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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Költségvetés - Kiemelt támogatásra számíthatnak a külhoni magyarok 
2017. május 2. – MTI, Magyar Idők, kdnp.hu, ProfitLine.hu 

A külhoni magyarság kiemelt támogatásra számíthat jövőre: a költségvetési támogatás több 

soron, és a feladatok alapján egyes tárcáknál elkülönítve jelenik meg a jövő évi költségvetés 

tervezetében. A Miniszterelnökségnél 8,4 milliárdos tétel szerepel, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő 26 milliárdból gazdálkodhatna. A határon túli magyarok programjaira, 

nemzetpolitikai tevékenységre a Miniszterelnökség fejezetében idén több mint 6,5 milliárd 

forintot különítettek el, ez nőne 8,4 milliárdra. A Bethlen Gábor Alapkezelő 26 milliárd 

forintjából a nemzetpolitikai célú támogatás 19,7 milliárd, az alapkezelő működési költsége 

1,15 milliárd. A Magyarság Háza program 216 milliós kerettel szerepel a költségvetés 

tervezetében. A Határtalanul! tanulmányi kirándulási program az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának költségvetésében csaknem 2 milliárd forinttal jelenik meg az idei 1,22 

milliárddal szemben. A határon túli oktatás területén köznevelési kiadásokra 231,6 millió, 

felsőoktatásra 801 millió szerepel. Határon túli oktatási feladatokra 800 millió volt az idei 

összeg. Szerepel a költségvetésben a Rákóczi Szövetség is, 50 millió forinttal. 

 

Budapest visszautasítja, hogy propagandaháborút folytatna Románia ellen 
2017. május 2. – Krónika, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) határozottan visszautasít „minden 

olyan képtelenséget", hogy Magyarország propagandaháborút folytatna Románia ellen, még 

ha az tudományos körökből érkező rágalom formájában jelenik is meg. A KKM kedden az 

MTI érdeklődésére közölte: Magyarország változatlanul bízik abban, hogy az új román 

kormánnyal a kétoldalú kapcsolatok új lendületet vehetnek, ahogy erről a két külügyminiszter 

legutóbbi, februári budapesti megbeszélésén is szó volt. „Az MTA Lendület programja egy 

nyílt, tudományos projekt, amelynek célja a múlt jobb feltárása, megismerése" – mutatott rá 

a budapesti tárca. 

 

Minisztériumi utasítás: pótolni kell a katolikus gimnázium alapító okiratát 
2017. május 2. – maszol.ro 

Május 15-ig kapott haladékot az oktatási minisztériumtól a marosvásárhelyi önkormányzat 

arra, hogy pótolja a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium hiányzó alapító okiratát. 

Az egyházi tanintézmény sorsáról szóló keddi bukaresti tárgyalások eredményeiről Csíky 

Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője számolt be a Maszolnak a 

maratoni, négy és fél órát tartó találkozó után. A gimnázium sorsáról szóló tárgyalásokat az 

oktatási miniszter kezdeményezte annak a marosvásárhelyi tanácsi határozatnak a nyomán, 

amellyel az önkormányzat a szaktárcához fordul megoldásért a katolikus gimnázium 

ügyében. 
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http://magyaridok.hu/belfold/kiemelt-tamogatasra-szamithatnak-kulhoni-magyarok-1650358/
https://kronika.ro/kulfold/budapest-visszautasitja-hogy-propagandahaborut-folytatna-romania-ellen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80208-miniszteriumi-utasitas-potolni-kell-a-katolikus-gimnazium-alapito-okiratat
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Trianon 100: visszautasítja a román vádakat az MTA kutatócsoportja 
2017. május 2. – Krónika 

Visszautasítja a Romániában megjelent vádakat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 

Lendület-kutatócsoportjának vezetője, reagálva a román közéletben és a sajtóban megjelent 

állításokra. Ablonczy Balázs történész, az MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoport vezetője 

az Mta.hu-nak kedden elmondta: a 22 kutató részvételével létrejött munkaközösség nem 

kormányzati intézmény, hanem kizárólagosan tudományos célok mentén, a nyilvánosság 

előtt működő kezdeményezés. A kutató elmondta: a csoport eddigi működése során 

workshopokat, konferenciákat szervezett, levéltári kutatásokat koordinált, 

forráskiadványokat és monográfiákat készített elő. Első kiadványa 2017. május végén jelenik 

meg, és a magyar békedelegáció 1920-as naplóját mutatja be, kommentált formában, bőséges 

képanyaggal és jegyzetapparátussal. 

 

Több román gyerek született külföldön, mint az országban 
2017. május 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Tavaly több gyerek született külföldön, mint itthon – jelentette ki kedden Andreea Păstîrnac 

külhoni románokért felelős miniszter az ifjúsági és sportminisztérium által a témában 

szervezett eseményen. Andreea Păstîrnac elmondta, mintegy 4,4 millió román állampolgár él 

a határokon túl és az Eurostat (az Európai Unió statisztikai hivatala) statisztikái szerint tavaly 

először esett meg az, hogy a határon túl több gyerek született, mint Romániában. „Ezek a 

számok nagyon sok kérdőjelet felvetnek arról, hogy miként képzelik el e fiatalok a 

mobilitáshoz való jogukat, a külföldön való tanuláshoz és munkavállaláshoz való jogukat és 

hogy ebben a körforgásban hol kap helyet szülőhazájuk, Románia" – idézte az Agerpres 

hírügynökség a külhoni románokért felelős minisztert. 

 

Strasbourgban védenék meg a csíkszeredai Városháza feliratot 
2017. május 2. – Krónika, szekelyhon.ro 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak a csíkszeredai Városháza felirat 

ügyében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) képviselői. Soós Szabó Klára, Tőke Ervin és 

Márk Dezső önkormányzati képviselők bejelentették: csíkszeredai polgárokként nyújtanak be 

keresetet ez ügyben. Mindezt sajtótájékoztató keretében jelentette be kedden  Tőke Ervin 

csíkszeredai önkormányzati képviselő, s mint mondta, a Jogaink Egyesület segítségével 

összeállítottak egy dokumentációt a Városháza felirat eltávolítása kapcsán, amelyet 

elküldenek a strasbourgi bíróságához. 
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https://kronika.ro/kulfold/trianon-100-visszautasitja-a-roman-vadakat-az-mta-kutatocsoportja
https://kronika.ro/belfold/tobb-roman-gyerek-szuletett-kulfoldon-mint-az-orszagban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/strasbourgban-vedenek-meg-a-csikszeredai-varoshaza-feliratot
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Kelemen Hunor a női kvótáról: Elfogadható megoldás. Később tovább kell 
menni 
2017. május 2. – transindex.ro 

Hogyan viszonyul az RMDSZ elnöke a női kvótához, miért kölcsönöztek egy Wesselényi-

idézetet, és mi fog történni, amikor az európai őshonos kisebbségek Kolozsvárra jönnek – 

többek között ezekről a témákról beszélgettünk Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével A 

politika belülről legfrissebb kiadásában.  

 

Az Alkotmánybírósági döntése a jogállamiság próbaköve 
2017. május 2. – Nyugati Jelen 

Faragó Péter RMDSZ Arad megyei elnökkel, parlamenti képviselővel a legutóbbi politikai 

értékelőn azt vitatták, hogy a Képviselőház döntéshozó szervként, szinte egyhangúlag 

elfogadta azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, miszerint az egészségügyi és szociális 

intézményekben a nemzeti kisebbségek nyelvén beszélő személyt is alkalmazni kell olyan 

helyeken, ahol a jelzett kisebbség számarány eléri a 20%-ot. Néhány nap múlva ugyanazok, 

akik megszavazták a törvénytervezetet, az Alkotmánybíróságon támadták azt meg. 

 

Kéthetesre bővül a Festum Varadinum 
2017. május 3. – Krónika 

A Szent László-év és a reformáció emlékéve jegyében zajlik a Festum Varadinum, így idén 

kéthetesre bővül a nagyváradi rendezvénysorozat. Május 7–21. között több mint 150 esemény 

várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat csúcspontjának a május 14-ei római katolikus 

egyházmegyei zarándoknap számít, amelyre hazahozzák a városalapító Szent László király 

koponyaereklyéjét. 

 

Kiss Beáta: Iskoláink léte elsősorban emberi, társadalmi, erkölcsi és lélektani 
kérdés 
2017. május 2. – Felvidék Ma 

Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja (MKP) oktatási és kulturális alelnöke és Vörös Péter, a 

Most-Híd parlamenti képviselője voltak a vendégei a Pátria Rádió „Vitassuk meg!” című 

hétvégi műsorának. A vitaműsor témáit a szlovákiai oktatásügyi reform és a nemzetiségi 

oktatásügy aktuális kérdései jelentették. 

 

Példamutató közösségépítés a Barsi Egyházmegyében 
2017. május 2. – Felvidék Ma 

Egyedül Istené a dicsőség! Ez az igerészlet volt a mottója a Zselízen megrendezett V. barsi 

egyházmegyei majálisnak. A zselízi magyar alapiskola területén megtartott május elsejei 

alkalomnak több mint ötszáz résztvevője volt. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26609
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26609
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_alkotmanybirosagi_dontese_a_jogallamisag_probakove.php
http://felvidek.ma/2017/05/kiss-beata-iskolaink-lete-elsosorban-emberi-tarsadalmi-erkolcsi-es-lelektani-kerdes/
http://felvidek.ma/2017/05/kiss-beata-iskolaink-lete-elsosorban-emberi-tarsadalmi-erkolcsi-es-lelektani-kerdes/
http://felvidek.ma/2017/05/peldamutato-kozossegepites-a-barsi-egyhazmegyeben/
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Beíratási körkép a Losonci járásban 
2017. május 2. – hirek.sk 

A Losonci járásban kevesebb a magyar iskolába íratott gyermek, mint az elmúlt években volt. 

A 2015/16-os tanévben volt a legmagasabb a beíratottak száma, 207. Tavaly már csak 184, 

idén pedig 174 gyermeket írattak be szüleik az első évfolyamba. Bénán a tavalyi 2-ről 10-re, 

Losoncon pedig a tavalyi 11-ről 13-ra nőtt, viszont Fülekpüspökiben 12-ről 9-re, Bolgáromban 

6-ról 3-ra, Síden pedig 17-ről 15-re csökkent a beiratkozók száma. Füleken járnak a legtöbben 

magyar iskolába.  Fülek legnagyobb alapiskoláját, a II. Koháry István Alapiskolát jelenleg 587 

diák látogatja. 

 

Nemzetgazdasági prioritásnak számít az Ipoly-híd megépítése 
2017. május 3. – Felvidék Ma 

Ipolyhídvégen május 2-án munkaértekezletet tartottak az Ipoly-hidak megépülésében érintett 

magyar és szlovák hatóságok. A cél azonos, mielőbb szeretnék megkezdeni az Ipolyhídvég és 

Drégelypalánk közti híd építését. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a most aktuális 

INTEREG pályázatok keretén belül a munkaerő mobilitása projektben adhatják be közös 

pályázatukat, mivel Drégelypalánkon több olyan üzem is működik, ahol felvidéki munkaerőt 

is alkalmaznak, többek között a Nagykürtösi járásból. Az itteniek jelenleg csak nagyobb 

kerülővel tudják megközelíteni magyarországi munkahelyüket. A megépülő hídnak 

köszönhetően könnyebben elérhetővé válik számukra is a magyarországi település. 

 

Az MKP vagy az Orbán iránti gyűlölet lesz erősebb? 
2017. május 3. – Király Zsolt – Körkép 

„A Most-Híd eddig keményen kritizálta az Orbán kormány CEU-val kapcsolatos lépéseit. 

Bugáréknak most mégis azt kellett a sajtóból megtudniuk, hogy miniszterelnökük 

olyan jogszabály elfogadását tervezi Szlovákiában, mint amit ők maguk kritizálnak odaát. Szó 

se róla, a Most-Híd szívesen megregulázná a magyarországi támogatásban is részesülő, velük 

szemben kritikus szervezeteket. Miközben az állami erőforrásokat (lásd Kisebbségi Kulturális 

Alap idei támogatásainak botrányos elosztása) saját holdudvaruk lekenyerezésére fordítja, a 

másik oldalt pedig ahogy csak tudják, megpróbálják ellehetetleníteni.” 

 

Négy sáv helyett új összeköttetések 
2017. május 3. – Új Szó 

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök által beharangozott, Győr és Dunaszerdahely közé 

tervezett négysávos út építésének tervéről nem tud a Szlovák Közlekedésügyi Minisztérium. 

Karolína Ducká, a tárca szóvivője azonban közölte, hogy több olyan projekt előkészítése és 

megvalósítása is folyamatban van, amelynek köszönhetően gyorsabb és egyszerűbb lehet a 

közúti összeköttetés Magyarországgal. Példaként említette a két Komárom közötti új hidat, a 

Dunaszerdahelyt és Komáromot összekötő 63-as elsőrendű főúttal kapcsolatos terveket, az 

R3-as gyorsforgalmi út Zólyom és Ipolyság közötti szakaszának építését, amely hozzájárulhat 

a Magyarországgal való jobb összeköttetéshez. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170502141641/Beiratasi-korkep-a-Losonci-jarasban.html
http://felvidek.ma/2017/05/nemzetgazdasagi-prioritasnak-szamit-az-ipoly-hid-megepitese/
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/05/03/az-mkp-vagy-az-orban-iranti-gyulolet-lesz-erosebb
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Elhunyt Fischer Jenő újságíró 
2017. május 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Hatvankilenc éves korában elhunyt Fischer Jenő, a vajdasági magyar újságírás kiváló 

egyénisége. Fischer Jenő hosszú éveken keresztül, beleértve a kilencvenes "óloméveket" is, a 

Magyar Szó napilap belpolitikai kommentátora volt. 2012-ben Napleány-díjjal tüntették ki. Ő 

írta meg a Magyar Szó hatvanéves történetéről szóló monográfiát. Ólomévek íródeákja 

címmel kiadott könyvében írásainak zöme a délszláv háború alatt és azután készült 

legizgalmasabb, sokszor darázsfészekbe nyúló történéseit eleveníti föl, a rá jellemző fanyar 

humorral és iróniával. 

 

'56-os emlékművet avattak Rahón 
2017. május 2. – Kárpátalja 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére avattak emlékművet 

április 30-án Rahón. A római katolikus templom külső falán elhelyezett emlékmű Mihajlo 

Kolodko ungvári szobrászművész alkotása, egy stilizált emberi alak, amelynek testét 

vasgolyók ütik át. Az emlékmű a magyar állam támogatásának köszönhetően készülhetett el. 

Az emlékmű felállítását kezdeményező Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul 

mondott ünnepi beszédet, emlékeztetve arra, hogy 1956-ról beszélni és emlékezni rá mindig 

időszerű. 

 

A IV. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny záróünnepségéről 
2017. május 2. – karpatalja.ma 

Ünnepélyes díjátadással zárult május 1-jén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

megrendezett IV. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, melyben 5.–8. osztályos magyar 

tanulók vehettek részt. A rendezvény elején Orosz Ildikó a II. Rákóczi Ferenc Magyar 

Főiskola elnöke köszöntő beszédében elmondta, hogy magyar nyelv szerkezete kreativitásra 

ösztönöz, talán ezért a magyar nép aránylag sok tudóst adott a világnak. Kiemelte, hogy az 

egybegyűlteket éppen ez a nyelv, ez a kultúra köti össze, ami mellett eltörpülnek a határok, 

mint ahogyan az elmúlt hét folyamán kialakult magyar–magyar kapcsolatok, barátságok is 

felülírják a térképen látható piros vonalat. 

 

Tehetségek támogatása a Tiszapéterfalvai Művészeti Iskolában 
2017. május 2. – Kárpátinfo 

A nyíregyházi székhelyű Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület részvételével a múlt 

héten művészeti alkotótábor zajlott Tiszapéterfalván. Az egyesületi tagok megörökítették a 

tiszaháti tájat, melynek szépsége már sokakat megihletett. A festményekből vándorkiállítás 

szerveződik, célja, hogy felhívja a nyugat-európai társadalom figyelmét a Kárpát-medencei 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21378/Elhunyt-Fischer-Jeno-ujsagiro.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/02/56-os-emlekmuvet-avattak-rahon
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-iv-nemzetkozi-magyar-matematikaverseny-zarounnepsegerol/
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/tehetsegek-tamogatasa-tiszapeterfalvai-muveszeti-iskolaban
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tehetséges fiatalokra. A mecénások megtalálása lehetőséget ad az Egyesületnek, hogy 

anyagilag is támogassa a kiemelkedő talentummal rendelkező kárpátaljai gyermekeket. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. május 2. – Kossuth Rádió 

 

Három önkormányzati képviselő a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordul a 

csíkszeredai Városháza felirat ügyében 

Senki sem szeret pert veszíteni, főképpen akkor, ha biztos az igazában. S főként akkor, ha a 

bírósági döntés végrehajtása jogsértésre kötelezné az érintetteket. Ilyen helyzet alakult ki 

Csíkszeredában, a Városháza felirat ügyében, ezért három önkormányzati képviselő a 

Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordul, sőt arra ösztönzik a település lakóit, 

magánemberként csatlakozzanak beadványukhoz. Az egyik kezdeményező képviselőt, a 

néppárti Tőke Ervint kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Petíciót fogalmaztak meg a román-magyar határszakaszon rendszeresen 

kialakuló többórás várakozás miatt 

Az Uniós tagságtól - sok más előny mellett - azt is remélni lehetett, hogy a tagországok 

polgárai számára egyszerűbbé és gyorsabbá válik a határátlépés. Ez egy ideig így is volt, ám a 

brüsszeli bürokrácia az illegális migrációra hivatkozva szigorúbb ellenőrzéseket léptetett 

életbe. Az eredmény: például a román-magyar határszakaszon akár több órán át 

várakozhatnak az utazók, míg beléphetnek Magyarország területére. Ez pedig különösen 

nehéz helyzetbe hozta azokat, akik naponta ingáznak a két ország között. Ezért egy 

biharkeresztesi civil lakos, illetve az EMNP egyik alelnöke petíciót fogalmazott az ügyben, 

amelyhez, amelyet már több százan csatlakoztak.  

 

Szerbiában egyre kiegyensúlyozottabb a viszony a kisebbségi önkormányzatok 

és a kormányszervek között 

Az Uniós csatlakozás felé haladó Szerbiában egyre kiegyensúlyozottabb a viszony a kisebbségi 

önkormányzatok és a kormányszervek között. A nemzeti tanácsok véleményét ma már 

jobbára figyelembe veszik a döntések meghozatalakor, ugyanakkor gondot jelent, hogy kevés 

pénz jut a magyar szervezetek támogatására. Helyzetértékeléssel Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke szolgál. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-02_18:30:00&ch=mr1
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A temesvári Szórvány Alapítvány meghirdette az első Családi napot 

kisgyermekes családok részére 

A hosszú hétvége keleti szomszédunkban is alkalmat kínált a pihenésre, szórakozásra, 

találkozásokra. A temesvári Szórvány Alapítvány is alkalmat kínált erre, amikor meghirdette 

az első Családi napot kisgyermekes családok részére. A Kós Károly Közösségi Központ 

udvarán a legkisebbek játszóterét alakították ki, ahol természetesen a csöppségek szülei is 

találkoztak, ismerkedtek. Az eseményen ott volt a Határok nélkül riportere is, először az 

alapítvány képviselőjét, a Családi nap kezdeményezőjét, Kovács Katalint kérdezte. 

 

Beszélgetés a romániai Máltai Segélyszolgálat aradi szervezetének 

tapasztalatairól 

Bár az anyaországban sokszor beszélünk a magyar egészségügy gondjairól, mégis igaz, hogy a 

szomszédos romániai megyékből átjárnak a kezelésre vagy operációra szorulók a 

magyarországi kórházakba, mert itt gyorsabb és magasabb színvonalú a gyógyító munka. Az 

elmúlt egy-másfél évtizedben szinte egész üzletág épült az egészségturizmusra, de a romániai 

Máltai Segélyszolgálat aradi szervezete a szociális szempontok figyelembe vételével szállítja a 

rászorulókat Szegedre. Tapasztalataikról készített összeállítást a Határok nélkül munkatársa. 

 

Gazdag programajánlat várja azokat, akik felkeresik a XXII. Bánsági Magyar 

Napok helyszíneit 

Színházi és bábelőadások, filmvetítés, koncertek, hagyományőrző bemutatók, néptánc-gálák, 

előadóestek, képzőművészeti kiállítások, vagyis gazdag programajánlat várja azokat, akik 

felkeresik a XXII. Bánsági Magyar Napok helyszíneit. Temesvárott és a környező 

településeken csütörtöktől 10 napon át zajlanak az események. 

 

Öregdiák Világtalálkozót szervez a marosvásárhelyi Református Kollégium-

Bolyai Farkas líceum Öregdiákjainak Baráti Köre 

Öregdiák Világtalálkozót szervez a marosvásárhelyi Református Kollégium-Bolyai Farkas 

líceum Öregdiákjainak Baráti Köre az iskola fennállásának 460. évfordulója alkalmából a 

Forgatag részeként. Az augusztus végi eseményre hazavárják nem csak az iskola egykori 

diákjait, hanem a Marosvásárhelyről elszármazottakat is - mondja Kirsch Attila, az 

Öregdiákok Baráti Körének elnöke. 

 


