett, megbízható forrás. A 

képviselőtestület ekkor vitatta meg a kárpátaljai különleges gazdasági övezettel kapcsolatos 

2001-es törvény módosításának lehetőségeit. A nyomozók a házkutatás során lefoglalták az 

ülés és az azt követő munkacsoport tanácskozásának anyagait. A szóban forgó 

munkacsoportot a megyei tanács határozatával hozták létre, annak első ülését Barta József, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, a KMKSZ Ukrajnai Magyar Párt megyei 

szervezetének elnöke vezette. 

 

Jótékonysági árverés indult a kárpátaljai fiatal tehetségek megsegítéséért 
2017. március 1. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet nagyszabású jótékonysági farsangi bált szervezett február 25-én, melynek bevételét 

az ifjú kárpátaljai tehetségek támogatására fordítja. Több jótékonysági felajánlás érkezett 

festészeti és szobrászati alkotások formájában, amelyeket a szervezők aukció során 

értékesítenek az alkotóik kérésére, ezzel növelve a jótékonysági felajánlások összegét. Az 

árverés február 28-án indult és március 8-ig tart. 

 

Aláírásgyűjtés a magyar nyelvért 
2017. március 2. – Dunda György – Magyar Idők 

A szervezők szerint eddig több tízezren támogatták szignójukkal azt az aláírásgyűjtési akciót, 

amelyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség kezdeményezett az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi jogainak tervezett 

korlátozása ellen. A két kárpátaljai magyar szervezet célja, hogy minden eszközzel megvédje a 

magyar nyelv használatának jogát a szülőföldön. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2017. március 2-i számában olvasható) 

 

Eredményes év van az MGK mögött 
2017. március 1. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap Lendván, a Varis vállalatban tartotta soros ülését a Muravidéki Gazdasági Kamara 

igazgatási bizottsága. Az ülés napirendjén a kamara tavalyi tevékenységének megvalósítása és 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/03/01/az-szbu-mar-megyei-tanacsot-szeparatizmussal-gyanusitja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/jotekonysagi-arveres-indult-a-karpataljai-fiatal-tehetsegek-megsegiteseert/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174457778
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az idei tervek szerepeltek. Szó volt a stratégiai, fejlesztési és innovációs partnerségek 

szükségességéről, valamint az inas képzés is terítékre került. 

 

Vándorkiállítás a kisebbségi oktatásról 
2017. március 1. - Volksgruppen 

A Bécsi Demokráciaközpont az Oktatási Minisztérium megbízásából és együttműködve 

Burgenland és Karinthia iskolaügyi tartományi tanácsosaival, illetve egy szakértői testülettel 

létrehozott egy vándorkiállítást a kisebbségi iskolaoktatásról. A vándorkiállítás bemutatójára 

szerdán délelőtt került sor a a felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumban. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 1. – Kossuth Rádió 

Kedden délután tárgyalta az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 

koordinátori ülése a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos petíciót 

Kedden délután tárgyalta az Európai Parlament Petíciós Bizottságának koordinátori ülése a 

Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos petíciót. A szlovák diplomácia, illetve néhány szlovák EP-

képviselő mindent megtett azért, hogy megakadályozza a kérdés napirendre vételét. Ez nem 

sikerült, mivel az EP összes frakciója támogatta Csáky Pál EP-képviselő javaslatát a 

megtárgyalásra, illetve a közös határozat meghozatalára.  

A tények nem érdekesek, de a vádak egyre szaporodnak. Újra feljelentették 

Kolozsvár tisztségéből felfüggesztett magyar alpolgármesterét, Horváth Annát 

Össztűz Horváth Annára. A romániai Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlen 

tevékenység gyanúja miatt feljelentette a romániai korrupcióellenes ügyészségnél Horváth 

Annát, Kolozsvár - tisztségéből felfüggesztett - alpolgármesterét.  

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul - jelentette be Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár szerdán Budapesten. A 17,2 milliárdból legalább 68 új óvoda 

épülhet, és további 215 fejlesztésére és valamint több mint 1500 magyar sarok kialakítására 

lesz lehetőség, sőt az óvodafejlesztési program részét képezik, ahol szükséges a bölcsődék is. 

A keretből 7,5 milliárddal részesül Erdély, 6,2 milliárddal Felvidék, illetve Muravidék, 

Horvátország és Kárpátalja.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2828509/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-01_18:30:00&ch=mr1
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Kolibri a Családokért néven működik Szabadka környéki falvakban a korábbi 

nagycsaládos egyesület 

Kolibri a Családokért néven működik Szabadka környéki falvakban a korábbi nagycsaládos 

egyesület. A névváltoztatást a kényszer szülte, nagyon sok nagycsalád kivándorolt, így viszont 

a kisebb családokat is be tudják vonni a munkába azzal a reménnyel, hogy azokban is 

megszületik majd a második, harmadik gyermek. Gajda Nóra elnökkel Hajdújáráson 

beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

Zöldségnövény termesztéssel a szülőföldön maradásért 

Zöldségnövény termesztéssel a szülőföldön maradásért: a közép-bánáti magyar gazdálkodók 

példaértékű kapaszkodásról számol be riportjában a Határok nélkül riportere. A 

beszélgetésből kiderül, hogy az eredményes politikai küzdelemhez a sikeres gazdálkodás is 

szükségeltetik. 

Több mint félszáz fiatal részvételével zajlott hétvégén, az Aradi Református 

Egyházmegye első ifjúsági helytörténeti vetélkedője 

Nagy érdeklődés mellett, több mint félszáz fiatal részvételével zajlott hétvégén, az Aradi 

Református Egyházmegye első ifjúsági helytörténeti vetélkedője a Körös-közben fekvő Ágyán. 

Ez volt az egyházmegye első rendezvénye, ami a reformáció 500. évéhez kötődik.  A reggeltől 

délutánba nyúló rendezvényen a Határok nélkül tudósítója is jelen volt. 

 


