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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor az ukrajnai magyarok kettős állampolgárságáról egyeztetett az 
ukrán elnökkel 
2017. március 30. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirek.sk, Origo.hu, 

Propeller.hu, Mandiner.hu, Index.hu, PestiSrácok.hu, OrientPress, Vajdaság Ma 

Orbán Viktor miniszterelnök arról tárgyalt Petro Porosenko ukrán államfővel, hogy kétoldalú 

megállapodást kell kötni az ukrajnai magyarok kettős állampolgárságáról – mondta Havasi 

Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője csütörtökön Máltán az MTI-nek. Kifejtette: a 

kormányfő és az ukrán elnök az Európai Néppárt (EPP) máltai kongresszusának helyszínén 

találkozott. Orbán Viktor arról biztosította Petro Porosenkót, hogy Magyarország támogatja 

Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának megvédését - közölte. Mint mondta, a 

kormányfő a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy elkötelezettek vagyunk az ukrán-magyar 

energetikai együttműködés fenntartása mellett, beleértve a közös fellépést az Északi Áramlat 

2 projekttel szemben. 

 

Párkányban mutatta be a külhoni magyar családi vállalkozások éve programot a 
nemzetpolitikai államtitkár 
2017. március 30. – MTI, Kormany.hu 

A Magyar Közösség Pártja gazdasági és regiófejlesztési tanácsának második regionális ülésén, 

Párkányban mutatta be a 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve programot Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az ülést Farkas 

Iván, a Magyar Közösség Pártjának alelnöke, a gazdasági és régiófejlesztési tanács elnöke 

nyitotta meg, aki elmondta: a felvidéki magyarság számára a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve az egyik legelső olyan kezdeményezés, amely kifejezetten a helyi magyarság 

gazdasági támogatására irányul, hosszútávon hozzájárulva ezzel a szülőföldön való 

megmaradáshoz és boldoguláshoz. 

 

Kereskedőház: több mint 600 résztvevő az első Kárpát-medencei gazdasági 
fórumon 
2017. március 30. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja.ma, Webrádió 

Túljelentkezés volt az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Kárpát-

medencei gazdasági fórumra, az eseményen több mint 600 résztvevő, ezen belül 200 kiállító 

kapott lehetőséget a bemutatkozásra Hajdúszoboszlón - mondta Oláh Zsanett, a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház (MNKH) vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán csütörtökön. 

Hozzátette, jövőre még nagyobb helyszínen szeretnék majd a határon túli és magyarországi 

cégeket összekapcsolni. Az expóval a kormány célja, hogy megerősítse a magyar-magyar 

együttműködést, a nemzetpolitikát gazdaságfejlesztési tartalommal töltse meg - mutatott rá. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/orban-viktor-az-ukrajnai-magyarok-kettos-allampolgarsagarol-egyeztetett-az-ukran-elnokkel
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/orban-viktor-az-ukrajnai-magyarok-kettos-allampolgarsagarol-egyeztetett-az-ukran-elnokkel
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/parkanyban-mutatta-be-a-kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasok-eve-programot-a-nemzetpolitikai-allamtitkar
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/parkanyban-mutatta-be-a-kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasok-eve-programot-a-nemzetpolitikai-allamtitkar
http://magyaridok.hu/gazdasag/tuljelentkezes-volt-az-elso-karpat-medencei-gazdasagi-forumon-1531585/
http://magyaridok.hu/gazdasag/tuljelentkezes-volt-az-elso-karpat-medencei-gazdasagi-forumon-1531585/
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Király az iskolaügyről: jövő héten várható minisztériumi döntés 
2017. március 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Remélhetőleg jövő héten minisztériumi döntés születik a marosvásárhelyi római katolikus 

gimnázium ügyében – közölte a Krónikával Király András kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkár. Az RMDSZ szakpolitikusa pontosítani kívánta a szülők hétfői bukaresti 

tárgyalásáról a sajtóban megjelent információkat. Mint hangsúlyozta, ő csupán közvetítőként 

volt jelen a beszélgetésen, annak megszervezésében kérték a segítségét, a tulajdonképpeni 

tárgyalás Gabriel Liviu Ispas közoktatásért felelős államtitkárral zajlott. Király András szerint 

a tárgyalás kimeneteléhez az is hozzájárult, hogy a szülők olyan problémákat vetettek fel, 

melyek nem tartoznak a minisztérium hatáskörébe. „Egész másról tárgyaltak: mint például a 

tanácsi határozatok és az iskola megalapítása. Ez nem minisztériumi kompetencia" – mondta 

az államtitkár. Hozzátette, maga is jelen volt a tárgyaláson, és többször közbeszólt, próbálva 

jó irányba terelni a beszélgetést. 

 

A Maros Megyei Főtanfelügyelőség kihagyná a katolikus iskolát az 
iskolahálózatból 
2017. március 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség vezetőtanácsa kedden, március 28-án döntött az 

önkormányzat által korábban elküldött iskolahálózat-dokumentumról, amelynek 

eredményeként nyolc tanintézet, köztük a Római Katolikus Teológiai Líceum és a Református 

Kollégium sem kapta meg a jóváhagyási nyilatkozatot (aviz conform). Az iskolahálózat 

véglegesítéséről szóló döntést a helyi tanácsnak kell meghoznia. „Az RMDSZ álláspontja 

szerint ez nem tűr további halasztást, hiszen a gyerekeink oktatását és jövőjét mindennél 

fontosabbnak tartjuk. Véleményünk szerint Marosvásárhelyen minden jelenleg működő 

oktatási intézményre szükség van, azaz mindeniknek szerepelnie kell a végleges 

iskolahálózatban” - írja közleményében a marosvásárhelyi városi tanács RMDSZ-frakciója.  

 

A katolikus gimnázium ügyében tiltakozott az RMDSZ-frakció Marosvásárhelyen 
2017. március 30. – maszol.ro 

Nem vettek részt az RMDSZ tanácsosai a marosvásárhelyi önkormányzat csütörtöki ülésén 

tiltakozásul amiatt, hogy a tanfelügyelőség kihagyta a Római Katolikus Teológiai Líceumot az 

iskolahálózatból. Felszólították a városházát, hívjon össze rendkívüli tanácsülést a katolikus 

gimnáziumot is magába foglaló iskolahálózat elfogadására. 

 

Nagyon zavart valakit Maroshévíz kétnyelvű helységnévtáblája 
2017. március 30. – maszol.ro, Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Ma 

Ismeretlenek lemázolták Maroshévíz összes kétnyelvű helységnévtáblájának magyar feliratát 

– tudta meg a maszol.ro Bodor Attila Bélától, az RMDSZ maroshévízi szervezetének 

elnökétől. „Egyértelmű, hogy ugyanaz a személy vagy személyek tették ezt, szervezett 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kiraly-az-iskolaugyrol-jovo-heten-varhato-miniszteriumi-dontes
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26548
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26548
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78836-a-katolikus-gimnazium-ugyeben-tiltakozott-az-rmdsz-frakcio-marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78798-nagyon-zavart-valakit-marosheviz-ketnyelv-helysegnevtablaja
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formában, hiszen kedd reggelre virradóra az összes tábla ugyanolyan bronzfestékkel volt 

befújva. Alig néhány hónapja annak, hogy többéves huzavona után sikerült kihelyezni ezeket 

a táblákat, és máris megrongálták” – panaszolta a román többségű település városi tanácsosa. 

 

Kolozsvárra és Csíkszeredába érkezik a 2017 a külhoni magyar családi 
vállalkozások éve program 
2017. március 30. – Transindex.ro 

Még jelentkezhetnek az erdélyi családi vállalkozások a 2017 a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve program kolozsvári rendezvényére. Magyarország Nemzetpolitikai 

Államtitkársága április 11-én a jó gyakorlatok cseréjének érdekében magyarországi és erdélyi 

családi vállalkozások együttműködésével szervez szakmai találkozót Kolozsváron. 

 

Az erdélyi magyarok legfontosabb törekvéseiről tárgyalt az RMDSZ delegációja 
az EPP kongresszusán  
2017. március 30. – transindex.ro, Krónika 

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.  

 

Kelemen: ha mi, erdélyi magyar emberek nem beszélünk ügyeinkről, más nem 
teszi meg helyettünk  
2017. március 30. – transindex.ro 

„A váltakozó kihívásokkal szembesülő Európában ha mi, erdélyi magyar emberek nem 

beszélünk elég hangosan, érthetően és tényszerűen ügyeinkről, a bennünket ért 

jogsérelmekről, más nem fogja megtenni helyettünk. Az Európai Néppárt kongresszusa jó 

alkalom volt arra, hogy ismertessük partnereinkkel az elmúlt hónapok történéseit, a 

következő időszak kihívásait. Kontinensünk legnagyobb őshonos kisebbségeként pedig olyan 

értékekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek révén Európa a nemzetek, a nemzetközösségek és 

régiók Európája lehet” – számolt be Kelemen Hunor szövetségi elnök azt követően, hogy az 

RMDSZ az EPP tagjaként 12 fős küldöttséggel képviseltette magát a máltai eseményen.  

 

A parlamenti munka legújabb eredményeiről számolt be Tánczos és Korodi 
2017. március 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Minority SafePack bejegyzésének fontosságáról, valamint egyes törvénymódosítások 

körülményeiről, valamint pozitív hozadékairól számolt be csütörtök délelőtt a csíkszeredai 
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http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20170330-kolozsvarra-es-csikszeredaba-erkezik-a-2017-a-kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasok-eve-program
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20170330-kolozsvarra-es-csikszeredaba-erkezik-a-2017-a-kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasok-eve-program
http://itthon.transindex.ro/?hir=46581
http://itthon.transindex.ro/?hir=46581
http://itthon.transindex.ro/?hir=46590
http://itthon.transindex.ro/?hir=46590
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78832-a-parlamenti-munka-legujabb-eredmenyeir-l-szamolt-be-tanczos-es-korodi


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. március 31. 
4 

sajtónak Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila parlamenti képviselő. A két RMDSZ-es 

politikus azon megrökönyödésének adott hangot, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

nyomására március 31-i hatállyal eltávolították tisztségéből Szakál Andrást, a Kovászna 

megyei Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség igazgatóját. Tánczos Barna szerint aggasztó 

az, ahogyan a PSD-s kormány bizonyos dolgokat kezel, ugyanis ez a ’89 előtti módszerekre 

emlékeztet. Szakál Andrásnak ugyanis Horia Grama volt Kovászna megyei képviselő 

nyomásgyakorlására, Petre Daea mezőgazdasági miniszter döntése értelmében kell pénteken 

távoznia tisztségéből. 

 

Újabb DNA-s vádemelés Markó Attila ellen 
2017. március 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) keretében működő központi 

kártérítési bizottság hét volt tagját - köztük Markó Attilát - helyezte vád alá az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) hivatali visszaélés miatt. A Szervezett Bűnözés és 

Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) közleménye értelmében Ingrid Zaarour, az ANRP 

volt elnöke, Remus Virgil Baciu és Mihnea Remus Iuoraş volt alelnökök, valamint az ANRP 

volt tagjai - Ingrind Mocanu, Constantin Cătălin Canangiu, Markó Attila Gábor és Theodor 

Cătălin Nicolescu - az ügy vádlottai. Hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt 

ugyanakkor vád alá helyezték Gheorghe Vişoiu és Doina Tudose becsüsöket is.  

 

Tamás Sándor: Károly hercegnek köszönhetően felkerültünk az idegenforgalom 
világtérképére 
2017. március 30. – maszol.ro, Bihari Napló 

"Ő királyi fensége nemcsak Zalánpatakát, hanem egész Kovászna megyét feltette a turizmus 

világtérképére, főként a vidéki turizmus térképére" - nyilatkozta az AGERPRES 

hírügynökségnek a megyei elnök. A tanács elnöke elmondta, a megyei önkormányzat kiemelt 

figyelmet szentel ennek a településnek, amelyet évről-évre több hazai és külföldi turista is 

meglátogat.  

 

A közvetlenebb párbeszéd felé nyit az MPP 
2017. március 30. – szekelyhon.ro 

Három parlamenti képviselői irodát nyit Hargita megyében a Magyar Polgári Párt (MPP) 

RMDSZ listáján tisztséget nyert két parlamenti képviselője, Biró Zsolt és Kulcsár Terza 

József. „A képviselői munkának több vonzata is van. Egyik a parlamentben való törvényhozás 

szintjén történik, a másik oldala pedig a választókörzetekben zajlik. Ahhoz, hogy a 

választókörzetekben minél inkább megkönnyítsük a kapcsolattartást, arra törekszünk, hogy 

minél több irodát hozzunk létre” – emelte ki Biró Zsolt. Kulcsár Terza József úgy fogalmazott, 

hogy az MPP a párbeszéd pártján van, közel szeretné tartani magához a választópolgárait. 

Mint mondta, minden romániai magyar látja, hogy „nehéz időket élünk, elég csak a 

meghurcolt politikusainkra gondolni". Hangsúlyozta, csak párbeszéddel, összefogással lehet 

eredményeket elérni. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46594
http://itthon.transindex.ro/?hir=46595
http://itthon.transindex.ro/?hir=46595
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kozvetlenebb-parbeszed-fele-nyit-az-mpp
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Felújítanák a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot 
2017. március 30. – Krónika 

Huszonkét millió lejt, azaz 4,8 millió euró pályázati pénzt fordítanak a sepsiszentgyörgyi 

Székely Nemzeti Múzeum felújítására – jelentette be Tamás Sándor. A Kovászna Megyei 

Tanács elnöke abban bízik, hogy a Regionális Operatív Program keretében lehívható 

összegről hamarosan aláírják az előszerződést, majd a finanaszírozási megállapodást, és egy-

két éven belül sikerül felújítani az évszázados épületet. 

 

„A magyar összefogásnak nincs alternatívája” 
2017. március 31. – Krónika 

„Ha igazi magyar összefogást akarunk, akkor ki kell terjeszteni a párbeszédet” – vallja 

Szilágyi Zsolt a Krónikának adott interjúban. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke 

szerint téves az a koncepció, miszerint a román parlamentben nem lehet a nyelvi jogokért is 

harcolni, közben pedig az autonómiát is képviselni. A pártelnök szerint az RMDSZ országos 

politikája is igyekszik elkerülni azokat a témákat, amelyek esetleg ingerlik vagy 

kényelmetlenek a bukaresti többség számára. 

 

Elhunyt Kolár Péter 
2017. március 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Életének 71. évében ma délelőtt váratlanul elhunyt Kolár Péter, a Csemadok volt elnöke és 

főtitkára, a Thália Színház volt igazgatója, a Csemadok Kassai Városi Választmányának 

elnöke, akit széleskörű kultúraszervező munkásságáért tavaly novemberben tüntettek ki a 

felvidéki magyarság legnagyobb elismerésével, a Pro Probitate - Helytállásért díjjal. 

 

A nemzetiségi oktatás a Tanuló Szlovákia programban 
2017. március 30. – Felvidék Ma 

Az Oktatás és Nevelés Fejlesztésének Nemzeti Programja természetesen foglalkozik a 

nemzetiségi oktatással is, igaz, csak mintegy másfél oldalon. Pozitívum, hogy a tervezetből 

kiérződik egyfajta hajlandóság a pozitív diszkriminációra, például a minimális 

osztálylétszámok meghatározásánál és a finanszírozásnál. A tervezet azt ígéri, hogy a 

közoktatási törvényben és az iskolai dokumentációkban, az iskolai versenyeknél és a 

tanfelügyeletnél figyelembe veszik a nemzetiségi iskolák sajátosságait. A tankönyveket, 

munkafüzeteket és a digitális tartalmakat a nemzetiségek nyelvén is hozzáférhetővé teszik. A 

szakiskolákban lehetővé teszik a külföldi tankönyvek használatát. 

 

„Tudtunk a Libertate támogatásáról” 
2017. március 31. – Új Szó 

Az MKP elnökét a kormány egyéves teljesítményéről, a Híddal való együttműködésről és a 

Libertate 220 milliós támogatásáról kérdezte az Új Szó. „S ha már arról beszélünk, mit 

sikerült az MKP-nak hoznia kormányon és parlamenten kívül, mindenképp megemlíteném az 
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https://kronika.ro/kultura/felujitanak-a-sepsiszentgyorgyi-szekely-nemzeti-muzeumot
http://www.hirek.sk/itthon/20170330120905/Elhunyt-Kolar-Peter.html
http://felvidek.ma/2017/03/a-nemzetisegi-oktatas-a-tanulo-szlovakia-programban/
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óvodaprogramot, melynek keretében 6,3 milliárd forint érkezik a Felvidékre. Ebből 

bölcsődéket és óvodákat építhetünk, tarthatunk meg, illetve bővíthetünk. Azokat a forrásokat, 

amelyeket Magyarország felől van módunk becsatornázni, biztosan hozzuk. Ez alatt értem a 

kiemelt intézményeket is, mert a Csemadoktól a Fórum Kisebbségkutató Intézetig számos 

szlovákiai magyar intézmény becsukhatná kapuit, ha nem érkezne támogatás Budapestről. 

Fontos dolog a kulturális alap, de ha megnézzük az onnan érkező összeget, az intézményeink 

nagy része nagyon karcsú költségvetéssel dolgozna” – nyilatkozta Menyhárt József. 

 

Zenta: A Magyar Nemzeti Tanács fejlesztő programja segítség a jobb iskolai 
eredményekhez 
2017. március 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács folytatja a fejlesztőpedagógiai programját. Perpauer Attila, a zentai 

községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja, az MNT Oktatási Bizottságának 

elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke és Madarász Judit terepi 

munkatárs, pszichológus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Zentán. A fejlesztők, akik a 

terepi munkát végezték: Kókai Anikó, Jelacsik Sutus Ágota, Varga Arabella és jelenlévő 

Madarász Judit. Maga a program két részből áll: a fejlesztő vagy gyógypedagógiai 

tevékenységből és a rehabilitációs módszerek alkalmazásából. Ebben az évben ezeket a 

munkákat folytatják majd. 

 

Megújul a Zentai Gimnázium épülete 
2017. március 30. – Pannon RTV 

Több mint 220 millió dinárból újulhat meg a Zentai Gimnázium épülete. A felújításon túl új 

tantermeket és ebédlőt is kap az épület. Amennyiben sikeresen zárul a közbeszerzési eljárás, a 

munkálatok még az idén megkezdődhetnek. A Zentai Önkormányzatnak a Szerb Kormány 

által kiírt pályázaton 186 millió dinárt, míg anyaországi pályázaton 42 millió dinárt sikerült 

nyerni. Az épület felújítása várhatóan már a nyáron elkezdődik, míg az új épületrész építésére 

a versenypályázatot júniusban írhatják ki. 

 

VMSZ: A haladókkal való koalíció jól működik, ezért Vučićra kell szavazni 
2017. március 30. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség aktívan részt vett a szerbiai elnökválasztás kampányában. A 

VMSZ Aleksandar Vučićot, a kormánykoalíció jelöltjét támogatja, ellentétben az előző két 

alkalommal, amikor önálló jelöltjük volt. Az elmúlt szűk egy hónap alatt, vagyis március eleje 

óta mintegy 150 rendezvényt tartottak Vajdaság szerte, ahol többek között a mezőgazdasági 

pályázatokat ismertettek, de voltak egészségügyi témakörben tartott eladások is. A politikai 

fórumok voltak a legtömegesebbek, ahol az önkormányzati, tartományi és köztársasági 

tisztségviselők tartottak az államfőválasztásról előadásokat és bemutatták, hogyan működik a 

Szerb Haladó Párt és a VMSZ közötti koalíció. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21291/Zenta-A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-fejleszto-programja-segitseg-a-jobb-iskolai-eredmenyekhez.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21291/Zenta-A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-fejleszto-programja-segitseg-a-jobb-iskolai-eredmenyekhez.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=322854
http://pannonrtv.com/web2/?p=322807
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Vučić már az első körben fölényesen győzhet 
2017. március 30. – Vajdaság Ma 

A közvélemény-kutatások szerint Aleksandar Vučić hivatalban lévő kormányfőnek van a 

legnagyobb esélye arra, hogy megnyerje a vasárnapi elnökválasztást Szerbiában, bár Vučić 

továbbra sem indokolta meg, miért szeretne átülni a végrehajtói hatalmat biztosító 

miniszterelnöki székből a csupán protokolláris funkciót jelentő elnöki fotelbe. A voksolás 

egyúttal rávilágíthat az ellenzék megosztottságára és csekély támogatottságára. Aleksandar 

Vučić toronymagasan vezeti a népszerűségi felméréseket, a kutatások mindegyike szerint 

biztos 50 százalékos támogatottságot tudhat magáénak, így az elnökválasztásnak várhatóan 

nem lesz második fordulója. 

 

A Magyar Mozgalom szavazásra szólít fel, és Jankovićra adná a voksát 
2017. március 30. – Pannon RTV 

A Magyar Mozgalom arra szólít fel minden vajdasági magyar választópolgárt, hogy éljen az 

eséllyel, és április 2-án szavazzon – áll az MM szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

közleményében. Aláhúzzák: senki ne maradjon otthon, ne szavazzon érvénytelenül, mert 

ezzel csak egy dolgot ér el és segít elő: a jelenlegi állapot bebetonozását és az évek óta tartó 

agónia folytatását. A Magyar Mozgalom arra kér minden vajdasági magyar választópolgárt, 

pártállástól és politikai meggyőződéstől függetlenül, hogy szavazatát Saša Jankovićra adja. Az 

MM szerint ő az a jelölt, aki egy közülünk, aki nem egy hiteltelenné vált politikus, akinek a 

nevéhez nem fűződik semmilyen korrupciós botrány, aki hadat üzent a pártalapú 

foglalkoztatásnak, és aki mindezért magában hordozza az esély és a változás lehetőségét – áll 

a közleményben. 

 

Gyilkosok, NATO-bérencek, háborús uszítók – dübörög a kampány a 
Vajdaságban 
2017. március 31. – Majláth Ronald – Magyar Nemzet 

A szerbiai elnökválasztás kapcsán íródott cikk hiányolja a magyar jelölt indulását. A 

megkérdezett Boban Stojanovicnak, a Belgrádi Egyetem Politikatudományi Kara oktatójának 

véleménye szerint ez része lehetett a koalíciós megállapodásnak, amelyet a Szerb Haladó Párt 

és a Vajdasági Magyar Szövetség kötött egymással tavaly, amikor megalakult a szerb 

kormány, ezért vehetett részt a párt a kormányalakításban. Pásztor István a VMSZ elnöke 

szerint azonban „ez volt az egyetlen lehetséges döntés, amely megerősít vagy legalább 

pozícióban tart bennünket”.  

 

Mindenki nyert Ürményházán 
2017. március 30. – Magyar Szó 

Dél-Bánátban Torontálvásárhely mellett, Ürményházán mutatkozott a legnagyobb érdeklődés 

a Prosperitati Alapítvány legutóbbi pályázatai iránt. Nem véletlenül, hiszen – néhány 

kisüzemen kívül – már csak a mezőgazdaság kínál megélhetési lehetőséget – hangzott el a 

kedd esti lakossági fórumon, melyen Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár, Molnár Viktor, 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/7147/Vucic-mar-az-elso-korben-folenyesen-gyozhet.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=322790
http://mno.hu/kulfold/gyilkosok-nato-berencek-haborus-uszitok-duborog-a-kampany-a-vajdasagban-2392408
http://mno.hu/kulfold/gyilkosok-nato-berencek-haborus-uszitok-duborog-a-kampany-a-vajdasagban-2392408
http://www.magyarszo.rs/hu/3331/vajdasag_nagybecskerek/162910/Mindenki-nyert-%C3%9Crm%C3%A9nyh%C3%A1z%C3%A1n.htm
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a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgató-helyettese és Németh Márton, a 

Prosperitati pancsovai irodájának a munkatársa ismertette a pályázati lehetőségeket. 

 

Kárpátalja kormányzója elrendelte a megyében működő külképviseletek 
védelmének megerősítését 
2017. március 30. – MTI, origo.hu, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Elrendelte a Kárpátalja területén működő külképviseletek védelmének megerősítését 

csütörtökön Hennagyij Moszkal, az ukrajnai megye kormányzója, miután egy nappal 

korábban gránátvetős támadás érte Lengyelország lucki főkonzulátusának épületét. A 

kárpátaljai megyevezető Moskal.in.ua személyes honlapján olvasható közlemény szerint arra 

utasította az ukrajnai megye rendvédelmi szerveit, hogy erősítsék meg a térségben működő 

konzuli intézmények, így Magyarország ungvári főkonzulátusának, beregszászi 

konzulátusának, Szlovákia ungvári főkonzulátusának és Románia aknaszlatinai 

konzulátusának a védelmét. 

 

Megnyitották a CERECO–2017 konferenciát Beregszászban 
2017. március 30. – karpatalja.ma 

Idén hatodik alkalommal szervezik meg a CERECO-2017 Kárpátok Eurorégió 

Környezetvédelmi Nemzetközi Konferenciát március 30. és április 1. között. A rendezvényt 

idén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Miskolci Egyetem Kémiai Intézet és 

az Ukrán Tudományos Akadémia Chuiko O. Felületek Kémiája Kutatóintézet 

közreműködésével hirdette meg. A háromnapos konferencia helyszínéül a szervezők a 

Rákóczi-főiskolát választották. 

 

Új helyen áll Munkácsy Mihály mellszobra Munkácson 
2017. március 30. – MTI, Kárpátalja 

Új helyre, a Rákóczi-kastély előtti térre került Munkácson Munkácsy Mihály festőművész 

mellszobra, amely a város központjában, egykori szülőházának a közelében állt. A munkácsi 

önkormányzat 2014. áprilisi döntése értelmében Munkácsy mellszobrát, amelyet születése 

150. évfordulóján, 1994-ben állítottak fel, 2016. november 8-án a város központi, Cirill és 

Metód teréről a közelben lévő Rákóczi-kastély elé helyezték át. A magyar festő emlékművének 

a helyén néhány nappal később alapkövet helyeztek el a város védőszentjének, Szent 

Mártonnak a tiszteletére azzal a szándékkal, hogy később ott lovas szobrot állítanak neki – 

tájékoztatta az MTI-t csütörtökön telefonon a Munkácsy-szobor sorsáról Popovics Béla 

munkácsi helytörténész. 

 

Veres Péter-emlékkiállítás nyílt a Rákóczi-főiskolán 
2017. március 30. – karpatalja.ma 

Március 29-én a Rákóczi-napok programsorozat keretében Veres Péter-emlékkiállítás nyílt és 

képgyűjtemény átadó ünnepségre került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20170330-ukrajna-karpatalja-kulkepviselet-vedeleme.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20170330-ukrajna-karpatalja-kulkepviselet-vedeleme.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/megnyitottak-a-cereco-2017-konferenciat-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/?q=2017/03/30/uj-helyen-all-munkacsy-mihaly-mellszobra-munkacson
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/veres-peter-emlekkiallitas-nyilt-a-rakoczi-foiskolan/
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Esztergom termében. Az ünnepséget Vári Fábián László, az MMT tagja, a Magyar 

Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy aki 

ismerte Veres Péter munkásságát, az tudhatja, hogy e jó hírű kárpátaljai képzőművész, olyan 

hagyatékot hagyott ránk, amelyet évtizedek múlva az unokaink is csodálni fognak. Ezt 

követően a költő poeticus esszéjét hallhattuk, melynek címe: Láttatás helyett élményt adni. 

 

Tizenöt éve közvetíti a helyi értékeket 
2017. március 30. – Huncro.hr 

Hosszú évekig nem volt, 2002 márciusától azonban ismét van magyar nyelvű televíziós 

műsor régiónkban. Azóta, a nyári szünetet kivéve, minden héten jelentkezik a Drávatáj, 

szombatonként 18.30-tól 19 óráig a Szlavón Televízióban. A nézők eddig közel 1500 riportot 

láthattak. A kis létszámú szerkesztőség bejárta az ország magyarlakta vidékeit, és ott volt 

minden jelentősebb, a horvátországi magyarságot érintő eseményen. A tizenöt évet próbálták 

meg összefoglalni a 313. adásban, amelynek ismétlése április 1-jén lesz látható a szokott 

időben. 

 

Újabb sikeres hétvégi pedagógus-továbbképzés 
2017. március 30. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma több éve rendszeresen tart továbbképzéseket a 

Papuk-hegység délnyugati lejtőjén található Orahovica (Raholca) horvát vöröskereszt által 

működtetett gyermeküdülőjében, ahol a hétvégén egy újabb sikeres és értékes tanfolyammal 

járultak hozzá a minőségibb magyar oktatáshoz. 

 

Több mint félmillió kúna a magyarságunk számára fontos szakrális épületek 
felújítására 
2017. március 30. – Huncro.hr 

A zágrábi Kulturális Minisztérium idén is több millió kúnával támogatja a védett kulturális 

értékek felújítását. Öt drávaszögi református templom felújítására 435 ezer kúnát, míg a 

rétfalusi református templomra 150 ezret hagytak jóvá – olvasható a kultuszminisztérium 

honlapján, ahol megyékre bontva sorolták fel azon épületeket, amelyek támogatásban 

részesültek. 

 

Ülésezett az ifjúsági parlament 
2017. március 30. - Volksgruppen 

Egy hete tisztújító közgyűlést tartott Bécsben az országos ifjúsági képviselet (BJV), melybe a 

szövetségi ifjúsági szervezetek mellett a népcsoportok is teljes jogú tagokat delegálhatnak. A 

magyar népcsoport képviseletében Bauer Gerald szavazott. Új elnökségi tagnak a burgenlandi 

horvát Viktoria Kuzmits-ot választották meg. 
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http://www.kepesujsag.com/tizenot-eve-kozvetiti-helyi-ertekeket/
http://www.kepesujsag.com/ujabb-sikeres-hetvegi-pedagogus-tovabbkepzes/
http://www.kepesujsag.com/tobb-mint-felmillio-kuna-magyarsagunk-szamara-fontos-szakralis-epuletek-felujitasara/
http://www.kepesujsag.com/tobb-mint-felmillio-kuna-magyarsagunk-szamara-fontos-szakralis-epuletek-felujitasara/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2834129/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 30. – Kossuth Rádió  

Cluj Napoca, Kolozsvár, egyszer talán Klausenburg is -  a többnyelvű kolozsvári 

helységnévtáblák kihelyezésére szólította fel a kolozsvári önkormányzatot a 

Minority Rights Group International 

A világ vezető kisebbségvédő szervezete, a londoni székhelyű Minority Rights Group 

International globális kisebbségvédő szervezet  a többnyelvű kolozsvári helységnévtáblák 

kihelyezésére szólította fel a városi önkormányzatot. Bethlendi Andrást, a Musai-Muszáj civil 

csoport tagját kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

Elkészült a szenci régió helytörténetét feldolgozó új tankönyv, használata 

szeptembertől mégis kérdéses a szlovákiai közoktatásban várható változások 

miatt 

Elkészült a szenci régió helytörténetét feldolgozó új tankönyv. Szeptembertől 

már  ebből  taníthatnák a hetedikeseket a Szenczi Molnár Albert Magyar Alapiskolában, de 

elképzelhető, hogy a tankönyvek nem kerülnek be az okatásba, mert megszűnik a regionális 

nevelés tantárgy. Az okokról és magáról az új tankönyvről kérdezte az egyik szerzőt, a Szenczi 

Molnár Albert Alapiskola igazgatóját, Matus Mónikát kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

Május 10-ig lehet jelölni - ,, Az év praxisa a Kárpát-medencében" pályázatra a 

www.evpraxisa.hu oldalon várják a jelöléseket. 

Gyógyításról, gyógyulásról, helytállásról, hivatásról szólnak azok a történetek, amelyekkel 

,,Az év praxisa a Kárpát-medencében” elnevezésű pályázatban a címre javasolják a 

háziorvosokat. A jelöléseket, a gyógyulások, gyógyítások történetét a Kárpát-medence 

valamennyi magyarlakta régiójából várják a szervezők. A tavaly decemberben már hetedik 

alkalommal meghirdetett pályázatról kérdeztem a program vezetőjét, B. Király Györgyit. „Az 

év praxisa a Kárpát-medencében" pályázatra a www.evpraxisa.hu oldalon várják a jelöléseket. 

A magyarság identitása megőrzésének fontos feltétele, hogy megfelelő 

költségvetéssel rendelkezzenek intézményei. Aradon nem javult, de talán nem is 

romlott a helyzet 

Az aradi magyarság identitása megőrzésének fontos feltétele, hogy megfelelő költségvetéssel 

rendelkezzenek intézményei. Az aradi alpolgármester úgy véli, amíg sem területi, sem 

kulturális autonómiával nem rendelkezik az erdélyi magyarság, a lehetőségekhez mérten a 

helyi önkormányzati forrásokból kell finanszírozni a magyar szervezeteket, rendezvényeket. A 

romániai közalkalmazotti béremelés, vagy a szociális támogatások állami szintű megkurtítása 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-30_18:30:00&ch=mr1
http://www.evpraxisa.hu/
http://www.evpraxisa.hu/
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miatt azonban minden helyhatóság kevesebb pénzből gazdálkodhat. A napokban 

megszavazott aradi költségvetésben sikerült a 10-11 százaléknyi magyarság számára arányos 

összegeket elfogadtatni. Hogy miként, erről beszélt Bognár Levente aradi alpolgármester. 

Hogyan tovább? – A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar merre 

induljon és fejlődjön tovább? 

Az ősszel ünnepelte fennállásának 10 éves jubileumát a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar. A tíz év alatt koncepcióváltás történt a vajdasági magyar oktatáspolitikában. 

Valószínűleg nem jön létre az önálló szabadkai magyar egyetem, aminek része lett volna a 

tanítóképző is. A kar alapítói, korábbi dékánjai és jelenlegi vezetői összeültek, hogy mégis 

megfogalmazzák, merre induljon és fejlődjön tovább az intézmény. A megbeszélések 

eredményeiről Lepes Joszip dékánt kérdezte a Határok nélkül riportere. 

Örökségünk őrei Kolozsváron 

Már a vetélkedő címe is önmagáért beszél: Örökségünk őrei. Vajon kik azok a fiatalok, akik 

őrzik, védik, sőt, ha kell, örökbe is fogadják épített örökségünk egyes darabjait? A Határok 

nélkül munkatársának összeállításából nem csak ez derül ki, hanem az is, hogy az épített 

örökség védelme, megismertetése érdekében a Kolozsváron megrendezett vetélkedőt érdemes 

lenne az Európai Unió figyelmébe ajánlani. 

Református ifjúsági találkozó az Aradi Református Egyházmegyében 

 A reformáció 500. évében számos rendezvényt szerveznek az Aradi Református 

Egyházmegyében is. Ezek sorába illeszkedett az arad-belvárosi református templomban 

megtartott ifjúsági találkozó, amelyre az egyházmegye nyolc gyülekezetéből érkeztek a 

résztvevők, de jöttek vendégek még a szomszédos Bihar megyéből is. 

 
 


