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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: a határon túli magyarság támogatási rendszere minden elemében 
működik 
2017. május 9. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Krónika, 

Bumm.sk, Vajdaság.ma, Kárpátalja.ma, Hírek.sk, Webrádió, Gondola.hu 

A határon túli magyarság támogatásának rendszere teljes mértékben felállt, minden eleme 

működik - jelentette ki Semjén Zsolt kedden Budapesten. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes beszámolt arról is, hogy eddig 950 ezer új magyar állampolgár van 

az egyszerűsített honosításnak köszönhetően. Semjén Zsolt kedden az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottsága előtt éves meghallgatásán rámutatott: amikor egy új programot 

bevezetnek az egységes szempontok alapján, átgondolt módon történik. Ugyanakkor ha nincs 

erős gazdasági növekedés a pénzügyi támogatás is kétséges - mondta, és kiemelte a külhoni 

magyarság előre kiszámítható, tudatos gazdasági támogatását. Potápi Árpád János 

államtitkár hozzátette: a Kárpát-medencében 12-13 millió a magyarság száma, a diaszpóra 

magyarsága 2,5 millió körül van. Ezért a diaszpóra-politikára folyamatosan hangsúlyt kell 

fektetni, amit a magyar kormány a 2010-es nemzetpolitikai paradigmaváltás után meg is tett. 

 

Az EP-be is eljutott a kolozsvári táblaügy híre 
2017. május 9. – Krónika 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottságában (PETI) számolt be a kolozsvári táblaügyről és 

más romániai nyelvhasználati ügyekről Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári 

elnöke. A politikai alakulat szerkesztőségünkbe eljuttatott közleménye szerint a politikus 

azon okból kapott meghívást a bizottság Harc az Európai Unió polgárainak az uniós 

tagországokban történő diszkriminációja ellen és a kisebbségek védelme című brüsszeli 

közmeghallgatására, hogy tavaly petíciót nyújtott be a kolozsvári többnyelvű 

helységnévtáblák és a romániai magyar nyelvhasználat ügyében. Fancsali Ernő brüsszeli 

felszólalásában elmondta, hogy bár van rá törvényi keret, számos magyarok által is lakott 

erdélyi településen nem lehet élni a nyelvi jogokkal.  

 

Kulcsár Terza József: Székelyföld volt, van és lesz 
2017. május 9. – Krónika 

A székelyföldi jelképüldözés ellen emelt szót napirend előtti felszólalásában kedden a 

képviselőházban Kulcsár Terza József képviselő, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna 

megyei elnöke. A háromszéki politikus, aki az RMDSZ és az MPP választási 

megállapodásának eredményeként a szövetség jelöltlistáján jutott decemberben parlamenti 

mandátumhoz, úgy értékelte: Románia nem nevezhető jogállamnak, sem demokráciának, 
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sem európai államnak, hiszen egy demokráciában biztosítják a polgárok egyenlőségét, 

szólásszabadságát, a közösségi jelképek és az anyanyelv szabad használatát. A romániai 

magyar közösség nem kér több jogot, mint amennyi minden európai nemzetet megillet - 

hangsúlyozta a képviselő. 

 

Ígérete ellenére nem tette tiszteletét a miniszter a hargitai iskolanapok 
megnyitóján 
2017. május 9. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Pavel Năstase oktatási miniszter nélkül voltak kénytelenek megnyitni kedden Csíkszeredában 

a 15. alkalommal sorra kerülő Hargita megyei iskolanapokat, az előzetes ígéret ellenére 

ugyanis a tárcavezető egyéb elfoglaltságaira hivatkozva nem utazott a székelyföldi 

megyeszékhelyre. Az idei, május 18-áig tartó iskolanapok témája a modern technológia 

oktatásban betöltött szerepe, erről tartottak megbeszélést kedden is, az Apáczai Csere János 

Pedagógusok Házában tartott nyitókonferencián résztvevő tanügyi illetékesek. Görbe Péter, 

Hargita megye főtanfelügyelője a modern technológia oktatásba való bevonásának 

fontosságát hangsúlyozta, míg Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (RMPSZ) elnöke arról beszélt, hogy a rendezvénysorozat számos lényeges 

kérdés megválaszolásában segíthet. 

 

Rejtői abszurd: hiába választották meg a benedekfalvi tanácsost 
2017. május 9. – Krónika, transindex.ro 

Már-már rejtői módon abszurd helyzet alakult ki a Szilágy megyei Benedekfalván, ahol egy év 

elteltével sem iktatták be a törvényesen megválasztott néppártos tanácsost. Az EMNP újabb 

feljelentésre készül. 

 

Magyarország ideiglenesen felfüggesztette a szisztematikus határellenőrzést 
2017. május 9. – Krónika, MTI 

A magyar kormány ideiglenesen felfüggeszti a szisztematikus határellenőrzésről szóló uniós 

rendelet alkalmazását – nyilatkozta a budapesti Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 

kedden az MTI-nek. A Magyar Közlönyben kedd este meg is jelent az erről szóló 

kormányhatározat, így hatályossá vált. 

 

Vincze: kedvezőek az előjelek a FUEN kolozsvári kongresszusa előtt  
2017. május 9. – transindex.ro 

Európa őshonos kisebbségei egy lapon vannak a Minority SafePack polgári kezdeményezést 

illetően, ez egyértelművé vált az Európai Parlamentben tartott konferenciánkon – nyilatkozta 

Vincze Loránt, a FUEN elnöke. Hozzátette, az RMDSZ által kezdeményezett, a FUEN égisze 

alatt futó európai polgári kezdeményezésnek minden eddiginél erősebb szövetségese van: a 

konferencián Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke teljeskörű támogatásáról 

biztosította a kezdeményezést. Az EP Kisebbségi Intergroupját, illetve számos EP-képviselőt 

is az ügy támogatói közt tudhatunk – közölte Vincze, aki szerint minden feltétel adott a 
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Kolozsváron május 17-21. között zajló FUEN-kongresszus sikeres lebonyolításához. A 

Minority SafePackhez szükséges egymillió uniós aláírás összegyűjtésének szimbolikus 

elindítására szintén a kongresszuson kerül sor.  

 

Porcsalmi Bálint az RMDSZ-kongresszusról: a „Nem hátrálunk meg!” a 
közösségről szól 
2017. május 9. – maszol.ro 

A következő két év cselekvési prioritásait meghatározó stratégiai dokumentumot készül 

elfogadni szombati kongresszusán az RMDSZ. Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök, 

kongresszusi biztos a Maszolnak elmondta: a politikai rendezvénynek azért is a helyszíne 

Zilah, hogy ezáltal a méltánytalanul mellőzött Szilágyság „felkerüljön a térképre”. A 

kongresszus  Wesselénytől kölcsönzött jelszava – "Nem hátrálunk meg!" – pedig ezúttal nem 

a szervezetről, hanem a közösségről szól. 

 

Átvették az ezredik honosítási dossziét az aradi Eurotrans-irodában 
2017. május 9. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A kedvezményes honosítási és visszahonosítási folyamatban a magyar kormány megbízásából 

eljáró Eurotrans Alapítvány aradi irodáján hétfőn átvették a magyar állampolgársági 

kérelmet tartalmazó ezredik dossziét – olvasható az iroda sajtóközleményében. 

 

Jóváhagyta a kisebbségi kulturális alap létrejöttét a kulturális bizottság 
2017. május 9. – bumm.sk, hirek.sk 

A parlament kulturális bizottsága is zöldet adott annak az új közintézménynek, amely majd a 

nemzeti kisebbségek kultúrájának anyagi támogatását koordinálja. Annak tagjai mai 

ülésükön hagyták jóvá az alapról szóló törvénymódosítást, s annak plénumbeli megszavazását 

tanácsolták. A javaslatot március 28-án küldték második olvasatba, s arról a kedden 

kezdődött, 17. ülésszakon dönt majd a parlament. 

 

Az előző évekhez képest több a magyar elsős a Lévai járásban 
2017. május 9. – hirek.sk 

A Lévai járás 11 teljes szervezettségű és 5 kisiskolájába 188 leendő elsőst írattak be. A 

statisztikai adatok szerint a járás magyar nyelven oktató intézményeibe íratott gyermekek 

száma emelkedik, a 2017/18-as tanévben ugyanis 33 gyermekkel lesz több, mint egy évvel 

korábban. 

 

Fiatalok identitását vizsgálják 
2017. május 9. – Felvidék Ma 

Az Ostrakon Egyesület és az Ostrakon Szakkollégium felvidéki magyar fiatalok identitását 

vizsgáló kutatást végez. A felmérést az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársaival 

együttműködve, a Bethlen Gábor Alap támogatásával készítik el 2017 tavaszán. A felvidéki 
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magyar közösség 15-35 éves korosztályának magyarságképét kutató kezdeményezés az 

Ostrakon párhuzamosan futó szélesebb körű vizsgálatának részét képezi, amelynek keretében 

a Kárpát-medencei magyar ifjúság identitástudatát kívánják feltérképezni. A kutatók végső 

célja az MTA Mozaik, illetve geneZYs kutatásainak kiegészítése, aktualizálása. 

 

Magyar séta - a boldog békeidők pozsonyi épületeiről 
2017. május 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Újabb magyar városnézésre várja az érdeklődőket a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás május 14-

én, vasárnap. Folytatódik B. Mánya Ágnes sorozata a boldog békeidők épületeiről. 

 

Nyugat-Bácskában 44 magyar elsős indul iskolába 
2017. május 9. – Pannon RTV 

Nyugat-Bácskában összesen negyvennégy magyar elsős ül szeptembertől az iskolapadba. A 

térségben nyolc iskolában folyik magyar nyelvű oktatás. Doroszlón hat, Bácsgyulafalván és 

Nemesmiliticsen hét, Bezdánban kilenc, Bácskertesen hat, Szilágyin két, Gomboson pedig öt 

első osztályos lesz. Zomborban a tavalyi évben egy magyar elsős sem volt, idén két gyermeket 

vettek jegyzékbe. Nyugat-Bácskában szerb diákokból is évről évre kevesebb van, a zombori 

község elsőseinek a száma például öt év alatt mintegy százzal csökkent. 

  

Szabadkán is megünnepelték az Európa-napot 
2017. május 9. – Vajdaság Ma 

Az Európa-nap alkalmából a tagállamokban május 9-én uniós programokkal, felvilágosító 

kampányokkal és szórakoztató gyermekprogramokkal ünneplik az együttműködést, valamint 

a múltbeli gazdasági és politikai sikereket. Szabadkán 12 éve tartanak Európa-napot a 

belvárosban. A standokon most is az EU-t népszerűsítő kiadványokat és Szerbia európai 

jövőjének előkészületeiről szóló brossúrákat osztottak a civil aktivisták. 

  

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Törökbecsén 
2017. május 9. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak kedden Törökbecsén. A településen eddig több 

mint kétezren kérelmezték a magyar állampolgárságot. A tizenötödik kihelyezett 

fogadónapon 96 kérelmet nyújtottak be. Kolláth Erika konzul emlékeztetett arra, hogy 

Magyarországon 2018-ban választásokat tartanak. Kolláth Erika, szabadkai konzul, 

Magyarország: “Akik a mai napon kérelmeznek, azok várhatóan 6-8 hónapon belül lehetnek 

magyar állampolgárok, így ők már élhetnek a jövő választáson való részvétel jogával. Ehhez 

azonban szükséges, hogy a Nemzeti választási irodánál regisztráljanak. Ezt megtehetik 

elektronikusan is, illetve formanyomtatványt ki kell tölteni és ezt beküldeni a Nemzeti 

választási irodához. “ 
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Pásztor Bálint: Felelőtlenség dátumot ígérni az uniós csatlakozás kapcsán 
2017. május 9. – Pannon RTV 

Szerbiának érdeke, hogy az Európai Unió összes tagállamával jó viszonyt ápoljon, hiszen az 

ország eurointegrációja kizárólag akkor lehet sikeres, ha számíthat a szövetségeseinek és az 

EU tagországainak a támogatására – nyilatkozta Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió 

Napindító című műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség – Demokratikus Cselekvés Pártja 

köztársasági frakcióvezetője elmondta: Belgrád és Brüsszel között a folyamatos párbeszéd 

ellenére a vártnál lassabban halad az integrációs folyamat. Ennek ellenére az előttünk álló 

években fog megmutatkozni, hogy Szerbia mennyire képes felzárkózni az unió államaihoz, 

hiszen azokkal a lehetőségekkel, amiket most kiharcol az ország, gazdálkodhat az elkövetkező 

időszakban is – tette hozzá a politikus. 

  

Deli szerint újabb uniós csatlakozási fejezetek nyílhatnak meg Szerbia számára 
az idén 
2017. május 9. – Pannon RTV 

Újabb európai uniós csatlakozási fejezetek nyílhatnak meg Szerbia számára az idei évben – 

mondta Deli Andor, akit az Európa-nap kapcsán kérdeztünk Szerbia csatlakozási 

folyamatáról. A Fidesz-KDNP vajdasági származású EP-képviselője hozzátette, ha a dolgok jól 

mennek két, esetleg három fejezet már a nyári szünet előtt megnyitásra kerül. A Szerbiával 

foglalkozó országjelentés pedig a májusi strasbourgi plenáris ülésen kerül várhatóan 

megvitatásra, illetve elfogadásra. 

  

Európa olyan lehetne, mint Vajdaság 
2017. május 9. – Magyar Szó 

Újvidék ad otthont a mintegy 100 európai régió fiatal politikusait tömörítő Ifjúsági Regionális 

Hálózat közgyűlésének és konferenciájának. A program keretében tegnap a Tartományi 

Képviselőházat 40 fiatal politikus látogatta meg. A vendégeket Aleksandra Đanković, a 

képviselőház alelnöke fogadta, aki Vajdaságot vendégszerető és többnemzetiségű régiónak 

mutatta be, ahol évszázadok óta 26 nemzetiség él békében egymással. 

 

Hagyományok Háza Napok kezdődtek Beregszászban 
2017. május 9. – karpatalja.ma 

Első alkalommal tart nyílt napokat a Hagyományok Háza május 9–10. között a Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

közreműködésével Beregszászban. A Hagyományok Háza kárpátaljai hálózata január 1-től 

kezdte meg működését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság támogatásának köszönhetően. – 

Fontosnak tartottuk, hogy a Hagyományok Háza folklórkincsekre alapozott intézményesült 

rendszere lépjen ki a határokon túlra, és külön öröm számukra, hogy a kormánybiztosság is 

hozzájárul ahhoz, hogy elsőként Kárpátalján kezdjék meg külhoni tevékenységüket – 
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hangsúlyozta megnyitójában Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa. 

  

Tíz év partnerség – eredmények és távlatok  
2017. május 9. – Kárpátalja 

Pénteken, május 5-én a megyei tanács épületének átriumában jubileumi ünnepségre került 

sor a Kárpátalja és a cseh Vysočina kerület közötti együttműködés 10. évfordulója alkalmából. 

Csehországból egy 45 fős delegáció látogatott el hozzánk néhány napra Jiří Běhounek 

parlamenti képviselő, kormányzó vezetésével. Kárpátalján jelenleg nincs olyan járás, ahol a 

cseh partnerekkel folytatott együttműködés ne hagyott volna nyomot. Vysočina kerület 

anyagi támogatásával több mint 80 óvodát, iskolát, kórházat, művelődési házat újítottak fel 

vagy építettek újjá. Az évek során baráti kapcsolattá átalakult együttműködés egyik 

megalapítója volt Brenzovics László, a megyei tanács akkori alelnöke, jelenlegi parlamenti 

képviselő és a KMKSZ elnöke – közölte Barta József, a megyei tanács elnökének első 

helyettese, a KMKSZ alelnöke. 

  

Habsburg-házi hercegek harmadik látogatása 
2017. május 9. – Kárpáti Igaz Szó 

Az idén harmadik alkalommal adták át az Alen Panovungvári vállalkozó közreműködésével 

létrehozott Mária Terézia érdemrendet. Az eseményen részt vett Habsburg-Lothringen 

Sándor királyi herceg és felesége, Herta Margarete Habsburg-Lothringen hercegné. 

Habsburg-Lothringen Sándor beszédében köszönetet mondott a Panov családnak és Ungvár 

lakosságának Mária Terézia emlékének ápolásáért. Emlékeztetett arra, hogy az uralkodónő 

nemcsak Ausztria, hanem – szavai szerint – az egész Kárpát-medence császára volt, aki máig 

ható oktatási és közigazgatási reformokat hajtott végre. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 9. – Kossuth Rádió 

 

Zöld Park - ez a Párkányra tervezett gumiégető projekt új neve. Az építtető 

cinizmusánál csak a város lakóinak felháborodása nagyobb 

Tiltakozó nagygyűlésre hívják Párkány lakosságát, hogy segítsenek megakadályozni a 

gumiégető építését. Egyszer már sikerült egy ilyen akció februárban, ami után a HC Logistic 

visszavonta a hulladéképítő tervét. Majd újra beterjesztette, amiről a város képviselőtestülete 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/05/09/tiz-ev-partnerseg-eredmenyek-es-tavlatok
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=30573
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-09_18:30:00&ch=mr1
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csütörtöki rendkívüli ülésén fog dönteni. A Határok nélkül tudósítója telefonon kérdezte 

Farkas Ivánt, az MKP gazdasági alelnökét, a régió egyik településének, Muzslának a 

polgármesterét, aki a sikeres februári petíciós akció egyik szervezője volt. 

 

Délvidéken az evangélikus egyház vagyon-visszaszolgáltatása nyögvenyelősen, 

de halad 

Nehéz helyzetben van a reformáció 500. évfordulóját ünneplő délvidéki evangélikus 

közösség. A gondot elsősorban az elvándorlás és a vagyon-visszaszolgáltatás lassúsága 

okozza. Azonban, ha szükséges, a katolikus egyház is a segítségükre siet. Dolinszky Gábor 

evangélikus püspök-helyettessel beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

 

Nemzetközi kertészeti kiállítást és vásárt tartottak a hétvégén Marosvásárhelyen  

Nemzetközi kertészeti kiállítást és vásárt tartottak a hétvégén Marosvásárhelyen, a Sapientia 

Egyetemen. A rendezvény lehetőséget teremtett a kertkultúra és a kertészeti szakma 

népszerűsítésére is, mert nagy szüksége van a régiónak ezekre a szakemberekre - mondta 

Dávid László, a Sapientia Egyetem rektora.  

 

Külhoni magyar állampolgárok a külképviseleteken is kérhetik a magyar 

személyazonosító okmányt 

Külhoni magyar állampolgárok a külképviseleteken is kérhetik a magyar személyazonosító 

okmányt. A csíkszeredai főkonzulátuson, a 2018-as magyarországi választáson való 

részvételre is lehet regisztrálni, valamint – ha a személyi adatokban változás követezett be – 

ennek adminisztrációját is elvégzik.  

 

A nagyváradi várat bemutató ismertetőt adott át Nagyváradon Vitányi István 

országgyűlési képviselő 

A nagyváradi várat bemutató ismertetőt adott át Nagyváradon Vitányi István országgyűlési 

képviselő. A 200 ezer angol és magyar nyelvű szórólap nyomtatásának költségét a képviselő 

teremtette elő, a tartalmát Nagyváradon állították össze. A május 7-én kezdődött Festum 

Varadinum rendezvénysorozaton már hozzájuthattak a látogatók.  

  

Szavalóverseny a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai 

Líceumban  

Tegnap a csíkpálfalvi szavalóversenyről adtunk beszámolót, mára egy temesváriról készített 

összeállítást a Határok nélkül tudósítója. A temesvári Gerhardinum Római Katolikus 

Teológiai Líceumban a hétvégén először rendeztek szavalóversenyt olyan Temes megyei 
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diákok számára, akik román iskolába járva  a magyar nyelvet csak a kötelező tanórák után, 

választható tantárgyként tanulják. 

 

Biciklisek és gyalogosok teljesítették a hétvégén a Jókai emlék- és 

teljesítménytúrát 

Biciklisek és gyalogosok teljesítették a hétvégén a Jókai emlék- és teljesítménytúrát. A 

Kolozsvár és Torockó közötti útvonal szinte azonos azzal, amelyen Jókai járt, erdélyi 

adatgyűjtő útján. 

 

 

 


