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Nyomtatott és online sajtó 
 

Soltész: erőt kell merítenünk a külhoni magyarok kitartásából 
2017. június 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kárpátalja Ma 

Erőt kell meríteni a külhoni magyarok kitartásából - szólított fel az egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán Sátoraljaújhelyen. Soltész Miklós 

az elsősorban külhoni magyar fiatalok számára szervezett, Nyolc ország, egy nemzet 

elnevezésű táborban tett látogatásán kifejtette: vannak történelmi sebek, nagy fájdalmak egy 

nemzet történelmében, de ha „a jelent és a jövőt szeretnénk megtartani, erősíteni, akkor (...) 

az a dolgunk, hogy azokból a hibákból, amelyeket eleink elkövettek, tanuljunk, hagyatékként 

ránk hagyott kitartásukból pedig erőt merítsünk”. 

 

Együttélési kódex: jogerősen pert vesztett a prefektus 
2017. június 7. – Krónika, MTI 

A marosvásárhelyi táblabíróság másodfokon is elutasította szerdán Jean-Adrian Andrei 

Hargita megyei prefektus keresetét, és lehetővé tette, hogy a megyei önkormányzat más 

intézmények bevonásával kidolgozzon egy román–magyar együttélési kódexet. A szerdán 

kimondott jogerős ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján közölték. Borboly Csaba, a 

székelyföldi megye önkormányzatának elnöke az MTI-nek adott nyilatkozatában üdvözölte a 

döntést, és kijelentette: reményei szerint HIRDETÉS az együttélési kódex jó példa lesz más 

megyék román és magyar közösségeinek a viszony rendezésére. Az RMDSZ színeiben 

megválasztott politikus szerint ugyanis a modell a kölcsönösség elve alapján máshol is 

alkalmazható lesz. Azokban az erdélyi megyékben, ahol kisebbségben él a magyarság, olyan 

jogokat biztosíthatnak számára, mint amilyeneket a székelyföldi megye biztosít a területén 

kisebbségben élő románság számára. 

 

Revíziós vád Lázár ellen 
2017. június 7. – Nagy Áron - Magyar Idők 

Csakugyan illő lenne bocsánatot kérni a magyarságtól a trianoni békediktátum és annak 

következményei miatt – közölte lapunkkal Szávai Ferenc történész. Az MTA doktora 

hangsúlyozta: Lázár János nagy visszhangot kiváltó beszéde, amelyet a nemzeti összetartozás 

napján mondott el, összhangban áll a történelmi tényekkel, a bocsánatkérés pedig 

jótékonyan hatna a Kárpát-medence népeinek kapcsolatára. 
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http://www.hirado.hu/2017/06/07/soltesz-erot-kell-meritenunk-a-kulhoni-magyarok-kitartasabol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyuttelesi-kodex-jogerosen-pert-vesztett-a-prefektus
http://magyaridok.hu/belfold/revizios-vad-lazar-ellen-1797268/
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Bedő Zoltán: diszkriminál a diszkriminációellenes tanács 
2017. június 7. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Igazságtalannak tartja Bedő Zoltán háromszéki újságíró, hogy az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elmarasztalta a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi 

hivatal vezetőjének menesztését követelő véleményanyagáért. Bedő nem hagyja annyiban a 

dolgot: kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy cikkének és a CNCD határozatának 

fordítását eljuttatja különböző nagykövetségekhez és sajtószervezetekhez, mert HIRDETÉS 

szerinte a diszkriminációellenes tanács döntése sérti a sajtószabadságot és a szabad 

véleménynyilvánítás jogát. 

 

„Egyesülés városa” cím: Pásztor Sándor nem írta alá a „magyar elnyomókat” 
említő beadványt 
2017. június 7. – Krónika, Bihari Napló 

Nem volt hajlandó aláírni Pásztor Sándor megyei tanácselnök a „magyar elnyomók”-ról szóló 

beadványt, amelyben az „egyesülés városa” titulust kérik Nagyvárad számára. A 

támogatáskérés céljából felkeresett Bihar megyei elöljárók közül csak Pásztor Sándor, a 

megyei önkormányzat elnöke nem írta alá azt a beadványt, amelyben a Nagyváradi Egyetem 

történelem tanszékének szakemberei kérik a kormánytól, hogy Nagyvárad, Arad és 

Nagyszeben is kapja meg az „egyesülés városa” titulust. Az elnevezést a „nagy egyesülés” jövő 

évi centenáriumi évfordulójának apropóján kapta meg Bukarest, Jászvásár és Gyulafehérvár, 

a váradi történészek ugyanakkor úgy vélik: az általuk megnevezett erdélyi városok is 

kellőképpen fontos szerepet töltöttek be az „egységes román nemzetállam” megalakulásában, 

így „joggal” követelhetik maguknak is ezt a „megtiszteltető” címet. Pásztor Sándor szerdai 

sajtótájékoztatóján az újságírók kérdésére elmondta: a beadvány szövegében olyan 

kifejezések szerepeltek – például „Budapest, a magyar elnyomók fővárosa” –, amelyeket 

szerinte meg kellett volna vitatni, illetve átfogalmazni, erre azonban a kezdeményezők nem 

voltak hajlandóak. 

 

Marosvásárhelyi iskolaügy: sérülnek az emberi jogok 
2017. június 7. – Krónika, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Emberi jogaik érvényesítésében sérti az iskolaközösség tagjait a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Gimnázium ellehetetlenítése – állapította meg a bukaresti képviselőház emberi 

jogi, egyházi és nemzeti kisebbségi bizottsága, amelyet szerdán tájékoztatott az iskola 

helyzetéről a Civilek a katolikus iskoláért csoport küldöttsége. A meghallgatást kezdeményező 

Kulcsár Terza József parlamenti képviselő az MTI-nek elmondta: a több mint kétórás 

szakbizottsági ülésről jelentés készül, amelyet a kialakult helyzet mielőbbi orvoslása 

érdekében megküldenek a Legfelsőbb Bírói Tanácsnak (CSM) és az oktatási tárcának. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bedo-zoltan-diszkriminal-a-diszkriminacioellenes-tanacs
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/begyesules-varosar-cim-pasztor-sandor-elutasitotta-a-bmagyar-elnyomokr-megnevezest
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/begyesules-varosar-cim-pasztor-sandor-elutasitotta-a-bmagyar-elnyomokr-megnevezest
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyi-iskolaugy-serulnek-az-emberi-jogok
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Magának vindikálja az RMDSZ a bértörvényben foglaltakat 
2017. június 7. – Krónika 

Megszavazták az egységes bérezési törvény tervezetét szerdán az RMDSZ parlamenti 

képviselői, akik jelentős mértékben saját vívmányukként igyekeznek tálalni a román 

balliberális kormánykoalíció előterjesztését. Arról ugyanakkor nem beszélnek a szövetség 

politikusai, hogy ígéretével ellentétben a bukaresti hatalom több hónapos késéssel hajtja 

végre a közalkalmazottak béremelését. 

 

Az RMDSZ is támogatta a közalkalmazottak 25 százalékos fizetésemelését  
2017. június 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Megszavazta az RMDSZ képviselőházi frakciója az egységes bértörvény-tervezetet, hiszen 

mindamellett, hogy 25 százalékkal emeli meg január elsejétől az állami alkalmazottak bérét, 

kiszámíthatóbb és következetesebb bérezési rács alapján biztosít méltányos fizetéseket a 

közigazgatásban dolgozóknak - áll az RMDSZ közleményében. "Ezzel a törvénnyel rendeztük 

az oktatók javadalmazását is, vonzóbbá tettük a pedagógusi pályát. Ahogyan azt a 

kampányban is ígértük, 25 százalékkal emeltük meg az oktatók alapfizetését, erre 2018. 

március 1-jétől egy újabb, 20 százalékos növekedés van előírva"- mutatott rá Korodi Attila, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője azt követően, hogy a parlament alsóháza döntő 

fórumként szavazta meg az egységes bértörvény-tervezetét.  

 

Nemzeti összetartozás Napja Temesváron 
2017. június 7. – Nyugati Jelen 

Ökumenikus áhítattal és ünnepi műsorral emlékeztek meg a Nemzeti összetartozás napjáról a 

temesvári magyarság képviselői június 6-án. A megemlékezésre kedden este a temesvári 

Ifjúsági Házban került sor, a történelmi egyházak és a Temes megyei RMDSZ szervezésében. 

 

Ezt nem szabad kihagyniuk az erdélyi magyar vállalkozásoknak 
2017. június 7. – szekelyhon.ro 

Egymilliárd forint érkezik idén Erdélybe a magyar kormánya által kezdeményezett 

gazdaságfejlesztési program jóvoltából. Cél a magyar közösség gazdasági megerősödése. A 

támogatást azonban fogadni, hasznosan felhasználni is tudni kell: felkészült szakemberek, 

vállalkozók kellenek. Számukra ad információkat, segítséget a Gyergyószentmiklóson zajló 

exportakadémia. 

 

Lucian Goga, Maros megye prefektusa a Krónikának: nem zavar a kétnyelvűség 
2017. június 8. – Krónika 

Saját bevallása szerint egyáltalán nem zavarja a magyar nyelv használata Lucian Gogát, 

Maros megye prefektusát, aki állítása alapján mindössze egy jogerős törvényszéki ítéletnek 

tett eleget, amikor elrendelte a marosvásárhelyi Dózsa György utcában a magyar 

utcanévtáblák leszerelését. „Engem nem zavar sem Dózsa György, sem a kétnyelvűség” – 

szögezte le a Krónika kérdésére a kormánymegbízott, akit elmondása szerint kizárólag a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/maganak-vindikalja-az-rmdsz-a-bertorvenyben-foglaltakat
http://itthon.transindex.ro/?hir=47417
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ne_aggodalmaskodjatok_a_holnap_felol.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezt-nem-szabad-kihagyniuk-az-erdelyi-magyar-vallalkozasoknak
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törvény betartása foglalkoztat, ezért szólította fel a városházát a táblák eltávolítására. Goga 

rámutatott: a vásárhelyi utcanevek kétnyelvűségét előíró 2015-ös önkormányzati határozatot 

a prefektúra megtámadta, a törvényszék pedig jogerős ítéletében a kormányhivatalnak adott 

igazat. 

 

A Beneš-dekrétumokról és a magyar nacionalistákról cikkezett a Pravda 
2017. június 7. – hirek.sk, Új Szó 

A Beneš-dekrétumok fő tanulsága, hogy soha nem ismétlődhetnek meg, de ennek előfeltétele, 

hogy ne térjenek vissza a dekrétumokat megelőző állapotok - állapította meg a második 

világháború utáni kitelepítéseket lehetővé tevő dekrétumok tanulságairól közölt szerdai 

véleménycikkében a pozsonyi Pravda. A Régi sérelmek tanulságai című cikk szerzője Potápi 

Árpád Jánosnak a nemzeti összetartozás napja alkalmából Bonyhádon elmondott beszédét 

idézte, melyben a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kijelentette: „minden erőnkkel 

harcolni fogunk a felvidéki magyarság jogfosztását kimondó Beneš-dekrétumok 

eltörléséért”. A szerző szerint nincs értelme annak, ha egyesek egy eseményt az „össznemzeti 

sértettség érzésének előhívására” használnak fel, miközben figyelmen kívül hagynak mindent, 

ami ahhoz vezetett. Szerinte pontosan így tesznek a magyar nacionalista jobboldal képviselői, 

akik időről időre előhozakodnak a Beneš-dekrétumokkal, mint a magyar földön történt 

minden rossznak az okával. 

 

Az új időszámítás és a hagyomány folytatódik Zselízen 
2017. június 7. – hirek.sk 

A Csemadok Országos és Területi Választmánya, Zselíz város önkormányzata, valamint a 

Csemadok helyi szervezete és a zselízi Tiszta Forrás Alap szervezésében péntektől vasárnapig 

tart az 51. Országos Népművészeti Fesztivál Zselízen, a városi parkban. A szlovákiai 

magyarság legnagyobb múltú népművészeti rendezvénye kilenc év után, 2016-ban tért vissza 

a Garam menti kisvárosba, ekkor indult el az új időszámítás a fesztivál életében is, és az 

átalakult társadalmi közegben is maradandó értékkel szolgált. 

 

A nemzetben való gondolkodás Széchenyi hagyatéka 
2017. június 7. – Felvidék Ma 

A Pozsonyi Casino falán a közelmúltban elhelyezett Széchenyi–emléktábla ötletgazdája a 

budapesti székhelyű Széchenyi Társaság volt. Dr. Rubovszky András, a társaság főtitkára 

pozsonyi látogatása során június 6-án, a Casinoban tartott előadást, arról miért tartják 

fontosnak a gróf szellemi örökségének megőrzését és továbbadását a XXI. században is. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/06/07/a-benes-dekretumokrol-es-a-magyar-nacionalistakrol-cikkezett-a-pravda
http://www.hirek.sk/itthon/20170607095443/Az-uj-idoszamitas-es-a-hagyomany-folytatodik-Zselizen.html
http://felvidek.ma/2017/06/a-nemzetben-valo-gondolkodas-szechenyi-hagyateka/
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Tizenhárom oktatási intézmény részesült bútoradományban a Rozsnyói 
járásban 
2017. június 7. – Felvidék Ma 

A bécsi Virginia Franznak, a Kindercompany elnökének köszönhetően a Rozsnyói járás 

magyar tannyelvű óvodái bútoradományban részesültek. Az alig egy év alatt a járásban azon 

magyar tannyelvű óvodák vagy csoportok kaptak bútort, amelyek igényelték azt. 

 

Igazgatót keres a KKA 
2017. június 7. – Új Szó 

Igazgatót keres a kulturális minisztérium a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) élére, melyről 

több kormánypolitikus a kulturális önrendelkezés megvalósulásaként nyilatkozott. Az MKP 

szerint azonban az alap távol áll a kulturális autonómiától. A kulturális minisztérium kedden 

hirdette meg a KKA igazgatói posztjának versenypályázatát, a felhívást saját honlapján is 

közzétette. Az új intézmény élére június 30-ig várják a jelentkezőket. A jelölteknek 

menedzseri készségekkel, ötéves vezetői tapasztalattal, valamint kisebbségi, kulturális és 

művészeti területen szerzett tapasztalatokkal kell rendelkezniük. 

 

112 millió dinár tartományi pénz jut a Szabadkai Népszínházra 
2017. június 7. – Pannon RTV 

112 millió dinárt biztosít a Szabadkai Népszínház munkálatainak folytatására a tartományi 

kormány – erről döntöttek a mai kormányülésen. Emellett több aktuális fejlesztésről is szó 

esett. Egyebek között támogatják az Újvidék Európa Kulturális Fővárosa projektet. Az új 

finanszírozás a tartományi költségvetés módosításának eredményeként született meg, 

amelyet elfogadott a vajdasági kormány. Közleményükben azt írják, több jut egészségügyi 

beruházásokra és oktatás-fejlesztésre. A költségvetés módosítását a vajdasági parlamentnek 

még el kell fogadnia. 

 

A VMDK módosítaná a Tartományi Képviselőház ügyrendjét 
2017. június 7. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint szükség van a Tartományi 

Képviselőház ügyrendjének módosítására, mert a jelenlegi rendelkezések korlátozott 

nyelvhasználatot engedélyeznek. A képviselőknek ugyan joguk van az ülés során szóbeli 

felszólalásra, valamint az írásbeli beadványok átadására kisebbségi nyelveken, de kisebbségi 

nyelven külön képviselői kérelem alapján csak az ülés összehívását és a napirendi pontok 

megnevezését kaphatják el. A VMDK közleménye szerint a képviselőház ügyrendje nem teszi 

lehetővé, hogy írásos formában kisebbségi nyelven hozzá lehessen férni a napirenden 

szereplő anyagokhoz. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://felvidek.ma/2017/06/tizenharom-oktatasi-intezmeny-reszesult-butoradomanyban-a-rozsnyoi-jarasban/
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Az idén négy magyar nyelvű osztályt indítanak a topolyai Mezőgazdasági 
Iskolában 
2017. június 7. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Összesen 147 tanuló fejezte be középiskolai tanulmányait a topolyai Mezőgazdasági 

Iskolában. A tervek szerint a 2017/2018-as tanévben hét osztályt indítanak. Négyéves szakon 

magyar nyelven három osztály nyílik általános mezőgazdasági, állat-egészségügyi, valamint 

élelmiszer-ipari technikusi szakon, míg szerb nyelven csak az előző kettő szakon nyílik külön 

osztály. Ami a hároméves szakokat illeti, magyar nyelven egy kombinált osztály nyílik, ahol a 

mezőgazdasági gépkezelők és szerelők, valamint pékek tanulhatnak, míg szerb nyelven a 

gépkezelő és szerelő szak mellett élelmiszer-termelői szakra várják a tanulók jelentkezését. 

 

Új eszközökkel tanulhatnak jövőre a leendő szakácsok 
2017. június 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Új taneszközökkel gazdagodott a napokban az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 

Óbecsén: a szakács- és cukrászdiákok vendéglátóipari tantermébe csaknem hatezer euró 

értékben érkezett konyhai felszerelés, sőt új kis- és nagygépeket (egyebek mellett hűtőt, 

fagyasztót, tűzhelyet, mosogató-, mosó- és szárítógépet) is kaptak a tanulók. Az értékes 

eszközökben nyújtott támogatást a Magyar Nemzeti Tanács azon pályázatán nyerte el az 

iskola, amelyre olyan szakiskolák jelentkezhettek, ahol magyar nyelven is folyik oktatás. 

 

Június 11-től vízummentesen utazhatnak az EU-ba az ukrán állampolgárok 
2017. június 7. – Kárpátalja Ma 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának közleménye szerint június 11-től a biometrikus 

útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok az Európai Unióba beutazáskor mentesülnek a 

vízumkötelezettség alól. A biometrikus azonosítóval nem ellátott, hagyományos útlevéllel 

rendelkező ukrán állampolgárok továbbra is kizárólag érvényes vízummal léphetnek be az EU 

területére. 

 

Mégis lesz felsőfokú szakképzés Beregszászban 
2017. június 7. – Kárpátalja 

A legutóbbi időkig bizonytalanság övezte a felsőfokú szakképzés sorsát Ukrajnában, mígnem 

a közelmúltban – az idén felvételizni szándékozók szempontjából szinte az utolsó utáni 

pillanatban – megnyugtatóan rendeződött a kérdés. A részletekről Szakál Imrét, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük. 

 

Fókuszban a kárpátaljai tehetségek 
2017. június 7. – Kárpátalja 

Június 3-án hatodik alkalommal szervezte meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 

Kárpátaljai Tehetségnapot. A program az alapítvány 8 tehetségpontjának tanévzáró 

ünnepsége is egyben. A rendezvénnyel a szervezők célja az volt, hogy kifejezzék elismerésüket 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=336979
http://pannonrtv.com/web2/?p=336979
https://www.magyarszo.rs/hu/3388/vajdasag_obecse/166204/%C3%9Aj-eszk%C3%B6z%C3%B6kkel-tanulhatnak-j%C3%B6v%C5%91re-a-leend%C5%91-szak%C3%A1csok.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/junius-11-tol-vizummentesen-utazhatnak-az-eu-ba-az-ukran-allampolgarok/
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/06/07/megis-lesz-felsofoku-szakkepzes-beregszaszban
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/06/07/fokuszban-karpataljai-tehetsegek
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az iskolásoknak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetségpontjaiban kifejtett 

aktivitásukért és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin való sikeres 

szereplésért, illetve felkészítő tanáraiknak, akik nagyban hozzájárultak az elért 

eredményekhez. 

 

Trianon merénylet volt a magyar nemzet ellen 
2017. június 7. – Kárpátalja, Kárpátinfó 

2010-ben a Magyar Országgyűlés nagy többséggel a nemzeti összetartozás napjává 

nyilvánította június 4-ét, az ezt kimondó törvény napra pontosan 90 évvel a trianoni 

diktátum aláírása után lépett hatályba, ugyanis 1920. június 4-én a Párizs melletti Versailles-

ban, a Nagy-Trianon palotában írták alá a trianoni békediktátumot, amely a magyar nemzet 

több mint ezer éves történetének máig legnagyobb tragédiája, az emberek demokratikus 

jogainak megcsúfolása, a népakaratnak a semmibevétele. Az esemény 97. évfordulóján a 

KMKSZ központi megemlékezését Nagypaládon tartotta a református templomban, ahol a 

helyi KMKSZ-alapszervezet, a református egyházközség és a helyi középiskola szervezésében 

egyébként is minden évben méltatják a magyar összetartozás napját. 

 

A nemzeti összetartozás napját méltatták Nagybégányban 
2017. június 7. – Kárpátalja, Kárpátinfó 

2010 óta a trianoni békediktátum aláírásának gyászos napja a nemzeti összetartozásra 

emlékezteti a Kárpát-medence magyarságát. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést 

Nagybégányban, ahol nemzeti himnuszunk elhangzása után Kornicki Ibolya tanárnő 

köszöntötte a megjelent vendégeket. Torzsa István beregszászi magyar konzul saját élményei 

alapján beszélt a magyar kormányzat nemzetegyesítési törekvéseinek fontosságáról. Sin 

József, a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének 

elnöke a szülőföldön maradás fontosságát hangsúlyozta, elmondta, hogy tapasztalatai szerint 

egyre többen döntenek úgy, hogy itthon maradnak Kárpátalján. Bizonyíték erre az Egán Ede 

Gazdaságfejlesztési Központhoz benyújtott több mint háromezer pályázat. 

 

Kultúrára és mezőgazdaságra az anyaországi támogatást 
2017. június 7. - Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI), a Népújság 2017. május 13-én telefonos 

közvélemény-kutatást végzett előfizetői körében a Muravidéken többek közt a 

Magyarországról a nemzetiségileg vegyesen lakott vidékre érkező támogatásokról. 

Ankétunkban 130 tizennyolc évnél idősebb polgár vett részt településenként arányos 

összetételben. A támogatásokkal kapcsolatosan az érdekelt bennünket, van-e információjuk 

róla, hogy Magyarország anyagi támogatást (gazdasági stratégia, óvodai programok, 

fociakadémia) juttat a Muravidékre. A válaszolók 88 százaléka tudott róla, míg 12 százalékuk 

nem értesült (még) az anyaországi támogatásokról. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2017/06/07/trianon-merenylet-volt-magyar-nemzet-ellen
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/nemzeti-osszetartozas-napjat-meltattak-nagybeganyban
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3013-kult%C3%BAr%C3%A1ra-%C3%A9s-mez%C5%91gazdas%C3%A1gra-az-anyaorsz%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1st.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 8. 
8 

Komoly érdeklődés, 165 pályázat 
2017. június 7. - Népújság 

A Pro Futura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet által közzétett pályázati 

felhívás nagy érdeklődést váltott ki. A nagyjából 1,5 millió euró (500 millió forint) 

keretösszegű magyarországi gazdasági támogatásokra a május 31-i pályázatzárásig 165 egyén 

és vállalat nyújtotta be igényét. Az igényelt támogatások összege a keretet, a pályázatok teljes 

összege 1,659.161,20 euró. Horváth József, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési 

Intézet igazgatója egy nappal a pályázatzárás után, június 1-jén sajtótájékoztatón számolt be 

az eredményekről. 

 

Egyeztetett javaslatok a mielőbbi elfogadásért 
2017. június 7. - Népújság 

A muravidéki magyar közösség, a kétnyelvű általános iskolák és óvodák igazgatói, a szakmai 

nyilvánosság egyeztették a magyar és az olasz őshonos nemzeti kisebbségek oktatási 

különjogairól szóló törvény módosításának tervezetét az egyhónapos (április 18. – május 18.) 

közvita során érkezett számos megjegyzés tükrében. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 7. – Kossuth Rádió 

Marosvásárhelyi iskolaügy: sérülnek az emberi jogok 

A Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szerda délután a Román Parlament Emberi, 

vallási és nemzeti kisebbségi jogokért felelős bizottsága előtt ismertette a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetét.  

Nem folytatódik Marosvásárhelyen a kétnyelvű utcanévtáblák leszerelése 

Nem folytatódik Marosvásárhelyen - legalábbis egyelőre - a kétnyelvű utcanévtáblák 

leszerelése, amit a prefektus rendelt el. Múlt héten a Dózsa György utcai névtáblákat kezdték 

leszerelni és kizárólag román nyelvűre cserélték.  A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) 

marosvásárhelyi emberjogi szervezet álláspontja szerint, csak egy érvényes városi tanácsi 

határozat oldhatná meg a problémát. 

Sikeres a Prosperitati pályázata 

A szabadkai Ötvös Attila megvalósíthatta álmát: azzal foglalkozhat, amit igazán szeret. A 

fiatal sportoló a magyar kormány gazdaságfejlesztési programja révén saját vállalkozást 
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http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3012-komoly-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9s,-165-p%C3%A1ly%C3%A1zat.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3024-egyeztetett-javaslatok-a-miel%C5%91bbi-elfogad%C3%A1s%C3%A9rt.html
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-08_04:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-08_04:30:00&ch=mr1
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indíthatott: küzdősport termet nyitott. Rajta kívül még 82 kezdő vállalkozó kapott támogatást 

összesen 480 ezer euró értékben, mondja a Prosperitati iroda munkatársa.  

Elkészült Szlovákia 10 éves oktatási stratégiai terve. 

Tavasszal volt egy éve, hogy megalakult az új szlovák kormány, amelynek iskolaügyi 

minisztere kidolgozta a következő 10 évre szóló közoktatási stratégiát. A több mint 200 

oldalas tervezet szakmai vitája hamarosan lezárul és a kormány elé kerül. A Magyar Közösség 

Pártja áttanulmányozta és véleményezte, illetve kiegészítette az állami stratégiát.  

Sikeres tanévet zárt az újvidéki Európa Kollégium  

Sikeres tanévet zárt az újvidéki Európa Kollégium, ahol az elmúlt tanévben 370 diák kapott 

szállást.  A hétfői évzáró ünnepségen az impozáns építmény udvarán keresztet avattak a 

kommunista rezsim mártírjainak emlékére.  

Ballagás a muzslyai Emmausz fiúkollégiumban 

Az Újvidéki Európa Kollégium a felsőoktatásban tanuló magyar diákoké, a muzslyai 

Emmausz fiúkollégium a középiskolásoké. Növendékei közül most búcsúztak a végzősök, 

akiknek három, illetve négy éven keresztül ez az intézmény adott otthont. Hálaadó szentmise 

kertében Kalapis Sztoján atya, az intézmény igazgatója búcsúztatta el a diákokat.  

A szerémi borkészítés újjáélesztése 

Ha nincs Trianon, a szerémi bor ma valószínűleg az első számú hungarikum lenne. A 

középkorban a Tarcal hegy déli lankáin termett bor az európai királyi házak legkedveltebb 

itala volt. Néhány délvidéki magyar borász összefogva azt tűzte ki célul, hogy a mára már 

szinte teljesen elfeledett szerémi borkészítést az ősi szőlőfajtákkal újjáélessze. A 

magyarkanizsai borfesztiválon készültek Németh Ernő interjúi.  

Szépvíz is ápolja Szent László emlékét  

Az erdélyi Szépvíz is ápolja Szent László emlékét, hiszen errefelé is kergette a kunokat és 

ugratta a lovát a király. Szépvíz volt a házigazdája az erdélyi Szent László települések 

találkozójának. Az esemény része a Szent László emlékév programjának. Oláh-Gál Elvira 

összeállítása. 

 

 

 


