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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A kárpátaljai magyarság szülőföldön tartása a legfőbb célja a 
gazdaságfejlesztési támogatásnak 
2017. április 20. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu, Magyar Idők, Webrádió 

A magyar kormány által a kárpátaljai magyarságnak nyújtott, minden korábbinál jelentősebb 

gazdaságfejlesztési támogatás legfőbb célja, hogy a szülőföldjén tartsa a közösséget, helyben 

segítse elő a magyar családok megélhetését, boldogulását - jelentette ki Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára csütörtökön 

a kárpátaljai Huszton. Magyar Levente egy hónapon belül harmadik alkalommal tart 

tájékoztató fórumokat a magyar kormány kárpátaljai magyar vállalkozásoknak szánt 

támogatásainak igényelhetőségéről az ukrajnai megye magyarlakta és magyarok által is lakott 

településein. Kétnapos hivatalos kárpátaljai látogatásának első napján az államtitkár a rahói 

járási Nagybocskón, a técsői járási Aknaszlatinán és Huszton találkozott helyi magyar 

vállalkozókkal. 

 

Németh Zsolt: már nem annyira fagyos a román-magyar viszony  
2017. április 20. – transindex.ro, hirado.hu, MTI, maszol.ro 

Már nem annyira fagyos a román-magyar viszony, öt év után ismét az olvadás jelei 

mutatkoznak a kapcsolatokban - így összegezte a magyar közmédiának kétnapos bukaresti 

látogatása tapasztalatait csütörtökön Németh Zsolt, a magyar országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke, a Fidesz külügyi kabinetjének vezetője. A politikus Alexandru Micula 

külügyi államtitkárral, a kormányzó szociáldemokraták és ellenzéki nemzeti liberálisok több 

pártpolitikusával, Lazar Comănescu volt külügyminiszterrel és Iulian Fotával, a 

nemzetbiztonsági kollégium igazgatójával folytatott megbeszélést, hogy számba vegye, hol 

tart a különböző politikusok és szakértők szempontjából a román-magyar kapcsolat. Úgy 

értékelte: az elmúlt napok időjárásához hasonlóan az elmúlt öt esztendő is nagyon fagyos volt 

a magyar-román kapcsolatokban, ennek a mai napig érezhető hatásai vannak.  

 

Kolozsváron tartja éves kongresszusát a FUEN 
2017. április 20. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

Kolozsváron tartja május 17. és 21. között éves kongresszusát az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Vincze Loránt, a 

FUEN elnöke és Kelemen Hunor, a házigazda szerepét betöltő RMDSZ elnöke. A 62. FUEN-

kongresszus legfontosabb célja az Európai Bizottság által március végén bejegyzett Minority 

SafePack című európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének az előkészítése lesz. 
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-karpataljai-magyarsag-szulofoldon-tartasa-a-legfobb-celja-a-gazdasagfejlesztesi-tamogatasnak
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-karpataljai-magyarsag-szulofoldon-tartasa-a-legfobb-celja-a-gazdasagfejlesztesi-tamogatasnak
http://vilag.transindex.ro/?hir=31459
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvaron-tartja-eves-kongresszusat-a-fuen
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Kelemen Hunor kijelentette: a kisebbségvédelemben is elfogadhatatlannak tartják a 

kétsebességes Európai Uniót. Úgy vélte: jelenleg van egy régi Európa, ahol az őshonos 

nemzeti kisebbségek problémáit megnyugtatóan rendezték, a kelet-közép-európai térségben 

viszont a kisebbségi gondok továbbra is megoldatlanok. A politikus arra emlékeztetett, hogy a 

Minority SafePack polgári kezdeményezés kidolgozása öt évvel ezelőtt az RMDSZ 

műhelyeiben kezdődött el, és mára az egész EU-t foglalkoztató témává vált. Hozzátette: a 

FUEN-kongresszus keretében indítják el a polgári kezdeményezés támogató aláírásainak az 

összegyűjtését. 

 

Erdély történelmi zászlaja Tőkés irodájának erkélyén 
2017. április 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Kitűzte Erdély történelmi zászlaját csütörtökön nagyváradi irodájának erkélyére Tőkés László 

EP-képviselő, aki szerint ez a szimbólum a sokféleséget jelképezi. A politikus sajtóirodája 

által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a zászlót a déli harangszó felhangzásakor 

tűzték ki a már ott levő magyar és román forradalmi zászlók, valamint az uniós, a székely és a 

partiumi lobogók mellé. Tőkés – aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak is elnöke – 

kifejtette: a zászlók a demokrácia, a szabadság és az egység üzenetét közvetítik, a magyarok és 

a románok, a székelyek és a partiumiak összetartozását, illetve egyedi és közös, sajátos és 

egyetemes identitásukat, értékeiket hivatottak megjeleníteni. Az Erdély-zászló a sokféleséget 

hivatott hirdetni az egységben és az egységet a sokféleségben - tette hozzá Tőkés László. 

 

Újabb bukaresti próbálkozás a vásárhelyi iskolaügyben 
2017. április 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi önkormányzat az oktatási minisztériumhoz fordul átiratban a Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium, valamint a városi iskolahálózat helyzetének a megoldása 

érdekében – erről a testület csütörtöki, rendkívüli ülésén fogadott el határozatot. A szerdai, 

eredménytelenül végződött ülés folytatásaként csütörtökön délelőtt összeült az iskolaüggyel 

foglalkozó különbizottság, az egyeztetésen a szülők képviselőin kívül többek közt Péter Ferenc 

Maros megyei tanácselnök, Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes és Claudiu Maior, a 

polgármester tanácsadója is részt vett. Csíky Csengele, a szülők képviselője a Vásárhelyi 

Hírlapnak elmondta, hosszasan keresték a megoldást a kialakult helyzetre, a tanfelügyelőség 

és a minisztérium ugyanis az érvényben levő törvény és módszertan alapján azt kérte, hogy 

mutassák be az iskola jogi személyiségét igazoló iratot, hogy a tanintézetet újra bevehesse az 

iskolahálózatba. Csakhogy ez az irat nem létezik, mert azt a helyi tanácsi határozatot, 

amelynek alapján az iskolát létrehozták, megsemmisítették. 

 

Bojkottálja az ellenzék az anyanyelvhasználatot 
2017. április 20. – Krónika, maszol.ro 

Megtámadták az alkotmánybíróságnál a román ellenzéki pártok a kórházi 

anyanyelvhasználatot lehetővé tévő, a bukaresti képviselőház által a múlt héten elfogadott 

jogszabályt. Az RMDSZ által beterjesztett indítvány a szövetség szerint előírja, hogy az 

egészségügyi és szociális intézményekben kötelesek lesznek magyar nyelvet ismerő 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/erdely-tortenelmi-zaszlaja-tokes-irodajanak-erkelyen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujabb-bukaresti-probalkozas-a-vasarhelyi-iskolaugyben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bojkottalja-az-ellenzek-az-anyanyelvhasznalatot


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 21. 
3 

szakszemélyzetet alkalmazni annak érdekében, hogy a magyar anyanyelvű betegeknek 

lehetősége legyen a teljes körű anyanyelvű asszisztenciára. A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) azonban a 

bukaresti taláros testülethez fordult a törvény kapcsán, a 124 képviselő által jegyzett kereset 

szerint ugyanis a tervezet nem biztosítja a törvény előtti egyenlőséget a társadalomban. 

 

Kongresszus a Székelyföld sorsáról 
2017. április 20. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában április 20–22. között zajló 

tudományos konferencián a különböző tudományterületeken a Székelyfölddel kapcsolatos 

kutatási témákat összegzik, a szervezők ugyanakkor célul tűzték a székelyföldi tudományos 

intézmények közötti együttműködés erősítését a közös térségfejlesztő projektek 

megfogalmazása és megpályázása érdekében. A rendezvények a Sapientia EMTE 

marosvásárhelyi és csíkszeredai karán, valamint az egyetem sepsiszentgyörgyi tagozatán 

zajlanak. Csíkszeredában a regionalizmus, a régióépítés, a vállalkozások, valamint a vidék és 

agrárium szerepe kerül középpontba, Sepsiszentgyörgyön a történelem és az oktatás 

helyzetéről értekeznek, míg Marosvásárhelyen a társadalom állapota, valamint a nyelvi jogok 

kapják a főszerepet. 

 

Megnyitotta képviselői irodáját Vass Levente Marosvásárhelyen  
2017. április 20. – transindex.ro 

Megnyitotta irodáját Marosvásárhelyen Vass Levente RMDSZ-es parlamenti képviselő. Vass a 

Közigazgatási Palota 89. számú irodájában fogadja azokat a Maros megyei lakosokat, akik 

valamilyen problémával fordulnak hozzá vagy javaslatukat fogalmaznák meg, személyesen 

kérnének tanácsot. Az RMDSZ-es képviselő péntekenként 11 órától 14 óráig tart fogadóórát, 

de irodájában minden hétköznap lesz ügyfélfogadás délelőtt 9 és 12 óra között. Kali István 

kabinetvezető áll majd a lakosok rendelkezésére. 

 

Kelemen: a PNL, az USR és a PMP alkotmányossági kifogásai kisebbségellenesek 
2017. április 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Alkotmánybíróságra vitte több párt a kisebbségek anyanyelvhasználatának kiterjesztését 

célzó törvénykezdeményezést. "Érthetetlen és elfogadhatatlan a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) 

pálfordulása: miután április 11-én a pártok képviselői a parlamentben támogatták a 

kisebbségek anyanyelvhasználatának kiterjesztését az egészségügyben és a szociális 

szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, törvénykezdeményezésünket az 

Alkotmánybíróságon támadták meg" - közölte ezzel kapcsolatban Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kongresszus-a-szekelyfold-sorsarol
http://itthon.transindex.ro/?hir=46843
http://itthon.transindex.ro/?hir=46847
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Barti Tihamér a Gyergyó Területi RMDSZ új elnöke 
2017. április 20. – maszol.ro 

Barti Tihamért választotta csütörtök este a Gyergyó Területi RMDSZ elnökének a szervezet 

területi küldöttgyűlése. Hargita Megye Tanácsának alelnöke Bende Sándor parlamenti 

képviselőt – az egyetlen ellenjelöltet – váltja a tisztségben. Barti Tihamérra a tisztújító ülésen 

jelenlévő 96 küldött kétharmada szavazott.  

 

Több nőt az RMDSZ-es döntéshozatalba – kéri a Nőszervezet 
2017. április 20. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ Nőszervezete április 21-én terjeszti a Szövetségi Képviselők Tanácsa elé 

alapszabály-módosító javaslatát, majd ugyanezt teszi a május 13-án, Zilahon megtartandó 

kongresszuson. Biró Rozália, a nőszervezet elnöke csütörtökön Nagyváradon tartott 

sajtótájékoztatót. Biró Rozália elmondta, a különféle egyeztetések nyomán azt javasolják, 

hogy az RDMSZ helyi döntéshozó szervezeteiben egyharmados, míg az országos és megyei 

szervezetek döntéshozó testületeiben 15 százalékos legyen a női képviselet. Fontos 

megjegyezni, hogy a helyi szervezetekbe nem feltétlenül a nőszervezet jelöli a hölgyeket, a 

megyei és országos testületekbe azonban a nőszervezet jelöl. 

 

Festum Varadinum – májusban ünnepelnek Nagyváradon 
2017. április 20. – maszol.ro, Bihari Napló 

Május 7–21. között szervezik meg a XXVI. Festum Varadinum rendezvénysorozatot 

Nagyváradon. Az elő- és utórendezvényekkel együtt három hetesre nyúló, több mint 150 

programot tartalmazó rendezvénysorozatról Koncsek Zita, a Varadinum Kulturális 

Alapítvány (VKA) vezetője, Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke és 

Czvikker Katalin, a Szigligeti Színház menedzserigazgatója tájékoztatott csütörtökön. 

 

Szülőföldön magyarul: hamarosan kérik a hiányzó iratokat 
2017. április 20. – szekelyhon.ro 

Javában zajlik a Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköztámogatási program igényléseinek a feldolgozása. A Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségéhez 100 516 kérés érkezett, ezekből közel 97 ezer gyerek adatait sikerült már 

bevezetni az elektronikus rendszerbe.  

 

Újra az erős szervezetek térképére helyezné a marosvásárhelyi RMDSZ-t Vass 
Levente 
2017. április 20. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi szervezet munkájába való beavatkozási szokás elhagyását kéri a megyei 

RMDSZ-től a szövetség megyeszékhelyi elnöke, Vass Levente. A néhány hete megválasztott 

vezető ugyanakkor azt szeretné, ha Marosvásárhely újból felkerülne az erős RMDSZ-

szervezetek országos térképére.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79756-barti-tihamer-a-gyergyo-teruleti-rmdsz-uj-elnoke
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79747-tobb-n-t-az-rmdsz-es-donteshozatalba-keri-a-n-szervezet
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/79758-festum-varadinum-majusban-unnepelnek-nagyvaradon
https://szekelyhon.ro/aktualis/szulofoldon-magyarul-hamarosan-kerik-a-hianyzo-iratokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujra-az-eros-szervezetek-terkepere-helyezne-a-marosvasarhelyi-rmdsz-t-vass-levente
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujra-az-eros-szervezetek-terkepere-helyezne-a-marosvasarhelyi-rmdsz-t-vass-levente
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Hermann Mark Christian: felkavartuk az állóvizeket Marosvásárhelyen 
2017. április 20. – szekelyhon.ro 

Továbbra is fenntartja az RMDSZ-nek javasolt stratégiai partnerség-kialakítási ajánlatát a 

Szabad Emberek Pártja (POL) – jelentette ki a Vásárhelyi Hírlapnak adott interjúban a tavaly 

létrejött alakulat marosvásárhelyi tanácsosa, Hermann Mark Christian. A magát közösségi 

pártként meghatározó politikai szervezet álláspontja szerint itt az alkalom, hogy az RMDSZ 

felismerje, hogy a magyarság irányába nyitott, toleráns, tisztességes román emberekkel 

összefogva tudna a jelenlegi városvezetéssel szemben egy új többséget teremteni. 

 

Támogatják a decentralizációt 
2017. április 21. – Krónika 

Bár még nem egyértelmű, hogy a hatáskörök mellé forrásokat is rendelnek, minden 

körülmények között támogatják a decentralizációt, sőt annak további kiszélesítését például a 

munkaügy területére – szögezte le Antal Árpád. A polgármester rámutatott: rengeteg 

párhuzamos intézmény működik a minisztériumok, a megyei és a helyi önkormányzatok 

szintjén, ezeket hatékonyabban lehetne megszervezni, ha a tárcák csak ellenőriznek, a 

tényleges hatásköröket pedig az önkormányzatok kapják. Az elöljáró bízik benne, hogy a Sevil 

Shhaideh miniszterelnök-helyettes által bemutatott általános decentralizációs stratégiát 

gyakorlatba ülteti a kormány, nem jár úgy, mint az előző próbálkozáskor, amit „elkaszált az 

alkotmánybíróság”. 

 

Kisebbségügyi perverzió 
2017. április 21. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Romániában a rendkívül felkészült bírák szerint nem az 

minősül diszkriminációnak, ha valaki a saját szülőhelyén nem kommunikálhat az 

anyanyelvén, hanem az, ha valakitől – nemzetiségtől függetlenül – megkövetelik, hogy 

amennyiben egy olyan településen akar közalkalmazotti állást, ahol jelentős arányban élnek 

egy kisebbség tagjai, akkor legalább elfogadható szinten beszélje leendő páciensei/ügyfelei 

nyelvét”. 

 

Kétnyelvű táblák kerülnek a komáromi és a dunaszerdahelyi vasútállomásokra 
2017. április 20. – bumm.sk, Új Szó 

Ünnepélyes keretek között helyezek ki csütörtökön a dunaszerdahelyi és komáromi 

vasútállomásokon a kétnyelvű táblákat. A szaktárca 54 állomásra ígért magyar és egyre pedig 

ruszin feliratokat. A közlekedésügyi tárca azt ígéri, hogy hamarosan elkészül a szükséges 

törvénymódosítás, amely lehetővé teszi, hogy ne csak az állomásokon, hanem a 

megállóhelyeken is elhelyezhessenek kétnyelvű táblákat a vegyesen lakott területeken. 
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Vajon sor kerül a bocsánatkérésre? 
2017. április 20. – Felvidék Ma 

Egy hang Közép-Európából című könyve budapesti bemutatóján a szerző, Csáky Pál 

megemlítette, hogy a Beneš-dekrétumok ügyével kapcsolatban lassan Európában a liberálisok 

is kezdik érteni, miért van baj velük, miért is problémásak. A könyvbemutatót követően ezzel 

kapcsolatban kérdezte a szerzőt a Felvidék Ma. Csáky elmondta, hogy az Európai Parlament 

Petíciós Bizottsága levelet küldött a szlovák parlamentnek, körülbelül három héttel ezelőtt. 

Ebben két dologra szólítják fel Pozsonyt. Az egyik, hogy vizsgálják meg a bocsánatkérés 

lehetőségét, a másik pedig, hogy vizsgálják felül a szlovák jogrendet: vannak-e ezeknek a 

dekrétumoknak máig tartó jogi hatásai. 

 

Együtt erő vagyunk! – Baráti Körök találkozója Rimaszombatban 
2017. április 20. – hirek.sk 

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében tartotta ünnepélyes 

taggyűlését a Via Nova Baráti Körök társulás, ahol az elmúlt négy év tevékenységének 

bemutatása mellett a gömöri jövőkép tervezetét is felvázolták. A taggyűlésen jelen volt 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke is, aki a Felvidék, ezen belül is Gömör–

Nógrád gazdasági fejlesztésének lehetőségeiről, valamint a magyar kormány által 

meghirdetett gazdaságélénkítő programról szólt. 

 

Kitiltanák a magyar adókat 
2017. április 21. – Új Szó 

A magyar tévétársaságok adásának blokkolását is követelheti a Joj tévétársaság, ha kiderül, 

olyan műsort sugároznak Szlovákiában, amelyre nem kaptak engedélyt. A szlovák 

tévétársaságnak már sikerült kiszorítania az országból a cseh Novát és Primát, a Joj most a 

többi külföldi konkurensre feni a fogát. 

 

Megvan az április 2-i választás végleges eredménye 
2017. április 20. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Kihirdette az április 2-i elnökválasztás végleges eredményét a Köztársasági Választási 

Bizottság elnöke. Vladimir Dimitrijević bejelentése szerint a kormánykoalíció jelöltje, 

Aleksandar Vučić a szavazatok 55,08 százalékát szerezte meg, és ezzel első körben megnyerte 

a választást. A második helyen van Saša Janković korábbi polgári jogvédő 16,36 százalékkal, 

majd őt követi Luka Maksimović (Ljubiša Preletačević Beli) 9,43 százalékkal. Utána jönnek 

Vuk Jeremić 5,66, Vojislav Šešelj 4,48, Boško Obradović 2,29, Saša Radulović 1,41, Milan 

Stamatović 1,15, Nenad Čanak 1,12, Aleksandar Popović 1,04 és Miroslav Parović 0,32 

százalékkal. 
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http://felvidek.ma/2017/04/vajon-sor-kerul-a-bocsanatkeresre/
http://www.hirek.sk/itthon/20170420132413/Egyutt-ero-vagyunk-Barati-Korok-talalkozoja-Rimaszombatban.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=326990
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Vasárnap helyi közösségi választások Moholon 
2017. április 20. – Pannon RTV 

A vasárnap esedékes moholi helyi közösségi választásokra készül a Vajdasági Magyar 

Szövetség. Tegnap este mutatkoztak be a párt által támogatott egyéni jelöltek egy lakossági 

fórumon. A VMSZ 13 egyéni jelöltet támogat a moholi helyi közösségi választásokon. A 

jelöltek között vannak, akik eddig is a tanács tagjai voltak. Nagy Ferenc szerint sokat tettek 

eddig a faluért, ezt a munkát szeretné befejezni, amennyiben a helyiek bizalmat szavaznak 

neki. 

  

Hunyadi János-szobrot kap Belgrád 
2017. április 20. – Vajdasági RTV 

A belgrádi képviselő-testület jóváhagyta, hogy a fővárosban emlékművet emeljenek Hunyadi 

János tiszteletére. A magyarországi nagykövetség által kezdeményezett projektum a zimonyi 

rakparton valósul meg. A szükséges pénzforrást Magyarország biztosítja. Az emlékmű 

megépítésének célja a két nép történelmi kapcsolatáról szóló tudat népszerűsítése. A 

képviselő-testület ülésén döntöttek az első szovjet űrhajós, Jurij Gagarin emlékét idéző 

szobor építéséről is. 

 

Újabb négy településen rendeznek ingyenes orvosi vizsgálatot 
2017. április 20. – karpatlaja.ma, Kárpátalja 

Április 21–24. között újabb négy kárpátaljai településen rendez ingyenes egészségügyi 

méréssorozatot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Semmelweis 

Egyetem Hallgatói Önkormányzata. Az orvostanhallgatók fizikális vizsgálatot, vércukorszint-

vizsgálatot, vérnyomásmérést, véroxigénmérést, EKG-vizsgálatot, vizeletvizsgálatot, 

koleszterinszint-mérést, fogászati szűrést, mozgásszervi vizsgálatot végeznek majd, ezenkívül 

táplálkozási és gyógyszerészeti tanácsadásban is részesülhetnek a hozzájuk fordulók. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=326851
http://rtv.rs/hu/társadalom/hunyadi-jános-szobrot-kap-belgrád_818265.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-negy-telepulesen-rendeznek-ingyenes-orvosi-vizsgalatot/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. április 20. – Kossuth Rádió 

 

Leszavazta a román képviselőház a kisebbségi jelképhasználatot korlátozó 

módosító javaslatot 

Jöjjön is meg ne is, hozzon is meg ne is, adjon is meg ne is. Ez az Okos lány című mese 

feladványa, amit meg kell oldania a főhősnek.  De ami tegnap történt a román parlamentben, 

az nem mese, hanem a román valóság. Székely zászlót kitűzni nem tilos, de továbbra sem 

megengedett. A román parlament magyar honatyái mégis sikernek könyvelik el, hogy 

mégsem sikerült tiltást elérni a nacionalista propagandának. A Határok nélkül riportere 

kérdezte a képviselőház RMDSZ-es frakcióvezetőjét, Korodi Attila képviselőt. 

 

Az Erdély-zászlót is kitűzte nagyváradi európai parlamenti irodájára Tőkés 

László 

Az Erdély-zászlót is kitűzte nagyváradi európai parlamenti irodájára Tőkés László. Ez sorban 

a hatodik lobogó, az európai parlamenti képviselő az elsőt, a székely zászlót 2014 júniusában, 

Székelyföld iránti szolidaritásból tűzte ki, ahogy a többi zászló is egy-egy jeles alkalomhoz 

kötődik.  

 

Folytatódik a székelyföldi terrorizmus-per 

Folytatódik a székelyföldi terrorizmus-per. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

aktivistái ellen született ugyan ítélet, de az ügyészség nem tartja elég súlyosnak, a vádlottak 

pedig a teljes felmentésért folyamodnak. 

 

Májusban Kolozsvár lesz az európai kisebbségvédelem fellegvára 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés – amely kisebbségi jogalkotásra 

kényszerítheti Brüsszelt – ez lesz az őshonos európai kisebbségek kolozsvári kongresszusának 

kiemelt témája.  Vincze Lórántot, a kisebbségi ernyőszervezet a FUEN elnökét ennek kapcsán 

kérdezte a Határok nélkül tudósítója. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-20_18:30:00&ch=mr1
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Csütörtökön nyitották meg és szombatig tart a III. Székely Kongresszus 

Csütörtökön nyitották meg és szombatig tart a III. Székely Kongresszus. Története összefügg 

Székelyföld modernizációjának törekvéseivel: az első, az 1902-ben megszervezett tusnádi 

székely kongresszus legfőbb célja az volt, hogy megakadályozzák Székelyföld teljes 

elszegényedését és lakosságának kivándorlását. 2002-ben a tusnádi kongresszus századik 

évfordulóján megszervezett II. Kongresszusnak egyrészt tudományos, másrészt közpolitikai 

tematikája volt. A mostani, a III. Székely Kongresszus céljairól és témaköreiről Bakk Miklós, a 

konferencia tudományos-szakmai bizottságának elnöke mesélt. 

 

A Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar csak akkor maradhat fenn, ha 

lesznek hallgatói 

Egy viszonylag fiatal felsőoktatási intézménynek erős nemzetközi versenyben kell 

bizonyítania. A Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar csak akkor maradhat fenn, ha 

lesznek hallgatói. A cél tehát az, hogy helyben tartsa az észak-vajdasági magyar fiatalokat, 

hogy azok ne Magyarországon tanuljanak tovább. Ezért fontosak a fejlesztések, mondja Lepes 

Joszip dékán. 

 

A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per 

szlovákiai recepciója  

Kevesen tudják, hogy volt "csehszlovákiai magyar Mindszenty-per" is, amely az első, a 

felvidéki magyarságot érintő koncepciós per volt a háború után.  A hercegprímás perbefogói 

üldözőbe vették azokat bátor felvidéki magyar értelmiségieket is, akik tájékoztattak a 

magyarságot ért attrocitásokról a háború utáni években. A történelmi tények először kerülnek 

kötetbe rendezve az olvasók elé a Fórum Intézet gondozásában. Címe: A Csehszlovákiai 

Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója. 

 
 


