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Nyomtatott és online sajtó 
 

Meg kell erősíteni a külhoni magyar családi vállalkozásokat 
2017. március 22. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Orientpress, hirado.hu, hirek.sk, 

Vajdaság.ma, Pannon RTV, karpatalja.ma, hirek.sk, gondola.hu, Webrádió 

A gazdasági fejlesztéseket célzó összes program, és azon belül a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve program célja, hogy a Kárpát-medencében megerősödjenek a vállalkozások, 

különösen azok, ahol házastársak, testvérek vagy több generáció képviselői dolgoznak együtt 

– hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve program Kárpát-medencei körútjának megnyitóján szerdán Szabadkán. A 

tematikus évek és a gazdasági támogatások célja az, hogy aki a szülőföldjén akar maradni, az 

meg tudja ezt tenni, azaz legyen munkája, tudjon boldogulni, tudjon gyermeket vállalni, és a 

gyerekek tudjanak magyar nyelvű oktatási intézményekbe járni - húzta alá Potápi Árpád 

János. A gazdasági alapú gondolkodás alapján a szakképzést, a fiatal vállalkozókat, most 

pedig a családi vállalkozásokat támogatja a magyar kormány. Az a cél, hogy a magyar 

intézményrendszer és vállalkozások megerősödjenek a Kárpát-medencében - mondta az 

államtitkár. 

 

Kijevet meglepte Semjén Zsolt autonómiával kapcsolatos kijelentése 
2017. március 22. – MTI, Index, Origo, Magyar Hírlap, hirado.hu, atv.hu, Magyar Idők, 

karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Kijevet meglepte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hétfőn 

Budapesten tett kijelentése a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek 

autonómiáinak létrehozásáról – közölte az ukrán külügyminisztérium szerdán honlapján 

közzétett közleményében. Semjén Zsolt a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kötetbemutató 

rendezvényén azt mondta, hogy a külhoni magyarság megmaradása attól függ, sikerül-e 

előrelépni vagy sem az autonómia területén. A kijevi külügyi tárca kiemelte, hogy 

Magyarország fontos partnere Ukrajnának, és mindig is az volt. „Nagyra értékeljük a 

kétoldalú kapcsolatok baráti jellegét és a magas színvonalú konstruktív együttműködést. Arra 

számítunk, hogy jószomszédi kapcsolataink a jövőben is államunk területi egysége, 

szuverenitása és alkotmánya tiszteletben tartásán alapulnak. Bármiféle spekulációk ebben a 

témában nem felelnek meg a két ország és népeink érdekeinek, és reméljük, hogy nem 

tükrözik Budapest hivatalos álláspontját” - áll a külügyi közleményben. 

 

Kisebbségi Jogvédő Intézet: szlovák kárpótlási törvényre vonatkozó 

állampolgári nyilatkozatokat juttattak el Brüsszelnek 
2017. március 22. – MTI, Felvidék Ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 1144 állampolgári nyilatkozatot juttatott el az Európai 

Bizottsághoz a szlovák kárpótlási törvénnyel összefüggésben – közölte Csóti György, a KJI 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/meg-kell-erositeni-a-kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasokat
http://www.hirado.hu/2017/03/22/kijevet-meglepte-semjen-zsolt-autonomiaval-kapcsolatos-kijelentese/
http://felvidek.ma/2017/03/benesi-karvallottak-ugye-ismet-brusszelben/
http://felvidek.ma/2017/03/benesi-karvallottak-ugye-ismet-brusszelben/
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vezetője. Csóti György hangsúlyozta: azt szeretnék, ha minden magyar károsult, legalább 

erkölcsi,  de lehetőleg anyagi kártalanítást kapna. Felidézte, hogy a Benes-dekrétumok 

nyomán 200 ezer magyar telepítettek ki, s bár ezzel a kérdéssel a magyar politika évtizedek 

óta foglalkozik, de a magyaroktól Szlovákia mindmáig nem volt hajlandó bocsánatot kérni, 

kárpótlásuk elmaradt. Kitért arra, hogy Csáky Pál felvidéki EP-képviselő francia 

képviselőtársát kérte meg, adjon be kérdést a bizottsághoz, jogszerű-e és járható-e az az út, ha 

egy nemzetállamban a kárpótlási törvény hatálya alól kirekesztenek állampolgárokat, akik 

korábban az adott állam polgárai voltak, de ma más uniós államban élnek. A bizottság válasza 

egyértelmű nem volt – mutatott rá Csóti György. Csáky Pál ezt követően kifejezetten a Benes-

károsultakra kérdezett rá, ami után a bizottság a szlovák kormányhoz fordult, ahonnan az a 

válasz érkezett, hogy bár valóban jogsértés történt, de az keveseket érint. Ezt az álláspontot a 

bizottság magáévá is tette. 

 

Református óvoda- és bölcsődehálózat jön létre a Felvidéken 
2017. március 22. – Felvidék Ma 

Örvendetes, hogy a Felvidéken 20 református egyházközség kapott támogatást a magyar 

Miniszterelnökségtől az óvodafejlesztési programra. A tervdokumentációk előkészületei jó 

ütemben haladnak. Rimaszombatban viszont egy új óvoda megépítésével a város által 

fenntartott óvodák létszáma nagy valószínűséggel csökkenne, ezért a Rimaszombati 

Református Egyházközség keresi a legjobb megoldást. Egy meglévő óvoda megvásárlásának 

híre feszültséget keltett a városban. 

 

150 milliárd határon túli gazdaságfejlesztésre 
2017. március 23. – Váczi István – Figyelő 

A Kárpát-medence gazdaságát élénkítő szándékkal rendezett konferenciát és szakmai 

kiállítást a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Hajdúszoboszlón. Magyarország 

félmilliárd eurót, azaz több mint 150 milliárd forintot biztosít az ország határain kívül eső 

magyarlakta területeke gazdaságfejlesztésére. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. március 23-i számában olvasható) 

 

Elindulhatnak a magyar előkészítők Kolozs megyében 
2017. március 22. – Krónika 

Annak ellenére elindulhatnak a Kolozs megyei tanfelügyelőség által jóváhagyott beiskolázási 

tervben szereplő magyar tannyelvű előkészítő osztályok, hogy tízzel kevesebb gyerek 

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. „Mindenhol lesz legalább 15 gyerek, több helyen 20 gyerek körüli lesz a létszám, 
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http://felvidek.ma/2017/03/reformatus-ovoda-es-bolcsodehalozat-jon-letre-a-felvideken/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elindulhatnak-a-magyar-elokeszitok-kolozs-megyeben
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tehát örömmel mondhatom, hogy nem veszítünk egyetlen osztályt sem" – mondta a 

pedagógus. 

 

Választási regisztrációs kampányt indított az EMNT 
2017. március 22. – Krónika, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) regisztrációs kampányt indított a honosított 

magyar állampolgárok számára a 2018-as országgyűlési választásokra – közölte Sándor 

Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke és Tiboldi László, az EMNT alelnöke egy szerdai 

kolozsvári sajtótájékoztatón. Sándor Krisztina elmondta, több mint 510 ezerre becsülik 

azoknak az erdélyi felnőtteknek a számát, akik magyar állampolgárságot szereztek, és közülük 

csupán 197 ezren vetették fel magukat a választói névjegyzékbe. Hozzátette: az erdélyi 

lehetséges magyar választópolgárok csaknem kétharmada még nem regisztrált. A korábbi 

tapasztalatok alapján kijelentette: már most el kell indítani a kampányt ahhoz, hogy minél 

több választóhoz eljussanak. 

 

Három évvel ezelőtti bírságot kell kifizetnie az SZNT-nek 
2017. március 22. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A bíróság jogerős ítélete szerint a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háttérszervezetének, a 

Siculitas Egyesületnek ki kell fizetnie azt a 12 ezer lejes bírságot, amelyet 2014-ben, a 

marosvásárhelyi székely szabadság napja megszervezése után kapott a gyülekezési 

jogszabályok állítólagos megsértése miatt. Az SZNT szerdán közleményben tájékoztatott 

arról, hogy az elmúlt három esztendőben a törvényes úton megtámadott jegyzőkönyv több 

bírósági szakaszon ment át. Az egyesület nemrég megkapta a jogerős ítéletet, amelynek 

következményeképpen számláját zárolták és behajtották a büntetési tétel egy részét. Az ügy 

kapcsán a vásárhelyi rendezvényt szervező alakulat emlékeztetett arra, 2014 óta a gyülekezési 

jogról szóló törvény nem változott, azóta több alkalommal tartották meg a március 10-ei 

megemlékezést és felvonulást, 2016-ban pedig az ugyanazon kifogásokkal élő büntető 

jegyzőkönyveket a bíróság megsemmisítette. 

 

Az USR is nyílt levelet írt Bocnak Ioan Țene miatt  
2017. március 22. – transindex.ro 

Nyílt levelet írt Emil Boc kolozsvári polgármesternek Mihai Goțiu Kolozs megyei USR-s 

szenátor a Ioan Vasile Țene felügyelői tisztsége ügyében. A Ionuț Țene néven a NapocaNews 

szélsőségesnek mondható portálon publikáló köztisztviselővel kapcsolatban a héten petíció is 

indult, amely kifogásolta, hogy eg kirekesztő nézeteket valló személy városházi tisztséget 

tölthet be. Az USR megyei szervezetének honlapján közzétett nyílt levélben Goțiu arra hívja 

fel Emil Boc figyelmét, hogy "aki szabadidejében újlegionárius vagy neonáci, nem lehet 

munkaidőben hippi", azaz úgy gondolja, hogy a Ionuț Țene publikációiban képviselt 

mentalitás nem fér össze köztisztség betöltésével.  

 

Borboly szerint az Igazi Csíki Sör nemzetiségi ügy lett  

E
rd

é
ly

  

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/valasztasi-regisztracios-kampanyt-inditott-az-emnt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/harom-evvel-ezelotti-birsagot-kell-kifizetnie-az-sznt-nek
http://itthon.transindex.ro/?hir=46466
http://itthon.transindex.ro/?hir=46470
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2017. március 22. – transindex.ro 

Megköszönte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettesnek, hogy "szövetséges egy 

multinacionális vállalattal szembeni küzdelemben, amely egy székely terméket támad". 

Borboly azt mondta, "a multinacionális vállalat részéről a Székely termék védjeggyel 

rendelkező termékek ellen történt támadás, hiszen ugyanez megtörténhet a sajtkészítőkkel 

vagy a hústermelőkkel, hogy jön egy multi és ilyen-olyan okkal perel, kiszorít, felvásárol vagy 

bezár. Számos konkrét példa van, gondoljunk csak a háromszéki tejfeldolgozó nagyvállalatra, 

amely múlt évben nem fogadta a helyi tejtermelőktől a tejet, orrukra csapta a gyár kapuját. A 

székelykeresztúri gazdatulajdonú tejfeldolgozó nélkül nem lett volna, aki segítsen rajtuk" - 

idézi a megyei tanács közleménye a tanácselnököt.  

 

"Szóba sem jöhet" Țene kinevezése az RMDSZ szerint  
2017. március 22. – transindex.ro, maszol.ro 

A Romániai Magyar Deomkrata Szövetség Kolozs Megyei Szervezete is állást foglalt azon 

hírek kapcsán, amelyek szerint a Kolozsvár Polgármesteri Hivatala Ioan Vasile Tene újságírót 

tervezi kinevezni a város oktatási, kulturális, vallási, sport és szociális kérdésekkel foglalkozó 

irodájának vezetőjévé. Az RMDSZ leszügezi, egy ilyen választás a polgármesteri hivatal 

részéről "nem is jöhet számításba".  

 

Kilencvenhat iskolabuszt adományoz Románia a Moldovai Köztársaságnak 
2017. március 22. – maszol.ro 

Románia 96 iskolabuszt adományoz a Moldovai Köztársaságnak, az adományozás részleteit a 

közös román-moldovai kormányülésen beszélik meg, amelyre csütörtökön kerül sor, Piatra-

Neamţon - nyilatkozta Sorin Grindeanu miniszterelnök. „Vannak konkrét kérdések, 

amelyekről a csütörtöki együttes román-moldovai kormányülésen fogunk dönteni. Egyike 

ezeknek a diákok szállítására szánt 96 kisbusz adományozása" - mondta Grindeanu szerdán, 

a kormányülés kezdetekor. A kormányfő szerint ez az adomány folytatása egy már elkezdett 

támogatási programnak. Románia az elmúlt években 100 kisbuszt adományozott a 

szomszédos országnak. 

 

További rezsicsökkentést javasol az RMDSZ 
2017. március 22. – maszol.ro 

A csatornázási díj hozzáadottérték-adójának (áfa) 9 százalékra csökkentését szorgalmazza az 

RMDSZ. Erről Korodi Attila képviselő beszélt szerdán Víz Világnapja alkalmával szervezett 

bukaresti rendezvényen. Felszólalásában a politikus emlékeztetett: az RMDSZ az elmúlt 

időszakban törvénymódosítási intézkedés-csomagot dolgozott ki a közszolgáltatások után 

fizetendő áfa csökkentéséről. A kormánykoalíció elfogadta azt a javaslatukat, hogy az ivóvíz 

áfája 9 százalékra mérséklődjön, de a csatornázási díj nem csökkent. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46477
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78421-kilencvenhat-iskolabuszt-adomanyoz-romania-a-moldovai-koztarsasagnak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78431-tovabbi-rezsicsokkentest-javasol-az-rmdsz
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Nem vitték túlzásba: egyetlen magyar felirat a felújított marosvásárhelyi 

nagyállomáson 
2017. március 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

Uniós pénzalapokból teljesen felújították, és az elkövetkező napokban hivatalosan is 

megnyitják a marosvásárhelyi vasúti nagyállomást. Sajnálatos módon a több évig tartó 

munkálatok során figyelmen kívül hagyták a valós kétnyelvűséget. Erre hívja fel az illetékesek 

és a városlakók figyelmét az a petíció is, amelyet Rheinfelder Richárd indított, s amelynek 

neve: Valódi Kétnyelvűséget a marosvásárhelyi Nagyállomáson.  

 

Megoldási javaslatok a szakmai oktatás gondjaira 
2017. március 22. – szekelyhon.ro 

A jelenlegi szakoktatáson mindenképpen változtatni kellene, ami most van, azt értelmetlen 

így folytatni – véli az egyik gyergyószentmiklósi iskola munkatársa, akinek alapos rálátása is 

van a kérdésre, de konkrét javaslatai is lennének. A diákok egy része úgy kerül be az adott 

szakra, hogy alig érdekli az a szakma, amelyről diplomát kap az iskola után. Így nyilván nem 

törik össze magukat a tanulással sem. Nem látnak sem példaképet sem jövőképet – így 

foglalható össze röviden Benedek Zoltán meglátása a jelenlegi szakoktatásról. 

 

A Szent László-évre készül Nagyvárad 
2017. március 22. – Krónika 

„Hazatér” nyughelyére Szent László koponyaereklyéje: a győri hermában féltve őrzött kincs a 

nagyváradi római katolikus püspökség által szervezett, május 14-ei körmenettel érkezik a 

várba, ahová a lovagkirályt eltemették.  

 

EMNP–RMDSZ-vita a kézdivásárhelyi önkormányzatban 
2017. március 23. – Krónika 

A közigazgatási bíróságon perelték be a kézdivásárhelyi önkormányzatot az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) tanácsosai – Johann Taierling, Ilyés Botond, Szima Csaba, Gál Elemér 

László és Czipa Loránd –, mivel úgy vélik, az öttagú néppárti frakció nincs kellő súlyban jelen 

a négy szakbizottságban. Az EMNP tanácsosai már korábban kérték a szakbizottságok 

megalakítására vonatkozó határozat visszavonását, ez azonban nem történt meg. 

 

Rádió, politika, hitelesség 
2017. március 23. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint Kovács Pétert „nem a húsz évvel ezelőtt a rádiónál eltöltött 

egyéves szerkesztői munkássága predesztinálja az új munkakörre, amelynek betöltésére az 

egyszerű halandónak számító újságírók esetleg évekig kénytelenek várni, hanem a politikai 

hátszélnek köszönheti. Elhiheti a hallgató, hogy Kovács nem az RMDSZ-es munkaköri 

leírását tekinti feladatának az új munkakörben? Még ha be is tartja a szakmai szabályokat, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-vittek-tulzasba-egyetlen-magyar-felirat-a-felujitott-marosvasarhelyi-nagyallomason
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-vittek-tulzasba-egyetlen-magyar-felirat-a-felujitott-marosvasarhelyi-nagyallomason
https://szekelyhon.ro/aktualis/megoldasi-javaslatok-a-szakmai-oktatas-gondjaira
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-szent-laszlo-evre-keszul-nagyvarad
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komolyan gondolhatja bárki egy sajtóssá vedlett virtigli politikusról, hogy az újságírói, és nem 

a pártpolitikusi érdeklődés hajtja?”.  

 

Csíki-csuki 
2017. március 23. – Szirmai S. Péter – Figyelő 

A Heinekennel csatázó csíkszentsimoni Igazi Csíki Sör védelmére kelve hadat üzent a haza 

sörmultiknak is a kormány. Már nemcsak a Heineken vörös csillaga, hanem a piac 

újraszabályozása a tét – a kisebb magyar szereplők érdekében. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. március 23-i számában olvasható) 

 

Ismét ingyenes lehet az anyanyelvi fordítás a bírósági eljárásokban 
2017. március 22. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A kormány jóváhagyta azt a két törvénymódosítási javaslatot, amelynek alapján májustól 

ismét térítésmentessé válhatnak az anyanyelvi fordítások a polgári peres eljárásokban. A 

javaslatról végelegesen a parlament dönt majd. A jelenleg érvényes jogsértő gyakorlatra még 

ősszel a Magyar Közösség Pártja hívta fel a figyelmet. 

 

Közös honlapon jelenhetnek meg a felvidéki magyar vállalkozások 
2017. március 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép 

Március elején elindult a Szolgáltatás.sk honlap, a felvidéki magyar vállalkozásokat 

összegyűjtő első online katalógus. Célja, hogy olyan, eddig még nem létező ingyenes 

adatbázist hozzon létre, ahol a szlovákiai magyar kis- és középvállalkozók bemutathatják 

szolgáltatásaikat, jövőbeni vevőik pedig mindössze pár kattintással válogathatnak ezek 

között. A webes katalógust a Libertate Polgári Társulás működteti. 

 

Jöhetnek a szabványok a kétnyelvű veszélyre figyelmeztető feliratokra 
2017. március 22. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos március 21-én, kedden találkozott a 

Szabványügyi, Mérésügyi és Vizsgálati Hivatal igazgatójával, akivel a nemzetiségi 

nyelvhasználat gyakorlati lehetőségeiről tárgyaltak. A tárgyalás során érintették az életet, 

egészséget, biztonságot és vagyon érintő veszélyekre figyelmeztető szöveges feliratok 

kétnyelvű feltüntetésének lehetőségét a nyilvánosság számára elérhető elektromos-, gáz- és 

más készülékeken. Megállapodtak, hogy a későbbiekben együttműködnek ezen a területen és 

a nemzetiségi kormánybiztos szakmai és módszertani segítséget nyújt. 

 

A memorizálás helyett a kommunikációt helyezné előtérbe a szlovák nyelv 

új módszertana 
2017. március 22. – bumm.sk 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170322144350/Ismet-ingyenes-lehet-az-anyanyelvi-forditas-a-birosagi-eljarasokban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170322130407/Kozos-honlapon-jelenhetnek-meg-a-felvideki-magyar-vallalkozasok.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/22/johetnek-a-szabvanyok-a-ketnyelvu-veszelyre-figyelmezteto-feliratokra
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/22/a-memorizalas-helyett-a-kommunikaciot-helyezne-eloterbe-a-szlovak-nyelv-uj-modszertana
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/22/a-memorizalas-helyett-a-kommunikaciot-helyezne-eloterbe-a-szlovak-nyelv-uj-modszertana
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A jövőben az államnyelvet az idegen nyelv módszertanához közelítve oktatnák a magyar 

tannyelvű általános iskolákban. Jelenleg három intézményben zajlik a tesztelés. Prékop 

Mária, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetője nyilatkozott a 

témában.  

 

 

Az MNT tájékoztató szülői értekezleteket szervez 
2017. március 22. - VajdaságMA 

A Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramjában nagy hangsúlyt fektet a leendő és 

jelenlegi érettségizők, valamint szüleik tájékoztatására a szerbiai továbbtanulási 

lehetőségekről és a tanács által szervezett szerb nyelvi és felvételi felkészítő képzésekről, 

valamint ösztöndíj-támogatásról és az újvidéki Európa Kollégium nyújtotta bentlakási 

lehetőségekről. 

 

Ludason tartottak lakossági fórumot a gazdáknak 
2017. március 22. - PannonRTV 

Mezőgazdasági lakossági fórumot tartottak szerda este Ludason. Az érdeklődők a tartományi 

és a köztársasági mezőgazdasági pályázatokról, illetve a Prosperitati Alapítvány 

mezőgazdasági pályázatának eredményeiről is tájékozódhattak. 

 

Már nyomtatják a szavazólapokat 
2017. március 22. - PannonRTV 

Elkezdték nyomtatni a szavazólapokat a szerbiai államfőválasztásra. Több mint 6,5 millió 

szavazólapot nyomtatnak ki, tartalékként pedig további 30 ezer példány nyomtatását hagyta 

jóvá a Köztársasági Választási Bizottság. A kétnyelvű szavazólapokat A4-es formátumban 

készítik el. Ezeket majd azokban a községekben használják, ahol a szerb mellett egy nemzeti 

közösség nyelve is hivatalos. 

 

Pályázni, pályázni, pályázni! – Mezőgazdasági fórumot tartottak Csantavéren 
2017. március 22. - Pannon RTV 

Pályázni, pályázni, pályázni – így foglalhatnánk össze a csantavéri mezőgazdasági fórum 

üzenetét, amelyet kedden este tartottak a Bartók Béla Művelődési Egyesület épületében. Az 

érdeklődők számos köztársasági, tartományi, Szabadka városi és anyaországi pályázati 

lehetőséggel ismerkedhettek meg. 

 

Széchenyi életművéről nyílt kiállítás az Európa Kollégiumban 
2017. március 22. - PannonRTV 

Széchenyi István életművéről nyílt kiállítás kedd este Újvidéken, az Európa Kollégiumban. A 

Víziókból tettek elnevezésű tárlat a legnagyobb magyarként emlegetett gróf kezdeményezéseit 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21272/Az-MNT-tajekoztato-szuloi-ertekezleteket-szervez.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=321191
http://pannonrtv.com/web2/?p=321063
http://pannonrtv.com/web2/?p=320961
http://pannonrtv.com/web2/?p=320978
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és fejlesztési tevékenységeit jeleníti meg. A kiállítást a belgrádi Collegium Hungaricum és az 

újvidéki Európa Kollégium közösen szervezte. A tárlatot Pintér Attila, Magyarország belgrádi 

nagykövete nyitotta meg. 

 

Fásítás a csúrogi emlékműnél 
2017. március 22. - Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Erdői közvállalat jóvoltából tegnap több száz 

facsemetét, tuját és bokrot ültettek el az ártatlan magyar áldozatok emlékhelye körül. Több 

száz nyírfa, tuja, fenyőfa és bokor érkezett tegnap Szabadkáról és Újvidékről az 1944–45-ös 

ártatlan magyar áldozatok emlékére 2013-ban felállított csúrogi emlékműhöz 

 

„Ez lesz az áttörés éve Kárpátalján”  
2017. március 22. – Kárpátalja 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára a beregszászi és a munkácsi március 15-i ünnepségeken jelentette be, hogy 

folytatják az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programot. Az államtitkár bizakodóan kijelentette:  

„Az idei aranybetűkkel jegyzett év lesz Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság életében.” Az 

ünnepséget követően Magyar Leventét kárpátaljai látogatásáról és az aznap meghirdetett 

gazdaságfejlesztési programról kérdezte a Kárpátalja újságírója. 

 

Egyes kárpátaljai ukrán hírportálok kiforgatják Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes szavait 
2017. március 22. – transkarpatia.net 

Egyes kárpátaljai hírportálok Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kisebbségi jogok, 

érdekképviselet, autonómia című kiadvány aktuális köteteinek bemutatóján elhangzott 

szavait próbálta kiforgatni. Több szalagcím is úgy jelent meg, hogy „Magyarországon 

autonómiát követelnek Kárpátaljának”. A magyar miniszterelnök-helyettes beszédében 

viszont nem említette külön Kárpátalját, hanem a Kárpát-medencei összmagyarság 

autonómiatörekvéseinek és érdekképviseleteinek fontosságára hívta fel a figyelmet. A 

zakkarpattya.net külön kitér arra, hogy Kárpátalján a magyar kisebbség széles kulturális 

autonómiával rendelkezik, illetve vannak társadalmi-politikai szervezeteik is.  

 

A Gulág-emlékév kiállítása Bécsben 
2017. március 22. - Volksgruppen 

"Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956“ címmel nyílt kedd este kiállítás Bécsben, a 

Forum Mozartplatz épületében. A vándorkiállítást a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai 
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http://www.magyarszo.rs/hu/3324/vajdasag/162467/F%C3%A1s%C3%ADt%C3%A1s-a-cs%C3%BArogi-eml%C3%A9km%C5%B1n%C3%A9l.htm
http://karpataljalap.net/?q=2017/03/22/ez-lesz-az-attores-eve-karpataljan
http://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/79305-ukrayinsk-zm-perekruchuyut-zayavu-zastupnika-premyer-mnstra-ugorschini-zholt-shemyen-stosovno-avtonomyi-zakarpattya.html
http://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/79305-ukrayinsk-zm-perekruchuyut-zayavu-zastupnika-premyer-mnstra-ugorschini-zholt-shemyen-stosovno-avtonomyi-zakarpattya.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2832506/
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foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza állította össze, mely 

most a Kaláka Club támogatásával Bécsbe került. 

 

A népcsoporttanács elnökei Alexander van der Bellen államfőnél 
2017. március 22. - Volksgruppen 

Az Ausztriában elismert népcsoportok tanácsainak elnökei március 22-én meglátogatták 

Alexander Van der Bellen államfőt. A hat népcsoport képviselőivel Van der Bellen elsősorban 

a népcsoportok aktuális szituációjáról beszélt, de oktatási kérdésekről is tárgyaltak vagy a 

sajtótörvény módosításáról. 

 

Liszt-rapszódia és nemzeti színű kokárda Torontóban 
2017. március 22. – Nemzeti Regiszter 

Színes programokkal emlékeztek meg a torontói magyarok az 1848/1849-es forradalomról és 

szabadságharcról. Két zenei virtuóz csillogtatta meg tehetségét a publikum előtt a Magyar 

Házban, 11 új magyar állampolgárral gazdagodott a közösség, és a nemzeti érzelmektől fűtött 

magyarok együtt tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt. 

 

Pályázati felhívás magyar nyelvi és hungarológiai nyári egyetemen való 

részvételre 
2017. március 22. – Nemzeti Regiszter 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi 

azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra a Balassi 

Nyári Egyetemen való részvételre a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő magyar 

származású személyek számára 2017 nyarára. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2017. március 22. – Kossuth Rádió 

Regisztrációs kampányt indított az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a jövő évi 

magyarországi országgyűlési választásokra 

Regisztrációs kampányt indított az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a jövő évi magyarországi 

országgyűlési választásokra. Egyáltalán nem korai - mondják a Határok nélkül riporterének 

összeállításában. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2832642/
http://www.nemzetiregiszter.hu/liszt-rapszodia-es-nemzeti-szinu-kokarda-torontoban
http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-felhivas--magyar-nyelvi-es-hungarologiai-nyari-egyetemen-valo-reszvetelre
http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-felhivas--magyar-nyelvi-es-hungarologiai-nyari-egyetemen-valo-reszvetelre
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-22_18:30:00&ch=mr1
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Marosvásárhelyen több órás megbeszélést folytattak a római katolikus teológiai 

líceumról 

Marosvásárhelyen több órás megbeszélést folytattak a római katolikus teológiai líceumról a 

szülők, a polgármesteri hivatal, a tanfelügyelőség, a megyei prefektúra a megyei tanács és az 

önkormányzati testület képviselői vettek részt. A döntés az iskola jelenlegi helyzetét oldja meg 

- véli Csíky Csengele, a szülői tárgyalócsoport szóvivője -, de a tanintézmény jogi státusa 

továbbra is bizonytalan. 

Kijevben ülésezett az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN 

Kijevben ülésezett az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN. A konferencián a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

képviselői mellett részt vettek az ukrajnai román, tatár és azerbajdzsán szervezetek vezetői is. 

Vincze Lóránt, a FUEN elnöke szerint továbbra is egyértelmű az európai támogatás Ukrajna 

demokratizálódása és intézményépítése mellett, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a 

kisebbségi kérdéskör milyen irányba mozdul el az országban. Kijev utóbbi időben 

tapasztalható kisebbségi rendelkezései joggal szülnek elégedetlenséget a nem ukránok 

körében. 

Kárpótlást követel a Benes-dekrétumok kárvallottainak a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet  

A szlovák kárpótlási törvényről tartott szakmai egyeztetést az Európai Bizottság a tőke szabad 

mozgásával foglalkozó főigazgatóságának illetékeseivel Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet igazgatója, Korom Ágoston, egyetemi oktató, a téma európai jogi szakértője és Csáky 

Pál felvidéki EP-képviselő Brüsszelben. Ennek eredményéről hallunk. 

Magyar Levente: A 2017-es esztendő áttörést hozhat a vajdasági magyarság 

gazdasági életében 

A 2017-es esztendő áttörést hozhat a vajdasági magyarság gazdasági  életében - jelentette ki 

tegnap Szabadkán Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági- és külügyminisztériumának 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára azon a sajtótájékoztatón, amelyen a vajdasági 

magyar gazdaságfejlesztési pályázatokról számoltak be. 

Potápi Árpád János részvételével indult el a 2017 a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve program Kárpát-medencei körútja Szabadkán 

Folytassuk műsorunkat a Vajdaság gazdasági fejlesztésére tett kormányzati erőfeszítésekkel. 

2017 ugyanis a külhoni magyar családi vállalkozások éve. A programhoz kapcsolódó Kárpát-

medencei körút ma indult el Szabadkáról. Nagy volt az érdeklődés: 180 vállalkozó jelent meg 

a rendezvényen, amelyen Potápi Árpád János államtitkár ismertette a programhoz 

kapcsolódó képzéseket és pályázatok. 

Az NSKI által szervezett magyar címer és zászló rajz- és esszépályázat győzteseit 

díjazták Kárpátalján 
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A külhoni régiók közül a legtöbb, mintegy 500 pályamunka érkezett Kárpátaljáról a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett, a Rákóczi Szövetség által lebonyolított 

Magyar címer és zászló rajz- és esszépályázatra. A legjobbakat ma díjazták Ungváron. 

 

 

 


