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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Máramarosi egyházi intézmények felújítását támogatja a magyar kormány 
2017. május 24. – Krónika, MTI, hirado.hu 

A magyar kormány kilencvenöt millió forinttal támogatja a nagybányai Németh László-

líceum leendő épületének felújítását és hétmillió forinttal a katolikus egyház 

máramarosszigeti közösségi házának felújítását – közölte Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi 

és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az MTI-vel. Az MTI-nek telefonon 

nyilatkozó államtitkár elmondta: Schönberger Jenő szatmári római katolikus püspökkel 

végiglátogatja Erdélyben azokat a helyeket, ahol a többnyire kisebbségben élő magyarság 

megmaradását nagy mértékben tudják támogatni az egyházak az iskolarendszeren, a 

fogyatékkal élők fejlesztésén és hitéleti tevékenységükön keresztül. 

 

Kövér László: a nemzeti önbecsülés győzelemre segítése is célja a 
hungarikumokról szóló törvénynek 
Budapest, 2017. május 24. – MTI, Híradó, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Lokál, Magyar Idők, 

444.hu, Gondola.hu 

Az Országgyűlés által 2012-ben elfogadott, a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló törvénnyel a nemzeti kishitűség és a nemzeti önbecsülés történelmi 

viadalában az utóbbi győzelmét szerették volna elősegíteni - jelentette ki Kövér László 

házelnök szerdán az Országházban tartott Hungarikumok Klubja rendezvényen. "Azt 

kívántuk, hogy a nemzeti önbecsülés a mi időnkben ne csak csatákat nyerjen, hanem a 

háborút is megnyerje a nemzeti kishitűséggel szemben" - fogalmazott. Hozzátette, hogy 

"ebben a hosszú ideje zajló háborúban nemcsak a magyarság önbecsülése, hanem az 

értéktudata is tét". 

 

Szili: Brüsszelnek nemcsak a bevándorlókkal, hanem az őshonos kisebbségekkel 
is foglalkoznia kellene 
2017. május 24. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk, korkep.sk 

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. 
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Tamás Sándor: komolyabban kell venni a civileket 
2017. május 24. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Úgy tűnik, a román kormány el akarja engedni a civil szervezetek kezét, nem veszi komolyan 

azt a szolgálatot, amit ezek a szervezetek végeznek, gyakran önkéntesen – hívta fel a figyelmet 

Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke azon a sajtótájékoztatón, melynek 

keretében a civilek által benyújtott támogatásokat ismertették. „Az év elején áldatlan helyzet 

alakult ki, hiszen a kormány már tavaly szerződést kötött a nonprofit szervezetekkel a 

szociális szolgáltatások finanszírozására, a megígért pénzt januárban folyósította, majd 

februárban leállította a támogatást, és márciusban is csak 75 százalékban adta meg, amiatt 

főleg az otthoni beteggondozás került veszélybe” – emlékeztetett a tanácselnök, 

meggondolatlannak, felelőtlennek nevezve a kormány döntését. 

 

A Hargita megyei prefektus felszólította a polgármestereket, hogy előzzék meg 
az erőszakos cselekedeteket  
2017. május 24. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Hargita megye prefektusa, Adrian Jean Andrei figyelmeztette szerdán a megye 

polgármestereit, hogy hozzanak intézkedéseket az antiszociális cselekedetek megelőzése 

érdekében, tekintetbe véve, hogy az elmúlt időszakban több településen is feszültségek voltak 

a roma és a magyar közösségek közt. "Figyelmeztettem a megye polgármestereit, hogy 

kezeljék korrektül, illetve próbálják meg elejét venni azoknak az eseményeknek, amelyek 

társadalomellenes cselekedetekig fajulhatnak, és veszélyt jelenthetnek a közbiztonságra, az 

emberek életére vagy testi épségére, ahogyan azt az elmúlt években és az utóbbi időben 

tapasztalhattuk" - nyilatkozta az AGERPRES hírügynökségnek Adrian Jean Andrei prefektus.  

 

Magyar rezidensorvos Kolozsváron: Volt olyan magyar beteg, aki azt kérte, 
beszéljünk románul 
2017. május 24. – maszol.ro 

Kihirdette pénteken Klaus Johannis államfő a kórházakban magyarul törvénymódosítást, 

amely 2018-tól lép életbe. Az RMDSZ javasolta jogszabály arra kötelezi a kórházakat és a 

szociális intézményeket, hogy magyarul tudó személyzetet alkalmazzanak ott, ahol a magyar 

lakosság számaránya eléri a 20 százalékot, illetve az ötezer főt. Virág Tímea Helga első éves 

plasztikai sebészrezidenssel, a kolozsvári rehabilitációs kórház orvosával arról beszélgetett a 

maszol.ro, mennyire könnyíti meg az életüket a jogszabály. 

 

Pünkösdre hangolják a most kezdődő 13. Hargitai Megyenapokat 
2017. május 24. – maszol.ro 

Csütörtökön veszi kezdetét a tizenharmadik alkalommal megszervezett Hargitai Megyenapok. 

A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó programsorozat június 4-én ér véget. A 
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rendezvénysorozat célja, hogy Hargita megye területén, ahol ebben az időszakban fordul meg 

a legtöbb turista, egyetlen programcsomagba gyűjtse össze az ilyenkor aktuális eseményeket. 

 

Tizennégy Hargita megyei fiatal szeretne csendőr lenni 
2017. május 24. – maszol.ro 

Még két napig, május 26-ig jelentkezhetnek csendőrnek azok a fiatalok, akik ebben a 

szakmában látják a jövőjüket. A belügyminisztérium, valamint a védelmi minisztérium 

felsőoktatási intézményeibe eddig 14 Hargita megyei fiatal nyújtotta be a jelentkezési 

iratcsomóját. A csendőrségen továbbra is várják a jelentkezőket, akik több intézmény közül 

választhatnak. 

 

„Az alkotmánymódosítás ugyanolyan diszkrimináció, mint a magyarok ellen 
irányuló jogsértés” 
2017. május 24. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Az alkotmánymódosítás nem a hagyományos családot védi, hanem az azonos neműek 

házasságának ellehetetlenítését szolgálja - olvasható a Jogvédő Csoport az Identitás 

Szabadságáért közleményében, mely szervezet korábban a magyar anyanyelvhasználatért állt 

ki. "A Koalíció a családért kezdeményezése, miszerint foglalják alkotmányba, hogy a család 

egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon alapul, nem a 

heteroszexuálisok jogát védi, hanem a homoszexuális párok ellen irányul. Ezt hívjuk 

diszkriminációnak" - írják. 

 

Botrány a díszpolgár személye körül 
2017. május 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

Lucian Chiriac ügyvéd és Ferencz László egyetemi docens vehette át Marosvásárhely 

díszpolgári címét kedden este a Kultúrpalotában. A városnapokon átadott kitüntetés kisebb 

felháborodást okozott, hiszen Kincses Előd azzal vádolja jogász kollégáját, hogy 1990 

márciusában, fiatal ügyészként döntő szerepet játszott Cseresznyés Pál kirakatperében. 

Chiriac határozottan elutasította a vádakat. 

 

Diszkriminatív beiskolázás 
2017. május 25. – Krónika 

A 2017/2018-as tanévre vonatkozó Maros megyei beiskolázási terv hátrányosan érinti a 

magyar diákokat és ezáltal a közösséget – hívta fel a figyelmet Biró Zsolt Maros megyei 

parlamenti képviselő, aki írásban fordult az oktatásügyi minisztériumhoz, és a tanfelügyelőt 

is tárgyalni hívta. Rámutatott: a 8. osztályt magyar tagozaton elvégző diákok 15 százaléka 

nem folytathatja a tanulmányait magyar nyelven a beiskolázási terv szerint, míg a román 

tagozaton ez az arány 105 százalékos. 

 

Európai nemzetiségi jogvédők Kolozsváron 
2017. május 25. – Borbély Tamás – Figyelő 
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Kolozsvár és a bonchidai Bánffy-kastély volt pár napig az európai őshonos nemzeti 

kisebbségek központja. A 32 ország mintegy 90 etnikai szervezetét összefoglaló Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) tartotta kongresszusát és indította útjára 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezését. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. május 25-i számában olvasható) 

 

 

Kevesebb a magyar iskolába íratott elsősök száma a Kassa-vidéki járásban 
2017. május 24. – hirek.sk 

A Kassa-vidéki járásban szeptembertől 50 magyar kiselsőssel kevesebb lesz, mint tavaly. 

Legalábbis a beíratási adatok szerint, amik nyár végére sokszor még változnak. A 7 magyar 

iskolába összesen 124 gyermeket írattak be. A járásban az elmúlt két évtizedben két teljes 

szervezettségű magyar és számos kisiskola szűnt meg. A járásban már csak Péderben és 

Alsóláncon működik önkormányzati fenntartású kisiskola. Emellett óriási pozitívumként 

lehet értékelni, hogy létesült két egyházi oktatási intézmény. 

 

 

 

Iskolabusz-projekt: Reflektorfény után a hétköznapok valósága 
2017. május 24. – Körkép 

Vajkáról egy gyerek utazik az iskolabusszal az oroszvári szlovák iskolába, miközben tizennégy 

magyar diák állami busszal ingázik Bősre, a szomszédos Nagybodakról ugyanennyien. 

 

Az MKP megnevezte újabb megyefőnök-jelöltjét 
2017. május 24. – Körkép, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja Érsekújvári járási konferenciája Farkas Ivánt jelölte a párt 

megyefőnök-jelöltjének Nyitra megyében. Nagyszombat megye után, ahol Berényi József 

indulása várható, így Nyitra megyében is önálló megyefőnök-jelöltet állít a magyar párt. Az 

MKP főleg az érsekújvári és a párkányi választási körzet magyar választóira számíthat. 

 

Slota teremtette, Danko kapitány teszi tönkre Bugárt 
2017. május 24. – hirek.sk 

Úgy fest, hogy Robert Fico korábbi koalíciós partnereihez hasonlóan a Most-Hidat is kikíséri 

a politikai történelem szemétdombjára. Az eltérés mindössze abban áll majd, hogy míg 

Vladimír Mečiar és Ján Slota személyes botrányaikra fizettek rá, addig Bugárt Kaliňák és 

Danko kapitány temetik majd el – fogalmaz írásában Arpád Soltész publicista a Noviny.sk 

internetes portál hasábjain. Írását tartalmi változtatások nélkül közölte a hirek.sk. 

 

Bugár üzleti álmai valóra válnak, a politikában viszont kudarcot vall 
2017. május 24. – Felvidék Ma 
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Dag Daniš, az Aktuality.sk kommentátora szerint Bugár családi vállalkozása remekül megy, a 

politikában azonban úgy tűnik, csődöt mond. Megérdemelten, fűzi hozzá az újságíró.  Bugár 

Most-Hídja szorosan 5 százalék körül mozog, s ha ilyen tempóval halad tovább, néhány 

hónapon belül a parlamenti küszöb alá kerül. Bugárék ellenfele, az MKP, ellenkezőleg, 

növekvő tendenciát mutat, de nem ez Bugár pártjának legfőbb gondja. Daniš szerint Bugár 

számára további csapás, hogy megrekedt a mentőterve – az MKP-val való politikai 

(választási) egyezség, amire már egy éve kétségbeesetten törekszik. Sikertelenül. 

 

Ravasz: A Most-Híd Bugár Béla távozásával sem szűnik meg 
2017. május 24. – Körkép, Új Szó 

A Most-Híd nem szűnik meg, ha egyszer Bugár Béla távozik a pártból – legalábbis így 

gondolja Ravasz Ábel (Most-Híd) romaügyi kormánybiztos, aki örülne, ha Bugár soha sem 

távozna a pártból. Arra a kérdésre, hogy Bugár esetleges távozása után ő állna a párt élére azt 

válaszolta, hogy ilyeneken nem gondolkozik. 

 
 

Kovács Elvira: Szerbia stratégiai célja, hogy az Európai Unió tagja legyen 
2017. május 24. – Pannon RTV 

Szerbia stratégiai célja, hogy az Európai Unió tagja legyen – ezt mondta Kovács Elvira 

köztársasági parlamenti képviselő a szerbiai képviselőház Európai Integrációs Bizottságának 

és az Európa Parlament Alkotmányügyi Bizottságának találkozóján. A képviselő kiemelte, 

Szerbia tudatában van azoknak a kötelezettségeknek, amelyek a csatlakozási folyamatból 

erednek és a Szerb Alkotmány módosítását igénylik. Hozzátette, a csatlakozástól legkevesebb 

két módosításra számítanak, mint amilyen a népszavazás az EU-tagságról. Az 

alkotmánymódosítások az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosításával és a nemzeti 

kisebbség jogaival kapcsolatosak. 

  

Javában tart a Szent Teréz-székesegyház felújítása 
2017. május 24. – Pannon RTV 

Hónapok óta folynak a szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási munkálatai. A templom 

belső terében a padlóköveket cserélik le és a falakat borító régi burkolatot is felújítják. Az 

oltár padlózatát Magyarországról beszállított kővel rakják ki és felújítják a lépcsőzetet is. A 

munkálatok ideje alatt a hívők a Katolikus Körben vehetnek részt a miséken. 

  

Magyar szakok szűnhetnek meg 
2017. május 24. – Vajdasági RTV 

Vajdaság-szerte 13 magyar nyelvű szakirány szűnne meg a középiskolákban az Oktatási 

Minisztérium keddi döntése alapján. A Magyar Nemzeti Tanács csak feltételesen támogatja a 

javasolt létszámot, azt kérik a minisztériumtól, hogy állítsa vissza a tanulók számára 

elengedhetetlen szakokat. 
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Berecz András mesélt az Európa Kollégiumban 
2017. május 24. – Pannon RTV 

Berecz András, magyarországi Kossuth-díjas énekes és mesemondó vendégszerepelt kedd 

este az újvidéki Európa Kollégiumban. Az előadóművész fiával és a Juhász zenekar tagjaival 

közösen mutatta be Ha vagyunk-legyünk! című műsorát az intézmény zsúfolásig megtelt 

dísztermében. Az eseményt az újvidéki Európa Kollégium és a belgrádi Collegium 

Hungaricum közösen szervezte. 

 

Kudarcba fulladt a magyarok elleni provokáció 
2017. május 24. – Kárpátalja 

Ismeretlenek provokatív tartalmú táblákat helyeztek ki megyénk két járásában a kárpátaljai 

magyarság nevében. A táblák szinte azonnal, órákon belül, és ugyanolyan rejtélyesen tűntek 

el, mint ahogyan megjelentek, létezésükről a legtöbben csupán utóbb, az interneten megjelent 

tudósításokból szerezhettünk tudomást, az akció hatása azonban napokig feszültséget okozott 

a régióban. 

 

A nemzetegyesítés ügyét szolgálja  
2017. május 24. – Kárpátalja 

Mi tarthat egyben egy mesterséges határok által szétszabdalt nemzetet? Mi kapcsolhatja össze 

a magyart a magyarral azon romboló évtizedek után, amikor a Kádár-rezsim anyaországunk 

magyarságával el akarta feledtetni a határokon túlra szakított nemzetrészeket? A különböző 

intézmények, magánszemélyek közötti kapcsolatok létrehozása mellett a mindnyájunkat 

egyesíteni képes történelmi és kulturális hagyományok újjáélesztése, a határok különböző 

oldalain élő magyarok tudatába való visszarögzítése. Ezt a célt szolgálja a Kárpát-haza Galéria 

Boldogasszony-vándorkiállítása, mely magyarországi és erdélyi települések után újra 

megérkezett Kárpátaljára. 

 

Híd a kultúrák és a nemzetek között – Felavatták a beregszentmiklósi 
szobrásztáborban alkotott köztéri szobrokat 
2017. május 24. – Kárpátalja 

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Pro Arte–Munkács Társadalmi Egyesület 

harmadszor szervezte meg nemzetközi kőszobrász táborát, ezúttal a beregszentmiklósi 

várkastély udvarán. A táborban négy országból öt szobrász dolgozott, hogy elkészült köztéri 

szobraikat végül felállíthassák két galíciai, két kárpátaljai és egy magyarországi településen. 

 

Szentgotthárdi 3. Szlovén–Magyar Fórum 
2017. május 24. - Népújság 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=334036
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/24/kudarcba-fulladt-magyarok-elleni-provokacio
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/24/nemzetegyesites-ugyet-szolgalja
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/24/hid-kulturak-es-nemzetek-kozott
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/24/hid-kulturak-es-nemzetek-kozott
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2908-szentgotth%C3%A1rdi-3-szlov%C3%A9n%E2%80%93magyar-f%C3%B3rum.html
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Szlovénia budapesti és Magyarország ljubljanai nagykövetsége védnökségével 2015-től az 

akkor aláírt Szentgotthárdi Nyilatkozat alapján éves rendszerességgel szimpóziumot tartanak 

a polgármesterek, az üzletemberek és az egyetemi, oktatási szféra képviselői, valamint a 

civilszervezetek a rábavidéki szlovének központjában, Szentgotthárdon. 

 

Jelképezi, amit az egyház vall és tanít 
2017. május 24. - Népújság 

Cor meum tibi offero Domine, prompte et sincere – A szívemet neked ajánlom fel, Uram, 

készségesen és őszintén – Kálvin János ezen jelmondata, alatta pedig az aláírása áll a 

hétvégén leleplezett Kálvin-mellszobor talapzatán, amely a szentlászlói református templom 

előtt hirdeti az egyház, valamint a református közösség és eszmeiség jelenlétét a faluban. 

 
 

 

Magyar gyökerekkel Argentínában 
2017. május 25. – Magyar Idők - Borsodi Attila 

Hamarosan tiszteletbeli konzulátus nyílik Észak-Argentínában, a Chaco provinciában 

található Villa Ángela településen, ahol még a polgármester is magyar. A térségben és két 

másik argentin tartományban a diaszpóra magyarságát felkutató, segítő Kőrösi Csoma 

Sándor-programban leltek rá egykori honfitársaink leszármazottjaira, akik közösségekbe 

szerveződnek, a fiatalok egy része pedig hozzánk jött tanulni. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 24. – Kossuth Rádió 

 

Jött, látott és tájékozódott a felvidéki magyarság helyzetéről – Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízottat a Magyar Közösség Pártja hívta meg 

Első alkalommal találkozott a Magyar Közösség Pártja tavaly megválasztott új vezetőségével 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, aki részt vett a párt önkormányzati és közigazgatási 

tanácsának ülésén Bősön. 
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http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/2909-jelk%C3%A9pezi,-amit-az-egyh%C3%A1z-vall-%C3%A9s-tan%C3%ADt.html
http://magyaridok.hu/belfold/magyar-gyokerekkel-argentinaban-1730125/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-24_18:30:00&ch=mr1
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A pápai nunciustól várják a megoldást – Marosvásárhelyen fog tájékozódni a 

katolikus iskola ügyéről a Vatikán romániai nagykövete 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum ügye még mindig kilátástalan, noha az 

utóbbi hónapokban már minden hivatalt és fórumot megjárt. A iskola szülői bizottsága és 

a  Római Katolikus Státus Alapítvány meghívására jövő hét közepén Marosvásárhelyre 

látogat a Vatikán romániai nagykövete. A tervek szerint a Szentszék apostoli nunciusa 

megbeszélést folytat az iskola ügyében érintett intézmények képviselőivel. Holló Lászlóval, a 

Római Katolikus Status alapítvány Igazgatótanácsának elnökével készült az interjú. 

 

Felújítják a nagybecskereki egykori zárda épületét 

Nagybecskereken az egykori zárda épületének az utóbbi évtizedekben hányatatott sorsa volt. 

Államosítása után két középiskola is ideig-óráig birtokolta az ingatlant, de felújítására 

semmit sem költöttek. A vagyon visszaszármaztatás után eddig csak találgatások folytak, hogy 

mi lesz az impozáns épülettel. Tegnap hozták nyilvánosságra, hogy felújítják, és hogy milyen 

funkciót kap majd a régi zárdaépület. 

 

A Rákóczi Szövetség mindent megtesz az összetartozásért. A napokban több ezer 

diák keresi fel  Kárpát-medence magyar történelmi helyszíneit  

150 magyarországi, felvidéki, és kárpátaljai diák vett részt Kárpátalján három napos 

honismereti körúton a Rákóczi Szövetség szervezésében. A cél: a külhoni régiókban, és 

Magyarországon élő diákok ismerjék meg egymást, miközben felkeresik a magyarság 

történelmi helyszíneit, és emlékhelyeit. 

 

Az Aspektus klipvetélkedőt hirdetett Kárpát-medencei magyar diákoknak 

Az Aspektus klipvetélkedőt hirdetett Kárpát-medencei magyar diákoknak I. világháborús 

témában. Sőt, olyan 2-4 perces klipeket is várnak, amelyek a háborús hétköznapokról, a 

háború utóéletéről, a békeszerződésekről, ezek következményeiről is szólnak. A részletekről a 

témafelelőst, Gecse Gézát kérdezte a Határok nélkül riportere. A további információkat a 

www.aspektus.eu olvashatnak az érdeklődők a Száz év tükrében a nagy háború 19917-2017 

pályázatról. 

 

Péntekről három napig minőségi zene és református kórusok összhangja tölti be 

a budapesti Balázs teret 

Péntekről három napig minőségi zene és református kórusok összhangja tölti be a budapesti 

Balázs teret és a környező utcákat. Hirdesd az igét! mottóval rendezik meg 14. alkalommal a 

http://www.aspektus.eu/
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Református Zenei Fesztivált. A gazdag programkínálatról kérdezte Böszörményi Gergely 

fesztiváligazgatót kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

 

 


