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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Felemás eredmény született az MKP- Most-Híd tárgyaláson 
2017. április 26. – Felvidék Ma, ujszo.com, bumm.sk, hirado.hu, MTI 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke gratulált a Most-Híd delegációjának a 

mečiari amnesztia eltörléséhez és ahhoz, hogy a vasúti állomásokon kihelyezték a kétnyelvű 

táblákat. Ami az MKP tevékenységének is köszönhető – tette hozzá a párt elnöke, ezek után 

megkezdődött a tárgyalás a két párt vezetői között, amely már nem volt sajtónyilvános. Az 

egyórásra tervezett tárgyalás majdnem három órán át tartott, de tényleges megegyezés nem 

született. A Magyar Közösség Pártja a megyei szintű együttműködésről beszélt, míg a Most-

Híd országos szintű megegyezésre törekedett – derült ki a két párt elnökének 

sajtótájékoztatójából. 

 

A háromszéki prefektus ismét keresztbe tett a kétnyelvűségnek 
2017. április 26. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A prefektus kétnyelvűség használata miatt perrel fenyegeti a háromszéki önkormányzatot. A 

kilátásba helyezett eljárás miatt a civil és sportszervezetek és egyházak eleshetnek az idei 

önkormányzati támogatásokról, mutatott rá a szerdai „megyeinfón” Tamás Sándor. A 

tanácselnök tájékoztatása szerint a kétnyelvűség használatáról hatalmas vita alakult ki a 

szerdai tanácsülésen, miután Sebastian Cucu prefektus arra szólította fel az önkormányzatot, 

hogy az idei évi pályázati támogatásokról szóló tanácshatározat mellékletében módosítsák a 

kétnyelvű – román és magyar – pályázati űrlapot mert az csak román nyelvű lehet. 

 

Sógor: az EU figyelje kritikusabban a romániai jogállamiság helyzetét  
2017. április 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Unió figyelje kritikusabban a romániai jogállamiság helyzetét, és ne szüntesse 

meg az ország igazságszolgáltatásának működését felügyelő úgynevezett együttműködési és 

ellenőrzési mechanizmust – ezt kérte Sógor Csaba az Európai Parlamentben. Az RMDSZ-es 

EP-képviselő az Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság (LIBE) április 25-i, keddi 

ülésén azt mondta: azzal, hogy az Európai Bizottság Románia kapcsán elsődleges 

prioritásként a korrupció erőteljes csökkentését tekinti, figyelmen kívül hagyott az 

igazságszolgáltatási standardokkal kapcsolatos számos komoly aggodalmat és a jogállamiság 

alapelveinek megsértését az országban.  

 
 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://felvidek.ma/2017/04/felemas-eredmeny-szuletett-az-mkp-most-hid-targyalason/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79991-a-haromszeki-prefektus-ismet-keresztbe-tett-a-ketnyelv-segnek
http://itthon.transindex.ro/?hir=46929
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Határok nélküli gazdaságfejlesztés 
2017. április 27. – Virág Árpád, Szőlősi Hunor – Figyelő 

A Vajdaságban már tízmilliárd forint gazdásra talált az eddig három pályázati körben, 

amelyet az e célra létrehozott Prosperitati Alapítvány szervezett meg. 2016 és 2018 között 

összes 30 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást és 30 milliárdos kedvezményes 

hitelt osztanak ki a tartományban. Kárpátalján tavaly több mint kétmilliárd forint értékű 

támogatásra jelentkezhettek a magyarok az Egán Ede-terv keretében. Az idén ez a pályázati 

keret 20 milliárd forintra emelkedik. 2017-ben Muravidéken is elindul a magyar 

gazdaságfejlesztés 500 millió forintos keretösszeggel. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. április 27-i számában olvasható.) 

 

A női képviselet megerősítését és a szórványközösség parlamenti 
képviseletének támogatását írná elő az RMDSZ új Alapszabályzata  
2017. április 26. – transidnex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Határok Nélkül 

„Alapszabályzat-módosításunk két fő téma köré épül: a női képviselet megerősítését és a 

szórványközösség parlamenti képviseletének támogatását célozza" – nyilatkozta Porcsalmi 

Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke szerdán.  A múlt pénteken ülésező Szövetségi Képviselők 

Tanácsa további alapszabályzat- és programmódosítási javaslatokat fogadott el a fiatalok 

itthon maradásának ösztönzéséről, a családon belüli erőszak megelőzéséről, a 

kisebbségvédelemről. Ezeket a Zilahi Kongresszus május 13-án fogja végleges formájában 

megszavazni.  

 

Vincze Loránt: a Martens Központot is tájékoztattuk a Minority SafePack 
kezdeményezésről  
2017. április 26. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Néppárt politikai alapítványának, a Martens Központ szerda délutáni közgyűlésén 

ismertette a Minority SafePack kezdeményezést az erdélyi Kós Károly Akadémia nevében 

Vincze Loránt. A FUEN elnöke a Martens Központ és a tagszervezeteinek támogatását kérte 

az európai kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy az Európai Unió védje és támogassa az 

őshonos nemzeti kisebbségeket, a nyelvi és kulturális sokszínűséget.  

 

Átláthatóságot kér az EMNP a közpénzek elköltése terén 
2017. április 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az önkormányzatokhoz befolyó közpénzek elköltésének átláthatóságát szorgalmazza az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), amely azt tervezi, hogy év végéig mindegyik tanácsban, 

ahol jelen vannak, tervezetet nyújtanak be, és ezek nyomán kötelező módon nyilvánosságra 

kellene hozni a kiadásokra vonatkozó információkat. Bálint József, a néppárt Országos 

Önkormányzati Tanácsának elnöke szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján elmondta: 

ezeket az adatokat igénylésre most is ki kell adni, de ők azt szeretnék, ha kérés nélkül is 

nyilvánosságra hoznák az önkormányzat honlapján vagy a hirdetőtáblákon. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46934
http://itthon.transindex.ro/?hir=46934
http://itthon.transindex.ro/?hir=46939
http://itthon.transindex.ro/?hir=46939
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/atlathatosagot-ker-az-emnp-a-kozpenzek-elkoltese-teren
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Nők, gender-kérdés és gazdaságfejlesztés 
2017. április 26. – Bihari Napló 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Hozzáadott érték – Nők a közép-kelet-európai 

gazdaságért konferenciasorozata váradi programja alkalmával dr. Horváth Viktória kiemelt 

külgazdasági kezdeményezésekét felelős nagykövet exkluzív interjút adott a Bihari Naplónak. 

 

Átkelés: a magyarok hibásak? 
2017. április 26. – Bihari Napló 

Megismételte egy itteni illetékes, hogy szerintük a Magyarországgal közös határátkelők közül 

a legnagyobbiknál, a borsinál ők teljes kapacitással dolgoz(ná)nak, és főleg a magyar 

kollégáik lassítanak. 

 

Vallatáshangulatú DNA-kihallgatás 
2017. április 27. – Krónika 

„Végig úgy éreztem magam, mint egy vallatáson” – foglalta össze tapasztalatait az egyik szülő, 

akit a korrupcióellenes ügyészek kihallgattak a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium ügyében. Mint mondta, többek között arra is kíváncsiak voltak, hogy hisz-e 

Istenben, és több kérdést is feltettek a katolikus iskola megalapításával kapcsolatban. 

 

Az MKP-t is a parlamentbe mérte a Polis 
2017. április 26. – Felvidék Ma, ujszo.com, hirek.sk, bumm.sk 

Amennyiben most zajlanának a parlamenti választások, még mindig a Smer-SD lenne a 

győztes befutó, 27,8 százalékos támogatottsággal. Ez derül ki abból a felmérésből, amelyet a 

Polis Slovakia ügynökség készített április 20-25-e közt a SITA hírügynökség felkérésére. A 

parlamenti befutók első hármasában a Smert az SaS és Kotleba Mi Szlovákiánk Néppártja 

követi. A Szabadság és Szolidaritás pártjára a megkérdezettek 14,7 százaléka szavazna, 

Kotlebáékra pedig 11,9 százalékuk. Az OĽaNO-NOVA 11,7 százalékkal jutna be a parlamentbe, 

Danko SNS-e pedig az ötödik helyre lecsúszva 9,8 százalékot szerezne a Polis felmérése 

szerint. Őt követné Boris Kollár Sme rodina pártja 7 százalékkal, majd a Most-Híd 5,3 

százalékkal, alig valamicskével tehát a parlament küszöb felett. Bekerülne a parlamentbe 

továbbá a Kereszténydemokrata Mozgalom, 5,2 százalékos támogatottsággal és az MKP is, 5,1 

százalékkal. 

 

Via Nova: a V4-es együttműködés a térség biztonsági hálója 
2017. április 26. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Háromnapos V4-es konferenciát szervezett Felsőszeliben a Via Nova ICS a Hanns-Seidel 

Alapítvány támogatásával, melynek keretén belül az országos tanácsülését is megtartotta az 

ifjúsági szervezet. A rendezvény fő gondolatisága a visegrádi négyek együttműködésének 

felvidéki vonatkozásain alapult, ugyanakkor számtalan témát igyekeztek kivesézni a 

szülőföldjükért elkötelezett, tettrekész fiatalok. 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.erdon.ro/nok-gender-kerdes-es-gazdasagfejlesztes/3457977
http://www.erdon.ro/atkeles-a-magyarok-hibasak/3458667
http://felvidek.ma/2017/04/az-mkp-t-is-a-parlamentbe-merte-a-polis/
http://felvidek.ma/2017/04/via-nova-a-v4-es-egyuttmukodes-a-terseg-biztonsagi-haloja/
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Kedvező beiratkozási eredmények 
2017. április 26. – ujszo.com 

A Galántai és a Dunaszerdahelyi járás nagy részében már befejeződtek a beiratkozások az 

alapiskolába. Az eredmények kedvezők. A hónap végéig tartanak az iskolai beiratkozások. A 

két járás városainak többségében már tudják, hány kiselsőst köszönthetnek szeptemberben az 

iskolapadokban. Galántán a szlovák óvodákból is írattak gyerekeket a magyar alapiskolába, 

Bősön tavaly az utolsó pillanatban döntött egy szülő a magyar iskola mellett. 

 

Tovább mélyülhet a szakadék a két gútai magyar iskola között 
2017. április 26. – ujszo.com, bumm.sk 

Pályázatot írt ki a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatói posztjára a város, miután az előző 

igazgatót leváltották. Bagita Juditot az iskolatanács javaslatára március derekán visszahívta 

tisztségéből Horváth Árpád polgármester. A pályázatokat május 19-ig várják. 

 

A felvidéki márkaépítő 
2017. április 27. – Lacza Tihamér – Moszkovits János 

Világi Oszkár felvidéki magyar vállalkozó Szlovákia legnagyobb adófizetője, a Mol-csoport 

igazgatósági tagja, a Slovnaft elnök vezérigazgatója az FC DAC 1904 elnöke. A DAC-cal 

kapcsolatban elmondta, hogy egy életérzés, egy szimbólum, intézmény a szlovákiai 

magyarság számára és a határon túl is. A felvidéki magyar-magyar párbeszéddel kapcsolatban 

elmondta, hogy csak akkor lehet erős az 500 ezres felvidéki magyarság érdekképviselete, ha a 

két nagy párt megegyezik és akkor a jelenlegi 12 képviselő helyett 18-20 fő lehetne a Szlovák 

Nemzeti Tanácsban. Véleménye szerint ha a magyar kormány támogatni szeretné a felvidéki 

vállalkozásokat, akkor az mindenképpen hasznos lenne, hiszen a szlovák kormány részéről 

nem látni, hogy komolyabban akarná támogatni a régiót. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Figyelő 2017. április 27-i számában olvasható.) 

 

Pályázatot hirdettek a zentai csata évfordulójára 
2017. április 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Zenta község önkormányzata, a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, valamint a 

Zentai Történelmi Levéltár közös pályázatot hirdetett a zentai csata 320. évfordulója 

alkalmából, jelentették be az önkormányzat, valamint a két intézmény illetékesei szerdai 

sajtótájékoztatójukon. Perpauer Attila, a községi tanács oktatási és művelődési ügyekkel 

megbízott tagja, Hugyik Richárd, a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ igazgatója és 

ifj. Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója elmondták, a pályázatot több 

kategóriában írták ki, az óvodások különféle technikákkal készült képzőművészeti 

alkotásokkal, az általános iskolák alsós és felsős tanulói szintén különféle technikákkal 

készült képzőművészeti alkotásokkal, valamint fogalmazásokkal, a középiskolák tanulói és a 

felnőttek pedig esszékkel jelentkezhetnek. 
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http://ujszo.com/online/regio/2017/04/26/kedvezo-beiratkozasi-eredmenyek
http://ujszo.com/online/regio/2017/04/26/tovabb-melyulhet-a-szakadek-a-ket-gutai-magyar-iskola-kozott
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21364/Palyazatot-hirdettek-a-zentai-csata-evfordulojara.html
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Temerin: Átadták a Rákóczi Szövetség tanszercsomagját a leendő elsősöknek 
2017. április 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Hatvanegy leendő elsős vette át ma Temerinben a Rákóczi Szövetség beiskolázási csomagját. 

A magyarországi Rákóczi Szövetség öt éve részesíti támogatásban a magyar nyelven tanuló, 

szórványban élő elsősök családjait, Temerinben második alkalommal adták át a főleg 

tanszerekből álló csomagot. A Magyar Nemzeti Tanács fő stratégiája az, hogy fogja a szülők, a 

gyermekek és a pedagógusok kezét az iskoláztatás végéig – nyilatkozta Ladisity Melinda, az 

MNT tagja. 

 

Újságírók brüsszeli tanulmányi úton 
2017. április 26. – Pannon RTV 

Anyaországi és külhoni újságírók érkeztek tanulmányi útra Brüsszelbe. A látogatás célja, hogy 

a jobban megismerjék a magyar európai parlamenti képviselők munkáját. Összesen 13 

magyar ajkú újságíró érkezett kedden Brüsszelbe, hogy részt vegyen a Fidesz-KDNP európai 

parlamenti delegációja által szervezett tanácskozáson, amelyen az újságírók személyes, 

kötetlen beszélgetéseket folytathattak a képviselőkkel. A 13-ból 11 anyaországi, illetve két 

külhoni magyar újságíró vett részt az eseményen. A kolozsvári székhelyű Krónika magyar 

nyelvű napilap munkatársa szerint, fontos, hogy legyen kisebbségi magyar érdekképviselet az 

Európai Parlamentben. 

 

Felavatták a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat új központját 
Beregszászon 
2017. április 26. – MTI, kormany.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, Webrádió, Határok Nélkül 

A magyar kormány tízmillió forintnyi támogatásával épült, fogyatékkal élő gyermekeket és 

felnőtteket ellátó, Csilla von Boeselagerről elnevezett Máltai Szociális Központot avatott fel 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Beregszászon. A speciális oktatási 

és szociális feladatokat teljesítő központ ünnepélyes átadásán mondott beszédében Soltész 

Miklós hangsúlyozta: az elmúlt években magyar karitatív szervezetek, a világ különböző 

országaiban élő magyar emberek, egymással összefogva, hatalmas munkát végeztek 

Ukrajnában és azon belül Kárpátalján. Erre a munkára, amely magában foglalta a többi 

között élelmiszerek osztását, ingyenkonyhák működtetését, gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök rászorulókhoz történő eljuttatását, igen nagy szükség volt Ukrajnában - tette 

hozzá.  

 

A kárpátaljai népzenétől lesz hangos Ukrajna 
2017. április 26. – karpatalja.ma 

Csernyihivben és Kijevben idézi meg Kárpátalját április 26–27. között a Magyar Állami Népi 

Együttes kísérőzenekarát vezető Pál István Szalonna bandájával és más kárpátaljai népzenei 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21363/Temerin-Atadtak-a-Rakoczi-Szovetseg-tanszercsomagjat-a-leendo-elsosoknek.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=328205
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felavattak-a-beregszaszi-jarasi-maltai-szeretetszolgalat-uj-kozpontjat-beregszaszon
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felavattak-a-beregszaszi-jarasi-maltai-szeretetszolgalat-uj-kozpontjat-beregszaszon
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-karpataljai-nepzenetol-lesz-hangos-ukrajna/
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együttesekkel. Szerdán Csernyihivben, pénteken a kijevi Csajkovszkij Zeneakadémia 

dísztermében lépnek fel az előadók. A program Magyarország Kijevi Nagykövetségének 

segítségével, a Grezsa István kormánybiztos vezette Kárpátaljáért felelős kormánybizottság 

támogatásával valósul meg. 

 

Közeledik a beadási határidő – Egán Ede-program 
2017. április 26. – Kárpátalja 

Hamarosan lezárul az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ által kiírt 

gazdaságfejlesztési pályázatok beadási határideje. A nagyösszegű, 50 millió forint feletti 

pályázatokat április 28-ig kell benyújtani, míg a kis összegű támogatásokra május 5-ig lehet 

pályázni. Megkérdeztük Berki Mariannától, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ” Jótékonysági Alapítvány igazgatójától: hogyan zajlik a pályáztatás? 

 

Emberi jogi konferencia Strasbourgban ukrán parlamenti képviselők számára 
2017. április 26. – Kárpátalja 

A nemzeti parlamentek szerepe Az emberi jogok európai egyezménye szabványainak 

végrehajtásában címmel rendezett kétnapos szemináriumot az ukrán Legfelső Tanács 

képviselői számára az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése múlt héten Strasbourgban. 

A fórumon részt vett Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke. 

 

Művészeti iskolákban oktató pedagógusok konferenciája Beregszászban 
2017. április 26. – Kárpátalja 

Április 22-én a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében sor került a művészeti 

iskolákban oktató pedagógusok konferenciájára. Az eseményre Kárpátalja több szegletéből 

érkeztek résztvevők. A program elején dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszöntötte az 

egybegyűlteket. Elmondta, hogy a KMPSZ égisze alatt már évtizedek óta működik az 

óvodapedagógia szekció és számos más szekció, nagy örömére szolgált azonban, hogy néhány 

évvel ezelőtt a zenepedagógusok is kezdeményezték, hogy szakmai szekcióba tömörüljenek. 

 

A beregszászi járási tanács munkáját értékelték 
2017. április 26. – karpatalja.ma 

Április 21-én, pénteken került sor a Beregszászi Járási Tanács 10. ülésszakának plenáris 

ülésére. A tanácsülés legfőbb napirendi pontjaként Sin Józsefnek, a járási tanács elnökének 

beszámolója hangzott el az általa irányított testület elmúlt másfél éves időszakának 

munkájáról. Sin József beszámolójában felsorolta azokat a legfőbb objektumokat – a 

Jánosiban megvalósításra kerülő szemétfeldolgozó üzem, a Beregszászt elkerülő autóút 

megépítése, a nagybaktai csatornatisztító-rendszer rekonstrukciója és mások –, amelyek 

megvalósítása nagy előrelépést jelentene a járás infrastruktúrájának fejlesztésében, éppen 

ezért a tanács kiemelt kérdésekként kezeli ezen beruházásokat. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/04/26/kozeledik-beadasi-hatarido
http://karpataljalap.net/?q=2017/04/26/emberi-jogi-konferencia-strasbourgban-ukran-parlamenti-kepviselok-szamara
http://karpataljalap.net/?q=2017/04/26/muveszeti-iskolakban-oktato-pedagogusok-konferenciaja-beregszaszban
http://karpataljalap.net/?q=2017/04/26/beregszaszi-jarasi-tanacs-munkajat-ertekeltek
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Jelentős az érdeklődés a közelgő pályázat iránt 
2017. április 26. – Muravidéki Magyar Rádió 

Közeledik május 1-je, a magyar kormány által biztosított anyagi támogatás igénylésének 

határideje. A Lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet irodájában járva 

Horváth József megbízott igazgatót a pályázat iránti érdeklődésről kérdezte Bukovec Éva. 

 

Emlékévre készülve 
2017. április 26. - Népújság 

A lendvai magyarság kétnapos rendezvénysorozattal emlékezett Zala György (1858–1937) 

szobrászművészre, a város nagy szülöttére. Halálának 80. évfordulójára megjelent Borbás 

György Zala-monográfiájának reprintje, a magyar önkormányzat ifjúsági képzőművészeti és 

fotópályázatára a Zala György-díjért több mint kétszáz pályamű érkezett, s az eseménysorozat 

legünnepibb része Zala szobrának megkoszorúzása volt (képünkön) Lendva és Arad, a Zala-

kapcsolatot építő két város képviselőivel. 

 

Magyar érdekérvényesítés Európában 
2017. április 26. – Magyar Hírlap 

A határon túli magyarok érdekeiért és a keresztény értékek képviseletéért is dolgozik az 

Európai Néppárt ifjúsági szervezete, a YEPP leköszönő magyar alelnöke. Faragó Csabát a 

helyi pártépítésben szerzett tapasztalatairól és a nemzetközi tevékenységéről is kérdeztük. A 

leköszönő elnök többek között elmondta: A YEPP egy ernyőszervezet, negyvenegy országból 

vannak tagszervezetei, mintegy másfél millió tagja van az európai országokban és a 

mediterrán térségben vagy éppen a Kaukázusban, például Libanonban, Grúziában is. 

Hozzátette: „A YEPP előző elnöksége alatt felvettük a MIÉRT-et Erdélyből, az én első 

ciklusom alatt az IKSZ-et, most pedig a vajdasági VMSZ jön megfigyelőnek. Négy magyar 

szervezet van bent, az eredeti egy helyett.” 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174468303
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2775-eml%C3%A9k%C3%A9vre-k%C3%A9sz%C3%BClve.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/86380/Magyar_erdekervenyesites_Europaban
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. április 26. – Kossuth Rádió 

Bővül a határon túl élő magyarok családtámogatása 

Bővül a határon túl élő magyarok családtámogatása. Ezt jelentette be szerdai 

sajtótájékoztatóján Novák Katalin család-, ifjúság-, és nemzetközi ügyekért felelős 

államtitkár. 64 ezer forint anyasági támogatás jár minden magyar állampolgárságú gyermek 

születése után. A részletekről érdeklődött a Határok nélkül munkatársa az államtitkár 

asszonytól. 

Brüsszelben tartotta kihelyezett ülését a Kárpát-medencei Autonómia Tanács 

Tegnapi műsorunkban hírt adtunk arról, hogy Brüsszelben tartja kihelyezett ülését a Kárpát-

medencei Autonómia Tanács, a KMAT, amely 13 éve Nagyváradon alakult a Kárpát-medencei 

magyarság autonómia törekvéseinek képviseletére. A következő percekben összegzést 

hallhatunk a tanácskozás eredményeiről a résztvevőktől.  

Női kvóta bevezetését tervezi az Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

Női kvóta bevezetését tervezi a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Amennyiben a 

májusi, zilahi kongresszuson megszavazzák a tervezetet, kötelező módon bizonyos arányban 

nők lesznek a helyi és megyei szervezetekben. Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke 

szerint a nőknek helyük van az erdélyi magyar közéletben.  

A magyar kormány jelentős támogatásával megépült a Máltai Ház 

Beregszászban 

A magyar kormány jelentős támogatásával megépült a Máltai Ház Beregszászban. 

Fogyatékkal élő gyerekeket és felnőtteket látnak el az intézményben, amely szociális és 

oktatási szolgáltatásokat is nyújt. A Határok nélkül tudósítójának mikrofonja előtt elsőként 

Soltész Miklóst,  egyházi-, nemzetiségi- és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt 

halljuk. 

A temesvári Új Ezredév Református Központ 2014-ben átadott 

épületszárnyának alagsorában új klubhelyiséget alakítanak ki. 

A temesvári Új Ezredév Református Központ 2014-ben átadott épületszárnyának alagsorában 

új klubhelyiséget alakítanak ki. Az épületegyüttes nem csak a gyülekezet, hanem a város 

magyarsága számára nyújt majd rendezvényhelyszíneket, kikapcsolódási lehetőséget. A most 

épülő Magyar Klubról Gazda István beszélt. 

Család-, iskola-, várostörténeti kutatások. 

Család-, iskola-, várostörténeti kutatások. Az egészséges magyarságtudat kialakulása 

szempontjából meghatározó jelentőségű a helyi értékek megismertetése a fiatalabb 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-26_18:30:00&ch=mr1
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nemzedékekkel. Ezt szolgálja a regionális nevelés tantárgy és az erre épülő Helytörténeti 

Diákkonferencia Szencen. 

 
 


