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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Brüsszel bejegyezte a Minority SafePack kezdeményezést 
2017. március 29. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Bejegyezte az Európai Bizottság (EB) az európai kisebbségi szervezetek által közösen 

összeállított Minority SafePack című európai polgári kezdeményezést – közölte szerdai 

hírlevelében az RMDSZ. A szövetség szerint az európai kisebbségek történelmet írtak a 

kedvező döntés nyomán. A kezdeményezőknek a bejegyzéstől számítva egy év áll 

rendelkezésükre, hogy az Európai Unió egymillió állampolgárának az aláírásával erősítsék 

meg kezdeményezésüket, amely lehetővé teszi, hogy jogalkotás kezdődjön az európai 

kisebbségvédelemről. A polgári kezdeményezés beterjesztői eredetileg tizenegy, a kisebbségek 

számára fontos területen kérték jogalkotásra az Európai Unió intézményeit. A bizottság 

részleges bejegyzést hagyott jóvá, amely kilencet tartalmaz az eredeti tizenegy javaslatból. 

 

A magyar kormány 1,8 millió euróval támogatja a gútai egyházi iskolaközpontot 
2017. március 29. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A magyar kormány támogatásával felújítják a gútai Nagyboldogasszony Egyházi 

Iskolaközpontot. Tavaly év végén döntött arról a magyar kormány, hogy 570 millió forinttal - 

azaz 1,8 millió euróval támogatja a gútai iskolaközpontnak a felújítását, tornaterem építését, 

illetve az óvodások számára játszótér, játszópark kialakítását. „A nemzeti közösségek 

megmaradásának egyik alapvető feltétele az egyházhoz való kötődés” - így fogalmazott Soltész 

Miklós az Emberi Erőforrás Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára Gútán, a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban. A 

látogatásának az volt a célja, hogy személyesen is bejelentse: nincs akadálya annak, hogy a 

magyar kormány egyszeri támogatást folyósítson a teremgondokkal, szaktanterem- és 

tornateremhiánnyal küzdő, és korszerűtlen - ezáltal nem gazdaságos - infrastruktúrával 

működő egyházi iskolaközpontnak. 

 

Helyben toporognak a katolikus iskola ügyében 
2017. március 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

Miközben a szülők egy része Bukarestben kereste a megoldást a Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium ügyében kedden, a szülők egy másik része a Maros Megyei Tanfelügyelőségen 

várta, hogy elkezdődjön az intézmény vezetőtanácsának gyűlése, amelytől azt remélték, hogy 

döntés születik a marosvásárhelyi iskolahálózatról. A több mint kétórás tanácskozás 

végeredménye viszont semmivel sem hozta közelebb a megoldáshoz az ügyet, sőt ugyanott 

vannak, ahol januárban. A tanfelügyelőség vezetőtanácsa arról az iskolahálózatról tárgyalt 
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kedden, amelyet februárban kaptak a városi tanácstól, és amelyből nyolc iskolát nem hagyott 

jóvá a tanfelügyelőség, köztük a katolikus gimnáziumot.  

 

Egy cseppnyi Székelyföld a román főváros szívében 
2017. március 29. – szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság kezdeményezésére és szervezésében több mint két 

éve tartanak székely termékeket felvonultató vásárt Bukarestben. A többnyire havi 

rendszerességgel megtartott, magyarul Az a szép, románul Ozosep elnevezésű rendezvény 

nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében. 

 

Politikai támadásként értékelik Háromszéken Szakál András menesztését 
2017. március 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Felháborító politikai ügynek nevezte Tamás Sándor háromszéki tanácselnök, hogy a 

Mezőgazdasági Minisztérium szerdán menesztette tisztségéből Szakál Andrást, a Vidéki 

Beruházások Finanszírozási Ügynöksége (AFIR) Kovászna megyei igazgatóját. A szerdai 

„Megyeinfón” a háromszéki tanácselnök szakmailag felkészült vezetőnek nevezte Szakál 

Andrást, akinek eredményességét szerinte igazolja, hogy az országszerte nyertes negyven 

hegyvidéki mezőgazdasági pályázatból húsz háromszéki. „A szociáldemokrata kormány a 

kompetencia helyett az inkompetenciát választotta, és ez nincs rendben. Mindent 

megmozgatunk, hogy helyreálljon a rend”, mondta Tamás Sándor, aki szerint az RMDSZ és a 

kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) közti egyezség alapján próbálják elérni, hogy 

visszahelyezzék a háromszéki AFIR élére Szakál Andrást. 

 

Az EPP vezetőivel tárgyalt az RMDSZ delegációja a máltai kongresszuson 
2017. március 29. – maszol.ro 

Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti képviselőcsoportjának elnökével, 

illetve Antonio Lopez Isturizzal, az Európai Néppárt főtitkárával találkozott szerdán a 

Kelemen Hunor szövetségi elnök vezette RMDSZ-delegáció az EPP máltai kongresszusán. A 

kétoldalú találkozókon a szövetségi elnök az erdélyi magyarság, Európa legnagyobb őshonos 

kisebbségének törekvéseiről tájékoztatta a néppárti politikusokat. Manfred Webernek a 

kisebbségi jogok alkalmazásának akadályoztatásáról is beszámolt, kiemelve a 

marosvásárhelyi katolikus gimnázium kapcsán történteket, azt, hogy Romániában az 

ügyészséget használják arra, hogy a megszűnés határára sodorjanak egy iskolát, 

bizonytalanná tegyék több száz ott tanuló gyermek jövőjét. 

 

Már egyeztetnek az új törvényről 
2017. március 30. – Krónika 

2018. október elsejétől léphet hatályba az új tanügyi törvény – nyilatkozta a News.ro 

hírügynökségnek Pavel Năstase oktatási miniszter. A tárcavezető elmondta: az egyetemi 

rektorokat tömörítő tanácsnak már bemutatott egy munkanaptárat, amely szerint idén 

április–májusban összefoglalják az eddigi egyeztetéseket, majd júniustól novemberig elvégzik 

az oktatási rendszer általános elemzését. Jövő év első két hónapjában összeállítják az új 
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tanügyitörvény-tervezetet, amelyet közvitára bocsátanak, a június–szeptemberi időszakban 

pedig a parlament is megvitatja. A 2018/2019-es egyetemi évet így az új jogszabállyal 

kezdhetik meg. 

 

Kiegyezés a székely-holland sörháborúban 
2017. március 30. – Pindroch Tamás – Figyelő 

Magyar politikai siker is a Csjki Sör Manufaktúra és a Heineken kiegyezése – állítják 

kormányzati informátoraik. Sörpiaci forrásaink szerint jót tett a hazai fogyasztási adatoknak 

a botrány, de az ágazatnak az lenne a legjobb kormányzati döntés, ha csökkentenék a 

folyékony kenyér jövedéki adóját, a csapolt sör áfáját, és a hazai gyártású termékeket  hoznák 

helyzetbe az olcsó importtal szemben. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. március 30-i számában olvasható) 

 

A cél: a kisebbségi nyelvhasználat egyenlő biztosítása a bíróságon 
2017. március 29. – hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A parlament kedden fogadta el a Polgári Perrendtartás és a Közigazgatási Perrendtartás 

módosítását, mely a nemzeti kisebbségek számára az eljárások során újra biztosítja az írásos 

beadványok és bizonyítékok kisebbségi nyelven való ingyenes benyújtását. Mindkét 

törvénymódosítás 2017. május 1-jén emelkedik hatályra. Kőrösi Ildikó, az MKP 

önkormányzati és közigazgatási alelnöke szerint azonban a két perrendtartás az Európa 

Tanács Nyelvi Kartájának tükrében további módosításra szorulhat. Az MKP szerint mivel 

a törvény az előző szabályozással ellentétben továbbra sem garantálja egyértelműen az 

anyanyelv használatát a peres eljárások során, a gyakorlat mutatja majd meg a kisebbségi 

nyelvhasználat tényleges lehetőségét a bíróságokon. 

 

Nem változik az állampolgársági törvény 
2017. március 29. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Nem fog változni az állampolgársági törvény, vagyis ha egy adott szlovák állampolgársággal 

rendelkező személy felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszíti szlovákot. A szlovák 

parlament képviselőinek nagy többsége szerdán nem támogatta az ellenzék műhelyéből 

származó törvénymódosítási javaslatot, amely a 2010 előtt érvényes szabályokhoz tért volna 

vissza. A javaslatot benyújtott ellenzéki képviselők rámutattak, hogy miután Nagy-Britannia 

távozik az Európai Unióból, vajon a szlovák állampolgároknak külföldi állampolgárokként 

kockáztatniuk kell-e majd, hogy nem kapnak munkavállalási engedélyt Britanniában, vagy 

brit állampolgárságért kellene-e folyamodniuk. Ezáltal viszont elveszítenék szlovák 

állampolgárságukat. 

 

Szabadka: Teljes kapacitás a hétnyelven beszélő gimnáziumban 
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2017. március 29. – Vajdaság Ma 

Elérte az eddigi legnagyobb tagozatszámot a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnázium. A 12 tagozatban nagyjából 240 diák koptatja ma az iskola padjait ‒ számolt be 

Novák Károly Attila iskolaigazgató a Vajdaság Mának a szerdán megtartott rendhagyó 

iskolanapon, ahol a nyelvek sokszínűségét mutatták be játékosan az iskola tanulói. 

Hozzátette: Nincsenek ábrándjaik, de nagyon elégedettek lesznek azzal, ha a jelenlegi 

tagozatszámot a következő években is tartani tudják. A kezdetektől azzal kampányol a 

gimnázium, hogy kiváló a műszaki felszereltsége és a jelentős technikai eszköztárral bír, 

azonban mára újra esedékessé váltak a kisebb műszaki felújítások, hiszen a többi iskola is 

folyamatosan korszerűsíti készleteit – tette hozzá az intézmény vezetője. 

  

VMSZ: A magyarság szempontjából is fontos, hogy Aleksandar Vučić nyerjen 
2017. március 29. – Pannon RTV 

Az április másodikai szerbiai elnökválasztáson a Vajdasági Magyar Szövetség Aleksandar 

Vučić államfőjelöltet támogatja, mert személye folytonosságot és stabilitást jelent a vajdasági 

magyar közösség számára – hangzott el a VMSZ szabadkai kampányzáró rendezvényén 

Szabadkán. A VMSZ az elmúlt egy hónap alatt több mint 150 közösségi találkozót szervezett 

Vajdaság-szerte, ahol a választásokkal kapcsolatos információkat osztották meg a 

résztvevőkkel, továbbá álláspontjukról tájékoztatták a szavazópolgárokat. 

  

Szoros együttműködés az Újvidéki Színház és a Pannon RTV között 
2017. március 29. – Pannon RTV 

Együttműködési szerződést írt alá a Pannon RTV és az Újvidéki Színház a tartományi 

székvárosban. Az előadások felvétele mellett a szerződés értelmében a Pannon RTV követi és 

rendszeresen beszámol az Újvidéki Színházban zajló eseményekről. Bodzsoni István, a 

Pannónia Alapítvány igazgatója szerint az Újvidéki Színház megkerülhetetlen tényező a 

vajdasági művelődési életben, és kiemelt szerepe miatt a Pannon RTV ily módon szeretne 

hozzájárulni az intézmény munkájának népszerűsítéséhez. 

 

„Hazugság, ami a KISZó-ban megjelent!” – Mi az oka Balogh Oszkár csapi 
alpolgármester lemondásának? 
2017. március 29. – Badó Zsolt – Kárpátalja 

Egy nyilvános rendezvényen tettem fel a kérdést Balogh Oszkárnak, Csap város korábbi 

alpolgármesterének: Valóban azért mondatták le, mert határátkeléskor kiderült, hogy magyar 

útlevéllel is rendelkezik? – ahogy azt a Kárpáti Igaz Szó információja alapján sok más lap, sőt 

a Magyar Távirati Iroda is közölte. Balogh Oszkár kijelentette: „Hazugság, ami a KISZó-ban, 

majd azt követően az ukrán és a magyar sajtóban is megjelent!” Régi ismeretségünkre való 

tekintettel arra kértem, mondja el olvasóinknak, hogy mi is történt valójában. 

 

Felavatták S. Benedek András domborművét a beregszászi magyar főiskolán 
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2017. március 29. – karpatalja.ma 

Az immár hagyománnyá vált Rákóczi-hetek keretén belül Stumpf Benedek András Arany 

János-díjas író, költő, irodalomtörténész domborművének avatása került sor március 29-én a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az esemény a költőt bemutató filmvetítéssel 

kezdődött, amelyből megismerhettük őt kiváló férjként, barátként, pályatársként. Orosz 

Ildikó, a II. RF KMF rektor asszonya ünnepi beszédében hangsúlyozta, nekünk jutott az a 

feladat, hogy emlékezzünk az elődeinkre, ne feledjük és próbáljuk továbbadni azt a 

gondolkodásmódot, ami tágította a kommunizmus terét, azoknak a fiataloknak az emlékét, 

akik valamikor a ’60-as évek elején megtették az első lépéseket, hogy itt, Kárpátalján egyre 

szabadabb légkör uralkodjon. 

 

Hogy jobb legyen, mint volt 
2017. március 29. – Kárpátalja 

Kárpátalján ma 8 településen működik cserkészcsapat. A mozgalom céljait és tíz törvényét 

megismerve – melyek között a kötelességteljesítés, a segítségnyújtás, a természet szeretete és 

védelme, az engedelmesség és a takarékosság is szerepel – kitűnik, hogy a cél olyan emberek 

nevelése, akik más érdekeit képesek a maguké elé helyezni, akik a mindennapok apró 

cselekedeteivel tényleg képesek kicsivel jobb hellyé tenni a körülöttük lévő világot. 

Vidékünkön az 1991-ben alakult Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) gondozza 

a csapatok tevékenységét, s igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a cserkészet 

mibenlétét. 

 

Meg kívánják őrizni a dinamikát és az aktivitást 
2017. március 29. – Kárpátalja 

A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének közgyűlésére a szervezet Csapon nemrég 

megnyitott rendezvénytermében került sor, ahol vendégként jelen volt Buhajla József, 

Magyarország ungvári főkonzulja, Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, Bátori József, a KMKSZ 

megyei képviselője, Budaházi Mihály, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének ungvári járási elnöke 

és Berki Marianna, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatója. A küldöttek egyhangúlag választották elnökké újabb három évre 

Balogh Líviát. 

 

Jelentős anyaországi támogatások és színvonalas rendezvények 
2017. március 29. – Kárpátlaja 

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete március 25-én tartotta meg tisztújító, beszámoló 

közgyűlését. A küldöttgyűlésre Munkácson, a járási szervezet székházában került sor, ahol 

egyhangúlag választották meg újabb három évre a középszintű szervezet elnökévé Gulácsy 

Gézát, aki egyben a Szövetség alelnöke is. 

 

„Jó úton járunk, ez nem kétséges...” 
2017. március 29. – Kárpátalja 
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Tisztújító és beszámoló közgyűlését tartotta múlt vasárnap Beregszászban a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete (KMKSZ BKSZ). A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében a középszintű szervezet 

10786 tagját 155 küldött képviselte. Vendégként jelen volt Buhajla József ungvári és 

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, Erdei Péter beregszászi magyar konzul, 

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, Dobsa István, a KMKSZ 

Ifjúsági Szervezetének elnöke. 

 

A parlament is rábólintott a beregszászi elkerülő út megépítésére 
2017. március 29. – Kárpátalja 

Ukrajna s ezen belül Kárpátalja közúthálózatának fejlesztése szempontjából fontos 

határozatot fogadott el a Legfelső Tanács – jelentette március 23-án a pmg.ua. „Ma 

ratifikáltuk az Ukrajna és Magyarország kormányai közötti keretegyezményt a feltételekhez 

kötött hitelről. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy végre törvényes módon jutunk hozzá 50 millió 

euró hitelhez, amely a határ menti közlekedési infrastruktúra fejlesztésére lesz fordítva, 

mégpedig:  a Beregszászt és Asztélyt elkerülő autóút megépítésére, a Péterfalva–Nagypaládi 

határátkelőhely autóút nagyjavítására, az M24-es út (Munkács–Beregszász) folyó 

állagfenntartó javítására” – írta Facebook-bejegyzésében Valerij Luncsenko kárpátaljai 

parlamenti képviselő. 

 

Útlevelek a zsebben 
2017. március 30. – Szőlősi Hunor – Figyelő 

A tiltást szorgalmazó Porosenko visszavett a lendületből. A parlamenti képviselők 

negyedének több útlevele van – további százezer ukrán állampolgár mellett. A többes 

állampolgársággal rendelkező ukránok számát megbecsülni sem könnyű. Köztisztviselők 

esetében törvény tiltja a többes állampolgárságot, ha erre fény derül, azonnali elbocsátás a 

büntetés. Ugyanakkor a jogszabály hatálya nem terjed ki a parlamenti és az önkormányzati 

képviselőkre, az ügyészekre, a kormánytagokra, de az államelnökre sem. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. március 30-i számában olvasható) 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. március 29. – Kossuth Rádió 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/03/29/parlament-rabolintott-beregszaszi-elkerulo-ut-megepitesere
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-29_18:30:00&ch=mr1
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Bejegyezte az Európai Bizottság a Minority SafePack című európai polgári 

kezdeményezést 

Bejegyezte az Európai Bizottság az európai kisebbségi szervezetek által közösen összeállított 

Minority SafePack című európai polgári kezdeményezést, amelyben az őshonos európai 

kisebbségek párbeszédre kérték az uniós intézményeket a közös kisebbségvédelmi 

keretszabályozás megalkotásának érdekében. 

 

570 millió forintos magyar kormányzati támogatás a Gútai Nagyboldogasszony 

Egyházi Iskolaközpont részére 

570 millió forintos magyar kormányzati támogatással újul meg a Gútai Nagyboldogasszony 

Egyházi Iskolaközpont. Az eseményről tudósít a Határok nélkül riportere. Interjú Decsi 

Katalin iskolaigazgatóval és Soltész Miklós államtitkárral. 

 

Helyzetjelentés a VMSZ által kezdeményezett, a magyar kormány által 

finanszírozott hároméves gazdaságfejlesztési program megvalósításáról a 

Vajdaságban 

Tegnai műsorunkban a külhoni fiatal magyar vállalkozókról készített felmérés eredményeiről, 

tapasztalatairól hallottunk. Folytassuk ma azzal, hogy hol tart a Vajdasági Magyar Szövetség 

által kezdeményezett, a magyar kormány által finanszírozott hároméves gazdaságfejlesztési 

program megvalósítása a Vajdaságban. Erről kérdezte Nagy Imre egyetemi tanárt, a délvidéki 

magyarság szülőföldön maradását segítő projektum kidolgozóját, a Prosperitati Alapítvány 

Igazgató bizottságának az elnökét a Határok nélkül riportere. 

 

Interjú fiatal vállalkozókkal 

A most következő három fiatal vállalkozó egyike is vajdasági, a másik erdélyi, a harmadik 

Kárpátaljáról érkezett. Mindhárman részesültek a magyar kormány támogatásában 

vállalkozásuk elindításához vagy fejlesztéséhez. Hárman - három területről érkeztek, de 

tapasztalataik hasonlóak. Káli Árpád Erdélyből, Parajdról érkezett, Vert Máté Csantavérről, 

Mondics-Kurmay Lívia, a Start Nyelvközpont vezetője pedig Kárpátaljáról. 

 

"Szórványbélyeg. A számadattól az emberig" - címmel tartottak tudományos 

konferenciát Temesváron 

"Szórványbélyeg. A számadattól az emberig" - címmel tartottak tudományos konferenciát 

Temesváron, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetem és a temesvári START Iroda szervezésében, a szórványlétről jeles 

temesvári, kolozsvári és budapesti előadók részvételével. A Határok nélkül riportere először a 
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házigazda Magyari Sárát, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatóját, a START Iroda vezetőjét 

kérdezte a konferencia céljairól. 

 

Ünnepség és díjátadó a Bartók Béla líceumban 

Immár gyakorlattá vált a temesvári Bartók Béla líceumban, hogy a névadó születésnapján, a 

Kárpát-medencei tehetségnapon bemutatják, díjazzák az iskola tehetséges diákjait. A 

különböző versenyeken jó eredményeket elérők díjait az iskola egykori, az adott területen 

sikeres diákjai adják át. A kiváló tehetségpontként regisztrált iskola idei ünnepsége 

alkalmával a Határok nélkül tudósítója először Erdei Ildikó igazgatót kérte mikrofon elé. 

 

 


