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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Európa Tanács jelentéstevője: pénzbe kerül a többnyelvűség 
2017. május 8. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Hírek.sk, Főtér.ro, Erdély.ma, Krónika, 

Maszol.ro, Szekelyhon.ro 

Magyar Anna, az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának alelnöke 

szerint pénzbe kerül a többnyelvűség, és az Európa Tanács (ET) készülő jelentése és ajánlása 

minden bizonnyal azt fogja kérni a tagállamoktól, hogy világos szabályokat alakítsanak ki a 

többnyelvűség költségeinek a biztosítására. A Csongrád megyei közgyűlés alelnöke - aki az 

Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának az alelnöki tisztségét is 

betölti - annak a jelentésnek a raportőreként érkezett Székelyföldre, amelyet az Európa 

Tanács (ET) készít az európai regionális és kisebbségi nyelvek chartája elfogadásának a 25. 

évfordulója alkalmából. Székelyföldi tapasztalatairól Tamás Sándorral, a Kovászna megyei 

önkormányzat elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be hétfőn 

Sepsiszentgyörgyön. 

 

Székely fesztivál lesz Budapesten 
2017. május 8. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Híradó.hu 

A hétvégén rendezik meg a harmadik Székely Fesztivált Budapesten, ahol péntektől 

vasárnapig 100 kiállító kulturális programokkal, székely ételekkel, italokkal, kézműves 

termékekkel várja a látogatókat. Varga Mihály, a rendezvény fővédnöke azt mondta: fontos, 

hogy ne csak ilyenkor, de a hétköznapokon is odafigyeljünk a határainkon kívül rekedt 

magyarságra. 

 

Magyar programok is lesznek a szamosújvári városnapokon 
2017. május 8. – Krónika 

Több magyar rendezvény is szerepel az idei szamosújvári városnapok programjában. A 

Kolozs megyei városban első ízben kezdődik a rendezvénysorozat a magyar közösség által 

szervezett programokkal. „A szamosújvári közösség jelzései alapján kezdtük el szervezni az 

idei év eseményeit. A város magyarsága nyitott a kultúrára és megfogalmazódott az az igény, 

miszerint a városnapok programjában is teret kell adni a magyar programoknak. Éppen ezért 

nyitjuk az idei városnapot a Kisközösségek Majálisával” – nyilatkozta Rotár Izabella, az 

RMDSZ szamosújvári szervezetének elnöke. 
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http://magyaridok.hu/kulfold/europa-tanacs-jelentestevoje-penzbe-kerul-tobbnyelvuseg-1672351/
http://www.hirado.hu/2017/05/08/szekely-fesztival-lesz-budapesten/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-programok-is-lesznek-a-szamosujvari-varosnapokon
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Tartós megoldást keresnek a határszigor enyhítésére 
2017. május 8. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Tartós megoldást keresnek a szigorított határellenőrzés felfüggesztését korábban petícióban 

kérő nagyváradiak annak érdekében, hogy a feloldás törvény adta időtartamának lejárta után 

se alakuljon ki ismét torlódás a román–magyar határon. A kezdeményezők, Zatykó Gyula és 

Tókos-Fejes Béla hétfőn sajtótájékoztatón közölték, hogy bár a magyar kormány által 

elfogadott és a hivatalos közlönyben való megjelenés után életbe lépő felfüggesztési 

határozatnak azonnal érezhető hatása lesz az ingázók életében – függetlenül a román 

kormány döntésétől –, hosszú távon nem nyújt biztonságot annak a mintegy 400 családnak, 

amelyek tagjai rendszeresen ingáznak a határ két oldalán található munka- és lakhelyük 

között. 

 

Kiemelt megyei támogatás a Kolozsvári Magyar Napoknak 
2017. május 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A megye kulturális eseményei közül a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat kapja a 

legnagyobb vissza nem térítendő támogatást idén a Kolozs megyei önkormányzattól, amely 

hétfői rendkívüli ülésén döntött a finanszírozások szétosztásáról. Az RMDSZ közleményében 

rámutatott: összesen 49 magyar szervezet részesül támogatásban, ezek közül a Kolozsvári 

Magyar Napok megszervezésére 25 ezer lejt biztosítanak, 9 ezer lejjel támogatják a Kolozsvári 

Ünnepi Könyvhetet, míg a Szent István-napi Néptánctalálkozó 8 ezer, a Kolozs megyei szüreti 

bál pedig 6 ezer lejes finanszírozást kap. 

 

Ferenczi István a vajdahunyadi RMDSZ új elnöke 
2017. május 8. – Nyugati Jelen 

Ferenczi István vállalkozót választották meg a vajdahunyadi RMDSZ elnökének a péntek 

délutáni tisztújító közgyűlésen. A közgyűlést nagy érdeklődéssel várta a kohászvárosi 

magyarság, a Corvin-Savaria Magyar Közösségi Ház zsúfolásig megtelt. A tisztújítás 

megmozgatta a magyarságot, a Kofity Zoltán leköszönő elnök, helyi tanácsos és kihívója, 

Ferenczi István közötti verseny érdekessé tette a rendezvényt, amely a vajdahunyadi 

illetőségű Winkler Gyula EP-képviselő, megyei RMDSZ-elnök politikai beszámolójával 

kezdődött. Azt követően Kofity Zoltán ismertette kétéves helyi elnökségének mérlegét, majd a 

két jelölt bemutatta programját. Végül szavazásra került sor, melyen Ferenczi István több 

voksot szerzett, így a következő két évben ő irányíthatja a kohászvárosi RMDSZ-szervezetet. 

 

Műemlékvédelmi engedéllyel lehet csak levenni a Városháza feliratot 
2017. május 8. – szekelyhon.ro 

Noha jogerős bírósági ítélet rendelkezik arról, hogy el kell távolítani a Városháza feliratot a 

csíkszeredai polgármesteri hivatalnak is otthont adó épületről, ez valójában nem ilyen 

egyszerű: a beavatkozás ugyanis engedélyköteles, és ezt a jóváhagyást a polgármesteri 

hivatalnak kell kérnie. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tartos-megoldast-keresnek-a-hatarszigorra
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kiemelt-megyei-tamogatas-a-kolozsvari-magyar-napoknak
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ferenczi_istvan_a_vajdahunyadi_rmdsz_uj_elnoke.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/muemlekvedelmi-engedellyel-lehet-csak-levenni-a-varoshaza-feliratot


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 9. 
3 

Reformáció 500: erkölcsi megtisztulást kér Tőkés László 
2017. május 8. – Krónika, Bihari Napló 

A keresztény értékek védelmére és az erkölcsi megtisztulás fontosságára hívta fel a figyelmet 

hétfőn Tőkés László európai parlamenti képviselő a reformáció ötszáz éves évfordulója 

alkalmával tartott nagyváradi sajtótájékoztatóján. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke a bihari megyeszékhelyen tartandó hétvégi ünnepségek kapcsán 

hangsúlyozta, megtisztulásra lenne szükség, megengedhetetlennek tartja ugyanis, hogy az 

egyházak egyenrangú partnerség helyett behódoljanak a hatalomnak. Bár pozitívnak tartja, 

hogy az RMDSZ csatlakozott a Fidesz nemzetpolitikájához, de szerinte változás nélkül nem 

tudja teljesíteni az érdekvédelmet, úgy véli, ez Bihar megyében különösen érvényes. Tőkés 

olyan politikusokat említett, akik szerinte korrupcióval vádolhatók, és reményét fejezte ki, 

hogy sem Szabó Ödön parlamenti képviselő, sem Biró Rozália szenátor nem fog felszólalni a 

reformációs emlékünnepségeken. 

 

Az európai kisebbségi szolidaritás központja lesz néhány napra Kolozsvár 
2017. május 8. – maszol.ro 

Az Európai Bizottság által immár bejegyzett Minority Safepack kisebbségi javaslatcsomag a 

romániai magyarságtól, az RMDSZ-től indult, ezért is született az a döntés az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójában (FUEN), hogy egy hét múlva szimbolikusan a FUEN 

kongresszusán, Kolozsvárról indítsák el az aláírásgyűjtést. A petíciós kampányról, a polgári 

kezdeményezés kilátásairól Vincze Loránt FUEN-elnököt kérdezték a témáról tartott 

brüsszeli konferencia után. 

 

A korral lépést tartó 25. Bolyai Nyári Akadémiát szerveznek idén 
2017. május 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Többszörösen is fontos évfordulót ünnepel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. 

Ezek közül a legfontosabb, hogy idén huszonötödször szervezik meg a Bolyai Nyári 

Akadémiát. A július 9–29. között zajló rendezvénysorozat különlegessége, hogy idén a játék, a 

játszva tanulni, illetve a tanulva játszani lesz a központi témakör. Az idei felhozatalról, 

valamint az újdonságokról Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke, valamint Ferencz 

Salamon Alpár, az akadémia koordinátora számolt be a sajtónak hétfőn Csíkszeredában. 

 

Magyar személyazonosító igazolvány is igényelhető a főkonzulátuson 
2017. május 8. – szekelyhon.ro 

Mostantól a magyar személyazonosító igazolvány is igényelhető Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusán. Az okmány kiállítása minden esetben ingyenes. Az új típusú igazolvány 

elektronikus tároló elemben tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot 

és okmányadatot, beleértve a jogosult arcképét, aláírását, valamint ujjlenyomatát is. Ha a 

magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel 

rendelkezik, ez is rögzítésre kerül, ezáltal képes lesz ezen azonosítók igazolására az okmány 

segítségével. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/reformacio-500-erkolcsi-megtisztulast-ker-tokes-laszlo
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/80486-az-europai-kisebbsegi-szolidaritas-kozpontja-lesz-nehany-napra-kolozsvar
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80484-a-korral-lepest-tarto-25-bolyai-nyari-akademiat-szerveznek-iden
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-szemelyazonosito-igazolvany-is-igenyelheto-a-fokonzulatuson
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Felújítási munkálatok a ladmóci parókián 
2017. május 8. – hirek.sk 

Hétezer eurós beruházással valósult meg a ladmóci gyülekezet lelkészlakának korszerűsítése. 

Kicserélték az elavult nyílászárókat, lebetonozták és új padlóburkolatot kapott a konyha és a 

bejárati ajtók előtti lépcső és betonrész, amelyhez 5 500 eurós támogatást kaptak az Emberi 

Erőforrások Minisztériumából. A 2016-os évben a magyar kormány jelentős támogatást 

nyújtott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak az Emberi Erőforrások 

Minisztériumán keresztül, amelynek egy részét felújításokra és beruházásokra lehetett 

fordítani. Ezt a pályázati lehetőséget használta ki a ladmóci egyházközség is. 

 

Csóka: Aláírták a tájékoztatást támogató szerződéseket 
2017. május 8. – Pannon RTV 

Csóka község a jövőben is támogatja a lakosok tájékoztatását. Az erről szóló szerződéseket 

hétfőn délelőtt írták alá két médiaház képviselőivel. Az egyik a Pannon RTV, amelynek 

nagyon fontos, hogy a tiszamenti községben minden házhoz eljussanak a rádiók és a televízió 

adásai, valamint a honlap tartalma. Bodzsoni István a Pannon RTV igazgatója elmondta, 

hogy „Információim szerint két településen, Csókán és Padén kábelhálózaton keresztül 

nézhető a Pannon Televízió műsora, a többi helyen pedig digitális antennával földi 

rendszerben fogható. Nyilván szükség van egy komolyabb tájékoztatásra, hogy a lakosok 

tudják, milyen műszaki feltételek mellett fogható a Pannon Televízió műsora.” 

  

Karrierirodát nyitnának Szabadkán is 
2017. május 8. – Vajdaság Ma 

Álláskeresésben, szakmai gyakorlat megszerzésében és az egyetemmel kapcsolatos 

kérdésekben nyújtanak hasznos segítséget a nemzetközi gyakorlatban egyre elterjedtebb 

tanácsadó és karrierközpontok. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar meghívására hétfőn 

Szabadkán is bemutatták az ELTE és a Selye János Egyetem karrier irodáinak működését. A 

program célja, hogy összekapcsolják a határon túli magyar diákszervezeteket a Kárpát-

medencében – nyilatkozta Veres Márton, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának (HÖOK) külhoni programvezetője. 

  

Minden segítség jól jön 
2017. május 8. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Mintegy 48,5 millió dinár összegű támogatásról írtak alá szerződést az oktatási intézmények 

vezetői, a polgármesterek, a községek képviselői az újvidéki Vásár Master Központjában. A 

műszaki dokumentáció elkészítésére szánt eszközöket a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság pályázatán nyerték. Igor 
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http://www.hirek.sk/hitelet/20170508104240/Felujitasi-munkalatok-a-ladmoci-parokian.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=330668
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21395/Karrierirodat-nyitnanak-Szabadkan-is.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3364/vajdasag/164725/Minden-segítség-jól-jön.htm
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Mirović tartományi kormányfő és Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, tartományi 

oktatási titkár örömét fejezte ki, hogy ezúttal összesen több mint 200 intézmény kap 

támogatást, hogy rövid időn belül elkészülhessen a kivitelezési források megszerzéséhez 

szükséges műszaki dokumentáció. 

 

Ferenc-fest Brezánban – kárpátaljaiakkal 
2017. május 8. – karpatalja.ma 

Második alkalommal szervezték meg a Ternopil megyei Brezánban (Berezsáni) a Ferenc-fest 

elnevezésű, hagyományápoló rendezvényt május 6–7-én. Az esemény színvonalához 

kárpátaljai résztvevők is hozzájárultak. A kétnapos rendezvénynek a városközpont és a 

brezáni vár területe adott otthont, melynek kopott falai erre az időre megteltek élettel. II. 

Rákóczi Ferenc és küldöttsége érkezését látványos villámcsődülettel, felvonulással idézték fel. 

  

Véget ért a Néptáncoktatás az iskolában című tanfolyam 
2017. május 8. – karpatalja.ma 

Néptáncoktatás az iskolában címmel tartottak tanfolyamot 2017 januárjától májusig a 

beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Házban. A kárpátaljai táncoktatók és érdeklődők 

elsajátíthatták a különböző korosztályú gyerekek néptáncoktatásában nélkülözhetetlen 

szakmai–módszertani ismereteket. A foglalkozásokat Papp Judit és Simoncsics Pál 

táncpedagógusok tartották. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 8. – Kossuth Rádió 

  

RMDSZ: Romániának határozottabban kell fellépnie azért, hogy a 

határátkelőkön ne legyen több órás várakozás 

Romániának határozottabban kell fellépnie azért, hogy a határátkelőkön ne legyen több órás 

várakozás. Cseke Attila, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátusi frakcióvezetője 

szerint;  az Európai Unió legújabb tagállamával, Horvátországgal, vagy a szintén érintett 

Szlovéniával ellentétben Románia semmilyen lépést nem tett annak érdekében, hogy a 

korlátozó uniós szabályozás alkalmazását enyhítsék vagy módosítsák. Az RMDSZ álláspontja 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/ferenc-fest-brezanban-karpataljaiakkal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/veget-ert-a-neptancoktatas-az-iskolaban-cimu-tanfolyam/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-08_18:30:00&ch=mr1
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szerint Romániának is határozottabban kell fellépnie Brüsszelben a lassan egy hónapja tartó 

elfogadhatatlan állapotok rendezése érdekében. 

 

Emlékművet avattak  Alekszandar Vucsity szerb kormányfő részvételével  a 

vajdasági Járokon 

Az 1944.  decemberétől 1946. áprilisáig működő járeki haláltáborban a dokumentumok 

tanúsága szerint legalább hat és fél ezer ember halt meg, köztük nagyon sok gyermek. Az 

áldozatok többsége német volt, de a Sajkás-vidékről elűzött magyarok közül is több mint 

kétszázan vesztették itt életüket az embertelen körülmények miatt. A tábor bezárását 

követően hetvenegy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a tömegsírok felett méltó emlékhely 

épülhessen. 

 

Nagyváradon tartott sajtótájékoztatót Tőkés László 

Az Európai Unió szigorított határellenőrzésre vonatkozó rendeletének visszavonásáról, a 

Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács brüsszeli kihelyezet üléséről és többek között 

még az 500 éves reformáció évéről tartotta ma nagyváradi sajtótájékoztatóját Tőkés László 

európai parlament képviselő. 

 

A kiegyezés koráról tartott előadást a Bánsági Magyar Napok keretében 

Miklósik Ilona muzeológus 

A 150 évvel ezelőtti kiegyezés, az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte valóságos motorja volt 

a Bánság fejlődésének. A birodalom déli szélén található régió nemcsak, hogy nem szakadt le 

a központi részektől, hanem ipara, közlekedése, oktatási hálózata is gyorsan bővült. Abban az 

időben alakult ki a térség nagyvárosainak mai arculata. Erről az időszakról tartott előadást a 

Bánsági Magyar Napok keretében Miklósik Ilona muzeológus. 

 

Ötödik alkalommal szervezték meg a Csíki Versünnepet 

Ötödik alkalommal szervezték meg a Csíki Versünnepet, amelyet néhai rádióskollégánk, 

Varga Sándor talált ki,  legkedvesebb székelyföldi tartózkodási helyén Csíkpálfalva községben. 

A versünnep legjobbjai az ugyanitt megrendezendő verstáborban vesznek részt. 

 

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg az Aradi Magyar Majálist 

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg az Aradi Magyar Majálist a városligeti gokartpályán 

szombaton. Családi és egyéni ügyességi vetélkedőket rendeztek, de tulajdonképpen mindenki 

nyert, aki kilátogatott a ligetbe, és részt vett a minden korosztályhoz szóló programokon. 

 


