
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 22. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

A vásárhelyi katolikus líceum és a MOGYE ügyében írt levelet Navracsics a 

román oktatási miniszternek  
2017. március 21. – transindex.ro, MTI, Magyar Nemzet 

Kétmarosvásárhelyi oktatási intézménnyel kapcsolatban is a román oktatási miniszter 

segítségét kérte Navracsics Tibor – értesült a Magyar Nemzet. Az oktatásért, kultúráért, 

ifjúságpolitikáért és sportért felelős magyar uniós biztos a közelmúltban levélben jelezte Pavel 

Nastasenak, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, illetve a II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium esetén sérültek, illetve veszélybe kerültek a 

magyar kisebbség anyanyelv használatához fűződő jogai. A biztos az egyetem esetén arra 

mutatott rá, magában a román oktatási törvényben is szerepel, hogy az intézmény mind 

román, mind pedig magyar nyelven elérhetővé teszi képzéseit. Ez azonban a jogszabályok 

érvénybe lépése után hat évvel sem valósult meg, ezzel pedig az egyetem megfosztja a magyar 

kisebbséget az anyanyelven való tanuláshoz fűződő jogától, és szembemegy a román 

törvényekkel. Navracsics emlékeztetett arra is, hogy az egyetemi autonómiának is vannak 

törvényi korlátai - írja a Magyar Nemzet.  

 

Magyar Levente: áttörést hozhat az idei esztendő a vajdasági magyarság 

gazdasági életében 
2017. március 21. – MTI, hirado.hu, Webrádió, Vajdaság.ma, Pannon RTV 

A magyar kormány vajdasági gazdaságélénkítési programjának idei támogatásai elérik a 40 

milliárd forintot, a 2017-es esztendő áttörést hozhat a vajdasági magyarság gazdasági 

életében - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára kedden Szabadkán. Az államtitkár kiemelte, hogy 

a tavaly elindított program eddig sikeresnek mutatkozott, a vajdasági magyarság gazdasági 

kilátásai és megmaradása szempontjából óriási változások történtek az utóbbi egy évben. Az 

első évben két pályázati körben mintegy 2400 pályázót támogattak összesen több mint 4 

milliárd forinttal. 

 

Alkotmányellenes Porosenko törvényjavaslata 
2017. március 21. – karpataljal.ma, Kárpátinfo 

A Petro Porosenko által benyújtott törvénytervezet ellen emelt szót március 21-i 

közleményében Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője. A 

kettős állampolgárság büntetését előirányozó tervezet akár ukránok millióit is érintheti, akik 

az ukrajnai nehéz gazdasági helyzet miatt kénytelenek külföldön keresni a boldogulást. Ennek 

fényében az Európai Unió területén, Kanadában és más országokban élő ukrán diaszpóra 

tagjai is elveszítenék ukrán állampolgárságukat, nem csak azok a magyar, román, bolgár és 

más nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, akik az anyaországuktól egyszerűsített 
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honosítás révén állampolgárságot kaptak. Bocskor Andrea emlékeztet rá, hogy a tervezet 

alkotmányellenes, mivel a törvény kimondja, hogy senkinek sincs joga a lakosokat 

megfosztani az állampolgárságtól akaratukon kívül. 

 

Meghirdették az idei Magyar Termék Nagydíj pályázatot 
2017. március 21. – MTI, hirado.hu 

Az idén 20. évfordulóját ünneplő Magyar Termék Nagydíj pályázatra 46 témakörben, 

mintegy 100 termék típussal lehet pályázni 2017 május 19-ig - jelentette be Kiss Károlyné, a 

Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda ügyvezető igazgatója kedden sajtótájékoztatón 

Budapesten a kiírók nevében. A kiírás szerint a Magyar Termék Nagydíj Pályázat 

meghirdetett témaköreire természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó 

vagy alkotóközösség jelentkezhet a Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, 

forgalmazott áruval, árucsoporttal, szolgáltatással. 

 

Semjén: Borboly javaslata alapján született a lex Heineken 
2017. március 21. – Krónika 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes kedden egyaránt cáfolta, hogy a kormány visszavonná a lex 

Heineken törvényjavaslatot. Semjén szerint Borboly Csabának, a Hargita Megyei Tanács 

elnökének javaslatára jártak el. Január 30-i rendkívüli ülésen Hargita Megye Tanácsa – a 

helyi közösség képviselőjeként és a Székely termék védjegy tulajdonosaként –  elvi 

határozatot fogadott el, és azzal a kéréssel fordult a Heineken Romania Rt.-hez, hogy az Igazi 

Csíki Sört előállító Lixid Projekt Kft.-t ne sújtsa további perekkel, és próbálja meg békés úton 

rendezni a jogi vitát. 

 

Borbély lehet a strasbourgi „elrettentő” példa 
2017. március 21. – Krónika 

Minden bizonnyal Borbély László volt környezetvédelmi miniszter esetével példálózott Laura 

Codruţa Kövesi, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) főügyésze hétfőn 

Strasbourgban az Európa Tanács korrupcióellenes szervezete (GRECO) által szervezett 

konferencián, amikor amellett érvelt, hogy a miniszterek mentelmi jogát mandátumuk 

időtartamára kell korlátozni. Kövesi a politikus nevének említése nélkül emlékeztetett: a 

tárcavezetőt azzal gyanúsították meg, hogy miniszterként mintegy 45 ezer eurót kapott azért, 

hogy beosztottait arra sarkallja: az előre kijelölt személyeknek ítéljenek oda bizonyos 

szerződéseket. A képviselőház azonban nem engedélyezte a bűnvádi eljárás beindítását 

ellene, így, míg két másik személyt elítéltek az ügyben, ő megúszta. Ezért úgy véli, a 

miniszteri mentelmi jogot csakis a hivatal gyakorlásának idejére kellene korlátozni. 
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Felmérés: továbbra is zavartalanul vezet a PSD 
2017. március 21. – Krónika 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 47 százalékával győzne, ha most vasárnap 

tartanák a parlamenti választást – derül ki a Sociopol közvélemény-kutató cég kedden 

nyilvánosságra hozott felméréséből. A március 6. és 14. között készült kutatás szerint a 

nagyobbik kormánypárt után a második helyen a Nemzeti Liberális Párt (PNL) áll 21 

százalékkal, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pedig a harmadik 12 százalékkal. A 

kormánykoalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) most is 

parlament be jutna a voksok 6 százalékával, és az RMDSZ is megugraná a bejutási küszöböt: 

a magyar szervezetre a megkérdezettek 5 százaléka voksolna. Nem kerülne be ugyanakkor a 

parlamentbe a Traian Băsescu volt államfő vezette Népi Mozgalom Párt (PMP), amely csupán 

a voksok 3 százalékára számíthatna. A válaszadók 52 százaléka mondta azt, hogy részt venne 

a választásokon.  

 

Megmenekülhet a vásárhelyi katolikus iskola 
2017. március 21. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, transindex.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Szóbeli ígéreteket kaptak a Római Katolikus Teológiai Gimnázium diákjainak szülei a keddi 

tárgyaláson arra, hogy a tanintézet jogi személyiségként működhet tovább, illetve az előző évi 

iskolahálózat marad érvényben a következő tanévben is. Amennyiben dokumentumokba 

foglalják ezeket az ígéreteket, két héten belül megkezdődhetnek az iratkozások a katolikus 

iskola cikluskezdő osztályaiba. 

 

Magyar Értéktárba került Kós életműve és az aradi Szabadság-szobor is 
2017. március 21. – Krónika, transindex.ro 

Döntött a Hungarikum Bizottság: kiemelkedő nemzeti érték lett Kós Károly életműve, az 

aradi Szabadság-szobor, Torockó épített öröksége, valamint a nagybányai művésztelep és 

főiskola. „Nagy öröm számunkra, hogy az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság felterjesztései 

bekerültek a Magyar Értéktárba, hiszen ezeket ezentúl az egész nemzet számára jelentőséggel 

bíró értékekként tartják számon" – jelentette be Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár 

Bizottság elnöke azt követően, hogy kedden részt vett a Hungarikum Bizottság Egerben 

rendezett ülésén. 

 

Megint a belügyminiszterhez fordult Csoma Botond a kolozsvári Erdély-zászlós 

incidens kapcsán  
2017. március 21. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Interpellációt fogalmazott meg Carmen Daniela Dan belügyminiszter felé Csoma Botond, 

amelyben a március 15-i kolozsvári csendőri eljárás jogosságáról kér felvilágosítást. Mint 

ismeretes, a csendőrség gyűlöletkeltésre és diszkriminációra hivatkozva figyelmeztette a 

szervezőket: ne legyenek Erdély-zászlók a felvonuláson. „A csendőrség hazudik, rá akarja 
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kenni a március 15-i kolozsvári ünnepségen Erdély-zászlóval vonuló személyek vegzálását az 

RMDSZ-re – nyilatkozta Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének elnöke.  

 

Horváth Anna hivatalosan is lemondott az alpolgármesteri tisztségről  
2017. március 21. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Hivatalosan is benyújtotta lemondását az alpolgármesteri tisztségről Horváth Anna a 

kolozsvári városi tanács keddi ülésén. Új alpolgármestert egyelőre nem jelölt egyik politikai 

alakulat sem. A Szabadság értesülései szerint Oláh Emesének van jó esélye arra, hogy átvegye 

a megbízatást, és úgy tudják, a PNL nem állít ellenjelöltet, amennyiben az RMDSZ megtartja 

a PNL-vel kötött koalíció során kialkudott tisztséget.  

 

Háromszor pereltek sikerrel, mégis le kellett cserélni a forgalmi táblákat 

2017. március 21. – szekelyhon.ro 

Évekig perelt a csíkszeredai polgármesteri hivatal a városban lévő kétnyelvű forgalmi 

táblákért. A rendőrség háromszor bírságolt – a hivatal minden esetben pert nyert ellenük –, a 

két útkereszteződésben is kihelyezett táblákat végül tavaly kellett megváltoztatni, mert egy 

jogerős ítélet erre kötelezte a várost. 

 

Egy többéves jogi hercehurca háttérkérdései 
2017. március 21. – szekelyhon.ro 

2015. november 19-én a Dan Tanasă vezette „Asociatia civica pentru demnitate in europa”, 

azaz a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) úgy döntött, hogy sérti a román 

állampolgárok jogait a csíkszeredai polgármesteri hivatal homlokzatán lévő Városháza felirat. 

 

Ioan Macarie az új Maros megyei főtanfelügyelő 
2017. március 21. – szekelyhon.ro 

Ioan Macariét nevezte ki az oktatási minisztérium a Maros Megyei Tanfelügyelőség élére. Az 

új főtanfelügyelő is ideiglenes megbízatást kapott, akárcsak elődje, Maria Kozak, aki másfél 

hónap után mondott le tisztségéről. 

 

Interaktívabbá tenné a Kolozsvári Rádió magyar adását az új koordinátor 
2017. március 21. – transindex.ro 

Csüörtökön 63. évfordulóját ünnepli a Kolozsvári Rádió. Ez az első évforduló azóta, hogy 24 

órásra bővült a magyar adás műsorideje, emellett a szerkesztőségnek új koordinátora is lett 

Kovács Péter személyében, aki új koncepcióval közelíti meg a tartalomszolgáltatást.  

 

Kolozs: indulnak a magyar előkészítők 
2017. március 22. – Krónika 

Annak ellenére elindulhatnak a Kolozs megyei tanfelügyelőség által jóváhagyott beiskolázási 

tervben szereplő magyar tannyelvű előkészítő osztályok, hogy tízzel kevesebb gyerek 
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jelentkezését vették nyilvántartásba, mint egy évvel korábban – tájékoztatta a Krónikát Török 

Zoltán. A Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta, összesen tizenhárom osztály 

indul az állami iskolákban és egy a Montessori-módszerrel oktató Tálentum Református 

Iskolában. 

 

Brassai-ügy: csütörtökön dönthetnek 
2017. március 22. – Krónika 

Legkorábban csütörtökön születhet döntés arról, hogy a kolozsvári Brassai Sámuel 

Gimnáziumban megmaradhat-e természettudományi osztály, a tanfelügyelőség ugyanis most 

nem ér rá ezzel a témával foglalkozni – tudtuk meg Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettestől. 

A Brassai érdekében egyébként Csoma Botond parlamenti képviselő is felszólalt a 

parlamentben, ahol azt kérte az oktatási minisztériumtól, hogy a Brassai Sámuel Elméleti 

Líceumban tarthassa meg a természettudományi osztályát. 

 

Kényszervezők 
2017. március 22. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „dicséretes, hogy a zászlóvivőket „adó” EMNP, illetve az RMDSZ 

megyei vezetői közösen vonták kérdőre a belügyminisztert, az immár parlamenti 

képviselőként is tevékenykedő Csoma Botond pedig a honatyák elé viszi a lobogóügyet – de 

ennyi nem elég. 2018. március 15-én sokkal többet kell felmutatni: sokkal nagyobb 

bátorságot, sokkal egyenesebb beszédet, sokkal erősebb akaratot. És sokkal több Erdély-

zászlót”. 

 

 

Polis Slovakia-felmérés: 8 párt kerülne be a parlamentbe 
2017. március 21. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Ha március derekán tartanák a parlamenti választásokat, akkor a Smer a szavazatok 27,5 

százalékával győzne, és 44 mandátumhoz jutna – derül ki a Polis közvélemény-kutatásából. A 

Most-Híd 5,4 százaléknyi szavazatot kapna. A szlovák-magyar vegyes párt esetében ez azt 

jelenti, hogy folytatódik a mélyrepülés. Bár Bugár Béla kezdeményezőként igyekszik 

feltüntetni magát a mečiari amnesztiák ügyében, a jelek  szerint pártja támogatottsága ezt 

nem tükrözi vissza.  A törvényhozáson kívül rekedne a 3,4 százalékot szerző Magyar Közösség 

Pártja (MKP). 

 

Brüsszelben folytatódik a szlovák kárpótlási törvény vizsgálatának ügye 
2017. március 22. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Az Európai Bizottságnak a tőke szabad mozgásával foglalkozó főigazgatósága illetékeseivel 

tartott a szlovák kárpótlási törvényről szakmai egyeztetést Csóti György, a budapesti 

székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatója, Korom Ágoston, egyetemi oktató, a 
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téma európai jogi szakértője és Csáky Pál, az MKP EP-képviselője. A találkozón a 

Bizottságnak átadtak 1144 állampolgári nyilatkozatot, amelyet az év eleje óta a KJI gyűjtött 

össze és dolgoz fel a kárpótlások ügyében. 

 

Híd: Részleges megállapodás született a finanszírozási törvény ügyében 
2017. március 21. – bumm.sk, Új Szó 

Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos és Vörös Péter parlamenti képviselő kedden a 

Híd nevében tárgyalt az oktatásügyi minisztériumban az iskolák finanszírozásáról szóló 

törvényről.  „A tárcaközi egyeztetés során egy olyan módosítást javasoltunk, amelynek 

értelmében az államnak figyelembe kellene vennie a gyermekek számát az alapiskolákban és 

a nemzetiségi nyelven oktató iskolában és differenciált finanszírozást kell alkalmaznia“ – 

tájékoztatott Bukovszky László. A minisztériummal történt egyeztetésen csak részlegesen 

sikerült megállapodni a módosításról, a minisztérium egyelőre csak egy ennél jóval 

általánosabb megfogalmazást volt hajlandó akceptálni, amely szerint az alapiskolák normatív 

finanszírozása során figyelembe veszik az iskola létszámát. 

 

Zentára látogatott dr. Pintér Attila nagykövet 
2017. március 21. – Vajdaság.ma 

Ma Zentára látogatott dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, aki az 

önkormányzat illetékeseivel folytatott megbeszéléseket a folyamatban lévő beruházásokról és 

a jövőbeli tervekről, majd a község polgármesterével, Ceglédi Rudolffal tartott közös 

sajtótájékoztatót 

  

Ada: Községi támogatás a gyereket vállaló családoknak 
2017. március 21. – Vajdaság.ma 

Ma délelőtt Adán Dragin Zoran polgármester-helyettes és Búcsú Attila, a Községi Képviselő-

testület elnöke a községháza dísztermében fogadta az adai község legfiatalabb lakosait és 

szüleiket az újszülöttek után járó községi támogatás kiosztása alkalmából. Az egyszeri 

pénzsegélyre jogosító utalványokat ez alkalommal 47 család vehette át. 

 

Vízióból tettek: Széchenyi Istvánt bemutató kiállítás nyílt Újvidéken 
2017. március 21. – Vajdaság.ma 

Vízióból tettek címmel Széchenyi Istvánt és korát bemutató kiállítás nyílt ma este az újvidéki 

Európa Kollégiumban. A tárlat megjeleníti a legnagyobb magyar modernizációs 

tevékenységeit, a nevéhez fűződő Lánchidat, a Magyar Tudományos Akadémia 

megalapításának időszakát, a lóversenyzés meghonosítását, valamint a dunai hajózásra 

irányuló erőfeszítéseit. A kiállítást az Európa Kollégium és a belgrádi Collegium Hungaricum 

közösen szervezte. 
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http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/21/hid-reszleges-megallapodas-szuletett-a-finanszirozasi-torveny-ugyeben
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21266/Zentara-latogatott-dr-Pinter-Attila-nagykovet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21264/Ada-Kozsegi-tamogatas-a-gyereket-vallalo-csaladoknak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21270/Viziobol-tettek-Szechenyi-Istvant-bemutato-kiallitas-nyilt-Ujvideken.html
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Kihelyezett konzuli fogadónap Bácsföldváron 
2017. március 21. – Vajdaság.ma 

Több mint 1700-an kértek eddig magyar állampolgárságot Bácsföldváron. A faluban ma 

tizennegyedik alkalommal tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának a munkatársai. Ezúttal is közel száz honosítási kérelmet vettek át a 

polgároktól. 

 

Kárpátaljai szervezetek vettek részt magyarországi szakmai workshopon 
2017. március 21. – karpatalja.ma 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosság támogatásával kárpátaljaiak is részt vehettek a 

március 16-án és 17-én Budapesten, illetve Nyíregyházán megtartott szakmai napokon. A 

kétnapos rendezvénysorozat témája a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2017–2020 volt. 

 

Magyar Levente államtitkár kárpátaljai tájékoztatói az Egán Ede 

gazdaságfejlesztési programról 
2017. március 21. – karpatalja.ma 

Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára 2017. március 23-24-én Kárpátalján máramarosi és ugocsai településeken helyi 

üzletembereknek, vállalkozóknak fórumokat és tájékoztatókat tart az Egán Ede 

gazdaságfejlesztési terv második szakaszának lehetőségeiről, különös tekintettel a 

megpályázható támogatások kategóriáira, valamint a kedvezményes hitelekre. A szakmai 

fórumok és tájékoztatók nyilvánosak. 

 

Tiltakozás az ukrán nacionalisták magyarellenes felvonulásával szemben 
2017. március 21. - Kárpátalja 

Bocskor Andrea kárpátaljai származású EP képviselő tiltakozó nyilatkozatot adott ki a 

kárpátaljai ukrán nacionalisták magyar és Európa Unió ellenes ungvári fáklyás felvonulása 

kapcsán. A képviselő a felvonulással kapcsolatban elmondta: „Felháborító, hogy a magyarok 

által is lakott városban újra nacionalista alakulatok masíroznak, jelszavaikkal sértve a 

megyében élő nem ukrán lakosságot. Mindamellett aggodalomra ad okot, hogy egy európai 

integrációs törekvéseket hangoztató ország helyt ad a soviniszta szervezetek 

megerősödésének, kontrollálatlan megnyilvánulásainak, amely felett a rendfenntartó szervek 

rendszeresen szemet hunynak.”  

Daiszpóra 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=320845
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/karpataljai-szervezetek-vettek-reszt-magyarorszagi-szakmai-workshopon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/magyar-levente-allamtitkar-karpataljai-tajekoztatoi-az-egan-ede-gazdasagfejlesztesi-programrol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/magyar-levente-allamtitkar-karpataljai-tajekoztatoi-az-egan-ede-gazdasagfejlesztesi-programrol/
file://///gvvrdesktops02/gvvrdesktops02/TothGabri.v2/Desktop/-http:/karpataljalap.net/%3fq=2017/03/20/tiltakozas-az-ukran-nacionalistak-magyarellenes-felvonulasaval-szemben
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56-os emléktáblát avattak Melbourne-ben 
2017. március 12. – Nemzeti Regiszter 

Március 18-án emléktáblát avatott a melbourne-i magyarság az 1956-os magyar forradalom 

hőseinek emlékére. A rendezvény helyszíne Melbourne kikötője volt, amelynek központi 

bejáratánál az ’56-os megemlékezés részeként emléktáblát avattak. Az emléktábla többek 

között az ’56-os menekültek hálaadó üzenete Ausztrália felé, amiért segítő kezet nyújtattak a 

bajban levőknek, és lehetőséget adtak az új, szabad élet megteremtéséhez. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 21. – Kossuth Rádió 

 

Petro Porosenko ukrán elnök a kettős állampolgárság ukrajnai szabályozásáról 

nyújtott be törvényjavaslatot a kijevi parlamentben 

Petro Porosenko ukrán elnök a kettős állampolgárság ukrajnai szabályozásáról nyújtott be 

törvényjavaslatot a kijevi parlamentben. A dokumentum értelmében az a személy, aki 

önszántából felveszi más ország állampolgárságát, automatikusan elveszti az ukránt. 

 

Folytatódik a magyar kormány által tavaly indított kárpátaljai gazdaságélénkítő 

program 

A kárpátaljai magyarság támogatása és megerősítése érdekében idén folytatódik a magyar 

kormány által tavaly indított kárpátaljai gazdaságélénkítő program. 2016-ban több mint 1000 

kárpátaljai magyar vállalkozás pályázott sikeresen fejlesztésekre. 2017-ben 20 milliárd Ft áll 

majd a vállalkozók, mezőgazdászok, és turisztikai szakemberek rendelkezésére. Az igények 

felmérésére és a magyar kormány által indított Egán Ede program ismertetésére az ukrajnai 

magyar külképviseletek szervezésében péntektől egy hónapon keresztül Kárpátalja szerte 

lakossági fórumokat fognak tartani Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkár közreműködésével. 

 

Ismét lehet pályázni a Magyar Termék Nagydíjra 

Mától ismét lehet pályázni a Magyar Termék Nagydíjra. A 20. alkalommal meghirdetett 

megmérettetésre idén 46 kategóriában, közel 100 termék típussal lehet nevezni a csípős 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/56-os-emlektablat-avattak-melbourne-ben
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-21_18:30:00&ch=mr1
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kolbásztól a szellemi termékig. A legrangosabb minősítést elnyerők díjazására ebben az évben 

is a Parlament Felsőházi Termében kerül sor szeptember elején, a Magyar Gazdaság Napján. 

A részletekről Kiss Károlynétól, a Magyar Termék Nagydíj Pályázati iroda ügyvivő 

igazgatójától kértem tájékoztatást. 

 

Szerbiában az összes kisebbségi önkormányzat mintegy 2 millió eurón osztozik 

Szerbiában az összes kisebbségi önkormányzat mintegy 2 millió eurón osztozik. Ezt az 

összeget működési költségre kapják, és programjaik száma alapján osztják szét közöttük. 

Mivel egyre több nemzeti tanács működik egyre szervezettebben, a közöttük legjobban 

működő Magyar Nemzeti  Tanácsnak kevesebb pénz jut idén:  1 millió 300 ezer dinárral, azaz 

10 ezer euróval csökkent a magyaroknak járó keretösszeg. A hétfői ülésen emiatt az ellenzék 

mellett a hatalmi többség is kifejezte elégedetlenségét. 

 

A 240 ezres lélekszámú Kassán mindössze hétezer magyar él, így nem 

érvényesíthető a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

A 240 ezres lélekszámú Kassán mindössze hétezer magyar él, így nem érvényesíthető a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény, amely csak akkor engedélyezi a hivatalos ügyintézés 

során a magyar nyelvhasználatot, ha a magyarok aránya eléri a 20 százalékot. A magyar 

turisták által méltán népszerű történelmi városban mégis hol és mikor használják 

anyanyelvüket a kassai magyarok? Ezt a kérdést tette fel a Kassai Magyarok Fóruma.  

 

Anyanyelvi konferencia Temesváron 

Kassán még csak terveznek anyanyelvi konferenciát, Temesváron már meg is valósult a  

Bartók Béla líceumban kilenc romániai megye mintegy ötven magyar pedagógusa 

részvételével. Életre hívója az a felismerés volt, hogy az utóbbi években Temes megyében nőtt 

a vegyes házasságból származó gyerekek aránya a magyar oktatási intézményekben, akik, ha 

nem kerülnek magyar óvodába, iskolába, szinte biztosan beolvadnak a román többségbe. Az 

asszimiláció megállítására vagy legalább lassítására tett tapasztalatokról tanácskoztak a jó 

gyakorlatok bemutatásával. 

 

Ötödször rendezik meg április 6-9 között a HolnapUtán Fesztivált 

A nagyváradi Szigligeti Színház ötödször rendezi meg április 6-9 között a HolnapUtán 

Fesztivált. Március 27-én a Színházi Világnap alkalmából is számos programmal várják az 

érdeklődőket. A két rendezvényről tartottak ma sajtótájékoztatót Nagyváradon, amelyen ott 

járt a Határok nélkül riportere.  

 


