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Nyomtatott és online sajtó 
 

A világ vezető kisebbségvédő szervezete a többnyelvű kolozsvári 
helységnévtáblák mielőbbi kihelyezésére szólította fel a polgármesteri hivatalt  
2017. március 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika.ro,  

A londoni székhelyű Minority Rights Group International (MRG) globális kisebbségvédő 

szervezet közleményben üdvözölte a kolozsvári törvényszék február 21-ei döntését, melynek 

értelmében ki kell cserélni a jelenleg egynyelvű helységnévtáblákat többnyelvűre, román és 

magyar feliratúra - számol be a Musai-Muszáj mozgalom. „A többnyelvű feliratok fontos 

üzenetet közvetítenek a kisebbségi nyelvek elfogadottságáról és beágyazódottságáról, 

valamint fontosak a kisebbségi kultúra teljességének megőrzése szempontjából” – mondta 

Neil Clarke, az MRG európai irodájának ügyvezető igazgatója a kolozsvári táblaügy kapcsán.  

 

Megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken és a Csíki Sör 
Manufaktúra 
2017. március 27. – MTI, Magyar Nemzet, Index.hu, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, 

Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken Románia és az Igazi Csíki Sört 

levédő Csíki Sör Manufaktúra. A két cég magyar és angol nyelvű közös közleményét a Csíki 

Sör Manufaktúra tette közzé hétfőn a közösségi oldalán. Ebben közölték, hogy az elmúlt 

időszakban folytatott konstruktív tárgyalások után mindkét fél érdekévé vált, hogy a Csíki Sör 

márkanév körüli vita barátságos úton rendeződjék. "A felek megegyeztek abban, hogy a Ciuc 

és a Csíki Sör márkanevek egymás mellett békében meg fognak férni a piacon. A megegyezés 

része, hogy minden peres ügyet a felek egymás ellen megszüntetnek. 

 

Bemutatták a magyarellenes megnyilvánulások gyűjteményét 
2017. március 27. – MTI, Híradó.hu, Webrádió, Krónika, Nyugati Jelen,  

Az elmúlt három év magyarellenesnek tekintett romániai megnyilvánulásainak a 

gyűjteményét mutatta be Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke hétfői nagyváradi 

sajtótájékoztatóján. Az EMNT által összeállított negyvenoldalas Transylvanian monitor a 

romániai sajtóban ismertetett 312 esetet mutat be a 2014 és 2016 közötti időszakból angol, 

román és magyar nyelven. Tőkés László a sajtótájékoztatón a romániai magyarellenességet az 

antiszemitizmushoz és romaellenességhez hasonlította. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46536
http://itthon.transindex.ro/?hir=46536
http://mno.hu/gazdasag/sorhaboru-megadta-magat-a-heineken-2392004
http://mno.hu/gazdasag/sorhaboru-megadta-magat-a-heineken-2392004
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bemutattak-a-magyarellenes-megnyilvanulasok-gyujtemenyet
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Johannisszal, Grindeanuval és Orbánnal is tárgyalt már Kelemen a katolikus 
líceumról  
2017. március 27. – transindex.ro 

A politika belülről friss kiadásában a román-magyar kapcsolatokról, az 

anyanyelvhasználatról, az Erdély-zászlóról és Horváth Annáról beszélgettünk az RMDSZ 

elnökével. A marosvásárhelyi római katolikus iskola ügyének nemzetközi közvélemény elé 

terjesztése volt az Orbán Viktorral folytatott találkozó fő témája – tudtuk meg Kelemen 

Hunortól, az RMDSZ elnökétől, akivel Balázsi-Pál Előd, a Transindex felelős szerkesztője 

beszélgetett A politika belülről legfrissebb kiadásában.  

 

Winkler Gyula: Hangsúlyosabb szerepet kell vállalnunk az EU jövőjének 
megvitatásában 
2017. március 27. – Nyugati Jelen,  

Az Európai Gazdasági Közösséget megalapozó római szerződés megkötésének 60. 

évfordulóján elfogadott Római Nyilatkozat az Európai Unió jövője megvitatásának kezdetét 

jelzi, ebben a folyamatban pedig országunknak hallatnia kell hangját és határozott 

álláspontot kell képviselnie, jelentette ki Winkler Gyula EP-képviselő hétfői, dévai 

sajtótájékoztatóján. 

 

Elfogadta a képviselőház a család meghatározásáról szóló alkotmánymódosítást  
2017. március 27. – transindex.ro 

Hétfői plenáris ülésén cikkelyenként elfogadta a képviselőház az alkotmány módosításáról 

szóló törvényjavaslatot, amely szerint a család egy férfi és egy nő szabad 

akaratnyilvánításából létrejött házasságon alapul. Az alkotmány jelenlegi formája szerint a 

család a házastársak szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon alapul. A 

Szociáldemokrata Párt (PSD), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Népi 

Mozgalom Pártja (PMP) képviselői bejelentették, hogy támogatni fogják a javaslatot. A végső 

szavazásra a képviselőház keddi plenáris ülésén kerül sor.  

 

Hivatalos: március 27. nemzeti ünnep Romániában 
2017. március 27. – maszol.ro 

Kihirdette Klaus Johannis hétfőn a Besszarábia és Románia egyesülésének napját, március 

27-ét nemzeti ünneppé nyilvánító törvényt. Az államelnöki hivatal közleménye szerint a 

kihirdetett törvénynek különleges jelentősége van, Románia történelmének egy nagyon 

fontos eseményéről emlékeznek meg. "1918. március 27-én döntött az ország tanácsa 

Chişinăuban Besszarábia egyesüléséről Romániával. Ez a történelmi pillanat indította el a 

nagy egyesülés folyamatát, amely az 1918. december 1-jei nemzetgyűléssel zárult le, amikor az 

erdélyi, bánsági, máramarosi románok az egyesülésről döntöttek, amely által megalakult a 

modern román állam és amelynek 100 éves évfordulóját jövőben ünnepeljük (...) Ugyanakkor 

Románia továbbra is támogatja a Moldovai Köztársaság felzárkózási folyamatát az Európai 

Unióhoz" - írja a közlemény. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26537
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26537
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/winkler_gyula_hangsulyosabb_szerepet_kell_vallalnunk_az_eu_jovojenek_megvitatasaban.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/winkler_gyula_hangsulyosabb_szerepet_kell_vallalnunk_az_eu_jovojenek_megvitatasaban.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=46547
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78637-hivatalos-marcius-27-nemzeti-unnep-romaniaban
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Hargita megyei árvízkárokra kérnek segítséget 
2017. március 27. – maszol.ro 

Bizottsági ülést tartott hétfő délben a Hargita Megyei Sürgősségi Esetek Bizottsága, amelyen 

a téli időszak tevékenységi beszámolója és az utak téli karbantartása mellett egy határozatot is 

elfogadtak: négy község részére nagyságrendileg mintegy 800 ezer lejt kér a bizottság a 

kormánytól, segítségként a február 23-i árvízkárok orvoslására.  

 

Borboly Csaba: Nem veszélyezteti a Hargita megyébe látogató turistákat a 
járvány 
2017. március 27. – maszol.ro, Krónika,  

Nem veszélyezteti a Hargita megyébe látogató turistákat a kanyarójárvány - tudatta Borboly 

Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke közleményében. Az országos járványügyi 

központ múlt hétvégi összesítése szerint Romániában összesen 3911 kanyarós megbetegedést, 

és a betegség szövődményei következtében 17 halálesetet regisztráltak. A statisztikában 

Hargita megye csak 19 megbetegedéssel szerepel, és Kovászna megye pedig azon négy megye 

egyike, amelyikben egyáltalán nem regisztráltak kanyarós megbetegedést. A Székelyföld egy 

kisebb részét is magába foglaló Maros megye azonban 326 esettel a negyedik a 

megbetegedések megyékre bontott statisztikájában.  

 

Felújítják a kolozsvári Bánffy-palotát  
2017. március 27. – transindex.ro, Krónika 

Kolozs megye tanácsa hamarosan szavazni fog arról a határozattervezetről, amely jóváhagyja 

a kolozsvári Bánffy-palota felújítási munkálatait célzó beruházás műszaki, illetve gazdasági 

paramétereit. Amennyiben a megyei tanács igennel szavaz, a következő két évben 4,549 

millió lejből felújítják a Bánffy-palota keleti és nyugati homlokzatát, a főbejárt körüli részt, a 

tetőszerkezetet, hatékony esővizet elvezető rendszert alakítanak ki, valamint megoldják a 

talajnedvesség által okozott problémákat is.  

 

Közösen lépnének fel a háromszéki élelmiszeripari vállalkozók 
2017. március 27. – szekelyhon.ro 

Egységes arculatot és közös bemutató üzletet terveznek a háromszéki élelmiszeripari 

kistermelők. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ernyője alatt tizenkét alapító 

taggal a napokban jött létre az élelmiszeripari kistermelők tagozata. Kereskényi Áron, a 

tagozat elnöke elmondta, szigorú kritériumrendszert fogadtak el, csak a Kovászna megyében 

bejegyzett vállalkozások léphetnek be a tagozatba, és csak az olyan élelmiszergyártók 

csatlakozhatnak, amelyek kevesebb mint tíz alkalmazottal dolgoznak, a havi termelésük nem 

haladja meg a hat tonnát, a kenyér és pékárú, tej és tejtermékek, illetve a hús és 

húskészítmények esetében csak hagyományos gyártási módszereket használnak, és a 

termékeikbe nem kerül adalékanyag.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78638-hargita-megyei-arvizkarokra-kernek-segitseget
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78634-borboly-csaba-nem-veszelyezteti-a-hargita-megyebe-latogato-turistakat-a-jarvany
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78634-borboly-csaba-nem-veszelyezteti-a-hargita-megyebe-latogato-turistakat-a-jarvany
http://itthon.transindex.ro/?hir=46542
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozosen-lepnenek-fel-a-haromszeki-elelmiszeripari-vallalkozok
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Közös erőfeszítéssel épülhet meg az Összefogás Ház 
2017. március 27. – szekelyhon.ro 

A Hargita Megyei Mozgássérültek Szövetsége azzal a kéréssel fordul a nyilvánossághoz, hogy 

a csíkszeredai székhelyüknek, rehabilitációs központjuknak és védett műhelyeiknek helyett 

adó új épület felépítéséhez aki teheti, járuljon hozzá. „A legnagyobb álma és kihívása a 

Hargita Megyei Mozgássérültek Szövetségének egy saját székhely építése a csíkszeredai 

Hunyadi János utcában, amelyben az irodák mellett helyet kapna a rehabilitációs központ, a 

védett műhelyünk és kilenc akadálymentesített lakás tagjaink számára” – írja felhívásában 

Fikó Csaba, a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetének tiszteletbeli elnöke. 

 

Régi emlékeket őrizne az utókor számára az egykori óvodaépület 
2017. március 27. – szekelyhon.ro 

Falumúzeumot rendeznének be az egykori csíkjenőfalvi óvodaépületben, ennek érdekében 

gyűjtést hirdettek Karcfalva községben. A kezdeményezők úgy vélik, kötelességük átadni az 

ifjú nemzedéknek azt, amit őseik hátrahagytak. 1890-ben épült Csíkjenőfalván az az 

óvodaépület, amelyben az 1980-as évek végéig működött az óvodai oktatás. Az épület 

harminc éven keresztül elhanyagolt állapotban, mostoha körülmények között állt, mígnem 

Karcfalva község önkormányzata újjáépíttette. Már az újjáépítéskor körvonalazódott, hogy 

falumúzeumot rendeznének be a valamikori óvodaépületbe. 

 

Tokár Géza: a polgárok is látják, az ország vezetésével valami nagyon nincs 
rendben 
2017. március 27. – hirek.sk 

A Smer, a Háló, a Szlovák Nemzeti Párt és a Most-Híd vegyespárt részvételével egy évvel 

ezelőtt alakult meg a kormánykoalíció. Egyebek mellett a koalíción belüli erőviszonyok 

alakulásáról, az egyes kormánypártok befolyásáról, a vegyespárt magyar ügyekkel kapcsolatos 

lépéseiről, illetve a koalíció és az ellenzék viszonyáról kérdezte Tokár Géza politológust a 

hirek.sk. „Érdemes lenne elemezni azt, hogy a Most-Híd a koalíciókötéskor mennyivel 

kérhetett volna többet, mennyire agilisen állt ki a hazai magyarság érdekeiért, illetve mit 

sikerül elérnie. Például amikor a kettős állampolgárságról van szó, a vegyespárt folyamatosan 

azzal érvel, hogy nem akarja megbontani a koalíciós egységet, nem akar a partnerei ellen 

szavazni, s maga a téma is le van zárva. A mečiari amnesztiák ügyében azonban éppen 

a Most-Híd a koalícióból kiugorva kezdte szorgalmazni azt, hogy e kérdéssel valamit kezdeni 

kell, s ez ügyben már sokkal önállóbban tudott működni. A kisiskolák megmentése kapcsán 

sem ért el akkora sikert, mint azt hangoztatja, hiszen a jelenlegi állapot szerint az a status quo 

maradt érvényben, amely ellen korábban a hazai magyar oktatási intézmények tiltakoztak. 

Nem változtak a finanszírozásra vonatkozó szabályok, csak lebegtetik, hogy talán azok majd 

módosulnak.” 

 

Kövér László és Berényi József Igaz Ügyért Díjat kapott Borsiban 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kozos-erofeszitessel-epulhet-meg-az-osszefogas-haz
https://szekelyhon.ro/aktualis/regi-emlekeket-orizne-az-utokor-szamara-az-egykori-ovodaepulet
http://www.hirek.sk/belfold/20170326204857/Tokar-Geza-a-polgarok-is-latjak-az-orszag-vezetesevel-valami-nagyon-nincs-rendben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170326204857/Tokar-Geza-a-polgarok-is-latjak-az-orszag-vezetesevel-valami-nagyon-nincs-rendben.html
http://felvidek.ma/2017/03/kover-laszlo-es-berenyi-jozsef-igaz-ugyert-dijat-kapott-borsiban/
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2017. március 27. – Felvidék Ma 

II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulója alkalmából emlékünnepségre került sor 

vasárnap délután Borsiban. A rendezvény ünnepi szónoka Kövér László, a Magyar 

Országgyűlés elnöke volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Haraszti Attila kassai 

főkonzul, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, és Zachariás István, Kassa megye 

alelnöke is. A rendezvényen Berényi József arról szólt, hogy közös erőfeszítéssel a felújításra 

szoruló borsi Rákóczi-kastély az általa is szorgalmazott magyar-szlovák megállapodásnak 

köszönhetően megújulhat. A kastély felújítását fontos feladatának tekintette, és azért is hitt 

benne, mert összefogással Alsósztregován is sikerült egy hasonló felújítást megvalósítani. 

 

Népi játék, néptánc, népzene Kassán a Petőfi Sándor Program keretében 
2017. március 27. – Körkép 

Március 22-én a Petőfi Sándor Program szervezésében magyar népi játékok, néptánc 

tanítására került sor Kassán óvodások és iskolások részére. Az egész napos program gyermek 

táncházzal végződött. Brum Alejandra a Petőfi Sándor Program egyik ösztöndíjasa a 

Felvidéken, egy szakmai napot szervezett óvónők és néptáncot tanító pedagógusok részére. 

Elmondása szerint nagy igény van Kassán és környékén az ilyesfajta eseményekre. Több 

óvodában és iskolában is szívesen foglalkoznának intenzívebben a magyar népi játékokkal, 

néptánccal, de a kellő számú szakember, illetve az efféle tudás intézményes oktatása nagy 

hiánya e régiónak. „Azért jó egy ilyen rendezvény, mert a szlovák iskolába járó magyar gyerek 

is részt vehetnek rajta és láthatják azt az összetartó, közösségformáló erőt, amelyben 

értékként élhetik meg magyarságukat” – nyilatkozta a Körképnek az ösztöndíjas. 

 

Megajándékozták a kelebiai óvodát 
2017. március 27. – Pannon RTV 

Könyveket, kifestőket, labdákat és még egy létrát is kapott a kelebiai óvoda. Az adományokat 

ma adta át a falugondnok és a Vajdasági Magyar Szövetség helyi képviselői az intézmény 

dolgozóinak. Az ajándékokra a pénzt februárban a párt kelebiai szervezete által szervezett 

jótékonysági bálon gyűjtötték össze. 

 

Stratégiai projekteket mutattak be Újvidéken 
2017. március 27. – Pannon RTV 

Újvidéken ismertettek ma öt olyan stratégiai projekt részleteit, amelyek az Interreg – IPA 

Határon Átnyúló Együttműködés Magyarország-Szerbia Program keretein belül 

valósulhatnak meg. Ezek jóváhagyásának köszönhetően belátható időn belül megvalósulhat a 

Rábé-Kübekháza határárkelő kiépítése, valamint a Baja-Bezdán csatorna tisztítása. 

Folytatódhatnak a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal felújításának előkészületei és lehetőség 

nyílik a Mórahalom és Palics közötti turisztikai fejlesztésekre, valamint rendeződhet a 

magyarkanizsai szennyvíztisztítás kérdése, aminek kivitelezésére összesen 6 millió euró áll a 

felek rendelkezésére. A projektek pénzügyi kerete összesen mintegy 28 millió eurót tesz ki. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2017/03/27/nepi-jatek-neptanc-nepzene-kassan-a-petofi-sandor-program-kereteben
http://pannonrtv.com/web2/?p=322192
http://pannonrtv.com/web2/?p=322227
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Gránátvetővel rálőttek Kárpátalja volt helyettes ügyészének a házára 
2017. március 27. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Ismeretlen elkövetők gránátvetővel rálőttek hétfőre virradóra Ivan Kajlónak, Kárpátalja 

megye volt helyettes ügyészének a házára Nagyszőlősön - jelentette a mukachevo.net 

munkácsi hírportál. A kiadvány rendőrségi forrásra hivatkozva azt írja, hogy a támadást kijevi 

idő szerint öt órakor követték el. Az incidensről egy helyi lakos tett bejelentést. A támadás 

idején senki nem tartózkodott az épületben. Ivan Kajlo nevét az ukrán média 2014-ben kapta 

fel, amikor a kijevi eseményeket követően a Jobboldali Szektor (PSZ) nevű paramilitáris 

ukrán nacionalista szervezet tagjai Ungváron botrányos körülmények között, az utcán arra 

kényszerítették, hogy mondjon le a megyei ügyész első helyettesi tisztségéről. 

 

Fiatal vállalkozók sikere Kárpátalján: POL-ISO mobil szigetelés a Beregszászi 
járásban 
2017. március 27. – karpatalja.ma 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016-ban meghirdette a Magyarországgal szomszédos 

országokban bejegyzett és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének 

támogatására című pályázatát. Jánki Tünde beregszászi vállalkozó is élt a lehetőséggel. A 

családja által vezetett vállalkozás POL-ISO mobil szigeteléssel foglalkozik a Beregszászi 

járásban. Ezzel az új, Kárpátalján még nem elterjedt technikával egy családi házat fél nap 

alatt tudnak körbeszigetelni. 

 

Nagy siker volt az AMAPED szavalóversenye 
2017. március 27. - Volksgruppen 

Nem véletlenül vitte a Collegium Hungaricumba a szavalóversenyét az Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete (AMAPED). A Magyar Otthon kicsinek bizonyult volna erre a 

rendezvényre, mivel több mint 150-en vették részt nézőként vagy előadóként a idei 

megmérettetésen. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 27. – Kossuth Rádió 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/granatvetovel-ralottek-karpatalja-volt-helyettes-ugyeszenek-a-hazara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fiatal-vallalkozok-sikere-karpataljan-pol-iso-mobil-szigeteles-a-beregszaszi-jarasban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fiatal-vallalkozok-sikere-karpataljan-pol-iso-mobil-szigeteles-a-beregszaszi-jarasban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2833542/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-27_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 28. 
7 

Talán változik valami a magyar nyelvű hivatali feliratok és a székely zászló 

használatának ügyében 

Legalábbis erre következtethetünk abból, hogy a magyarellenes feljelentéseiről elhíresült 

sepsiszentgyörgyi blogger és újságíró Dan Tanase által alapított Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület már nem nyer meg minden pert. Az eljárásokban sorra citáltatta bíróság elé 

a székelyföldi önkormányzatokat a székely és magyar, utóbb már városzászlók, valamint a 

"községháza", "városháza" feliratok miatt. Az persze tudható volt, hogy a román 

igazságszolgáltatás lehetőleg nem az alpereseknek ad igazat, ami azonban még nagyobb gond, 

hogy az érintett és jobbára elmarasztalt szervezetek nem vihették tovább az ügyet az Európai 

Emberi Jogi bíróságra. A Jogaink Egyesület segítségével azonban tucatnyi perbe léptek be 

civil polgárok azért, hogy európai igazságszolgáltatás elé kerülhessenek a perek. 

Az EMNT figyelőszolgálata rendszeresen kiadványba foglalja a diszkrimináció 

gyakorlati példáit 

Az úgynevezett zászlóperek az elmúlt 3 év magyarellenes romániai megnyilvánulásainak 

csupán egyetlen részletét jelentik a jogsértések, a magyarellenes megmozdulások és a 

kisebbségi jogok megsértésének listája ennél sokszorta hosszabb. S mert a román tájékoztatás 

ebben a kérdésben igencsak torz, hamis képet fest a helyzetről, ezért született meg az 

elhatározás: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács figyelőszolgálata rendszeresen kiadványba 

foglalja a diszkrimináció gyakorlati példáit. A most bemutatott 40 oldalas dokumentum a 

romániai sajtóban 2014-2016 között megjelent több mint 300 esetet foglal magába. 

Születésének 341. évfordulóján emlékeztek a magyarság nagy fejedelmére, II. 

Rákóczi Ferencre 

Születésének 341. évfordulóján emlékeztek a magyarság nagy fejedelmére, II. Rákóczi 

Ferencre. A Habsburgoktól való függőség ellen indított szabadságharca máig a magyarság 

történetének egyik legdicsőbb fejezete, még akkor is, ha a harc végül nem a kurucok 

győzelmével végződött. A Fejedelem születési helyén, Borsiban tartott ünnepséget a II. 

Rákóczi Ferenc Polgári Társulás és a helyi önkormányzat szervezte, az ünnepi szónok Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke volt. 

Bő egy éve indult el a magyar kormány támogatásával a vajdasági magyar térség- 

és gazdaságfejlesztési program 

Bő egy éve indult el a magyar kormány támogatásával a vajdasági magyar térség- és 

gazdaságfejlesztési program. Immár a 3. pályázati kör zárult le, s a rendszer a jelek szerint 

kiválóan működött. Azért is fontos ez, mert az itteni tapasztalatok alapul szolgálhatnak más, 

külhoni magyarok lakta területek hasonló programjainak az elindításához is. Pásztor István, a 

VMSZ elnöke és Juhász Bálint, a pályázást lebonyolító Prosperitati Alapítvány ügyvezetője a 

minapi sajtótájékoztatón az eddigi tapasztalatokat is összegezte. 

Egy hónapon keresztül Kárpátalja szerte lakossági fórumokat fognak tartani a 

magyar kormány által indított Egán Ede gazdaságélénkítő programról 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 28. 
8 

Ahol talán valamennyi külhoni terület közül a legnagyobb szükség van az anyaország 

segítségére, az természetesen Kárpátalja. Az ukrajnai magyar külképviseletek szervezésében 

egy hónapon keresztül Kárpátalja szerte lakossági fórumokat fognak tartani a magyar 

kormány által indított Egán Ede gazdaságélénkítő programról. A cél: felmérni a 

lehetőségeket, hol mire van szükség. 20 milliárd Ft-os keretösszeg áll idén a kárpátaljai 

mezőgazdászok, egyéni vállalkozók és nagyvállalatok rendelkezésére, pályázni többek között 

eszköz beszerzésre, és kapacitásbővítésre is lehet. A körút első állomásán, a Felső-Tisza vidéki 

Técsőn a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár Magyar Levente ismertette a 

lehetőségeket, a pályázatok ukrajnai felelősei pedig a 2016-os tapasztalatokról számoltak be. 

Kiemelkedő nemzeti érték lett Koós Károly életműve 

A pályázatok, programok végső soron a szülőföldön maradás támogatása érdekében 

születtek, hiszen a helyben érvényesülőket nem űzi el otthonaikból a szükség. De nem 

jelentéktelen az a cél sem, hogy a külhoni magyarok becsüljék, őrizzék, gondozzák értékeiket. 

Nem utolsó sorban azért, mert ezek valamennyi magyar számára fontosak. Ezért külön öröm, 

ha a hungarikumok listájára külhoni magyar értékek is felkerülnek. Így történt ez most is, 

hiszen kiemelkedő nemzeti érték lett Koós Károly életműve, az aradi Szabadság-szobor, 

Torockó épített öröksége, valamint a nagybányai művésztelep és festőiskola is. 

 
 


