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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Benyújtotta az RMDSZ az anyanyelvhasználatot kiterjesztő törvénymódosítási 
javaslatát 
2017. május 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, MTI, 

hirado.hu 

A RMDSZ kedden benyújtotta a bukaresti parlamentben a közigazgatási törvényt módosító 

javaslatát, mellyel az anyanyelvhasználati jogokat kívánja bővíteni. A javasolt 

törvénymódosítás a jelenlegi húsz százalékról tíz százalékra csökkentené azt a küszöbértéket, 

amely fölött egy kisebbség tagjait anyanyelvhasználati jog illeti meg a helyi közigazgatásban. 

A javaslat egy alternatív küszöböt is bevezetne, hogy a nyelvhasználati jogokat az arányukban 

kicsi, de létszámuk alapján mégis jelentős kisebbségi közösségek is élvezhessék. Az RMDSZ 

ugyanakkor szankciók törvénybe iktatását is javasolja, melyekkel azokat az 

önkormányzatokat lehetne sújtani, amelyek nem tartják tiszteletben a nyelvhasználati 

jogokat. 

 

Szili Katalin: Brüsszelnek az őshonos kisebbségekkel is foglalkoznia kellene 
2017. május 23. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

A Minority SafePack jó lehetőség arra, hogy tükröt tartsunk Brüsszel elé, hogy ne csak a 

bevándorlókkal foglalkozzon, hanem az őshonos kisebbségekkel is – jelentette ki Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott kedden a felvidéki Bősön, ahol részt vett a Magyar Közösség Pártja 

(MKP) önkormányzati és közigazgatási tanácsának ülésén. Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízottként először találkozott a felvidéki magyar párt tavaly megválasztott új vezetésével. 

Tájékozódott arról, mennyire fér hozzá a helyi magyarság az oktatáshoz és a kultúrához, 

miként halad a felkészülés a Szlovákiában ősszel sorra kerülő megyei választásokra, 

érdeklődött a múlt héten bejelentett Minority SafePack európai polgári kezdeményezés 

támogatására indított aláírásgyűjtésről. A Felvidéken jelenleg az aláírásgyűjtés előkészítése és 

a szlovák belügyminisztériummal ezzel összefüggésben folytatott egyeztetés zajlik, maga az 

aláírásgyűjtés ennek lezárulta után, várhatóan még a nyáron megindulhat - mondta az MTI 

kérdésére Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke. 

 

Hennagyij Moszkal: Moszkvának nem sikerült megrontania az ukrán-magyar 
viszonyt Kárpátalján 
2017. május 23. – MTI, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, bumm.sk 

Az ukránok és magyarok baráti viszonya Kárpátalján erősebbnek bizonyult a "Moszkva által 

kitervelt gyanúsítgatásnál" -  jelentette ki kedden Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye 

kormányzója azzal kapcsolatban, hogy a múlt hét végén ismeretlenek provokatív céllal a helyi 

magyar közösséget szeparatista színben feltüntető táblákat helyeztek el két magyarlakta 

járásban. Az ukrajnai megye vezetője Moskal.in.ua személyes honlapján tett bejegyzésében 
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azt írta: az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Kárpátalja megyei főosztályának munkatársai 

azonosították azoknak a személyeknek egy részét, akik - mint állította -  a múlt héten részt 

vettek az "orosz titkosszolgálatok által Kárpátalján szervezett provokációban". A hivatal az 

ügyben Ukrajna területi integritásának sérthetetlensége elleni bűncselekmény címén indított 

eljárást - tette hozzá. 

 

Szijjártó: Románia felől nő a migrációs nyomás 
2017. május 23. – Krónika, MTI 

Egy év alatt 70 százalékkal nőtt a Romániába érkező illegális bevándorlók száma, jelentette ki 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kedden. A magyar kormány, ha kell, 

megteszi a szükséges lépéseket. A magyar külgazdasági és külügyminiszter kedden az M1 

aktuális csatornának elmondta: idén eddig több mint ezer migráns lépett be Romániába, míg 

tavaly ugyanebben az időszakban körülbelül 600. Ha a magyar kormány úgy látja, hogy 

Románia felől nő a migrációs nyomás, megteszi a szükséges intézkedéseket, például kerítést 

épít – idézte az MTI Szijjártó Pétert. 

 

Ők jelöltették magukat MIÉRT-elnöknek 
2017. május 23. – maszol.ro, transindex.ro 

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

küldöttek új elnököt választanak a szervezet élére. Segíteni a fiatalokat az önmegvalósításban, 

politikai iskola kialakítása, szakmaiság erősítése a MIÉRT-ben – ezek a kulcsgondolatai 

Talpas Botond elnökjelölt programjának. Az MIÉRT Külügyi kabinetjének vezetője, a 

szervezet alelnöke célja, hogy "az erdélyi magyar fiataloké legyen a társadalom 

legversenyképesebb csoportja". A Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöksége egyöntetűen Oltean 

Csongor HÁRIT elnök, Kovászna Megye Tanácsa önkormányzati képviselőjének jelölését 

támogatta az elnöki tisztségre. Elnöknek jelöltette magát az ifjúsági szervezet irodavezetője, 

Tamás Réka. Jelölési programjában 3 fontos alapelvet fogalmazott meg. Kiemelte a 

kontinuitás hosszútávú fontosságát, a következetes lépések ésszerűségét és az innovációt egy 

ifjúsági szervezet életében. 

 

A kormányfő lándzsát tört a decentralizáció mellett 
2017. május 23. – maszol.ro, Krónika 

A decentralizáció egy olyan terv, amely működhet és működnie kell, nyilatkozta kedden Sorin 

Grindeanu miniszterelnök, majd hozzátette, a megoldásokat nem kell más problémákkal 

együtt elásni. „Az alkotmánybíróság elutasította egyszer a decentralizáció tervezetét, azonban 

azóta sok év eltelt és nem történt semmi. (...) Nem áll szándékunkban így hagyni a dolgokat. 

A megoldásokat nem kell más problémákkal együtt elásni. A decentralizáció egy olyan terv, 

amely működhet és működnie kell” – nyilatkozta Grindeanu a megyei tanácsok egyesületének 

országos gyűlésén. 
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Egyetlen jelölt indul a madéfalvi időközi választáson 
2017. május 23. – szekelyhon.ro 

Csibi József, a madéfalvi RMDSZ jelöltje az egyedüli, aki indul a június 11-ei időközi 

választáson a madéfalvi polgármesteri tisztségért. Habár versenyhelyzet nem lesz – mivel az 

MPP és az EMNP nem indít saját jelöltet –, arra bátorítanak minden helyit, hogy vegyenek 

részt a szavazáson. Szentes Csaba, a helyi RMDSZ vezetője, a korábbi polgármester esetében 

a feddhetetlenségi ügynökség korábban összeférhetetlenséget állapított meg, emiatt pedig 

három évre eltiltották a közügyektől. 

 

Megbeszélésen vesz részt Marosvásárhelyen a Vatikán romániai nagykövete a 
katolikus gimnázium ügyében 
2017. május 23. – szekelyhon.ro 

A Keresztelő Szent János plébánia épületébe hívja munkamegbeszélésre a Római Katolikus 

Státus Alapítvány és a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium szülői 

bizottsága az iskola ügyében érintett intézmények képviselőit – számol be a Vasárnap hetilap 

online kiadása, a romkat.ro. A meghívóban szerepel, hogy a találkozón részt vesz Miguel 

Maury Buendía érsek, a Szentszék romániai apostoli nunciusa. A szülőkkel való május eleji 

megbeszélésén az apostoli nuncius azon túl, hogy ígéretet tett arra, hogy közbenjár az ügyben, 

kilátásba helyezte azt is, hogy amennyiben nem oldódik meg a helyzet, Marosvásárhelyre is 

elmegy találkozni az illetékes intézmények képviselőivel. Ez történik meg a szülők kérésére, 

május 31-én – nyilatkozta a Vasárnap megkeresésére Holló László, a Státus alapítvány 

igazgatótanácsának elnöke. 

 

Szakértők szerint a tanárképzést és az iskolák presztízsét is erősíteni kellene  
2017. május 24. – Krónika 

Szakemberek szerint a tanárképzést és a kisebb iskolák presztízsét is erősíteni kellene annak 

érdekében, hogy javuljon a romániai magyar nyelvű oktatás színvonala. Egy frissen közzétett, 

az elmúlt öt év képesség- és érettségi vizsgáinak eredményeit összevető kutatás szerint 

ugyanis a magyar nyelven tanuló diákok eredménye folyamatosan és konstans módon 

elmarad az országos átlagtól. Barna Gergő szociológus, a kutatás vezetője lapunknak 

elmondta: az országos szintű beavatkozások nem elegendők, „külön erőfeszítések kellenek a 

kritikus pontokon”. 

 

Minority SafePack: nyár elején kezdődik az aláírásgyűjtés a Felvidéken 
2017. május 23. – hirek.sk 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN a hétvégén kolozsvári kongresszusán 

jelképesen útnak indította azt az európai aláírásgyűjtő akciót, amelynek célja 1 millió 

támogató aláírást szerezni a szervezet által kidolgozott kisebbségvédelmi 

intézkedéscsomaghoz, a Minority SafePack-hez. Emellett a kelet-európai kisebbségekkel 

szembeni jogtiprásokkal is foglalkozott a FUEN közgyűlése. A küldöttek a romániai és 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/egyetlen-jelolt-indul-a-madefalvi-idokozi-valasztason
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megbeszelesen-vesz-reszt-a-marosvasarhelyen-vatikan-romaniai-nagykovete-a-katolikus-gimnazium-ugyeben
http://www.hirek.sk/belfold/20170522205950/Minority-SafePack-nyar-elejen-kezdodik-az-alairasgyujtes-a-Felvideken.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 24. 
4 

szlovákiai magyarok anyanyelvhasználatáról határozatot fogadtak el, jogi garanciákat 

sürgetve a kisebbségek anyanyelvhasználatának biztosítására. A FUEN-kongresszuson 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke, Csáky Pál, a párt európai 

parlamenti képviselője és Berényi József, az MKP országos elnökségi tagja, Nagyszombat 

megye alelnöke vett részt. Az aláírásgyűjtés felvidéki koordinátora Berényi József lesz. 

A kolozsvári tanácskozás döntéseiről, az aláírásgyűjtés részleteiről és az elfogadott határozat 

várható következményeiről őt kérdezte a hirek.sk. 

 

A Szenci járásban is növekedett a magyar iskolába íratott gyerekek száma 
2017. május 23. – hirek.sk 

A Szenci járásban most biztatóbbak az adatok, mint két-három éve voltak. A járás magyar 

iskoláiba az idén áprilisban 50 diákot írattak be, vagyis számuk a 2012-ben beíratott 29 

diákhoz képest csaknem megduplázódott. 

 

Valamiféle autonómia 
2017. május 23. – Tokár Géza – Új Szó 

Ahhoz képest, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap a következő évtizedre meghatározhatja a 

felvidéki magyar civil szféra fejlődésének anyagi kereteit, a tervezet elfogadását minimális 

nyilvános vita kísérte. Ezért nincs mit csodálkozni azon, hogy a kibeszéletlenség miatt utólag 

egyre többen próbálják az alapot a kulturális autonómia megnyilvánulásaként értelmezni – 

miközben a gyakorlatban kevés köze van ahhoz. 

 

Orbán-napi rendezvények Palicson 
2017. május 23. – Pannon RTV 

Orbán-napi rendezvényeket tartanak Palics 555. évfordulója alkalmából csütörtöktől 

vasárnapig. Az első napon kiállításmegnyitót és könyvbemutatót tartanak a Vigadó 

konferenciatermében. Pénteken este kezdetét veszi a Folk Music Fest népzenei fesztivál. 

Szombaton tartják a palicsi borünnepet, amikor borászok, pálinka- és sajtkészítők állítják ki 

termékeiket. A 2017. évi Orbán-napok ünnepélyes megnyitóját szombaton 11 órától tartják. 

Emellett a négy nap alatt lesz kispályás labdarúgó torna, kézműves és sakkos foglalkozások 

gyerekeknek, látványetetés a Palicsi Állatkertben és fellép a Palicsi Színjátszó Grund is. 

  

Olvasókör a szabadkai Népkörben 
2017. május 23. – Pannon RTV 

Első ízben szervezett Olvasókört a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ. Az esten 

Ágoston Pribilla Valéria nyugalmazott magyartanár beszélgetett Káich Katalinnal. A 

professorix emerita szenvedélyes utazó, élményeit, kalandjait ismerhették meg az érdeklődők. 

Mint mondta, egykori tanárainak köszönheti azt, hogy megszerette a földrajzot, a történelmet 

és az egzotikus országok megismerése utáni vágyat. Ezek után érthető, hogy az 

Oroszországban található Bajkál-tó sem véletlenül került az úti célok közé. 
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Ülésezett a Vajdasági Parlament 
2017. május 23. – Pannon RTV 

A közegészségügy aktuális kérdéseit és a Vajdasági Fejlesztési Alap munkájáról szóló jelentést 

vitatták meg. Az ellenzék felhívta a figyelmet az ivóvíz fokozott minőségi ellenőrzésének 

fontosságára valamint arra, hogy az egészségügyben tervezett újításokat ne csupán az újvidéki 

székhelyű intézményekre terjesszék ki. Az illetékes tartományi parlamenti bizottságok 

jelentései alapján a tartományi képviselők az ülésen megvitatták az egészségügyben tervezett 

újításokat. A Szerb Haladó Párt a napirendi pontok helyett inkább az Alkotmánybíróság 

május 22-i döntését tartotta fontosnak véleményezni, miszerint a Vajdasági Tudományos 

Akadémia megalapítása ellentétben áll Szerbia Alkotmányával. 

  

Belgrádban tárgyaltak a kormány és a nemzeti tanácsok képviselői 
2017. május 23. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Oktatás, tájékoztatás és a kisebbségi akcióterv megvalósítása volt a központi témája a szerb 

kormány illetékesei, valamint a nemzeti tanácsok képviselői közötti beszélgetésen kedden 

Belgrádban – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

A Szerbiában működő nemzeti kisebbségek képviselői Ana Brnabićtyal, az államigazgatási és 

helyi önkormányzati miniszterrel tárgyaltak. A találkozón nyitottság volt tapasztalható és 

lehetőség volt a kérdések és problémák megoldására is. A jövőben közvetlenül a 

miniszterekkel tudják az MNT, illetve a többi nemzeti kisebbség legidőszerűbb problémáit 

megtárgyalni. 

  

Nagybecskerek: Megújul, átalakul az egykori zárda épülete 
2017. május 23. – Vajdaság Ma 

Első alkalommal tartottak sajtótájékoztatót a Boldogasszony Iskolanővérek által egykor 

működtetett nagybecskereki zárda épületének sorsáról. Ennek az épületnek az utóbbi 

évtizedekben igencsak hányatatott sorsa volt. Két középiskola is ideig-óráig birtokolta a 

termeit, de felújítására semmit sem költöttek. A vagyon-visszaszármaztatás után egy új 

remény látszott körvonalazódni. Eddig csak találgatások folytak, hogy milyen jövőt 

biztosítanak az impozáns épületnek, a keddi sajtótájékoztatón pedig nyilvánossá is vált: a 

magyarságot szolgálja majd. A néhai zárda épületének megvásárlására, felújítására, 

átalakítására a Magyar Kormány 650 millió forintot hagyott jóvá, és a tervek szerint a jövő év 

augusztusára készülne el teljesen, és akkor adnák át rendeltetésének. 

  

Konzuli fogadónapot tartottak Magyarkanizsán 
2017. május 23. – Pannon RTV 

A tavasz utolsó nyílt konzuli fogadónapját tartották ma délelőtt Magyarkanizsán. A szabadkai 

magyar főkonzulátus nevében Szegedi Piroska konzul 145 honosítási kérelmet vett át a 

polgároktól. Magyarkanizsán legközelebb szeptemberben tartanak konzuli fogadónapot. A 

konzulasszony arra hívta fel a magyarkanizsai, már magyar állampolgárok figyelmét, hogy ne 

feledkezzenek meg a jövő évi magyarországi parlamenti választásokra való regisztrációról, 
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mert anélkül nem vehetnek részt a voksoláson. A regisztrálást elvégezhetik a Magyar 

Választási Iroda honlapján vagy a főkonzulátuson kérhető adatlapon is. Tájékoztatott arról is, 

hogy május 21-e óta a szabadkai főkonzulátuson működik a magyar elektronikus személyi 

igazolványok igénylésére kialakított e-sziget nevű szolgáltatás is. 

 

Magyar cég adományozott táblagépeket az ungvári egyetem magyar 
intézetének 
2017. május 23. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja 

Értékes számítástechnikai eszközöket - 15 táblagépet - adott át térítésmentesen az Ungvári 

Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézetének a 

magyarországi Invitech Megoldások Zrt. kedden a kárpátaljai megyeszékhelyen. Az 

informatikai eszközöket a magyarországi cég nevében Vida László, az ungvári magyar 

főkonzulátus konzulja nyújtotta át az UNE Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézete 

(korábbi nevén Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Kar) tudományos 

tanácsának ülésén. A konzul hangsúlyozta, a táblagépek jól kiegészítik azokat a fejlesztéseket, 

amelyek az utóbbi egy évben történtek a magyar állam támogatásával. 

 

2016-ban is felfelé íveltek a gazdasági mutatók 
2017. május 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az AJPES az éves beszámolók alapján közzétette a muravidéki gazdasági társaságok, a 

vállalkozók és a szövetkezetek tavalyi ügyvitelének mutatóit. Az adatok továbbra is 

eredményekre utalnak. A gazdasági társaságok nettó 60,9 millió euró, a vállalkozók nettó 

16,4 millió euró tiszta nyereségre tettek szert. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 23. – Kossuth Rádió 

 

A romániai magyarság ügyeivel foglalkozó albizottság kihelyezett ülése 

Sepsiszentgyörgyön 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/23/magyar-ceg-adomanyozott-tablagepeket-az-ungvari-egyetem-magyar-intezetenek
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/23/magyar-ceg-adomanyozott-tablagepeket-az-ungvari-egyetem-magyar-intezetenek
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174473001
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-23_18:30:00&ch=mr1
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A román képviselőház Emberjogi, nemzeti kisebbségi és egyházügyi bizottságán belül létrejött 

egy, a romániai magyarság ügyeivel foglalkozó albizottság, Kultsár Terza József Magyar 

Polgári párti képviselő kezdeményezésére. Az albizottság szerdán Sepsiszentgyörgyön tartja 

kihelyezett ülését, találkoznak a székelyföldi elöljárókkal és civil szervezetek képviselőivel, 

hogy a helyszínen tájékozódjanak a magyar problémákról. A Határok nélkül riportere arról 

érdeklődött a kezdeményező magyar képviselőtől, hogy mi lesz a holnapi ülés napirendjén. 

 

Egy évig koordinálja a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács a szerbiai kisebbségek 

ügyeit. 

Szerbiában ma ülésezett a köztársasági kisebbségi tanács, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács 

ismertette az elkövetkező egy évre vonatkozó elképzeléseit. Ugyanis egy évig a magyar 

országos kisebbségi önkormányzat fogja ellátni a nemzeti tanácsok koordinátori feladatkörét. 

Erről kérdezte Hajnal Jenőt, az MNT elnökét a Határok nélkül munkatársa. 

 

 

Testvérvárosi megállapodást írt alá Budapest főpolgármestere és Beregszász 

polgármestere 

Testvérvárosi megállapodást írt alá Budapest főpolgármestere és Beregszász polgármestere, 

Tarlós István és Babják Zoltán, a beregszászi városnapok alkalmával. A Határok nélkül 

riporterének mikrofonja előtt elsőként Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét halljuk. 

 

A magyar kormány támogatásával 11 főre emelkedik a vajdasági falugazdák 

száma 

Bő tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg az igény a vajdasági magyar gazdatársadalomban, 

hogy magyarországi mintára a Délvidéken is jó volna létrehozni a falugazdász hálózatot. Az 

észak-bácskai magyar tömbben eddig négy önkormányzatban működött falugazdász. A 

magyar kormány támogatásával 11 főre emelkedik a vajdasági falugazdák száma. Ami 

újdonság, hogy mostantól a Bánátban is jelen lesznek.  

 

A román tanügyminisztérium által elismert és támogatott tantárgyversenyek 

között idén először rendezték meg a magyarságtörténeti olimpiát 

A román tanügyminisztérium által elismert és támogatott tantárgyversenyek között idén 

először rendezték meg a magyarságtörténeti olimpiát. A hatodik-hetedik osztályos diákok 

számára szervezett csíkszeredai országos döntő után a kisebbségi oktatásért felelős bukaresti 

államtitkár, Király András elmondta, hogy biztosított a verseny jövője, és a következőkben 

helytörténeti jellegű kérdésekkel is bővíteni szeretnék a feladványokat.   



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 24. 
8 

 

A máramarosi Técsőn elkezdődött az egykori magyar sírkert rendbetétele 

A máramarosi Técsőn elkezdődött az egykori magyar sírkert rendbetétele. A munkálatokat 

végző magyarországi Vigyázók Egyesület a Bethlen Alap támogatásával emlékparkot hoz létre 

a területen. A városközpontban fekvő régi református és római katolikus temető rendkívül 

elhanyagolt állapotban van, a terület rendbetétele Hangácsi István, a vigyázók elnöke szerint 

nemzetpolitikai okból is fontos, hiszen a pravoszláv egyház többször kísérletet tett a temető 

elvételére, hogy templomot építsen.  

 

Ráday Pál születése 340. évfordulójának méltó megünneplésére készülnek a 

losonciak 

A técsői temető után - amiből majd emlékpark lesz - most a felvidéki Losonc temetőjenek 

Ráday kriptájáról lesz szó. Ráday Pál egyike volt a legelső könyvgyűjtőknek, ő vetette meg a 

híres Ráday-könyvtár alapját. Énekei, melyeket Szenczi Molnár Albert zsoltárainak 

formájában szerzett, a protestáns énekköltészetet új hangokkal gazdagították. Ráday Pál 

Losoncon született, és a felvidéki városban nyugszik. Születésének 340. évfordulójának méltó 

megünneplésére készülnek a losonciak azzal is, hogy az omló-romló Rádyai kriptát felújítják.  

 

Fergeteges, hajnalig tartó táncházat tartottak a délvidéki Muzslyán 

Fergeteges, hajnalig tartó táncházat tartottak a délvidéki Muzslyán, a táncház világnapja 

alkalmából. Közép-Bánát szinte minden magyarlakta településéről érkeztek fiatalok, idősek 

egyaránt. Gyerekeknek szánt programmal indult a rendezvény, majd később csatlakoztak a 

fiatalok és a felnőttek is. 

 
 


