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Nyomtatott és online sajtó 
 

Visszalépés az anyanyelvhasználati jogok terén: alkotmányos az 
anyanyelvhasználatot hátrányosan szabályozó új közigazgatási kódex 
2020. február 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Alkotmányosnak bizonyult és így továbbra is érvényben marad az a sürgősségi rendelet, 

amellyel a – kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozó – közigazgatási kódexet léptette 

hatályba tavaly nyáron az akkori szociáldemokrata bukaresti kormány. A bukaresti 

alkotmánybíróság többszöri halasztás után szerdán utasította el az ombudsman tavaly 

augusztusban emelt alkotmányossági óvását. Az alapjogi biztos szerint semmilyen sürgősség 

nem indokolta, hogy a kormány a rendkívüli helyzetekre kitalált jogalkotási módszerrel 

avatkozzék be a törvényalkotás folyamatába, de az alkotmánybíróság nem adott neki igazat. 

Korábban az RMDSZ is bírálta a közigazgatási törvénykönyv kormányrendelettel elfogadott 

változatát, arra hivatkozva, hogy csorbítja a kisebbségi jogokat, és visszalépést jelent a 

korábban hatályos anyanyelvhasználati rendelkezésekhez képest.  

 

Potápi: A Határtalanul programot eddig még nem vádolta meg a baloldal 
nacionalizmussal 
2020. február 12. – Susánszky Mátyás – PestiSrácok 

Hamis az az ellenzéki beállítás, hogy hiábavalóak lennének a nemzetpolitikai erőfeszítések, 

mivel a gyerekekben nem ver gyökeret a nemzettudat és érzéketlenek maradnak a kisebbségi 

magyarság története és jelen helyzete iránt – tudtuk meg Potápi Árpád Jánostól. Elmondta: a 

felmérések igazolják, hogy a mai fiatalok nagyobb része tisztában van azzal, hogy az ország 

jelenlegi határai és a nemzet határai nem esnek egybe; sokuknak van határontúli barátja is. A 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Határtalanul program 2020-as 

újdonságait ismertette minapi sajtótájékoztatóján, ahol bemutatta a „Bakancslistát”, egy 111 

Kárpát-medencei úticélt tartalmazó, fiataloknak szóló könyvecskét. A sajtótájékoztatón 

kihasználtuk az alkalmat: azt is megkérdeztük, mit szól az államtitkár ahhoz, hogy a 

Határtalanul programot még nem vádolta meg az ellenzék túlzott nacionalizmussal. 

 

Konzul Kupáért síznek a Hargitán 
2020. február 12. – szekelyhon.ro 

Egész Székelyföldről várnak sífutókat és lesiklókat az idei Konzul Kupára, amelyet 

szombaton, február 15-én tartanak Hargitafürdőn. Idén hetedik alkalommal rendezik meg a 

Konzul Kupával díjazott síversenyt, amely a nemzeti összetartozás évében minden eddiginél 

nagyobb hangsúlyt kap – mondta el az eseményt felvezető sajtótájékoztatón Tóth László 

csíkszeredai főkonzul. „Az eddigi hat Konzul Kupához képest újdonság, hogy a verseny 

kibővül a sífutással, továbbá a költségvetés is nagyobb az eddiginél, így a távolabbról érkező 

csapatok szállítási költségeit is támogatni tudjuk” – hangsúlyozta a főkonzul. A szombati 
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https://pestisracok.hu/potapi-a-hatartalanul-programot-eddig-meg-nem-vadolta-meg-a-baloldal-nacionalizmussal/?fbclid=IwAR2-AkWYFhj8f8hbN5G3nuIC6kMjbOcqxpxco1zu0yGUqZ9e2Bg2rZhSVdM
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síünnepre várják Potápi Árpád Jánost, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárát. 

 

Halasztottak az ozsdolai erdő-visszaállamosítási perben 
2020. február 12. – Krónika 

Ismét halasztottak az ozsdolai Láros közbirtokosság erdővagyonának visszaállamosításáért 

indított perben. A kézdivásárhelyi bíróságon kedden lezajlott harmadik tárgyalás során nem 

történt érdemi előrelépés, bevontak egy szakértőt, és az ő véleményezésére várva március 31-

re napolták a következő fordulót – mondta el a Krónika megkeresésére Pál István, a 

közbirtokosság elnöke. Hozzátette, ezúttal nem szerveztek látványos megmozdulást, de „jó 

pontnak” számított, a bírót is meglepte, hogy megtelt a terem: az ozsdolaiakkal szolidarizálva 

Csík- és Udvarhelyszékről is érkeztek magán erdő- és földtulajdonosok. Pál István azért 

mozgósított, mert mint mondta, félő, hogy másokra is sor kerül, összefogást kell felmutatni a 

visszaállamosítási kísérlet megakadályozására. 

 

Hivatalos: népszámlálás lesz jövőre Romániában 
2020. február 12. – Krónika, maszol.ro 

Megjelent a szerdai Hivatalos Közlönyben a 2021-es népszámlálásra vonatkozó sürgősségi 

kormányrendelet, amelyet február 4-én fogadott el az Orban-kabinet. Az Agerpres által 

idézett rendelet szerint a népszámlálás célja, hogy statisztikai mutatók formájában országos 

és európai hivatalos statisztikákkal szolgáljon a lakosság számát és területi eloszlását, 

demográfiai és társadalmi-gazdasági szerkezetét, a háztartásokra vonatkozó adatokat, 

valamint a lakásalapot illetően, felmérje a lakhatási körülményeket és az épületek állagát, 

amelyekben a lakások találhatók. A népszámlálásra szakaszonként kerül sor 2021 júliusa és 

novembere között. A népszámlálás referencia-időpontja 2021. május 1-je. Romániában 

legutóbb 2011-ben tartottak népszámlálást. 

 

Vincze Loránt az MSPI esélyeiről: a bizottságnak be kell bizonyítania, hogy a 
polgári kezdeményezés nem csak porhintés  
2020. február 12. – transindex.ro 

Múlt héten mutatták be a Minority SafePacket Brüsszelben az Európia Bizottság 

képviselőinek. Egy nyolcéves történet jutott ezzel az új fázisába, Vincze Loránt EP-képviselő 

és csapata egy hetvenhat oldalas jogalkotási javaslatcsomagot tett le az asztalra, ezt követően 

pedig a bizottságnak július 10-ig kell elgondolkodnia azon, hogy kíván-e ezekből bármit is 

megvalósítani. A bemutatott csomagról és a további útjáról beszélgettek Vincze Loránttal, a 

FUEN elnökével.  

 

Anyanyelvi státuszt kaphat a jelnyelv. De mi lesz a magyar jelnyelven 
kommunikálókkal?  
2020. február 12. – transindex.ro 
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Tegnap tárgyalta a képviselőház azt a törvényt, mely anyanyelvként ismerné el a 

hallássérültek esetén a román jelnyelvet, így ezen a nyelven tanulhatnának és 

vizsgázhatnának a gyerekek és tolmács is járna szükség esetén. A tervezet körül azonban 

heves vita alakult ki, ugyanis a készülő jogszabályt az RMDSZ visszaküldette az emberi jogok 

szakbizottságába.  

 

Borboly Csaba lett a Régiók Európai Bizottsága egyik alelnöke 
2020. február 12. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Régiók Európai Bizottságában Borboly Csaba tölti be az egyik alelnöki tisztséget. Az EU 

helyi és regionális önkormányzatait képviselő tanácsadó szervének elnöksége egy elnökből, 

egy első alelnökből és 27 alelnökből áll (tagállamonként egy). Románia részéről a következő 

időszakban Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke lesz az alelnök, akit a romániai 

delegáció is támogatott. Mindemellett az elöljáró folytatja a munkát az oktatási 

szakbizottságban (SEDEC) az Európai Néppárt frakciójának politikai koordinátoraként is.  

 

15.000 lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu 
műsorvezetőt  
2020. február 12. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

AMikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszai alapján, három ügyben is elmarasztalta az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu műsorvezetőt. A magyarellenes 

hangvételű, a helyi közösség és a magyar politikum ellen uszító műsorokat tavaly február és 

április között sugározta a B1 televízió.  

 

Oláh Emese: vállalom az újrázást, és előnyösebb lenne, ha más lenne a 
polgármester-jelölt  
2020. február 12. – transindex.ro 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete támogatásáról biztosította Oláh Emesét, hogy a 

következő mandátumban is ő töltse be Kolozsvár alpolgármesteri tisztségét. A Transindex 

megkeresésére megerősítette: nagy örömmel vállalna egy újabb mandátumot, hogy 

lehetősége legyen befejezni a megkezdett projekteket. Oláh szerint a legfontosabb, "hogy a 

kolozsvári magyar emberek támogatását élvezze a jövőbeli RMDSZ frakció, hiszen csak így 

lehet az RMDSZ-nek alpolgármestere, illetve egy olyan frakciója, amely a mérleg nyelve is 

lehet a következő mandátumban". Arra a kérdésre, miszerint polgármester-jelöltként 

megméretkezne-e, Oláh Emese azt nyilatkozta, hogy erről még nincs végleges döntés, de 

véleménye szerint előnyösebb lenne, ha más személy lenne a jelölt, mert akkor több helyre 

tudnák közös erővel eljuttatni az RMDSZ üzenetét. 

 

40 millió lejt követel Székelyudvarhely önkormányzatától a város korábbi 
vízszolgáltatója  
2020. február 12. – transindex.ro 
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Gálfi Árpád polgármester szerint az Aqua Nova Hargita Kft., mellyel egy törvénymódosítás 

miatt kényszerült a város szerződést bontani, peres úton óriási összeget követel az 

önkormányzattól, ÁFÁ-val együtt közel 40 millió lejt. Az elöljáró Facebookon közzétett 

tájékoztatójában állítja: olyan fejlesztésekért, beruházásokért kér pénzt a vállalat, amelyek 

elvégzését a mai napig nem igazolta törvényes dokumentumokkal. Gálfi szerint a követelt 40 

millió lej nem kevesebb, mint a székelyudvarhelyiek két év alatt befizetett adója. A peres 

eljárás keretében ma tartották az első tárgylást.  

 

Eredményes volt a Partiumi Keresztény Egyetem átszervezése  
2020. február 12. – maszol.ro 

Az elmúlt négy év történéseit összegezte, és a további tervekről is beszélt Pálfi József, a 

nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) rektora szerdán Nagyváradon Fodor Attila 

szenátusi elnök és Szabó Simon gazdasági igazgató társaságában. Lassan letelik négy éves 

mandátuma, a 2015/16-os válság után „sajátos helyzetben” vette át az egyetem vezetését, 

idézte fel Pálfi József rektor, aki elmondta: sikerült konszolidálni és újraszervezni az 

egyetemet, a pénzügyi csőd után pedig az állam felé rendezték tartozásaikat, s hamarosan a 

banki törlesztések is lejárnak, a támogatások felhasználást pedig átláthatóvá tették. A céljuk 

az volt, hogy a PKE regionális felsőoktatási központtá váljon, elsősorban, de nemcsak a 

partiumi régió számára. A 2016-ben elkezdett reformok folyatását tervezik tehát, hogy az 

egyetem Debrecen és Kolozsvár között regionális szellemi erőtérré váljon, s bizakodóak is, 

mert az elmúlt egy-két évben nőtt a hallgatók száma.  

 

Új napközi épül Csíkszeredában 
2020. február 12. – szekelyhon.ro 

Nemrég írta alá a kivitelezési szerződést a csíkszeredai önkormányzat egy napközi otthon 

építésére a Malom övezetben, így amint az időjárás lehetővé teszi, hozzá is fognának az 

építkezéshez. A célirányosan napközi számára tervezett épületben nyolc óvodás csoport 

számára alakítanak ki helyiségeket és még saját főzőkonyhája is lesz. 

 

Gianfranco Ravasi bíboros szenteli fel a Gyulafehérvári Főegyházmegye új 
érsekét 
2020. február 12. – szekelyhon.ro 

Új főpásztora van a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek, miután Ferenc pápa 

elfogadta Jakubinyi György érsek lemondását és utódául kinevezte Kovács Gergelyt, akinek 

beiktatása február 22-én, 11 órától lesz a Gyulafehérvári Székesegyházban. A főszentelő 

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke lesz, mivel az új főpásztor a 

bíboros munkatársa és az említett intézmény hivatalvezetője volt. A két társszentelő 

Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és Miguel 

Maury Buendía, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa lesznek. 
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Vincze Lórántot nevezték ki az EU és Nagy-Britannia közötti tárgyalások 
állampolgári jogokkal foglalkozó biztosává 
2020. február 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának javaslatára az Állampolgári Jogi, Bel-és 

Igazságügyi (LIBE) szakbizottság részéről Vincze Loránt az Egyesült Királyság és az Európai 

Unió jövőbeli kapcsolatára vonatkozó tárgyalások állandó jelentéstevője – tájékoztat az 

RMDSZ szerdai közleménye. A dokumentum szerint az RMDSZ EP-képviselője fogja nyomon 

követni az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság kormánya közötti tárgyalásokat az 

állampolgárok jogai, az igazságügyi és belügyi együttműködés, a személyes adatok védelme, 

illetve a menekültügy, határvédelem és biztonságpolitika területein. 

 

A Ditrói Pékség igazgatója azt is kifogásolja, hogy nem románul fogalmazták 
meg a céghez intézett petíciót 
2020. február 12. – Krónika 

Nem enged a petícióban szereplő felszólításnak, és nem hajlandó bocsánatot kérni Ditró 

lakosságától a Srí Lanka-i vendégmunkásairól elhíresült pékség tulajdonosa, akinek az sincs 

ínyére, hogy a nyílt levelet nem románul fogalmazták meg. Köllő Katalin arra reagált szerdán 

a román sajtónak, hogy egy nappal korábban helyi lakosok egy csoportja nyílt levelet adott át 

a település polgármesterének, és a petícióban összegezték a távol-keleti vendégmunkásokat 

foglalkoztató helyi pékséggel szembeni sérelmeiket. Az 1800 aláírással ellátott levélben arra 

szólítják fel a vállalat tulajdonosát és ügyvezetőjét, hogy kérjenek nyilvánosan bocsánatot a 

község lakosságától a település jó hírének megsértése miatt, továbbá a pékség volt 

munkavállalóitól az elkövetett törvénysértések miatt. A Ditrói Pékség illetékese azonban 

leszögezte, hogy semmi esetre sem kérnek bocsánatot a székelyföldi település lakosságától, 

meggyőződésük ugyanis, hogy semmi rosszat nem tettek. 

 

Egyik óvoda megnyitás, a másik felújítás előtt 
2020. február 12. – szekelyhon.ro 

Még ebben a hónapban beköltözhetnek a gyerekek Gyergyócsomafalva új óvodájába – a 

létesítményben még pár kisebb munkálat van hátra. A községben egy másik óvoda 

nagyszabású felújítását is tervezik, ezt várhatóan nyáron kezdhetik el. 

 

Restitúció: mindent vissza? 
2020. február 13. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ebben a közhangulatban és a jelenlegi kaotikus politikai 

helyzetben érkezik az RMDSZ visszaszolgáltatással kapcsolatos megszavazott 

törvényjavaslata, amely megfordítja az eddigi eljárást. A szabályozás értelmében ezután nem 

az eredeti tulajdonosoknak kell bebizonyítaniuk, hogy az állam jogcím nélkül fosztotta meg 

őket az adott tulajdontól, hanem a román államnak kellene igazolnia az elkobzás jogosságát. 

Az új jogszabály életbelépéséhez, s főleg gyakorlati alkalmazásához azért felesleges nagyon 
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vérmes reményeket fűzni. Az erdélyi restitúció ügye ugyanis ma kimondatlanul is 

nemzetbiztonsági kérdésnek minősül Romániában”. 

 

Pozsonyban tárgyalt a Magyar Közösségi Összefogás és az OĽaNO 
2020. február 12. – Ma7.sk, Körkép 

Szerdán Igor Matovič, az OĽaNO elnöke és Ján Budaj, a párt parlamenti képviselője 

tárgyalóasztalhoz ült a Magyar Közösségi Összefogás politikusaival Pozsonyban. A találkozón 

magyar részről Bárdos Gyula, Mózes Szabolcs és Janits Erzsébet voltak jelen. A találkozó 

vezérfonalát a közös célok megbeszélése, illetve a választások utáni potenciális 

együttműködés képezte, de felmerült a kettős állampolgárság kérdése is. Igor Matovič a 

tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, míg a Most-Híd egyik "a választási lista elején" 

helyet kapó képviselője a napokban elismerte, csak két párttal, az ĽSNS-szel, illetve a Harabin 

vezette Vlasť-tyal nem hajlandóak együttműködni, addig az MKÖ világosan és következetesen 

képviseli, hogy semmilyen körülmények között nem fognak a Smerrel összedolgozni. 

 

Nagy segítség a Felvidéknek az óvodafejlesztési program 
2020. február 12. – Ma7.sk 

A magyar kormány által 2016-ban meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

nagy része már megvalósult, és 2021 decemberével lezárul. A Felvidéken már több mint 140 

felújított óvodát adtak át, a már jóváhagyott pályázatok alapján összesen 175 intézmény 

megújulását finanszírozza Magyarország, és 5 új intézmény épül majd. Bár ezt a szlovák 

kormánynak kellett volna támogatnia, ennek ellenére Magyarországon úgy hiszik, ez a 

befektetés a magyar jövőbe, ezért segítik a határon túli magyar intézmények megújítását. A 

cél az, hogy a Kárpát medence területén a korábbi 48 ezerről 60 ezerre növekedjen a magyar 

óvodába járó gyerekek száma. Magyarországról az elmúlt három évben összesen 12 milliárd 

forint támogatás érkezett óvodafejlesztés céljából a Felvidékre, ami több, mint 37,5 millió 

euró. Mondhatnánk azt is, hogy mindezt Szlovákiának kellett volna befektetnie az óvodák 

felújításába, de az elmúlt 30 év tapasztalata alapján a magyar óvodák fejlődése enyhén 

fogalmazva "nem szlovák nemzeti érdek", azaz nem támogatandó cél. 

 

Nagyszombat megyében új módszer alapján bírálják el a pályázatokat 
2020. február 12. – Felvidék Ma 

Amikor a megyéről beszélünk, először az úthálózat és a tömegközlekedés kerül szóba, hiszen 

szükségszerűen ezek a tényezők befolyásolják legközvetlenebbül az életminőségünket. 

Ugyanakkor Nagyszombat megye a pályázati támogatásokra is nagy figyelmet fordít. Berényi 

Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével a pályázati körülményekről, feltételekről és az 

elbírálás új módszerszeréről beszélgettek. Berényi elmondta, hogy a magyar kultúrával és 

művészettel, a szociális programokkal, valamint a sporttal és ifjúsággal kapcsolatos 

támogatási kérelmeket február 14-ig lehet elektronikus igazolvánnyal, illetve a polgári 

társulásoknak postai úton is benyújtani. „Annak ellenére, hogy a kormány rossz döntéseinek 
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köszönhetően az idei költségvetés mértéke nem emelkedett, a kispályázati támogatásokat mi 

a megyén belül jelentősen megnöveltük, már 600 ezer eurót különítettünk el erre a célra.” 

 

Földváry Terézia: Az alapoktól építettük újjá a sárosfai Csemadokot 
2020. február 12. – Felvidék Ma 

Földváry Terézia, Sárosfa község polgármestere a Magyar Közösségi Összefogás listáján indul 

a február végén esedékes választásokon. Legalább annyian ismerhetik a Csemadok 

rendezvényeiről is, mint szervezőt és aktivistát. A Felvidék.ma-nak a közművelődési szervezet 

tevékenységéről és annak közösségformáló erejéről is vallott.   

 

A Magyar Közösségi Összefogás listavezetője az Expres rádióban 

2020. február 12. – Felvidék Ma 

Bárdos Gyula volt az első vendége az Expres rádió választási sorozatának tegnap. A 12 részes 

műsorban minden olyan választási párt listavezetőjével készítenek interjút, amely párt 

meghaladja a Focus és az Ako közvélemény-kutató ügynökségek felmérésein a 3 százalékot. 

Braňo Závodský első vendége tehát Bárdos Gyula, az MKÖ listavezetője volt. Az első kérdésre 

válaszolva elmondta, a bársonyos forradalom óta eltelt harminc év legnagyobb eredményének 

tartja, hogy Szlovákia csatlakozott az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Ám véleménye szerint 

a jelenlegi politikai helyzetre való tekintettel megkérdőjelezhető, hogy Szlovákia jogállam. 

Utalt a politikusok, az állami vezetők alvilági összefonódásaira. „Elfogadhatatlan, hogy sokan 

úgy érzik, maguk az állam az államban. Ezen változtatni kell! Jogállamot, demokráciát és 

elérhető igazságszolgáltatást kell biztosítani mindenkinek!“ – jelentette ki. 

 

Deli Andor: A migrációról szóló vitában az európai lakosok érdekeit is képviselni 
kell 
2020. február 20. – Vajdaság Ma 

"Vajdasági magyarként jól tudom, hogy mennyire kilátástalan a helyzet. Migránsok lepik el a 

közterületeket, a lakosok félnek sötétedés után az utcára menni" - írta le a helyzetet a 

képviselő. A migrációról szóló vitában az európai lakosok érdekeit is képviselni kell - 

jelentette ki a vajdasági Deli Andor, a Fidesz képviselője szerdán az Európai Parlament 

strasbourgi plenáris ülésén a menekültek humanitárius helyzetéről szóló vitában. A képviselő 

elmondta, hogy az EU külső határain tartózkodó menekültek helyzete igen fontos téma, és 

abból a szempontból is lényeges kérdés, hogy Bosznia, Szerbia és Görögország polgárai 

hogyan élik meg az évek óta tartó menekültáradatot. 

 

Tanulás és csapatépítés 
2020. február 12. – Magyar Szó  

A Magyar Nemzeti Tanács az előző évekhez hasonlóan az idén is megszervezi a felvételi-

felkészítő programját a végzős középiskolások számára. Erre a Breki diákportálon 172 tanuló 

jelentkezett. Újdonságnak számít, hogy a tantermi órákon kívül közösségépítő foglalkozások 
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is lesznek, így a diákoknak lehetőségük lesz megismerni egymást. A részletekről Jerasz Anikó, 

az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke számolt be lapunknak. 

 

Bővítették a Prosperitati online gazdaképzését 
2020. február 12. – Pannon RTV 

Kibővítették a Prosperitati Alapítvány online gazdaképzését olyan mezőgazdasági termelőkre, 

akik már korábban regisztráltak a PIT online rendszerébe. A képzésben összesen 23 modul 

érhető el a különböző témakörökben, ilyenek például a szántóföldi és kertészeti 

növényvédelem, vagy a méhészet elmélete és gyakorlata. A már regisztrált felhasználók 

számára a képzések a kepzes.prosperitati.rs oldalon érhetők el. A képzési ciklus jelentkezési 

határideje február 29-e, maga a képzés március 1-én indul és március 31-én zárul. A gazdák 

egyidejűleg több képzésre is jelentkezhetnek. Bővebb információ az online képzési felületen 

található. 

 

Magyar támogatással lett közvilágítás a Vereckei-hágó melletti településeken 
2020. február 12. – Kárpátalja  

A Volóci járásában található Verebes (Верб'яж), Rákócziszállás (Завадка), Újrosztoka (Нова 

Розтока) és Petruszovica (Петрусовиця) településeken Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériumának támogatásával épült ki modern közvilágítási hálózat. A magyar 

finanszírozásból létrejött projekt keretében mintegy 17 km hosszú szakaszon közel 200 darab 

energiatakarékos világítótestet szereltek fel. Ennek köszönhetően egyrészt lényegesen 

megváltozott a Vereckei-hágóhoz vezető út és a települések látképe, másrészt ezáltal 

jelentősen javult a több száz helyi ukrán nemzetiségű lakos életkörülménye. Egyébként az 

idős lakosok elmondása szerint két faluban korábban még soha nem volt közvilágítás. 

 

Kulin Zoltán: „Nem vagyunk az ukrán nép ellenségei” 
2020. február 12. – Kárpátalja  

2020. január 1-jén hivatalosan is beindult a KMKSZ magyar és ukrán nyelvű 

gyűjtőhírportálja, amely a legszélesebb körű tájékoztatást igyekszik nyújtani a kárpátaljai és 

az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban magyar és ukrán nyelven egyaránt. Az új honlap 

beindítóját, szervezőjét, Kulin Zoltánt kérdeztük, aki egyben a TV21 Ungvár igazgatója, ismert 

kárpátaljai magyar médiaszakember. 

 

Beregszász lesz a Határtalan Napok vendége Miskolcon 
2020. február 13. – karpatalja.ma  

A határon túli kultúráé lesz a főszerep csütörtöktől szombatig a Miskolci Nemzeti 

Színházban, ahol ismét megrendezik a Határtalan napokat, amelyen a színház, a zene, a 

képzőművészet és az irodalom mellett idén a film és a tánc is képviselteti magát. A 

rendezvénysorozat vendége Beregszász lesz. 
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A színház tájékoztatása szerint az intézményben ez az egyik legjelentősebb fesztivál, minden 

évben egy-egy határon túli magyar város kultúráját mutatják be, nemcsak a színházát, hanem 

képzőművészetét, irodalmát, a zenéjét is megismerheti a közönség. 

 

Tíz egyetemista kap támogatást   
2020. február 12. – Népújság   

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa hétfői 

ülésén elfogadta a közösség 2020-as költségvetését közel 229 ezer euró összegben. A 

bevételek – a tervezett pályázati támogatásra számítva – bő 75 ezer euróval magasabbak a 

tavalyinál. A közösség idei legnagyobb beruházása a Kézművességek Háza udvarán épülő zárt 

pajta, mely a régi mezőgazdasági eszközök tárolására, nyári műhelymunkák kivitelezésére 

lesz majd alkalmas. A mintegy 150 négyzetméter alapterületű épület megépítésére sikeresen 

pályáztak a Csoóri Sándor Alapnál (15 ezer euró), valamint 35 ezer euró támogatásban 

részesültek. 
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