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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a kormány kiemelt figyelmet fordít a diaszpóra magyarságára 
2017. március 7. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, hirado.hu, Magyar Hírlap, 444.hu, 

Hírek.sk, Vajdaság.ma, Webrádió, Hír.ma 

A magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a diaszpórában élő magyarságra - hangsúlyozta 

Potápi Árpád János. A nemzetpolitikai államtitkár kedden az izraeli parlamentben rendezett 

Diasporas 2017 - International Seminar című nemzetközi konferencián mutatta be 

Magyarország diaszpórapolitikáját és a kabinet nyugati kisebbségben élő magyar fiataloknak 

szóló legfontosabb programjait. Előadásában az államtitkár hangsúlyozta: a Magyar Kormány 

kiemelt figyelmet fordít a diaszpórában élő magyarságra. A legfontosabb programok között 

említette a 2013 óta nagy sikerrel futó Kőrösi Csoma Sándor Programot. Az államtitkár 

kiemelte: a program eddigi sikereinek köszönhetően az ösztöndíjasok számát idén a korábbi 

100-ról 115-re emelik és 2017-ben is küldenek ösztöndíjast az Izraelben élő magyar 

közösségekhez is. 

 

Magyar nap és ünnepségek a floridai magyarok közösségeiben  
2017. március 7. – MTI, Kormany.hu, Webrádió 

Ünnepségekkel egybekötött  magyar napot rendeztek a floridai magyar közösségekben 

Szilágyi Péternek,  a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárának a 

jelenlétében. Szilágyi Péter kedden  az MTI-t arról tájékoztatta, hogy Miamiban az első 

Magyar Nap rendezvénysorozatára került sor,  valamint ünnepséget rendeztek további négy 

magyar közösségben Florida keleti és nyugati partvidékén. Floridában nagy, mintegy százezer 

lelket számláló magyar közösség él  - mondta el a helyettes államtitkár, s hozzátette, hogy a 

legtöbben a déli metropoliszban, Miamiban és környékén telepedtek le. Miamiban Magyar 

Ház működik, mellette található Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza is, amely 

ökumenikus templom ugyan, de szervezetileg az amerikai magyar református egyházhoz 

tartozik. A Magyar Házzal közösen szervezte a Magyar Napot, amelyet a budapesti 

nemzetpolitikai államtitkárság támogatott anyagilag. 

 

Grindeanu tanácsadója lett az RMDSZ-es Borbély László 
2017. március 7. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, Nyugati Jelen  

Sorin Grindeanu kormányfő kinevezte tanácsadó testületének államtanácsosi rangú tagjává 

Borbély Lászlót, az RMDSZ volt politikai alelnökét. A parlament kétszer akadályozta meg a 

DNA által korrupcióval gyanúsított egykori képviselő elleni bűnvádi eljárást. Az Agerpres 

hírügynökség tájékoztatása szerint a miniszterelnök döntése hétfőn jelent meg a hivatalos 
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közlönyben. Borbély László több mint két évtizeden keresztül az RMDSZ Maros megyei 

képviselőjeként tevékenykedett a bukaresti parlamentben, a 2012-2016-os ciklusban a 

képviselőház külügyi bizottságának elnöke volt, korábban a területfejlesztési, majd 2009 

decembere és 2012 áprilisa között a környezetvédelmi minisztériumot vezette. 

 

Borbély szakmai indokok miatt vállalta a kormányfő-tanácsadói tisztséget 
2017. március 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Szakmai felkérésnek tett eleget Borbély László, amikor elfogadta Sorin Grindeanu kormányfő 

megbízását. A továbbiakban a fenntartható fejlődés kérdéskörére kíván összpontosítani, és 

ennek intézményes hátterét megteremteni. Leszögezte: kinevezése semmilyen formában nem 

befolyásolja azt RMDSZ politikai protokollumát. „Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztam a 

fenntartható fejlődés kérdéskörével, az Egyesült Nemzetek Szövetségénél is, a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem oktatójaként is, albizottságokat hoztam létre, szemináriumokat 

szerveztem. A felkérés arra vonatkozik, hogy a fenntartható fejlődés intézményes hátterét 

teremtsük meg, amit 2008 óta meg kellett volna tenni” – mondta Borbély.  

 

Kelemen Hunor: Európának nem szabad elfogadnia a kisebbségellenes 
intézkedéseket  
2017. március 7. – transindex.ro, maszol.ro 

„Amikor azt kérdezik, hogy mit tehet az Európai Unió, mit tehet Brüsszel a kisebbségekért, én 

mindig azt mondom, hogy a jogállamisághoz kell ragaszkodnia, azokhoz az értékekhez, 

amelyek Európát gazdagítják. Nem szabad elfogadnunk az olyan eljárásokat, intézkedéseket, 

amelyek első látásra ugyan tetszetősek, de gyakorlatilag kisebbségellenesek, az emberi jogok, 

a tulajdonjog és a vallásszabadság ellen irányulnak. Amelyek a jogállamiságot akarják 

felszámolni" – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök azon a március 7-i, keddi 

brüsszeli konferencián, amelyet Anyanyelv vs. államnyelv – Nyelvi problémák az európai 

oktatási rendszerekben címmel szerveztek. Az RMDSZ elnöke Sógor Csaba európai 

parlamenti képviselő meghívására vett részt a Bocskor Andrea, a Fidesz - Magyar Polgári 

Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt európai parlamenti képviselője által 

kezdeményezett eseményen. 

 

Demény Péter nehezményezi, hogy nem válaszolt a Progress az ER 
megszüntetése ellen indított petícióra  
2017. március 7. – transindex.ro 

Egy levelet juttatott el a Transindex szerkesztőségének Demény Péter, az Erdélyi Riport 

megszüntetése ellen indított petíció kezdeményezője. Az író-publicista beszámol róla: február 

elsején lezárult az aláírásgyűjtés, a petíciót egy hónap alatt 875-en írták alá. A petícióban azt 

kérték az Erdélyi Riportot kiadó Progress Alapítványtól, hogy gondolja át az Erdélyi Riport 

megszüntetésére vonatkozó döntését, és álljon el ettől a szándékától. Demény Péter a petíciót 

egy levél kíséretében elküldte a kiadónak. A levélben azt írta, mivel az azóta eltelt időszakban 

megjelent nyilatkozatokból úgy értették, hogy valójában nem az Erdélyi Riport végleges 
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megszüntetéséről, hanem csak megjelenésének időleges felfüggesztéséről volt szó, 

tájékoztatást kérnek arról, hogy a Progress Alapítványnak mi a további szándéka, és mikorra 

számíthatnak a portál újraindítására.  

 

Korodi: erős FUEN a kisebbségi jogaink tiszteletben tartásának garanciája  
2017. március 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Vincze Lórántot, a FUEN elnökét fogadta március 6-án az RMDSZ képviselőházi frakciója. 

Vincze Lóránt tájékoztatta az RMDSZ képviselőházi frakcióját a Minority SafePack európai 

polgári kezdeményezésről. A FUEN elnöke elmondta, úgy értékeli, hogy az Európai Unió 

Bíróságának döntése nyomán az Európai Bizottság legkésőbb két hónapon belül újra 

megvizsgálja a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést, tekintettel arra, hogy pert 

nyert a FUEN és az RMDSZ által kezdeményezett állampolgári kezdeményezés az Európai 

Unió Bíróságán.  

 

Egyre több etnikailag vegyes romániai család adja magyar iskolába a gyermekét 
2017. március 7. – maszol.ro 

Egyre több etnikailag vegyes család adja magyar iskolába a gyermekét - olvasható abban a 

dokumentumban, amellyel az RMDSZ próbálja meggyőzni az iskolaválasztás előtt álló 

szülőket, hogy írassák magyar tanintézetbe gyermekeiket. Az RMDSZ immár hatodik 

alkalommal szervez a magyar oktatást népszerűsítő kampányt a március 16-ig tartó 

beiratkozási időszakban. A magyar nyelvű oktatás melletti érveket összefoglaló dokumentum 

szerint aki anyanyelvén tanul, a más nyelveket - akár a románt - is könnyebben elsajátítja, 

mert az anyanyelv ismerete az alapja a más nyelvek tanulásának. 

 

Milyen nyelven beszélnek a gyerekkel? – kétnyelvű családtagok mesélnek 
2017. március 7. – szekelyhon.ro, hirado.hu 

Erdélyben a vegyes házasságban élő párok választani kénytelenek vallást, templomot, az 

óvoda és iskola tannyelvét. Ezek a döntések pedig befolyásolják gyerekük gondolkodását, 

szocializációját, későbbi párválasztását. Marosvásárhelyen élő vegyes házasságban élő 

párokkal beszélgettek arról, milyen nyelven élik meg a mindennapokat, illetve hogyan 

viszonyulnak a kettős nemzettudathoz gyerekeik. 

 

Fontosnak tartják a megyei és helyi elöljárók a jövedelemadó helyben tartását 
2017. március 8. – Krónika 

A pénzügyi autonómiához vezető egyik fontos lépésnek tartják az erdélyi megyék, illetve 

települések elöljárói, hogy a kormány tervei szerint 2018. január elsejétől minden, a jelenleg 

16 százalékos jövedelemadóból befolyó összeg helyben maradna. Az illetékesek üdvözlik a 

kabinet elképzelését, elmondásuk szerint az intézkedés nyomán tetemes pluszpénzre 

tennének szert az önkormányzatok, amelyeknek minden többletjövedelem jól jön, hiszen 

„sorban állnak” azok a beruházások, amelyeket jelenleg pályázatokból próbálnak 

megvalósítani, vagy amelyek forráshiány miatt „porosodnak”. Legtöbben ugyanakkor 
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szkeptikusak, nem kívánnak a kilátásba helyezett pluszbevétellel számolni, amíg a kormány 

elő nem áll a konkrét stratégiával, törvénytervezettel. 

 

Lemondások az RMDSZ-ben 
2017. március 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Huszonhét év után lemondott az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető alelnöki 

tisztségéről Balogh József, aki a Vásárhelyi Hírlapnak elmondta: rossznak, elhibázottnak 

tartja azt a politikai irányt, amelyet a szövetség jelen pillanatban képvisel. A politikus úgy 

tudja, az elkövetkező napokban az RMDSZ több Maros megyei tisztségviselője is hasonló 

tiltakozó lépésre készül. 

 

Menyhárt József: iskoláink számára egyetlen hatékony megoldás a pozitív 
diszkrimináció  
2017. március 7. – Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép 

Anyanyelv vagy államnyelv? – Nyelvi kérdések az európai oktatási rendszerben címmel a 

kisebbségi oktatásügyről szóló konferenciát tartottak 2017. március 7-én az Európai 

Parlamentben. Felszólalt Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke is, aki 

beszédében hangsúlyozta, önigazgató, versenyképes, anyagilag megfelelően ellátott 

oktatásügyre van szükségünk. Az MKP elnöke a szlovákiai oktatási rendszer alapvető 

hibájának nevezte, hogy a közoktatási törvény nem tesz különbséget iskola és nemzetiségi 

iskola között. 

 

Gútai iskolaügy: Kollégái súlyos visszaélésekkel vádolják az igazgatónőt 
2017. március 7. – bumm.sk, Felvidék Ma 

„Hosszú ideig mi sem mertük nyíltan kimondani véleményünket, félve a következményektől. 

Elbocsátásokkal fenyeget a leggyakrabban, és ehhez minden jogi segítsége megvan” – mondja 

Marosi Piroska. A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatóhelyettese a Felvidék.mának 

arról is beszélt, hogy az elmúlt években folyamatos a pedagógusok megfélemlítése, 

konstruktív vita, kommunikáció nincs az igazgatónő és a tanári kar között. A gútai iskola-

botrány gyűrűzik tovább. 

 

Szabadkán kampányolt Aleksandar Vučić 
2017. március 8. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Aleksandar Vučić miniszterelnök tegnapi szabadkai látogatásának zárórendezvénye a 

Sportcsarnokban megtartott kampányrendezvény volt, amelyen Vučić már a hatalmi koalíció 

államfőjelöltjeként vett részt. A Szerb Haladó Párt tisztségviselői mellett a párt koalíciós 

partnereinek képviselői, valamint közéleti személyiségek, sportolók is részt vettek, illetve 

felszólaltak a nagygyűlésen. A kampányrendezvényen Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
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Szövetség elnöke kiemelte, meri állítani, hogy Vučić nemcsak a VMSZ támogatását élvezi, 

hanem a vajdasági magyarság többségéét is. 

 

Szabadkán megnyílt a Continental vállalat új üzeme 
2017. március 7. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Aleksandar Vučić szerb kormányfő megnyitotta ma a Continental-Contitech vállalat új 

üzemét a kisbajmoki vámszabad övezetben. Az új, 12.000 négyzetméteres termelési terület 

kiépítése mintegy 17 millió euróba került. Az üzemben az automataváltókhoz szükséges 

alkatrészeket gyártanak majd, és az elkövetkező három évben 500 új dolgozót tudnak majd itt 

foglalkoztatni. 

 

A VMDK Saša Jankovićot támogatja az elnökválasztáson 
2017.március 7. – Vajdaság.ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Saša Janković ombudsmant támogatja az 

április 2-ai elnökválasztáson, olvasható a párt vezetősége által tegnap kiadott közleményben. 

 

Együttes erővel a közös eredményért 
2017. március 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A vidéki térségekben élő nők helyzete és a határon átívelő együttműködés volt a témája a 

Tartományi Képviselőházban megtartott tegnapi tanácskozásnak. Célja a vidéken élő nők 

helyzetének fellendítése és megerősítése. A nemzetközi tanácskozást Pásztor István, a 

Tartományi Képviselőház elnöke nyitotta meg, és mint elmondta, az összejövetel külön 

jelentőséggel bír, hiszen egy olyan témát érint, amely igen fontos és elterjedt. A házelnök 

elmondása szerint a tanácskozás három témakörrel foglalkozott. 

 

Ősszel megnyílhat a Nagypalád–Nagyhódos közötti határátkelőhely 
2017. március 7. – karpatalja.ma 

Ősz közepén megnyílhat a Nagypalád és Nagyhódos közötti ukrán–magyar határátkelőhely. 

Ezzel egyszerűbbé válik a határátlépés a határ menti településeken élők számára. Az Ukrán 

Állami Közútkezelő Vállalatnak, az Ukravtodornak addig fel kell újítania a Csepe községtől az 

új átkelőig vezető 11,5 km-es útszakaszt – Magyarország területén a határátkelőhelyhez 

vezető bekötőutat már megépítették. A magyar fél elkötelezte magát arra, hogy felépíti a 

közös ellenőrzési pontot, ahol az ukrán és a magyar határőrök és vámosok elvégzik a 

szükséges okmányok vizsgálatát. A közös vámvizsgálat révén egyszerűbbé, gyorsabbá válik a 

határátkelés. 

 

Forradalmi hangulat a Felső-Tisza-vidék magyar iskoláiban 
2017. március 7. – Kárpátalja 

A Visk Jótékonysági Alapítvány szervezésében március 1-jén és 2-án Tóth Péter Lóránt 

Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó látogatott el a Felső-Tisza-vidék magyar iskoláiba. Az 
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1956-ot idéző rendhagyó irodalom- és történelemóra a viski, aknaszlatinai, técsői és huszti 

magyar iskolák diákjaihoz hozta közelebb történelmünk e meghatározó periódusát. 

 

Sorsfordító kérdésekről szólt a fórum 
2017. március 7. – Muravidéki Magyar Rádió 

Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő Lendván a Bánffy Központban 

szervezett Képviselői Fórumot, amelyen a változó társadalmi környezetnek a magyar nemzeti 

közösség helyzetére gyakorolt hatását taglalták. 
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. március 7. – Kossuth Rádió 

 

Megszületett az első jogerős ítélet a tavalyi Székely szabadság Napját követő 

csendőrségi pénzbírságok ügyében 

Megszületett az első jogerős ítélet a tavalyi Székely Szabadság Napját követően kirótt 

csendőrségi pénzbírságok ügyében. A végleges bírósági döntés elutasította a csendőrség 

fellebbezését, megsemmisítette a szabálysértési jegyzőkönyvet és eltörölte a pénzbüntetést. 

Kincses Előd ügyvéd, a megbírságolt személyek jogi képviselője nyilatkozik a Határok nélkül 

munkatársának. 

 

A Sapientia Egyetem egyre jobban beágyazódik Székelyföld gazdasági- 

társadalmi életébe 

A Sapientia Egyetem egyre jobban beágyazódik Székelyföld gazdasági- társadalmi életébe – 

ezt vallja az egyetem újonnan megválasztott vezetése is. A Határok nélkül munkatársának 

összeállítása a kar dékánjának és az egyetem prorektorának hivatalos bemutatásán készült. 

 

A demonstrátori szolgálat eddigi tapasztalatairól szervezett tanácskozást a 

vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 

A demonstrátori szolgálat eddigi tapasztalatairól szervezett tanácskozást a vajdasági Magyar 

Nemzeti Tanács. Felsőbb éves egyetemisták segítik fiatalabb társaikat tanulmányaik során, 

így egyre többen fejezik be megkezdett tanulmányaikat. Petkovics Mártával, az MNT oktatási 

felelősével beszélget a Határok nélkül tudósítója. 

 

Színvonalas felsőoktatás nincs kiváló minőségű középiskolák nélkül 

145 éves a kassai Szakkai József Szakközépiskola jó hírű iskola, amelynek most 160 diákja 

van, akik Délkelet-Szlovákia minden szegletéből jöttek. Sokuknak a szülei is ide jártak. A 

Határok nélkül tudósítója nem csak a tanulmányaikról, de terveikről is kérdezte őket. Ám 

először Mihályi Molnár László történelem tanárt halljuk a nagy múltú iskoláról. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-07_18:30:00&ch=mr1
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Sokan adakoztak az újjáépítésre: január elején leégett a rekecsini magyar tanító 

háza 

Január elején leégett a Bákó megyei csángómagyar falu, Rekecsin magyar tanítójának háza. 

Gyurka Valentin sorsa megérintette  a magyar emberek lelkét, sokan adakoztak az 

újraépítésre. A négygyermekes családapa azon csángómagyarok közé tartozik, akik magyar 

nyelvű tanulmányaik után visszamentek szülőföldjükre tanítani.  

 

28 futó vállalta, hogy teljesíti a Debrecen és Székelyhíd közötti 50 kilométeres 

távot 

28 futó vállalta, hogy teljesíti a Debrecen és Székelyhíd közötti 50 kilométeres távot. Az 

amatőr sportolók harmadik alkalommal vittek adományokat a dévai Szent Ferenc Alapítvány 

székelyhídi gyermekotthonába. A székelyhídi Stubenberg kastélyt hét évvel ezelőtt 

adtahasználatba az önkormányzat a dévai Szent Ferenc Alapítványnak. Lassan halad a 

műemléképület felújítása, ahol 25 bentlakó, illetve 30 napközibe járó gyermekről 

gondoskodnak. Ha elkészül az épület teljes felújítása, legalább 100 rászoruló gyermek 

befogadására lesz hely. 

 

Március 15-e alkalmából szobrot avatnak idén Zomborban  

Az 1848-as 49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából idén szobrot 

avatnak Schweidel József aradi vértanú szülővárosában, Zomborban. 

 

 


