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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Alkotmányos a kórházi anyanyelv-használatot előíró törvény 
2017. május 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Alkotmányos az RMDSZ azon törvénytervezete, amely kiterjeszti a kisebbségek anyanyelv-

használatát az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben – 

döntött szerdán az Alkotmánybíróság. „Az RMDSZ üdvözli az Alkotmánybíróság döntését, 

azt, hogy egyhangúlag elutasította a PNL, PMP és USR keresetét. Ezzel azt is üzente, hogy 

törvénytervezetünk nem kirekesztő, biztosítja a törvény előtti egyenlőséget, hogy valótlanok 

az ellenzéki pártok erre utaló állításai” – idézte Kelemen Hunor szövetségi elnököt az RMDSZ 

hírlevele. 

 

Megszavazta a parlament a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozását 
2017. május 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Jóváhagyta a parlament a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozását, melynek feladata a 

nemzeti kisebbségek kultúrája anyagi támogatásának koordinálása lesz. Az indítványt 101 

támogató vokssal szavazta meg a törvényhozás, 13 képviselő szavazott nemmel, 22 

tartózkodott. A Kisebbségi Kulturális Alap – amelynek július 1-jét követően kellene 

megkezdenie tevékenységét – létrehozása a kormány programnyilatkozatából következik, és 

részben átveszi majd a jelenlegi támogatási rendszer helyét, amely által az állam a kisebbségi 

kultúrát a Kormányhivatal égisze alatt működő támogatási program keretében finanszírozza. 

A jelenlegi 4,5 millió euró helyett az alap a támogatási program céljára a jóváhagyott javaslat 

szerint 8 millió eurót kap majd az állami költségvetésből. Emellett a kulturális támogatások a 

kormányhivataltól a kulturális tárca hatáskörébe kerülnek, a minisztérium költségvetéséből 

érkezik majd a pénz az alapba. 

 

Vissza az ősi hithez - közzétették a csíksomlyói búcsú programját 
2017. május 10. – Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A 450 évvel ezelőtti kérés jegyében tartják meg az idei pünkösdi zarándoklatot Csíksomlyón - 

áll a ferences rend szerdán közzétett tájékoztatójában. A június 3-án tartandó búcsú mottója: 

„Tarts meg minket őseink szent hitében!”. A csíksomlyói hegynyeregben helyi idő szerint 

12.30-tól tartandó szentmisét - melyet a Duna tévécsatorna ezúttal is élőben közvetít - Miguel 

Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa mutatja be, a 

szentbeszédet Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

elnöke mondja. A szentmisén jelen lesz Michael Anthony Perry, a ferences rend legfőbb 

elöljárója, Assisi Szent Ferenc 121. utódja a rend élén.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alkotmanyos-a-korhazi-kisebbsegi-anyanyelv-hasznalatot-eloiro-torveny
http://www.hirek.sk/belfold/20170510184832/Megszavazta-a-parlament-a-Kisebbsegi-Kulturalis-Alap-letrehozasat.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/vissza-az-osi-hithez-kozzetettek-acsiksomlyoi-bucsu-programjat
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Benedekfalvi misztérium: később, illetve csak helyben tájékoztat az RMDSZ 
2017. május 10. – Krónika 

Jövő hétre ígért tájékoztatást a Krónikának Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei 

szervezetének elnöke az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) a tavalyi helyhatósági 

választásokon Benedekfalván megválasztott, de azóta be nem iktatott tanácsosának ügyében. 

Seres a Krónikának úgy nyilatkozott: helyi ügyről van szó, a szövetség megyei vezetését pedig 

nem tájékoztatták.  

 

Gyorsabbá vált az átkelés a határon 
2017. május 10. – Krónika 

A helyszíni beszámolók szerint gördülékenyebbé vált a határátkelés, miután a magyar 

kormány ideiglenesen felfüggesztette a határellenőrzésről szóló uniós rendelet alkalmazását. 

A Krónika természetesen szerette volna megtudni, miként alkalmazkodnak a budapesti 

döntéshez a román társszervek, ám a hazai hatóságokat nem lehetett szóra bírni.  

 

Szakmai konferenciákkal és díjátadóval indul az RMDSZ zilahi kongresszusa 
2017. május 10. – maszol.ro 

Az RMDSZ május 13-án, Zilahon szervezi 13. kongresszusát. Az ezt megelőző napokban 

Szilágy megye különböző településein szakmai fórumok, konferenciák és tanácskozások 

zajlanak, a Wesselényi-gálán pedig közösségszervező szilágysági magyarokat díjaznak. „Május 

12-én, pénteken az önkormányzatokban dolgozó fiataloknak biztosítunk lehetőséget arra, 

hogy konferencián találkozzanak, és megosszák tapasztalataikat, olyan előadásokat 

hallgassanak meg, amelyek a mindennapi munkájukban segítik őket”− nyilatkozta Porcsalmi 

Bálint ügyvezető elnök a programmal kapcsolatban. 

 

Halasztást kértek és kaptak Rádulyék jogi képviselői 
2017. május 10. – szekelyhon.ro 

Halasztottak Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos 

csíkszeredai alpolgármester korrupciógyanús perének május 10-ei bírósági tárgyalásán. A 

következő időpont június 14.  

 

Kiváló diplomaták 
2017. május 11. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „érthető, hogy az Európa Tanács történetesen magyar 

képviselőjének lehetőleg minél objektívebben kell értelmeznie a felmerült problémákat akkor 

is, ha nemzettársairól, saját anyanyelve védelméről van szó, de azért „öngólt” sem szabad 

rúgnia. Ugyanis nehezen hihető, hogy bármiféle kedvező hatást gyakorol az erdélyi magyarok 

jogérvényesítési harcára Magyar Anna relativizáló kijelentése, miszerint tudni kell, hogy a 

néhány tízezer számi (lapp) által beszélt nyelv nagyobb veszélyben van, mint a magyar. Miért 

nem elégedünk meg azzal, ami van, minek követelőzni? Hiszen máshol sokkal rosszabb a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/benedekfalvi-miszterium-kesobb-illetve-csak-szemelyesen-tajekoztat-az-rmdsz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/gyorsabba-valt-az-atkeles-a-hataron
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/80579-szakmai-konferenciakkal-es-dijatadoval-indul-az-rmdsz-zilahi-kongresszusa
https://szekelyhon.ro/aktualis/halasztast-kertek-es-kaptak-radulyek-jogi-kepviseloi
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helyzet – sugallhatja a párhuzam, amely bizony a Romániát a kisebbségek paradicsomaként 

bemutató hivatalos állami diskurzust idézi”. 

 

A magyar kultúra színe-java ismét Pozsonyban 
2017. május 10. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A sikertörténet folytatódik. Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Pozsonyi Magyar 

Intézet idén negyedik alkalommal szervezi meg a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális 

Hét Pozsonyban rendezvénysorozatát június 4. és 11. között. Ahogy azt már az elmúlt három 

évben megszokhattuk, idén is a magyar kultúra legjava mutatkozik be, a kultúra minden 

műfajának világszínvonalú képviseletét felvonultatva. 

 

A Komáromi járásban jóval több gyermeket írattak magyar iskolába, mint tavaly 
2017. május 10. – hirek.sk 

A Komáromi járásban jóval több gyermeket írattak magyar iskolába, mint tavaly. Míg tavaly 

ilyenkor 583 elsőst vártak a járás harminc magyar tanítási nyelvű intézményébe, idén ez a 

szám 646. „A tavalyi létszámokat megütötték a kisiskolákban is és a teljes szervezettségű 

iskolákban is, de örömhír, hogy például Komárom városában – ahol három városi 

fenntartású és egy egyházi iskola működik – jóval több gyereket írattak be, mint a tavalyi 

évben. A nagyobb településekre az jellemző, hogy több gyermeket írattak be, a kisebb 

településekre pedig az, hogy azok a létszámok, amik tavaly, tavalyelőtt voltak, azok most is 

megvannak. A Komáromi járásban iskola megszűnésére nem kerül sor” – fejtette ki az 

SZMPSZ elnöke, Jókai Tibor. 

 

Felvételi a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba 
2017. május 10. – hirek.sk 

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium felvételt hirdet a 2017/2018-as akadémiai évre. A 

szakkollégiumba felvételt nyerhetnek azon 25 évnél fiatalabb pozsonyi egyetemi hallgatók, 

aki 2017 szeptemberében kezdik meg az alapfokú (Bc.) képzés első vagy második évét. 

 

Késik a komáromi híd építése 
2017. május 10. – Új Szó 

Újabb hónapokat késhet a komáromi Duna-híd építése, a magyarországi beruházó még nem 

zárta le a kivitelező kiválasztására kiírt pályázatot. A híd építése legkorábban nyáron 

kezdődhet, ennek azonban még feltétele a sikeres közbeszerzés. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20170510142444/A-magyar-kultura-szine-java-ismet-Pozsonyban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170509205302/A-Komaromi-jarasban-joval-tobb-gyermeket-irattak-magyar-iskolaba-mint-tavaly.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170510180355/Felveteli-a-Pozsonyi-Magyar-Szakkollegiumba.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/05/10/kesik-a-komaromi-hid-epitese
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Iskolanapot ünnepelt ma a Kárász Karolina Általános Iskola 
2017. május 10. – Pannon RTV 

A horgosi oktatási intézmény két évvel ezelőtt vette fel ezt a nevet, és azóta május 10-én, 

névadója születésnapján tartja az iskola napját. Az ünnepi műsor az iskola udvarában, Kárász 

Karolina szobra előtt kezdődött. A vendégek soraiban a községi és a tartományi képviselők 

mellett az iskola magyarországi testvérintézményeinek, illetve testvértelepülések vezetői is 

jelen voltak. A Művelődési Házban megnyílt a diákok munkáiból készült kiállítás. A 

színházteremben megtartott alkalmi műsor előtt Szekeres Valentin, az iskola igazgatója, 

Fejsztámer Róbert polgármester és Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár köszöntötte a 

megjelenteket. 

  

Megújulnak az iskolák Zenta községben 
2017. május 10. – Pannon RTV 

Több pályázaton is nyertek a Zenta községhez tartozó iskolák. Ennek köszönhetően 

hamarosan elkészülhet a tornyosi és a felsőhegyi általános iskolák tetőjének felújítására 

vonatkozó terv. A támogatási szerződést a napokban írta alá az intézmény vezetője, és a 

Tartományi Oktatási Titkárság. Ezen felül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. eszközbeszerzésén 

nyert a tornyosi iskola. Egy új kivetítővel, hozzá tartozó vászonnal, és laptoppal lesz 

gazdagabb az intézmény. Az informatika iránt érdeklődő diákok a B92 Alapnál nyertek 

programozható robotokat, amelyek az informatika oktatást teszik hatékonyabbá és 

érdekesebbé. 

  

A médiák helyzetéről tanácskoztak Szabadkán 
2017. május 10. – Pannon RTV 

A Szerbiában működő közszolgálati, valamint a nemzeti közösségek nyelvén tudósító 

médiumok, valamint azok olvasóinak, nézőinek és hallgatóinak helyzetét elemezték ma 

délután a Civil Társadalom-fejlesztési Központ képviselői Szabadkán. Az eseményen egyebek 

mellett az elmúlt egy évben a Szerbia-szerte 24 községben és városban elvégzett 

közvélemény-kutatástok eredményeit ecsetelték. Vladimir Ilić a Civil Társadalom-fejlesztési 

Központ Végrehajtó Bizottságának elnöke szerint Szerbiában az újságírók és a médiaházak 

helyzete koránt sem tökéletes. 

  

Táncház az MTTK-n 
2017. május 10. – Pannon RTV 

Május 8-a és 12-e között a Makovecz-program keretében cserediákok érkeznek Szabadkára a 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar vendégeiként. A magyarországi hallgatók részt vesznek a 

Kar által szervezett eseményeken és betekintést nyerhetnek az ott folyó oktatói-nevelői 

munkába. Kedd este táncházat szerveztek az MTTK-n. A Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának hajdúböszörményi hallgatóit látja vendégül a 

szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. A tiszteletükre rendeztek kedden este 

táncházat. Először csallóközi táncokat tanultak, olyanokat, amiket majd jövendőbeli 

pályafutásuk során, a későbbiekben tanítványaiknak átadhatnak. 
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A magyar kormány könnyít a határellenőrzésen 
2017. május 10. – karpatalja.ma, hirado.hu, KárpátHír 

A kormány ideiglenesen felfüggeszti a szisztematikus határellenőrzésről szóló uniós rendelet 

alkalmazását – nyilatkozta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A 

Magyar Közlönyben meg is jelent az erről szóló kormányhatározat, így hatályossá vált. 

Kontrát Károly közölte: az intézkedés miatt többórás várakozás alakult ki egyes 

határszakaszokon, és félő, hogy a nyári időszakban a várakozás ideje megsokszorozódhat. 

Hozzátette: a kormány ezért szükségesnek látja a szisztematikus határellenőrzés ideiglenes 

felfüggesztését, helyette célzott határellenőrzést vezet be. 

 

Híd a kultúrák és a nemzetek között 
2017. május 10. – Kárpátalja 

A Pro Arte–Munkács Társadalmi Egyesület harmadszor szervezte meg nemzetközi 

kőszobrásztáborát, ezúttal a beregszentmiklósi várkastély udvarán, közvetlenül a Latorca 

partján. A tábor szervezője, Matl Péter munkácsi szobrászművész tudósítónknak elmondta, 

hogy az idei tábor elnevezése: Híd a kultúrák és a nemzetek között, különlegessége pedig az, 

hogy ez a szimbolikus híd átível Kárpátalja határain, hisz a készülő köztéri szobrok közül 

kettőt Galíciában, egyet pedig a jelenlegi Magyarországon állítanak majd fel, a kárpátaljai 

helyszínek mellett. Elmondta, hogy a művésztábort az interneten hirdették meg, és a világ 

különböző országaiból 20 pályamű érkezett be. 

 

Petíció Ukrajna elnökéhez 
2017. május 10. – Kárpátalja 

Az ungvári Gulácsy Jenő nyugdíjas villamosmérnök két petíciót nyújtott be elektronikus 

formában Ukrajna elnökéhez. Az elsőben azt kéri Petro Porosenkótól, hogy a 

dekommunizációs törvény szellemében kártalanítsa az állam azokat és azok leszármazottait, 

akik földbirtokát 1945 után a szovjet hatóságok államosították. Külön petícióban kéri, hogy 

adják vissza a kárpátaljai történelmi egyházaktól elvett javakat. Ahhoz, hogy ezen petíciókkal 

érdemben foglalkozzon az illetékes hatóság, 90 nap alatt országszerte 25 ezer állampolgárnak 

támogatnia kell a petíciót. A kezdeményező kéri a vele ezen ügyekben egyetértő kárpátaljai 

emberek támogatását. 

 

A külhoni családi vállalkozások programjáról 
2017. május 10. - Népújság 

A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2017-es évet a külhoni 

magyar családi vállalkozások évének nyilvánította és megvalósítására programot hirdetett. 

Ennek keretében tavaszi Kárpát-medencei körutat tartanak, melynek egyik állomása május 4-
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/a-magyar-kormany-konnyit-a-hatarellenorzesen/
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/10/hid-kulturak-es-nemzetek-kozott
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http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2809-a-k%C3%BClhoni-csal%C3%A1di-v%C3%A1llalkoz%C3%A1sok-programj%C3%A1r%C3%B3l.html
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én Lendva volt. A lendvai Bánffy Központban szép számban egybegyűlteket Varga Edit, az 

MMÖNK Tanácsának alelnöke köszöntötte, kiemelve a magyar gazdasági pályázati támogatás 

jelentőségét, ami mindenképpen hozzásegíthet ahhoz, hogy a magyar nemzetiség tagjai, a 

fiatalok szülőföldjükön boldogulhassanak. 

 

A nyelvtudási feltételek egyértelmű meghatározásáért 
2017. május 10. - Népújság 

A muravidéki kétnyelvű általános iskolák és óvodák igazgatóinak aktívája továbbította 

megjegyzéseit a magyar és az olasz őshonos nemzeti kisebbségek oktatási különjogairól szóló 

törvény közvitában lévő tervezetére. Mint ismeretes, az Oktatási Minisztérium április 18-án 

egyhónapos közvitára bocsátotta az őshonos nemzeti kisebbségek oktatási különjogairól szóló 

törvény módosításának tervezetét. 

 

Az MMÖNK a MURABA társulásban 
2017. május 10. - Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa április végi 

levelező ülésén egyhangú döntést hozott az MMÖNK hivatalos csatlakozásáról a MURABA 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társuláshoz (ETT) és egyben elfogadta a társulat 

egyezményét és alapszabályát. 

 

Csekély érdeklődés az üzleti párbeszéd iránt 
2017. május 10. - Népújság 

A múlt csütörtökön Lendván járt a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselete 

Radetzky Jenő elnökkel az élen, de a küldöttségben voltak a kamarán belül működő kis- és 

középvállalkozói klub tagjai. A látogatás célja a vállalkozói üzleti párbeszéd kialakítása a helyi 

vállalkozókkal, üzletfejlesztési tapasztalatcsere, kapcsolatok kiépítése, esetleg új vevők, 

beszállítók felkutatása. A találkozón bemutatták a kamarán belül működő Plato programot is. 
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http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2810-a-nyelvtud%C3%A1si-felt%C3%A9telek-egy%C3%A9rtelm%C5%B1-meghat%C3%A1roz%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2812-az-mm%C3%B6nk-csatlakozott-a-muraba-t%C3%A1rsul%C3%A1shoz.html
http://www.nepujsag.net/gazdasag/2813-csek%C3%A9ly-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9s-az-%C3%BCzleti-p%C3%A1rbesz%C3%A9d-ir%C3%A1nt.html
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 10. – Kossuth Rádió 

 

"Nem hátrálunk meg" - mottóval készül az RMDSZ a hétvégi kongresszusára és a 

2018-as évre 

Kongresszusra készül az Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Nem hátrálunk meg! - ez a 

kongresszus Wesselényitől kölcsönzött jelmondata. A tét: irányt mutatni a következő két 

esztendőre, meghatározni a romániai magyarság és a többség viszonyának irányvonalait. Az 

RMDSZ zilahi kongresszusa 800 küldöttel, 200 meghívottal és 80 újságíróval startol 

szombaton. Porcsalmi Bálintot, az RMDSZ ügyvezető elnökét kérdezte a Határok nélkül 

riportere. 

 

Szili Katalin: Az autonómia nem cél, hanem eszköz a nemzeti kisebbségek 

megmaradásához 

Az autonómia nem cél, hanem eszköz a nemzeti kisebbségek megmaradásához - mondta Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott  a Kalmár-jelentés kötetbemutatóján. 2014-ben fogadta el 

a Kalmár-jelentést az Európa Tanács. A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában 

című dokumentumot most kötet formájában is megjelentették, ezt mutatták be a hét végén 

Szegeden, a  Nemzetpolitika, autonómia, magyar közösségek című esten. Kalmár Ferenccel, 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztossal beszélgetett 

a Határok nélkül tudósítója. 

 

Marosvásárhelyen a múlt éjszaka feltörtek egy magyarországi kirándulóbuszt 

Marosvásárhelyen a múlt éjszaka feltörtek egy magyarországi kirándulóbuszt. A 

Zalaegerszegről érkezett diákcsoport a marosvásárhelyi katolikus iskola meghívásra a 

Határtalanul program keretében tesz több napos kirándulást Székelyföldön. A rongálás nem 

okozott súlyos anyagi károkat, de az eset a csoportot lesújtotta - mondta Székely Szilárd, a 

felekezeti iskola megbízott igazgatója. A Maros megyei rendőrség helyettes szóvivője úgy 

nyilatkozott, hogy minősített rablás ügyében folyik a nyomozás. 

 

Hagyományok Háza Napok kezdődtek Beregszászban 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-10_18:30:00&ch=mr1
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Hagyományok Háza Napok kezdődtek Beregszászban. Első alkalommal tartott nyílt napokat 

a Hagyományok Háza Beregszászban a  Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közreműködésével. A Hagyományok Háza 

kárpátaljai hálózata január 1-től kezdte meg működését, elsőként az országhatáron túl.  

 

Két Karrieriroda megnyitását tervezik a Délvidéken 

Két Karrieriroda megnyitását tervezik a Délvidéken. Álláskeresésben, szakmai gyakorlat 

megszerzésében és az egyetemmel kapcsolatos kérdésekben nyújt majd segítséget a szabadkai 

és az újvidéki iroda. Szabadkán, a magyar Tannyelvű tanítóképző karon bemutatták az ELTE 

és a felvidéki Selye János Egyetem karrier irodáinak működését. 

 

A Bansági Magyar Napok keretében mutatták be a Művelődés c. folyóirat 

különszámát 

A Kolozsváron megjelenő Művelődés című közművelődési folyóirat 2014 óta készít tematikus 

mellékleteket, közöttük egy-egy régió kulturális életét bemutató kiadványt. A nemrég 

megjelent bánsági különszámot, a Bánsági Magyar Napok keretében mutatta be a lap 

főszerkesztője Dáné Tibor Kálmán. 

 

Több mint szomszéd! A Pozsonyi Magyar Hét bekerült a pozsonyi kulturális élet 

vérkeringésébe 

A pozsonyi magyar nagykövetség és a Magyar Intézet június 4. és 11. között rendezi meg a 

Több mint szomszéd elnevezésű magyar kulturális hetet Pozsonyban. A szervezők -néhány 

résztvevővel közösen- sajtóértekezleten ismertették az idei magyar hét program kínálatát. 

 

 


