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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán–Kelemen-tárgyalás a megvalósításokról 
2017. március 23. –MTI, hirado.hu, Kormany.hu, Magyar Idők, Hírek.sk, transindex.ro, 

maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Vajdaság MA, Erdély.ma, Gondola.hu 

Folytatódik a romániai magyarság identitásának megőrzését és az oktatásfejlesztést segítő 

programok megvalósítása – állapodott meg egymással Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz 

elnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Budapesten, a Fidesz székházában folytatott 

csütörtöki egyeztetésükön. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes 

államtitkár az MTI-nek elmondta: Kelemen Hunor tájékoztatta a Fidesz elnökét a 

marosvásárhelyi római katolikus iskola helyzetéről, és megtárgyalták, hogy Magyarország 

milyen segítséget tud nyújtani az ügy megnyugtató rendezéséhez. A két pártelnök 

megbeszélésén szó volt a magyar–román kétoldalú kapcsolatok normalizálásának 

lehetőségeiről is. Az RMDSZ hírlevele szerint a megbeszélésen hangsúlyt kapott az az Erdélyt 

is érintő gazdaság-élénkítő program, amely 2017-től Vajdaság és Kárpátalja után 

Romániában is elindul. 

 

Semjén Zsolt: Brutális kampány lesz 
2017. március 23. – Magyar Idők, Index, 444.hu, hvg.hu, mno.hu 

A honosítás a leghatékonyabb eszközünk a határon túli magyarság asszimilációjával szemben 

– szögezte le a Magyar Időknek adott interjújában Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes 

szerint az ellenzéki sajtó állításaival szemben a rendszer jól működik, eredményesen szűri ki a 

csalókat. Ami a lex Heinekent illeti, kiemelte: a baloldal ismét elárult egy szimbolikus 

nemzeti ügyet, a nyugati cégeknek pedig meg kell érteniük, mit jelent számunkra a vörös 

csillag. A KDNP elnöke kitért a közelgő kampányra is, amelyben a kormánypártok nem 

elégedhetnek meg pusztán az eredmények hangsúlyozásával, világos jövőképet is fel kell 

mutatniuk. 

 

Szent László-freskókiállítás nyílt a lengyelországi Piotrków Trybunalskiban 
2017. március 23. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

A Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából háromnapos ünnepségsorozat vette kezdetét a 

lengyelországi Piotrków Trybunalski városában, amelynek keretében bemutatják a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által indított Szent László-év részét 

képező Szent László-freskókiállítást. A kiállítást Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg csütörtök délután. A helyettes 

államtitkár beszédében hangsúlyozta: „László király magában hordozza a magyar és lengyel 

nemzet kiváló vonásait, többek között a tiszta hitet és rendíthetetlen bátorságot.” Felidézte: a 

lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából hirdette 

meg 2017-re a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szent László-évet. 
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Tájékoztató körút Kárpátalján a magyar kormány gazdaságfejlesztési 

támogatásáról 
2017. március 23. – MTI, kormany.hu, Webrádió, Kárpátalja, Vajdaság.ma 

A kárpátaljai magyar vállalkozások számára a magyar kormány által az Egán Ede 

Gazdaságfejlesztési Program idei szakaszában nyújtott támogatások igényelhetőségéről tart 

kétnapos tájékoztató körutat Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a Felső-Tisza-vidék szórványtelepülésein. Magyar 

Levente csütörtökön, a técsői Hollósy Simon Középiskolában nagy érdeklődés mellett tartott 

előadása után az MTI-nek elmondta: egész Kárpátalján szeretnék megszólítani a magyar 

embereket, akik a nehézségek ellenére szülőföldjükön maradtak, és ott próbálják a 

boldogulásukat megtalálni. 

 

A kárpátaljai Csap alpolgármestere cáfolja, hogy állampolgársági ügy miatt 

mondott le tisztségéről 
2017. március 23. – MTI, parameter.sk, gondola.hu, KárpátHír, szon.hu 

Cáfolta Balogh Oszkár csapi alpolgármester csütörtökön az MTI-nek nyilatkozva, hogy 

állampolgársági ügy miatt mondott volna le tisztségéről, miként azt előzőleg a kárpátaljai 

ukrán média állította. Balogh Oszkár elmondta, azért távozik a hivatalból, mert a település 

életét meghatározó stratégiai kérdésben nem jutott egyetértésre a városvezetéssel. Kárpátaljai 

ukrán hírportálok előzőleg arról számoltak be, hogy az alpolgármester azért köszönt le 

tisztségéről, mert az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) erre felszólította állítólagos magyar 

állampolgársága miatt. 

 

Igazi Csíki Sör-ügy: Lázár János Csíkszeredába látogat 
2017. március 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

A magyar kormány és a magyar parlamenti képviselők kötelessége, hogy megvédjenek 

minden magyar vállalkozást egy nagy multinacionális vállalkozástól, amely a hatalmát 

fitogtatja – jelentette ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön 

Budapesten sajtótájékoztatón az Igazi Csíki Sör-ügyében. A politikus úgy fogalmazott: „Dávid 

és Góliát harca zajlik”, a Heineken visszaél az erejével és hatalmával, és azt a kormány nem 

hagyhatja, hogy egy nagy cég a magyar érdek sérelmére tegye ezt. Elmondta, a tiltott 

önkényuralmi jelképek kereskedelmi használatát tiltó jogszabállyal a szabad 

véleménynyilvánítás joga nem sérül. A miniszter közölte azt is: csütörtök délután 

Csíkszeredába utazik, ahol találkozik az Igazi Csíki Sört gyártó cég tulajdonosával. 

 

Erdély-zászló: Soós Sándort is megbüntette a csendőrség 
2017. március 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/tajekoztato-korut-karpataljan-a-magyar-kormany-gazdasagfejlesztesi-tamogatasarol
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/tajekoztato-korut-karpataljan-a-magyar-kormany-gazdasagfejlesztesi-tamogatasarol
http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_karpataljai_csap_alpolgarmestere_cafolja_hogy_allampolgarsagi_ugy_miatt_mondott_le_tisztsegerol
http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_karpataljai_csap_alpolgarmestere_cafolja_hogy_allampolgarsagi_ugy_miatt_mondott_le_tisztsegerol
https://kronika.ro/kulfold/igazi-csiki-sor-ugy-lazar-janos-csikszeredaba-latogat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/erdely-zaszlo-soos-sandort-is-megbuntette-a-csendorseg
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Soós Sándort, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs megyei elnökét is megbírságolta a 

csendőrség a március 15-ei kolozsvári Erdély-zászlós incidens kapcsán. Az alakulat megóvja a 

jegyzőkönyvet, ugyanakkor az ügy tisztázására szólította a felvonulást szervező RMDSZ-t. A 

néppárt sajtóirodájának csütörtöki közleménye szerint Soósnak március 23-án kézbesítették 

azt a március 15-én kiállított jegyzőkönyvet, mely szerint az EMNP Kolozs megyei elnöke az 

ünnepi felvonuláson megsértette az 1991/60-as számú törvény 26. cikkely első bekezdésének 

f. pontját. Mindezt a politikus a csendőrség szerint azzal merítette ki, hogy a szervezők 

felszólítása ellenére sem hagyta el a rendezvény helyszínét. Mindezek értelmében a politikust 

500 lejes bírsággal sújtották. Az EMNP által közzétett jegyzőkönyv egyébként név szerint, 

feljelentőként említi Czirmay Zoltánt, az RMDSZ kolozsvári ügyvezető elnökét, ugyanakkor 

meg sem említi az Erdély-zászlót, mint kifogásolt jelképet. 

 

Leadták a kolozsvári polgármesteri hivatalban a Ionuț Țene kinevezését 
kifogásoló petíciót  
2017. március 23. – transindex.ro 

Kinyomtatva is leadták a kolozsvári városházán azt a petíciót, amelyben Ioan Țene 

köztisztviselői funkcióját kifogásolják kolozsvári polgárok. A héten online indított petíciót 

580-an írták alá. A Ionuț Țene néven a NapocaNews szélsőségesnek mondható portálon 

publikáló köztisztviselővel kapcsolatban azt kifogásolják, hogy kirekesztő nézeteket valló 

személy városházi tisztséget tölthet be. Az RMDSZ leszögezte, egy ilyen választás a 

polgármesteri hivatal részéről "nem is jöhet számításba".  

 

Biró Zsolt a fekete március újravizsgálatát kéri a főügyésztől  
2017. március 23. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az 1990. márciusi véres marosvásárhelyi események ügyében kér vizsgálatot a főügyésztől 

Biró Zsolt. A Magyar Polgári Párt elnöke Maros megyei képviselői minőségében fordult 

Augustin Lazăr főügyészhez, beadványában pedig arra kéri, hogy törvényben meghatározott 

hivatali hatásköréből adódóan indítványozza az 1990-es, fekete március néven ismert 

marosvásárhelyi magyarellenes pogrom esetében a vizsgálat újraindítását.  

 

Megvan a táblaper indoklása: szinte mindenben igazat adott a bíróság a 
Minority Rights Egyesületnek  
2017. március 23. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Közzétette a kolozsvári törvényszék a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezési 

kötelezettségére vonatkozó ítéletének indoklását, amelyben a 2001/215-ös törvényre, a 

2001/1206-os kormányrendeletre és a 2002/99-es önkormányzati határozatra való 

hivatkozást elfogadják. Szőcs Izabella, a felperes Minority Rights Egyesület képviselője a 

Transindexnek elmondta, szerinte az a legfontosabb az indoklásban, hogy a 2001-ben kiadott 

törvény, illetve a kormányhatározat alkalmazásakor az 1992-es népszámlálás adataihoz kell 

viszonyítani a lakosság számarányát, tehát minden olyan településen, ahol legalább 20%-os 

volt a magyarság számaránya - így Kolozsváron is -, érvényben marad az a törvény, hogy a 
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település nevét magyarul is ki kell írni, függetlenül attól, hogy időközben csökkent ez az 

arány.  

 

Román-moldovai kormányülés: gázvezetékről is beszéltek  
2017. március 23. – transindex.ro, maszol.ro 

A Iaşi és a moldovai Ungheni közötti gázvezeték tervezetét is elemezték a Piatra Neamţ-on 

zajló román-moldovai közös kormányülés résztvevői - közölte Sorin Grindeanu 

miniszterelnök, aki szerint a projekt még 2019 előtt megvalósul. Hivatali kollégájával, Pavel 

Filip moldovai kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatójukon a román miniszterelnök azt 

mondta: a projekt megvalósításának határideje 2019 volt, de mindketten remélik, hogy 

sikerül előrehozni a határidőt.  

 

Zajlik a III. Székelyföldi Magyar Városok Polgármestereinek Találkozója 
Sepsiszentgyörgyön  
2017. március 23. – transindex.ro 

Székelyudvarhely és Csíkszereda után harmadszorra, március 23-án, csütörtökön 15 órától 

Sepsiszentgyörgyön találkoztak a székelyföldi magyar városok polgármesterei. A városházán 

tanácskozó vezetők közös célja továbbra is az, hogy együtt gondolkodva és cselekedve, 

párthovatartozástól függetlenül megoldásokat keressenek az önkormányzataikat érintő 

kihívásokra, illetve a helyi feladataikon túlmenően kiálljanak a térség és a teljes erdélyi 

magyarság jogaiért.  

 

A „fekete március” felelőseinek elítélését akarják 
2017. március 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

Még március folyamán hivatalos átiratban válaszolnia kell a legfelsőbb bíróság mellett 

működő ügyészségnek arra a beadványra, amelyet a 27 évvel ezelőtti marosvásárhelyi pogrom 

három magyar áldozatának özvegye, illetve a konfliktusban súlyosan bántalmazott, azóta 

elhunyt Sütő András leszármazottai kezdeményezésére nyújtott be Menyhárt Gabriella 

nagyváradi ügyvéd. A panaszosok abban reménykednek, hogy a romániai rendszerváltást 

előidéző események, valamint az ezt követő bukaresti bányászjárás újravizsgálata után végre 

a „fekete március” kiagyalóinak, szervezőinek a kilétére is fény derül, és elítélik a tetteseket. 

 

Az sem egyezett bele a per felfüggesztésébe, akit bepereltek 
2017. március 23. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi katolikus iskola mellett kiálló szülők szerdán kérték annak a két pernek a 

felfüggesztését, amelyet a tanfelügyelőség határozata ellen indítottak az unireás szülők, illetve 

a polgármesteri hivatal a katolikus iskolának átadott hat osztállyal kapcsolatban. A felperesek 

nem egyeztek bele, sőt a tanfelügyelőség jogásza is a felfüggesztés ellen volt. 

 

Bill és Hobo újra együtt a kolozsvári Főtéren 
2017. március 23. – Krónika 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=46489
http://itthon.transindex.ro/?hir=46492
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bill-es-hobo-ujra-egyutt-a-kolozsvari-foteren
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Deák Bill Gyula és Földes László „Hobo” – hivatalosan 1985 óta először – újra közösen 

koncertezik a 8. Kolozsvári Magyar Napokon. A Transylvanicum jelszóval augusztus 13–20. 

között megrendezendő nagyszabású eseménysorozat zárónapján a Budapesti Operettszínház 

Kálmán Imre Csárdáskirálynő című népszerű operettjét adja elő – jelentették be a szervezők 

és Hobo csütörtöki sajtótájékoztatójukon. 

 

Czirmay szerint a csendőrség saját hatáskörben járt el március 15-én  
2017. március 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Czirmay Zoltán szerint saját hatáskörben járt el a csendőrség, amikor március 15-én három 

ünneplőt megbüntetett. "Ismételten csak az tudjuk mondani, amit már korábban is, vagyis az 

igazat: március 13-án felszólítottak minket, hogy az Erdély-zászló diszkriminatív, majd 15-én 

felszólítottak, hogy tájékoztassuk azokat az ünneplőket, akiknél Erdély-zászló van” – idézi az 

RMDSZ közleménye Czirmay Zoltánt, az RMDSZ kolozsvári szervezetének ügyvezető elnökét 

annak kapcsán, hogy a csendőrség csütörtökön újabb bírságolási jegyzőkönyvet postázott ki.  

 

Lázár Ede: felelősségteljes szabadságra nevelni az egyetemistákat 
2017. március 23. – szekelyhon.ro 

A hallgatók elégedettségére szeretne alapozni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Csíkszeredai Karának új dékánja. Makó Zoltán volt dékán helyét márciustól vette át Lázár 

Ede egyetemi docens, korábbi dékánhelyettes, akivel jövőbeli terveiről, a tervezett 

változtatásokról, illetve magánéletéről is beszélgettek. 

 

Menekülni próbált a szülők elől a Maros megyei főtanfelügyelő 
2017. március 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Római Katolikus Teológiai Gimnázium diákjainak a szülei úgy érzik, időhúzásra játszanak a 

tanintézet működéséért felelős intézmények, ezért csütörtökön felkeresték a frissen 

kinevezett főtanfelügyelőt, Ioan Macariét, aki azonban ahelyett, hogy válaszolt volna a 

kérdésekre, megpróbált elmenekülni a szülők elől.  

 

Vándorbölcső a szórványban 
2017. március 24. – Krónika 

Vasárnap veheti birtokba első kis gazdája a bányavidéki vándorbölcsőt, melyet ebben a 

hónapban indított útjára a nagybányai Teleki Magyar Ház munkaközössége. Dávid Lajos, a 

ház vezetője szerint azt szeretnék, hogy minél több családhoz eljusson a Czotter András, a 

gyáli Ágymester Manufaktúra tulajdonosa által készített és felajánlott bölcső, amely szám 

szerint a  47. a Kárpát-medencében. 

 

Kongresszusra készülnek az elöljárók 
2017. március 24. – Krónika, maszol.ro 

A szimbólumhasználatról, az áprilisban esedékes székely kongresszus előkészületeiről és a 

romák integrálásáról is tárgyaltak csütörtökön Sepsiszentgyörgyön a székelyföldi városok 
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magyar polgármesterei. A kéthavonta sorra kerülő egyeztetést a székelyudvarhelyi 

városvezetés kezdeményezte, tavaly novemberben ott tartották meg az első találkozót. Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a gyűlés egyik szünetében tájékoztatta a sajtót. 

Elmondta, a romák helyzetéről Kiss Tamás, a Kisebbségkutató Intézet munkatársa tartott 

előadást, a magyar ajkú romák politikai integrációjával próbálkoznak. A kongresszus 

előkészületeiről Bakk Miklós politológus, főszervező tájékoztatta az elöljárókat. Antal Árpád 

újságírói kérdésre elmondta, a héten újra benyújtotta a kérést a közigazgatási 

minisztériumba, hogy az új zászlótörvény értelmében kormányhatározatban rögzítsék 

Sepsiszentgyörgy egy évvel ezelőtt elfogadott zászlóját. 

 

Leváltották a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatóját 
2017. március 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Horváth Árpád, Gúta polgármestere azonnali hatállyal leváltotta Bagita Juditot, a II. Rákóczi 

Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatónőjét. Az erről szóló értesítést szerdán 

ajánlott levél formájában kézbesítették a betegszabadságon levő érintettnek. A gútai 

képviselő-testület az április 24-i ülésén írja ki az iskolaigazgatói posztra a pályázatot. Addig 

Marosi Piroska, az eddigi igazgató-helyettes megbízott igazgatóként irányítja az oktatási 

intézményt.  

 

Az élményszerű oktatásért – Pedagógustalálkozó Ipolyságon 
2017. március 23. – hirek.sk 

A 21. század változásai, a technológiai és a társadalmi fejlődés évről évre egyre nagyobb 

kihívás elé állítja a pedagógusokat is. Sokszor a szakmai megítélésük a tét, ezért a 

pedagógusoknak is fejlődniük kell – vallják az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola tanítói. 

Ennek apropóján szervezték meg a képzést biztosító Honti Pedagógustalálkozót. 

 

Az MNT-nek több mint 24 millió dinár jut a tartományi költségvetésből 
2017. március 23. – PannonRTV, Vajdaság MA 

Összesen 60 millió 100 ezer dinárt biztosítanak a tartományi költségvetésből a tartomány 

területén működő nemzeti tanácsoknak 2017-ben. Az erre vonatkozó szerződéseket ma írták 

alá Újvidéken. Valamivel több, mint 24 millió dinárt ítélt oda a Magyar Nemzeti Tanácsnak a 

Tartományi Titkárság. Az összeg egy részét a Nemzeti Tanács működésére, másik részét pedig 

fejlesztésére költik. A pénz nagyobb részét a média támogatására, illetve a Szabadkán felépülő 

magyar médiaház felépítésére fordítják – mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. 

 

VMSZ: Vučić megbecsüli a magyar közösséget, tiszteletben tartja a 
megállapodásokat 
2017. március 23. - PannonRTV 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170323181337/Levaltottak-a-gutai-II-Rakoczi-Ferenc-Alapiskola-igazgatojat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170323121145/Az-elmenyszeru-oktatasert-Pedagogustalalkozo-Ipolysagon.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=321346
http://pannonrtv.com/web2/?p=321237
http://pannonrtv.com/web2/?p=321237
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A nagybecskereki Toša Jovanović Népszínházban tartotta tegnap központi bánáti 

kampányrendezvényét a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt magas rangú tisztségviselői 

mellett jelen voltak a környező magyarlakta települések képviselői is. Kovács Elvira, a VMSZ 

alelnöke köszöntve az egybegyűlteket elmondta, a párt vezetésének egyhangú döntése volt, 

hogy a kormánykoalíció jelöltjét fogják támogatni az elnökválasztáson. 

 

Szabadka: Átadták az Y elágazás első szakaszát 
2017. március 23. – Vajdaság MA, PannonRTV 

Megnyitották a forgalom előtt az Y elágazás egy kilométeres első szakaszát a Szabadka-

Belgrád autópálya déli lejáratától a Békovai úti körforgalomig. A kerülőút építésének 

előkészületeit 27 évvel ezelőtt kezdték meg – emlékeztetett Kern Imre, az Építésügyi, 

Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium államtitkára –, ez idő alatt egyetlen métert sem 

adtak át a forgalomnak, így ez az első befejezett útszakasz. Jelentős mértékben megkönnyíti a 

közlekedést és javít a szabadkai lakhatási és életkörülményeken a jó két éven belül befejeződő 

fejlesztés – mondta Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke a helyszínen adott 

sajtónyilatkozatában. 

 

Művelődési miniszter: Négy éven belül elkészül a Szabadkai Népszínház épülete 
2017. március 23. - PannonRTV 

Négy éven belül színházi előadást láthatunk a Szabadkai Népszínházban – véli Vladan 

Vukosavljević. A művelődési és tájékoztatási miniszter ma személyesen is megtekintette az 

épület rekonstrukciós munkálatait. Vukosavljević hangsúlyozta, a Népszínház felújítása az 

elmúlt időszak egyik legnagyobb kulturális fejlesztése az országban. 

 

Fejezetek a Délvidék múltjából – konferencia Szegeden 
2017. március 23. - PannonRTV 

A legújabb kutatások tükrében Szabadka és Magyarkanizsa történelme is fókuszba került ma 

Szegeden. Az egyetemi városban tartottak konferenciát Fejezetek a Délvidék múltjából 

címmel. A tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem diákjai, a Délvidék Kutató Központ, 

Magyarkanizsa Önkormányzata, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság és a Délvidéki 

Szemle folyóirat segítségével jöttek létre. A szerzők munkáit egy kötetben foglalják majd 

össze. 

 

Porosenko megenyhült: csak a köztisztviselőket vonná felelősségre a kettős 

állampolgárság miatt 
2017. március 23. – karpatalja.ma 

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács csütörtökön, március 23-án szavaz a Petro Porosenko által 

benyújtott, a kettős állampolgárság szankcionálásáról szóló törvénytervezetről. A tervezet 

nagy felháborodást keltett a lakosság körében, s talán maga az államfő is megérezte, hogy 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21274/Szabadka-Atadtak-az-Y-elagazas-elso-szakaszat.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=321366
http://pannonrtv.com/web2/?p=321386
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/porosenko-megenyhult-csak-a-koztisztviseloket-vonna-felelossegre-a-kettos-allampolgarsag-miatt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/porosenko-megenyhult-csak-a-koztisztviseloket-vonna-felelossegre-a-kettos-allampolgarsag-miatt/
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elvetette a sulykot, mivel módosított a javaslatán: a kettős állampolgárságért a civil 

lakosságot nem, csupán a köztisztviselőket büntetnék. Őket nemcsak a munkájuktól 

fosztanák meg, hanem az ukrán állampolgárságuktól is – olvasható a tsn.ua hírportálon. 

 

Kárpátaljáról érkezett a legtöbb pályamű az idei zászló és címer rajzpályázatra 
2017. március 23. – Kárpátalja 

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, összetartozásunk egyik 

legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely 

küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében 

kiemelt feladatot vállal – az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős 

Államtitkárságával közösen a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, 

valamennyi, magát magyarnak valló óvodás, diák és középiskolás számára hirdette meg a 

rajzpályázatot. 

 

 

„Otthon vagyunk!” program – milliós befektetések, fejlesztések 
2017. március 23. – Huncro.hr 

Többmillió kúnás beruházások valósulnak meg a horvátországi magyarság számára fontos 

egyesületekben, intézményekben 2017-ben. A horvát kormány anyagi támogatásával a 

hétvégén két magyar egyesület a működéséhez szükséges saját helyiségekhez jutott.  

 

Osztrák-magyar lobbi uniós agrártámogatásért 
2017. március 23. - Volksgruppen 

A magyar és az osztrák agrárkamara szerdán Kismartonban közös nyilatkozatot írt alá. Ebben 

kimondják: A Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 után is teljes körű, legalább az eddigivel 

megegyező finanszírozásáért közösen szállnak síkra és fontosnak tartják a magasan képzett 

fiatalok vidéken tartását is. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 23. – Kossuth Rádió 

Nem látszik megoldódni a marosvásárhelyi katolikus líceum ügye 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/03/23/karpataljarol-erkezett-legtobb-palyazat-az-idei-zaszlo-es-cimer-rajzpalyazatra
http://www.kepesujsag.com/otthon-vagyunk-program-millios-befektetesek-fejlesztesek/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/rendezvenyek/stories/2832844/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-23_18:30:00&ch=mr1
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Két nappal ezelőtt konzultáció, ma újabb demonstráció. Gyakorlatilag ez történt és történik a 

marosvásárhelyi római katolikus iskola ügyében. A szülők, akik aggódnak gyermekeik 

tanulmányai miatt, egyszer úgy hihetik, hogy a küszöbön a megoldás, másszor úgy érezhetik, 

gátlástalan játszadozást folytatnak a hivatalok az intézménnyel. 

A marosvásárhelyi iskola ügye is szóba került Orbán Viktor és Kelemen Hunor 

tárgyalása során 

A marosvásárhelyi iskola ügye is szóba került Orbán Viktor magyar miniszterelnök és 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök budapesti találkozója során, amelyen a magyar kormányfő 

támogatásáról biztosította az iskoláért küzdőket. 

Hogy érintheti a tervezett román tanügyi törvény a magyarságot? 

Januártól új vezetője van a romániai oktatási tárcának, mégsem oldódott meg a katolikus 

iskola gondja. Kérdés, mi várható ezután a tervezett új, tanügyi törvénytől. Ha minden gaz, a 

változtatások elfogadásuk után a 2019/2020-as tanévtől léphetnek életbe. Hogyan érintheti 

ez a magyar oktatást? Interjú Király András oktatásügyi államtitkárral. 

Egyelőre nem fenyegeti megszüntetés a felvidéki magyar kisiskolákat 

Egyelőre nem fenyegeti a megszüntetés réme a felvidéki magyar kisiskolákat, fenntartásuk 

azonban rendkívüli erőfeszítéseket kíván az érintett önkormányzatoktól, hisz az alacsony 

gyermeklétszám miatt az úgynevezett fejkvótákból nem származik megfelelő bevételük. 

Az iskolai gondok egyre nagyobbak Kárpátalján 

Az iskolai gondok egyre nagyobbak Kárpátalján, s talán nem is tudnának talpon maradni, ha 

nem számíthatnának az anyaország segítségére. Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan 

Magyarország Ungvári Főkonzulátus korszerű számítógépeket adott át egymillió forint 

értékben a palágykomoróci iskolának. 

Egyre kevesebb a könyvtár a Délvidéken 

Délvidéken lassan nincs magyar nyelvű olvasnivaló a könyvtárakban. Könyvtár is egyre 

kevesebb. A közelmúltban nagy politikai visszhangja volt, hogy a Délvidéken, a nyugat-

bácskai szórványban megszűntek a falusi könyvtárak. A tömbben sem jobb a helyzet. 

Augusztus 13-20. között rendezik meg idén a Kolozsvári Magyar Napokat 

Transylvanicum – ez az idei megnevezése a Kolozsvári Magyar Napoknak. Augusztus 13. és 

20. között mindenkit várnak, aki erdélyi élményre vágyik. Több 100 esemény lesz, rengeteg 

szervezet kapcsolódik be a rendezvénysorozatba. 

 

 

 


