
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 26. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt: össznemzeti paradigmaváltás kezdődött a családpolitikában 
2017. május 25. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, hirado.hu, gondola.hu, Lokál, Vajdaság.ma, 

KDNP hírek, PestiSrácok 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint össznemzeti paradigmaváltás 

kezdődött a családpolitikában az anyasági támogatás állampolgársági alapon történő 

kiterjesztésével.  Semjén Zsolt csütörtökön, a Családok budapesti világtalálkozójának első 

napján arról beszélt, Magyarország nem kívánja a határon túli magyar közösségek 

csökkentése révén orvosolni Magyarország népesedési problémáit, mert az ellenkezne az 

egységes magyar nemzetről tartott hitvallással. Arról is beszélt, hogy Erdélyben az 

elvándorlás, a Felvidéken az asszimiláció, Kárpátalján pedig a természetes fogyatkozás a 

magyar népesség csökkenésének a jellemző oka.  Kitért arra is, szerinte a kisebbségben élő 

magyarok számának "botrányos mértékű csökkenése" az indokoltnál jóval nagyobb arányú, 

és ezért a trianoni utódállamokat politikai és morális felelősség terheli. A miniszterelnök-

helyettes a határon túli magyar közösségeknek nyújtott kormányzati támogatásokat felidézve 

azt hangoztatta, azok nemcsak e közösségek gazdasági, hanem demográfiai gyarapodását is 

szolgálják. 

 

Háromnyelvű helységnévtáblákat helyeznek ki Zilahon 
2017. május 25. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Bihari Napló, Erdély 

Ma 

Háromnyelvű, román, magyar és német feliratú helységnévtáblákat szerelnek fel Zilah be- és 

kijáratainál – döntött csütörtökön a helyi tanács. Az RMDSZ városi tanácsosai által 

előterjesztett határozat értelmében a Zalău feliratú táblák mellé kikerül a Zilah, illetve a 

Zillenmarkt feliratú helységnévtábla is. A tanácsosok arról is döntöttek, hogy a településre be, 

illetve onnan kivezető utak mentén hatnyelvű üdvözlő és elköszönő feliratokat tüntetnek fel. 

„Zilahot a kulturális, nyelvi és vallási sokszínűség jellemezte az évek során, a város jólétéhez a 

német és a magyar közösség is ugyanúgy hozzájárult” – áll a határozathoz csatolt, az Agerpres 

hírügynökség által idézett indoklásban.  

 

Budapesti kitüntetést kapott a válaszúti alapítvány vezetője 
2017. május 25. – Krónika, MTI, hirado.hu 

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületi állandó díjait a csütörtöki 

közgyűlésen, elismerést kapott többek között Balázs Bécsi Gyöngyi, a válaszúti Kallós 

Alapítvány elnöke is. Balázs Bécsi Gyöngyi a művészetszervezés, művészetigazgatás területén 

végzett kiemelkedő tevékenységéért érdemelte ki a Kováts Flórián Emlékérmet. 
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http://magyaridok.hu/belfold/semjen-zsolt-ossznemzeti-paradigmavaltas-kezdodott-csaladpolitikaban-1746157/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/haromnyelvu-helysegnevtablakat-helyeznek-ki-zilahon
https://kronika.ro/kultura/budapesti-kituntetest-kapott-a-valaszuti-alapitvany-vezetoje
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Megnyitják a Mini-Erdély parkot Székelyudvarhelyen 
2017. május 25. – Krónika 

Megnyitják az ország első szabadtéri makettparkját pénteken a székelyudvarhelyi Székely 

Támadt-várban, ahol egész nyáron díjmentesen lehet megtekinteni a kiállítást. A brüsszeli 

mintára készülő Mini-Erdély park végleges változatát majd Szejkefürdőn állítják ki, viszont 

most a polgármesteri hivatal és a Haáz Rezső-múzeum engedélyével egy előzetes kiállítást 

nyitnak a városnapok keretében. 

 

Egyre több migránst tartóztatnak fel a román hatóságok a magyar határ 

mentén 
2017. május 25. – Krónika, MTI, hirado.hu, Bihari Napló 

Megszaporodtak a Magyarországra átszökni próbáló migránsok elfogásáról szóló hírek a 

román határrendészet honlapján: a héten már a harmadik ilyen csoport feltartóztatásáról 

számolt be a romániai hatóság. Az MTI érdeklődése nyomán áprilisban közölt, illetve a 

román határrendészet honlapján azóta megjelent adatok szerint idén már 358, 

Magyarországra átszökni próbáló migránst tartóztattak fel a román hatóságok. Tavaly egész 

évben 549, Romániából illegálisan távozni próbáló határsértőt fogott el a román 

határrendészet. 

 

Magyar ügyekkel ismerkedett Sepsiszentgyörgyön a parlamenti albizottság 
2017. május 25. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Kulcsár-Terza József RMDSZ képviselő, az MPP háromszéki elnöke meghívására 

Sepsiszentgyörgyön tartotta kihelyezett ülését szerdán a magyar ügyekkel foglalkozó 

parlamenti albizottság, amelynek tagjai találkoztak a székelyföldi megyék tanácselnökeivel és 

a civil szervezetek képviselőivel. A parlamenti albizottság elnöke, Kulcsár Terza József az 

egész napos munkaülést követő szerda esti sajtótájékoztatón a párbeszéd fontosságát 

hangsúlyozta egyrészt a magyar közösségen belül, másrészt a román közösséggel. Ennek a 

dialógusnak egyik fóruma lehet szerinte a parlamenti albizottság. A politikus beszámolt arról, 

hogy székelyföldi civil szervezetek vezetőivel és egyházi képviselőkkel találkoztak, többek 

között a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat, a marosvásárhelyi Civilek a Katolikus Iskoláért, a 

Székelyföldön Megmaradásért, a Sepsi Reform Egyesület képviselőivel tanácskoztak. 

 

„Ketyegő bomba” Hargita megyében – a romák szerint nem etnikai a konfliktus 
2017. május 25. – maszol.ro 

Az utóbbi hetekben, hónapokban a Hargita megyében történt, romákkal kapcsolatos 

összetűzések okairól tartottak tanácskozást Csíkszeredában csütörtökön a helyi és megyei 

hatóságok, valamint a romániai roma közösség képviselői. A kerekasztal-beszélgetés 

megtartását elsősorban a Gyergyószentmiklóson, valamint Homoródalmáson kialakult 

konfliktushelyzetek indokolták. A roma közösség részéről érkezett küldöttséget Vasile Daniel, 

a Pro-Europa Roma Párt parlamenti képviselője, a parlamentben működő roma kisebbség 
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https://kronika.ro/szines/megnyitjak-a-mini-erdely-parkot-szekelyudvarhelyen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyre-tobb-migranst-tartoztatnak-fel-a-roman-hatosagok-a-magyar-hatar-menten
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyre-tobb-migranst-tartoztatnak-fel-a-roman-hatosagok-a-magyar-hatar-menten
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81204-magyar-ugyekkel-ismerkedett-sepsiszentgyorgyon-a-parlamenti-albizottsag
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81237-ketyeg-bomba-hargita-megyeben-a-romak-szerint-nem-etnikai-a-konfliktus
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jogait védő albizottság elnöke vezette. Vele érkezett Csíkszeredába Vîrză Mihăiţă 

szociáldemokrata-párti (PSD) parlamenti képviselő, az említett albizottság tagja, valamint 

Kulcsár Terza József képviselő, aki tagja a testületnek. Őket Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 

polgármestere, Incze Csongor megyei tanácsos, a nemrégiben újjáalakult Hargita megyei 

Területi Közrendi Hatóság (ATOP) elnöke, Proca Ion megyei tanácsos, az ATOP alelnöke, 

Salamon Zoltán megyei tanácsos, szintén az ATOP tagja, valamint Ioni Géza, a Hargita 

Megyei Roma Szövetség elnöke fogadta. 

 

Kolozsvári és budapesti vállalkozói irodákat hoz létre a MIÉRT és az IKSZ 
2017. május 25. – maszol.ro, Krónika 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 

május 24-26. között Kolozsváron szervezi meg a Vállalkozz rá! konferencia második kiadását 

a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) szakmai partnerségével. Az esemény első 

állomása tavaly novemberben, Budapesten zajlott. A találkozó elsődleges célja, hogy 

elősegítse az üzleti kapcsolatot kialakítását magyarországi és erdélyi fiatal vállalkozók között. 

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke köszöntőbeszédében elmondta, a Magyar Ifjúsági Értekezlet  

az elmúlt két évben hangsúlyosan foglalkozott a fiatal vállalkozók támogatásával, több 

alkalommal szerveztek számukra konferenciákat, megmutatták nekik a lehetőségeiket, 

szorgalmazták üzleti kapcsolatok kialakítását közöttük. „Azonban egy politikai ifjúsági 

szervezetnek az ifjúságpolitika terén rengeteg témával kell foglalkoznia. Pontosan ezért 

fontos, hogy létrehozzunk egy külön platformot a fiatal vállalkozók számára. Ezért 

kezdeményezzünk a fiatal vállalkozók tanácsának létrehozását, amely csak a fiatal vállalkozók 

problémáival fog majd foglalkozni és elősegíti az együttműködést köztük.” 

 

Benkő Erika: az RMDSZ tervezete a nyelvi jogok maximalizálásáról szól 
2017. május 25. – maszol.ro 

A székelyföldi autonómia egyik legfontosabb, talán legfőbb komponense a regionális 

hivatalos nyelv lenne – közölte csütörtökön Benkő Erika háromszéki képviselő annak 

kapcsán, hogy az RMDSZ május 23-án iktatta a 215-ös, helyi közigazgatásról szóló törvény 

módosítását. A politikus tagja annak a munkabizottságnak, amely az anyanyelvhasználattal 

kapcsolatos törvénymódosításokat előkészítette. Közleménye szerint a hivatalos 

anyanyelvhasználat tekintetében a maximumra kell törekednie a magyar közösségnek. 

 

Egy év után sem cserélték le a rosszul fordított feliratokat a csíkszeredai 

buszmegállókban 
2017. május 25. – szekelyhon.ro 

Továbbra is helyükön vannak a csíkszeredai buszmegállók falain azok a furcsa magyar 

fordítású feliratok, amelyek az illegális plakátolás következményeire hívják fel a figyelmet. Az 

ígéret szerint júniusban megoldódhat a probléma.  

 

Ismét fogadják a zarándokvonatokat Kolozsváron 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81226-kolozsvari-es-budapesti-vallalkozoi-irodakat-hoz-letre-a-miert-es-az-iksz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81221-benk-erika-az-rmdsz-tervezete-a-nyelvi-jogok-maximalizalasarol-szol
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-ev-utan-sem-csereltek-le-a-rosszul-forditott-feliratokat-a-csikszeredai-buszmegallokban
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-ev-utan-sem-csereltek-le-a-rosszul-forditott-feliratokat-a-csikszeredai-buszmegallokban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81249-ismet-fogadjak-a-zarandokvonatokat-kolozsvaron
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2017. május 25. – maszol.ro 

Idén az RMDSZ Kolozsvári Szervezete üdvözli a Nagyboldogasszony zarándokvonat és a 

Székely Gyors vonat utasait. A szervezők a hagyományhoz híven, idén is kulturális műsorral 

készülnek, illetve pogácsával fogadják majd a vonatokkal érkező zarándokokat. „Ez az 

esemény jelkép értékű, hisz a legnagyobb magyar katolikus zarándokhelyre, Csíksomlyóra 

utazó zarándokok fogadása megerősíti a nemzeti összetartozásunkat, bizonyítja, hogy 

lakhelyünk bár különböző, mégis hasonló értékeket vallunk. A csíksomlyói búcsúra vonatozó 

zarándokok fogadása megtisztelő számunkra, és büszkék vagyunk, hogy idén mi 

szervezhetjük meg ezt a jelképes eseményt” – nyilatkozta Czirmay Zoltán, az RMDSZ 

Kolozsvári Szervezetének ügyvezető elnöke, az esemény főszervezője. 

 

Antal Lóránt leköszönő MIÉRT-elnök: vesszőparipám, hogy a versenyhelyzet jót 

tesz 
2017. május 25. – maszol.ro 

Két év mandátum után, júniusban leköszön Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

elnöke. Az eddigi tevékenységéről, a jövő MIÉRT-jéről, fiatal vállalkozókról és munkavállalók 

helyzetéről kérdezték. 

 

Antal: a népességcsökkenést, a kivándorlást a minimálbér növelésével lehet 

megállítani 
2017. május 26. – Krónika 

Az elmúlt közel tíz évben látványosan csökkent a munkanélküliség Háromszéken, cél, hogy ez 

stabilizálódjon, a fizetések növekedjenek, és a mélyszegénységben élőket felzárkóztassák – 

jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

elemzést készített a háromszéki munkanélküliség helyzetéről. Kiderült, hogy 2008-ban 

Kovászna megye az utolsók között kullogott a munkanélküliség tekintetében, csak Mehedinți 

és Vaslui megyékben volt arányaiban több nyilvántartott állástalan. Azóta folyamatosan 

javult a helyzet, 2015-ben már 17 megyét, tavaly 24-et, míg idén 26 megyét utasít maga mögé 

Háromszék, és idén először az országos átlag alatt van a munkanélküliségi mutató. 

 

Balázsi-Pál Ágnes szerint egyre nagyobb figyelem irányul az épített örökség 

ékszereire 
2017. május 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az erdélyi kastélyok a turizmus és a kultúra révén történő helyi és regionális fejlődés, a kis- és 

középvállalkozások fejlesztésének eszközei is lehetnének, a bennük rejlő lehetőséget azonban 

nem használjuk ki kellőképpen – véli Balázsi-Pál Ágnes, a PONT csoport igazgatója, aki az 

egyre sikeresebb Kastély Erdélyben programról, Károly herceg vakációiról és a román 

kormány hozzáállásáról is beszélt a Vásárhelyi Hírlapnak. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81170-antal-lorant-lekoszon-miert-elnok-vessz-paripam-hogy-a-versenyhelyzet-jot-tesz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81170-antal-lorant-lekoszon-miert-elnok-vessz-paripam-hogy-a-versenyhelyzet-jot-tesz
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A főügyész kezdeményezte az ĽSNS feloszlatását: Kotlebáék veszélyeztetik a 

demokráciát 
2017. május 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Jaromír Čižnár főügyész indítványozta a Kotleba-féle Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 

párt feloszlatását az Alkotmánybíróságnál. Kotlebáéknak azonban van B-tervük, ettől 

függetlenül pártjuk felszámolása komoly vérveszteséget jelenthet számukra. A párt 

ugyanakkor épp a megyei választások előtt kerülhet újra reflektorfénybe és tetszeleghet az 

áldozat szerepében.  

 

Több lesz a felvidéki magyar együttes a Martosi Szabadegyetem zenei 

kínálatában 
2017. május 25. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Változik a szabadegyetem helyszíne is, mivel a rendezvény mostanra már kinőtte eddigi 

otthonát a martosi Feszty parkot, idén a község labdarúgópályája mellett kialakításra kerülő 

fesztiválhelyszínre költözik. A szabadegyetem gerincét alkotó közéleti témájú előadások és 

panelbeszélgetések az idén a kisebbségeket érintő aktuális kérdések és az oktatásügy témái 

illetve az Európát sújtó migránsválság kérdései köré épülnek majd, ezek pontos programját 

később hozzák nyilvánosságra a szervezők. 

 

Gyorsabban öregszik Szlovákia 
2017. május 26. – Új Szó 

Ugyan egyelőre még gyarapszik Szlovákia lakossága, de egyre öregebb lesz, ráadásul az 

öregedés gyorsul. A lakosság átlagéletkora meghaladja a 40 évet, és lassan a 65 évesek többen 

lesznek, mint a gyerekek. A magyar kisebbséghez tartozók száma egy év alatt csaknem ezer 

fővel csökkent a hivatal adatai alapján. Míg 2015-ben 455,7 ezer magyar élt Szlovákiában, 

addig tavaly már csak 454,9 ezer. Ez a teljes lakosság számát tekintve 8,37%-os arány. 

 

Palics: Ma kezdődik az Orbán-napi rendezvénysorozat 
2017. május 25. – Vajdaság Ma 

Az egyik legismertebb borünnep szorosan összekapcsolódik a Szabadka melletti fürdőváros 

történelmével, ez a vidék ugyanis a mai napig közismert ízletes homokvidéki borairól, így 

Palics születésnapjáról is Orbán napján emlékszik meg a település lakossága. Palics idén 

ünnepli első írásos említésének 555. évfordulóját.  

  

Zenta: A VMSZ Ifjúsági Fórumának célja a fiatalok aktivizálása 
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http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/05/25/a-fougyesz-kezdemenyezte-az-lsns-feloszlatasat-kotlebaek-veszelyeztetik-a-demokraciat
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/05/25/a-fougyesz-kezdemenyezte-az-lsns-feloszlatasat-kotlebaek-veszelyeztetik-a-demokraciat
http://www.hirek.sk/itthon/20170525154752/Tobb-lesz-a-felvideki-magyar-egyuttes-a-Martosi-Szabadegyetem-zenei-kinalataban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170525154752/Tobb-lesz-a-felvideki-magyar-egyuttes-a-Martosi-Szabadegyetem-zenei-kinalataban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21449/Palics-Ma-kezdodik-az-Orban-napi-rendezvenysorozat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21448/Zenta-A-VMSZ-Ifjusagi-Forumanak-celja-a-fiatalok-aktivizalasa.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 26. 
6 

2017. május 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Szervezetének célja, hogy a fiatalok minél aktívabban 

vegyék ki részüket a közösségük életéből, hangsúlyozta Sztantity Szebasztián, a VMSZ Ifjúsági 

Fóruma zentai szervezetének elnöke ma délután a szervezet és az Intellektus Ifjúsági 

Egyesület közös zentai sajtótájékoztatóján. 

  

Szabadkára látogatott a tájékoztatási államtitkár 
2017. május 25. – Pannon RTV 

Nino Brajović Szabadkán körbejárta a nemzeti tanácsokat, köztük a Magyar Nemzeti 

Tanácsot, valamint megtekintette a Pannon RTV székházát is. Érkezése célja, hogy 

megismerkedjen a helyi médiumok helyzetével, főleg azokéval, amelyek a nemzeti közösségek 

nyelvén tájékoztatnak nap mint nap. 

  

Mezőgazdasági lakossági fórumot tartottak Csókán 
2017. május 25. – Pannon RTV 

Eddig 73 millió dinár érkezett Csóka községbe a magyar gazdaságfejlesztésnek köszönhetően. 

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Prosperitati Alapítvány képviselői Csókán tartottak 

mezőgazdasági lakossági fórumot. Eddig 73 millió dinár érkezett Csóka községbe a magyar 

gazdaságfejlesztésnek köszönhetően. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Prosperitati 

Alapítvány képviselői Csókán tartottak mezőgazdasági lakossági fórumot. 

 

Kárpátaljai zsidó kulturális fesztivált tartanak Nagyszőlősön és Beregszászon 
2017. május 25. – MTI, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Kárpátaljai Zsidó Napok elnevezéssel egyedülálló zsidó kulturális fesztiválnak ad otthont 

2017. június 8. és 11. között Nagyszőlős és Beregszász. A fesztiválról a beregszászi magyar 

konzulátuson csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Szalipszki Endre főkonzul elmondta: a 

négynapos, rendkívül gazdag kulturális rendezvénysorozat programjai sok tekintetben 

világszínvonalat képviselnek.  Hasonló volumenű kulturális esemény még nem volt 

Kárpátalján, a fesztiválon, amelyen magyarországi és erdélyi zsidó művészek lépnek fel, a 

látogatók igen változatos előadások között válogathatnak - tette hozzá. 

 

Szorgalmazták a határátkelés egyszerűsítését és gyorsítását – Ülésezett a 

Kárpátaljai Megyei Tanács 
2017. május 25. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Tanács hetedik ülésszakának második plenáris ülésén csütörtökön, 

május 25-én 54-en voltak jelen a 64 képviselő közül. A két ülés közötti rövid időszak 

tartalmas munkával telt, az előző héten az állandó bizottságok, valamint az elnökség ülésein 

megvitatták az ülés anyagait és 34 kérdést tűztek napirendre. Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke 

szervezési kérdésekkel folytatta: szombaton, május 27-én kerül sor Tisza ETT bemutatkozó 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=334343
http://pannonrtv.com/web2/?p=334218
http://webradio.hu/hirek/kultura/karpataljai_zsido_kulturalis_fesztivalt_tartanak_nagyszoloson_es_beregszaszon
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/25/szorgalmaztak-hataratkeles-egyszerusiteset-es-gyorsitasat
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/25/szorgalmaztak-hataratkeles-egyszerusiteset-es-gyorsitasat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 26. 
7 

fórumára Markku Markkula, az EU Régiók Bizottsága elnökének, Bocskor Andrea, az Európai 

Parlament képviselőjének és több más magas rangú magyarországi politikusnak a 

részvételével. 

 

„Újrajátsszák” Ungváron az első ukrán–magyar futballmérkőzést 
2017. május 25. – MTI, Kárpátalja 

Huszonöt évvel ezelőtt Magyarország ellen játszotta első hivatalos mérkőzését az ukrán 

labdarúgó-válogatott, s kedden „újrajátsszák” ezt a találkozót az akkori résztvevők, illetve a 

korszak meghatározó játékosai. A helyszín most is Ungvár lesz. A magyar szövetség a 

honlapján emlékeztet arra, hogy elsőként Magyarország ismerte el az 1991-ben függetlenné 

vált új ukrán államot, s egy évvel később a magyar csapat ellen játszották első nemzetközi 

mérkőzésüket az ukránok. A történelmi meccset 1992. április 29-én rendezték meg Ungváron, 

Kiprich József duplájával és Sallói István góljával a magyarok 3-1-re nyertek. 

 

500 év, 500 kilométer a nagydobronyi gyermekekért 
2017. május 25. – karpatalja.ma 

Szeptember 26-án indul az 500 év, 500 kilométer a gyermekekért jótékonysági futóverseny, 

ami több szempontból is szakít a hagyományokkal – egyrészt nem pénzt vagy adományokat 

gyűjt, hanem tettekkel segít, másrészt egy igazán különleges gyerekotthonra hívja fel a 

figyelmet. Szeptember 26-án indul a verseny, amelyet a Magyar Református Egyház Bethesda 

kórháza szervez. A hosszú távú cél a Vereckei-hágó lesz. A megmozdulás célja, hogy a 

nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lakóira hívja fel a figyelmet. 

 

 

Igyekezettel, tudással a döntőbe – Szent László tanulmányi verseny 
2017. május 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szent László-év keretében a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület – a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával – Kárpát-medencei 

Szent László tanulmányi versenyt hirdetett meg. A versenyre a Kárpát-medencében működő 

magyar tanítási nyelvű általános iskolások nevezhettek be. A verseny 5. elődöntőjén részt vett 

az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola – Császár Péter, Lebar Lara, Tot Viktorija és 

Žižek Sabo Katja alkotta – négyfős csapata is. A lendvai iskolások kiváló eredményt értek el, 

és bejutottak a döntőbe. 

 

 

Mind a négy magyar kisebbségi elöljáró-helyettesi posztot a HMDK által 

támogatott jelölt fogja betölteni 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/05/25/ujrajatsszak-ungvaron-az-elso-ukran-magyar-futballmerkozest
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/500-ev-500-kilometer-a-nagydobronyi-gyermekekert/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174473396
http://www.kepesujsag.com/mind-negy-magyar-kisebbsegi-eloljaro-helyettesi-posztot-hmdk-altal-tamogatott-jelolt-fogja-betolteni/
http://www.kepesujsag.com/mind-negy-magyar-kisebbsegi-eloljaro-helyettesi-posztot-hmdk-altal-tamogatott-jelolt-fogja-betolteni/
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2017. május 25. – Huncro.hr 

Nagy számban mentek el szavazni magyarjaink múlt vasárnap. A választás eredményes volt: a 

HMDK mind a négy magyar kisebbségi elöljáróhelyettes-jelöltje megnyerte a választást. A 

HMDK erősödését mutatja az is, hogy a járási és a városi tanácsokba is több magyar 

képviselőt juttattak be, mint négy évvel korábban. Vasárnap került sor a horvátországi 

önkormányzati választások első körére. Azokban a járásokban vagy városokban, ahol magyar 

„érdekeltség“ van, második forduló már sehol sem lesz. A második fordulóban választjuk 

viszont meg Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém megye zsupánját, az előbbiben a HDZ-s Ivan 

Anušić és a független Vladimir Šišljagić, míg az utóbbiban a HDZ színeiben induló Božo Galić 

és a MOST-os Tomislav Panenić fognak minden bizonnyal izgalmas versenyt futni két hét 

múlva. 

 

Átadták a felújított laskói ifjúsági otthont 
2017. május 25. – Huncro.hr 

Pár hét alatt sikerült Laskó egyik leglepusztultabb épületét ismét a közösségi élet központjává 

tenni. Az ún. ifjúsági otthonról van szó. Hogy a laskóiak számára fontos épület újult meg, azt 

a múlt pénteki nyitórendezvény is bizonyítja, nagyterme zsúfolásig megtelt. Régóta 

dédelgetett álom vált valóra, amikor ez év márciusában a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének – Jankovics Róbert zágrábi parlamenti képviselőnek 

köszönhetően – a horvát állami költségvetésből kapott támogatásból sikerült megvásárolnia 

az egykori laskói ifjúsági otthon épületét. 

 

Elballagtak a magyar középiskolások 
2017. május 25. – Huncro.hr 

Tarisznyával a vállukon és virágcsokorral a kezükben, énekelve búcsúztak a Horvátországi 

Magyar Oktatási és Művelődési Központ végzős középiskolásai tanáraiktól, diáktársaiktól, 

iskolájuktól. A múlt csütörtöki ünnepély kezdetén a végzősök ballagási dalokat énekelve 

körbejárták az iskolaközpont termeit, helyiségeit, az intézmény négy éven keresztül második 

otthonukként szolgált. A ballagók – három gimnazista és négy szállodaipari-turisztikai 

technikus – közül néhányan itthon folytatják tanulmányaikat, mások magyarországi 

felsőoktatási intézménybe iratkoznak. 

 

Ballagás az Amapednél 
2017. május 25. - Volksgruppen 

Szerdán elbúcsúztatta végzős diákjait az AMAPED Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete 

Bécsben. A 18 éves hallgatók a magyar iskola befejeztével sikeres közép-és felsőfokú ECL 

nyelvvizsgát tettek magyar mint idegen nyelv kategóriában. Az AMAPED székhelyén a 

Schwedenplatz 2. szám alatt az egyesület pedagógusai és alsó tagozatos diákjai beszédekkel, 

énekekkel és versekkel készültek az Ausztriában kevésbé ismert szokásra, a ballagásra. 
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http://www.kepesujsag.com/atadtak-felujitott-laskoi-ifjusagi-otthont/
http://www.kepesujsag.com/elballagtak-magyar-kozepiskolasok/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2845510/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. május 25. – Kossuth Rádió 

 

Diszkriminatív a beiskolázás Maros megyében - erre hívta fel a figyelmet Biró 

Zsolt  parlamenti képviselő, aki ennek orvoslása érdekében írásban fordult az 

oktatásügyi minisztériumhoz 

Maros megyében a magyar tagozaton idén több mint 1600 nyolcadik osztályos végez, a 

középiskolai beiskolázási tervben azonban csak 53 kilencedik osztályt irányoztak elő 

számukra, ez 170 hellyel kevesebb, mint a magyar végzős diákok száma. A Határok nélkül 

riportere érdeklődött a részletekről a képviselőnél. Maros megye parlamenti képviselője, Bíró 

Zsolt szavaival egybecseng a Katolikus Líceum szülői bizottságának tagja, Zsigmond Imola 

véleménye, aki szerint tarthatatlan az a helyzet, hogy közel 150 magyar diák sorsa 

bizonytalan. 

 

A törvény biztosítja az anyanyelvi oktatáshoz való jogot, csak az iskolapad 

kevesebb, mint  a magyar diák 

Nemcsak a Maros megyei magyar gyerekek egy része marad iskolapad nélkül, de úgy tűnik, 

hogy a vajdasági magyar középszintű oktatás helyzete sem megnyugtató. A Magyar Nemzeti 

Tanács csak részben támogatja a 2017/18-as vajdasági középiskolai hálózati tervet, ugyanis 

nem nyitnának meg több olyan magyar nyelvű szakot, amit az érintett középiskolák és a 

magyar kisebbségi önkormányzat is fontosnak tart. Jerasz Anikót, az MNT végrehajtó 

bizottságának az elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Egy évvel ezelőtt indult a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 

Egy évvel ezelőtt indult a Pozsonyi Magyar Szakkollégium. Ilyen képzési forma Szlovákiában 

nincs, így meg kellett ismertetni a szlovákiai magyarokkal is. Az első év tapasztalatairól 

készült a Határok nélkül riporterének összeállítása.  

 

Székelyföldön tartotta regionális ülését a Kárpát-medencei Gazdafórum 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-25_18:30:00&ch=mr1
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Székelyföldön tartotta regionális ülését a Kárpát-medencei Gazdafórum. Napirendjén 

újdonságok és beszámolók szerepeltek. Interjú Sebestyén Csabával, az Erdélyi Magyar 

Gazdák  Egyesületének elnökével, parlamenti képviselővel és a Nemzeti Agrárkamara 

képviselőjével, Kós Edittel. 

 

Folberth Péter: Szorosabb gazdasági kapcsolatok kellenének nemcsak az 

anyaország és egyes határon túli területek között 

Szorosabb gazdasági kapcsolatok kellenének nemcsak az anyaország és egyes határon túli 

területek között, hanem a külhoni régiók között is. Így lehetne eredményesebben kihasználni 

a  különféle adottságokat, mondja Folberth Péter, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet külsős 

szaktanácsadója, aki Magyarországon született, jelenleg Szerbiában él, de mindkét országban 

tevékenykedik. 

 

A Szentegyházi Gyermek-filharmónia alapító karnagyának ítélték oda idén a 

Hargita Megyéért Díjat 

A Szentegyházi Gyermek-filharmónia alapító karnagyának ítélték oda idén a Hargita 

Megyéért Díjat, amit az ünnepi képviselőtestületi ülésen, Székelyudvarhelyen adtak át ma 

délután.  

 

Beregszászban és Nagyszőlősön rendezik meg a Kárpátaljai Zsidó Napok 

kulturális fesztivált 

Beregszászban és Nagyszőlősön rendezik meg a Kárpátaljai Zsidó Napok kulturális fesztivált 

június 8-11-e között . A mai sajtótájékoztatón készült a Határok nélkül riporterének 

összeállítása. 

 

 

 

 


