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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Két év alatt 104 külhoni tanműhely és gazdaság létrejöttét támogatta a 
kormány 
2017. május 22. – MTI, Kormány.hu, Híradó.hu, Felvidék Ma, hirek.sk, Webrádió 

Az elmúlt két évben 104 tanműhely és tangazdaság létrejöttét támogatta a magyar kormány a 

Kárpát-medencében több mint 738 millió forint felhasználásával a "2015 a külhoni magyar 

szakképzés éve" program keretében - mondta el a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára hétfőn Révkomáromban, ahol két műszaki szakképző intézmény berendezéseit 

adták át. Potápi Árpád János kiemelte, hogy a Felvidéken két év alatt 140 millió forint 

értékben 22 tanműhely és tangazdaság létrehozását és fejlesztését támogatták, az 

átjárhatósági ösztöndíjprogram keretében 11 felvidéki csoport teljesítette magyarországi 

szakképző intézményben gyakorlatát. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a 

gazdaságfejlesztés eszközein keresztül segítséget nyújtsanak a külhoni magyarságnak a 

munkába állás terén, ezáltal segítve elő boldogulásukat szülőföldjükön. A szakképzés éve 

folytatásával párhuzamosan a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban a fiatal vállalkozókat, 

2017-ben a családi vállalkozásokat helyezte középpontba, melynek keretében a fiatal felvidéki 

magyar vállalkozók is kiemelt támogatásban részesültek. 

 

Nem politizál Jakab Attila, az új udvarhelyi városmenedzser 
2017. május 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Városmenedzserként folytatja, ezért lemond az MPP–EMNP koalíciós színekben megszerzett 

önkormányzati képviselői mandátumáról az udvarhelyi Jakab Attila. Az EMNP Hargita 

megyei elnöke emellett a párton belüli szerepkörét is csökkentette. „Azért, hogy 

politikamentesen végezhessem a munkámat városmenedzserként, az EMNP-ben is 

lemondtam minden tisztségemről. Szintén ilyen meggondolásból a továbbiakban nem 

kívánok semmilyen politikai nyilatkozatot tenni, csakis szakmai téren foglalok állást” – 

magyarázta Jakab, aki eddig a néppárt Hargita megyei szervezetét vezette. 

 

Tudatosító kampányt szervez az RMDSZ a Minority SafePackkel kapcsolatban 
2017. május 22. – transindex.ro 

Véget ért vasárnap Kolozsváron az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN 

kongresszusa. Európa legnagyobb, kisebbségi szervezeteket tömörítő szervezetének 

négynapos rendezvényén több mint 300, Európa minden sarkából érkezett küldött és 

meghívott vett részt. Hivatalosan is útjára indították a Minority SafePack Initiative-

aláírásgyűjtést, az RMDSZ nyárra tudatosító kampányt szervez.  
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http://www.hirek.sk/itthon/20170522153140/Ket-komaromi-szakkozepiskolaban-tett-latogatast-Potapi-Arpad-Janos.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170522153140/Ket-komaromi-szakkozepiskolaban-tett-latogatast-Potapi-Arpad-Janos.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-politizal-jakab-attila-az-uj-udvarhelyi-varosmenedzser
http://itthon.transindex.ro/?hir=47230
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Hárman jelentkeztek a MIÉRT elnöki tisztségére  
2017. május 22. – transindex.ro, maszol.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet június 16-18. között tartja küldöttgyűlését, amelyen a küldöttek 

új elnököt választanak a szervezet élére. Az elnöki tisztségre pályázóknak május 20-ig kellett 

beküldeniük jelentkezési csomagjukat. Az elnökjelöltek jelentkezési csomagjának 

tartalmaznia kellett a választási programot, valamint két tagszervezet támogatásának 

bizonyítványát. Az elnöki tisztségre az említett határidőn belül három fiatal jelentkezett: 

Olteán Csongor, a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke, Talpas Botond, a KIFOR alelnöke, és 

Tamás Réka, a MIÉRT irodavezetője. 

 

Daniel Alfreider FUEN-alelnök: az autonómiának semmi köze a 
szeparatizmushoz 
2017. május 22. – maszol.ro 

A Minority SafePack érvényesítéséhez szükséges aláírásgyűjtés utáni lépésekről, a dél-tiroli 

autonómiáról kérdezték Daniel Alfreidert, a FUEN ladin nemzetiségű dél-tiroli alelnökét az 

őshonos európai kisebbségek ernyőszervezetének kolozsvári kongresszusán. Alfreider arról is 

beszélt, a román állam részéről milyen reményeket táplál. 

 

Elküldték a Csíksomlyóra szóló hivatalos meghívót a pápának 
2017. május 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

Elküldte a hivatalos meghívót Ferenc pápának a csíksomlyói látogatás tárgyában Jakubinyi 

György gyulafehérvári római katolikus érsek. Az esetleges pápai vizittől az ortodox–katolikus 

kapcsolatok javulását, a restitúciós ügyek megoldásának előmozdítását remélik. 

 

Üzenjük Bukarestnek! 
2017. május 23. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „rossz példát mutatott az RMDSZ, amikor nemrég rendezett 

zilahi kongresszusán még csak érintőlegesen, a felszólalások szintjén sem foglalkozott az 

autonómia kérdésével, holott kiváló alkalom adódott volna arra, hogy Románia egyik 

legbefolyásosabb embere, Liviu Dragnea PSD-elnök előtt nyilvánvalóvá tegyék az erdélyi 

magyarok igényeit. Miközben a területi önrendelkezés témája a nagygyűlésen megszavazott 

stratégiai dokumentumban sem kapott helyet, a kérdést egyedül Semjén Zsolt magyar 

kormányfőhelyettes forszírozta. Ami egyrészt jól fog, másrészt viszont azt üzeni Bukarestnek, 

hogy az autonómia ügye nem is fontos a romániai magyarok legnagyobb politikai alakulata 

számára, azt egyedül Budapestről próbálják erőltetni”. 

 

Felmérés – Egyaránt a bejutási küszöb közelében az MKP és a Most-Híd 
2017. május 22. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

A szavazatok 28,8 százalékával az Irány-Szociáldemokrácia győzött volna a parlamenti 

választásokon, ha májusban tartják a voksolást – derül ki a Polis közvélemény-kutató 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=47241
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81083-daniel-alfreider-fuen-alelnok-az-autonomianak-semmi-koze-a-szeparatizmushoz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81083-daniel-alfreider-fuen-alelnok-az-autonomianak-semmi-koze-a-szeparatizmushoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkuldtek-a-csiksomlyora-szolo-hivatalos-meghivot-a-papanak
http://www.hirek.sk/belfold/20170522124603/Felmeres-Egyarant-a-bejutasi-kuszob-kozeleben-az-MKP-es-a-Most-Hid.html
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ügynökség felméréséből, melynek eredményei szerint a Most-Híd támogatottsága 5,2, a 

Magyar Közösség Pártjáé pedig 4,7 százalék. 

 

Fogy a magyar: Tizenhat magyarlakta járásból kilencben kevesebben születnek, 
mint ahányan meghalnak 
2017. május 22. – Körkép 

Tizenhat magyarlakta járásból kilencben alacsonyabb a születések száma, mint az 

elhalálozásoké. És ez nemcsak a 2016-os év mérlege, hanem az elmúlt 7 év statisztikája. 2016-

ban 8 olyan magyarlakta járás volt, ahol a halálozások száma meghaladta az élve születések 

számát, vagyis ahol negatív volt a természetes népszaporulat. Ha a 2010-2016 közötti 

összesített adatokat vizsgáljuk, akkor 9 magyarlakta járásban csökkent a lakosság száma az 

alacsonyabb születésszámok miatt. A magyarlakta járásokból 11-ben magasabb a kivándorlók 

száma, mint a betelepülőké. A belső migráció egyik jellegzetessége, hogy a lakosság jelentős 

része a városokból vidékre költözik. 

 

A nemzetpolitikai kabinet sorra teljesíti prioritásait 
2017. május 22. – bumm.sk 

Ötödik ülését tartotta a Híd Nemzetpolitikai kabinetje, melynek feladata a végrehajtásban és 

törvényhozásban tevékenykedő, a témával foglalkozó hidas politikus munkájának 

koordinálása. A Ravasz Ábel vezette szakmai kabinet magába foglalja az oktatásügyet, a 

kultúrát, a nyelvi jogokat és a kisebbségvédelmet is. 

 

Csemadok-ház nyílt Pogrányban 
2017. május 22. – Felvidék Ma 

A pogrányi magyarok találkozóhelyévé válhat a hétvégén átadott Csemadok-ház. Az iskola 

hátsó részében, annak udvarán található épületben már most is több programot tartanak, 

többek között itt zajlanak az énekkari próbák és a Zoboralji Örökségünk Őrzői is itt találtak 

otthonra, de további terveik is vannak a helyieknek. 

 

A VMSZ nyerte a helyi közösségi választást Székelykevén 
2017. május 22. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség nyerte a helyi közösségi választást Székelykevén. A magyar 

párt az összes helyet megszerezte a helyi közösség tanácsában, vagyis 9:0-ás eredményt ért el 

a voksoláson. Kevevára község több településén is szavaztak a lakosok. A voksolás a Szerb 

Haladó Párt sikerét hozta a dél-bánáti község 8 helyi közösségében. 

  

Tovább bővül a vajdasági magyar falugazdász hálózat 
2017. május 22. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Tovább bővül a vajdasági magyar falugazdász hálózat, a Kárpát-medencei falugazdász 

programnak köszönhetően Vajdaságban az eddigi négy helyett tíz község tizenegy 
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/05/22/fogy-a-magyar-tizenhat-magyarlakta-jarasbol-kilencben-kevesebben-szuletnek-mint-ahanyan-meghalnak-elemzes
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/05/22/fogy-a-magyar-tizenhat-magyarlakta-jarasbol-kilencben-kevesebben-szuletnek-mint-ahanyan-meghalnak-elemzes
http://www.bumm.sk/belfold/2017/05/22/a-nemzetpolitikai-kabinet-sorra-teljesiti-prioritasait
http://felvidek.ma/2017/05/csemadok-haz-nyilt-pogranyban/
http://pannonrtv.com/web2/?p=333736
http://pannonrtv.com/web2/?p=333688
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falugazdásza segíti majd a magyar gazdálkodókat szakmai és pénzügyi szempontból. A 

falugazdászok fő feladata a termelők információval való ellátása és a pályázatokban való 

segítségnyújtás. A jövőben a hálózat továbbfejlesztése és megerősítése várható. A 

falugazdászok folyamatos képzéseken vesznek részt, hogy naprakész információkkal 

szolgáljanak a termelőknek. A zentai tanácskozáson több új falugazdász is részt vett. 

  

Június 13-ig kiderül, hogy ki az új szerb kormányfő 
2017. május 22. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Hetek óta tart a találgatás ki fogja követni Aleksandar Vučićot a kormányfői székben. A 

belgrádi sajtó szerint Ana Brnabić, Ivica Dačić vagy Nebojša Stefanović a legesélyesebb a 

miniszterelnöki posztra, de a jelenlegi kormányfő és megválasztott államfő nem hajlandó 

találgatásokba bocsátkozni. A belgrádi Biztonságon Karon tett látogatása alkalmával 

bejelentette június 11-én, 12-én vagy 13-án nyilvánosságra hozza utódja kilétét. 

  

Vállalkozásindítási képzés fiataloknak 
2017. május 22. – Magyar Szó 

Az óbecsei Tako cool! Egyesület az Óbecsei Ifjúsági Szervezettel közösen szervezi meg azt a 

képzést, amelyen saját vállalkozás elindításához kapnak útravalót a résztvevők. Az Egyenlő 

esély minden fiatalnak 3 – Jednaka šansa za sve mlade 3 program keretében megvalósuló 

képzést az ifjúsági és sportminisztérium támogatja. Azok, akik jelentkeznek erre a képzésre, 

megtanulhatják, hogyan kell üzleti tervet, valamint piaci és versenyhelyzeti elemzést 

készíteni, megismerhetik majd a jogszabályokat, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, a 

lehetséges támogatási forrásokat, a marketing alapjait, valamint egyéb, a cégalapításhoz 

nélkülözhetetlen ismereteket is elsajátíthatnak. 

 

Kárpátaljai delegáció Közép-Európa legnagyobb ifjúsági szervezetének 
tisztújításán 
2017. május 22. – Kárpátinfo 

Több mint 400 fiatal, köztük az ország különböző pontjairól érkezett több, mint 300 küldött 

vett részt a Fidelitas XIV. Tisztújító Kongresszusán május 20-án, Székesfehérváron. Böröcz 

László, a Fidelitas elnöke arról beszélt, hogy a Fidelitas elmúlt két éve az építkezés jegyében 

telt, több mint negyven csoport alakult, és ezernél több új tag lépett be. A rendezvényen részt 

vett Fábián Beáta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnökségi 

tagja is. 

 

Tiszta Kárpátalja Tiszaásványban is 
2017. május 22. – Kárpátinfo 

Tiszaásványban május 13-ára volt meghirdetve a Tiszta Kárpátalja – Környezettisztasági 

Program, amelyet sajnos a rossz időjárási körülmények miatt egy héttel el kellett halasztani. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=333634
https://www.magyarszo.rs/hu/3376/vajdasag_obecse/165443/Vállalkozásindítási-képzés-fiataloknak.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/karpataljai-delegacio-kozep-europa-legnagyobb-ifjusagi-szervezetenek-tisztujitasan
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/karpataljai-delegacio-kozep-europa-legnagyobb-ifjusagi-szervezetenek-tisztujitasan
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/tiszta-karpatalja-tiszaasvanyban
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Így május 20-án gyűlt össze a helyi közösség, hogy szebbé tegye környezetét. Az időjárási 

körülmények kedvezőek voltak, ezért semmi akadálya nem volt a közös munkának. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 22. – Kossuth Rádió 

 

Táblák a magyar nyelv védelmében - helytelen magyarsággal? – A kárpátaljai 

magyar érdekvédelmi szervezetek tiltakoznak 

Nyilatkozatban ítélte el hétvégi választmányi ülésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség azt, hogy a napokban ismeretlenek a kárpátaljai magyarság elleni provokáció 

céljából magyar autonómiát sugalló táblákat helyeztek ki a Beregszászi és a Nagyszőlősi járás 

területén. A magyar érdekvédelmi szervezetek felszólították az ukrán hatóságokat a tettesek 

felkutatására és megbüntetésére. 

 

1 millió aláírás 1 év alatt – Bonchidán ünnepélyes keretek között indították a 

kampányt 

Nemcsak egymillió aláírást gyűjtene össze, hanem ki is dolgozná az európai kisebbségvédelmi 

jogszabályokat az Európai Kisebbségek Föderatív Uniója, a FUEN.  Ezt a Minority SafePack 

európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési kampányának indításakor jelentették be 

pénteken este Bonchidán. A részletekről Kelemen Hunort, az RMDSZ és Vincze Lorántot, a 

FUEN elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Őrizd a várat! Ez volt a mottója a hétvégi Református Egység fesztiválnak 

Nagyváradon 

Őrizd a várat! Ez volt a mottója a hétvégi Református Egység fesztiválnak Nagyváradon. A 

több ezer résztvevő a reformátusok egysége mellett a reformáció 500. évfordulóját is 

ünnepelték. Az egész napos rendezvénysorozat vendégei voltak a kárpát-medencei püspökök. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-22_18:30:00&ch=mr1
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A hétvégén zárta kapuit az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár 

A hétvégén zárta kapuit az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, a Nyugat Balkán 

legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítása. A Határok nélkül riportere vajdasági 

és erdélyi kiállítók standjainál nézett körül. 

 

Urmánczy Nándor 1990 után viszont a maroshézvízi magyarság 

összetartozásának szimbóluma lett 

Maroshévíz, régi nevén Oláhtoplica, hajdan Maros-Torda vármegyéhez tartozott. A 

Gyergyószentmiklóstól mintegy 30 km-re fekvő város ma Hargita megye északi kisrégiójának 

központja, ahol 2002-ben 4000-nél több magyar élt, mára ezerrel apadt a magyar közösség 

lélekszáma. Itt született Urmánczy Nándor, a 20. század első felének jeles magyar politikusa, 

akiről 1945 után nem volt illendő beszélni sem Erdélyben, sem Magyarországon. 1990 után 

viszont a maroshézvízi magyarság összetartozásának szimbóluma lett. Lassan feléledtek a 

magyar emlékhelyek, létrejött a nevét viselő közművelődési egyesület, és évente megtartják az 

Urmánczy Napokat. Az idei, jubileumi rendezvényen készült a Határok nélkül riporterének 

összeállítása, amelyben arra is magyarázatot kapunk, hogy a történelem hogyan köti össze 

Maroshévízt és Csepelt. 

 

Szombaton és vasárnap rendezték meg a 20. Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 

Szupermaratont 

Szombaton és vasárnap rendezték meg a 20. Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaratont, 

Kerékpáros és Görkorcsolyatúrát. Ez a régió legnagyobb határon átnyúló tömegsport 

rendezvénye, amely nemcsak igazolt versenyzőknek, hanem amatőr sportolóknak szól. Sőt, 

ők vannak többségben a kétszer száz kilométeres távon. Évről évre növekszik a résztvevők 

száma, így idén is rekordot  döntött a több mint 1500 nevezés. A rajthoz állók között volt a 

Határok nélkül aradi munkatársa is, aki a kerékpárosok mezőnyében szerepelt, és ha nem is 

menet közben, de a kötelező pihenőket kihasználva készítette a verseny hangulatát visszaadó 

beszámolóját a jubileumi Szupermaratonról. 

 

 


