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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Elutasította a bíróság a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 

természettudományi gyűjteményének visszaszolgáltatását 
2022. február 17. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A romániai legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 

Természettudományi Múzeuma gyűjteményének a visszaszolgáltatását az Erdélyi Református 

Egyházkerületnek. A szerdán kimondott ítélet kivonatát a legfelsőbb bíróság közölte honlapján 

csütörtökön. A Református Egyházkerület azt követően indított pert az értékes gyűjteményért, 

hogy visszaperelte a kollégium épületeit, de az épületekkel nem szolgáltatták vissza számára az 

ezekkel együtt államosított ingóságokat is. Az első fokon eljáró Gyulafehérvári Táblabíróság 

2019 novemberében a gyűjtemény megosztását rendelte el a város és az egyház között. Az 

elsőfokú ítélet ellen mind a város, mind pedig az egyház fellebbezett. A legfelsőbb bíróság a 

fellebbezések nyomán megsemmisítette az első fokú ítéletet, és szerdai megfellebbezhetetlen 

ítéletében a város javára döntött. 

 

Átadta jelöltlistáját a VMSZ 
2022. február 17. – Vajma.info 

Rekordidő alatt gyűltek össze a támogatói aláírások, adta közzé közösségi oldalán a Vajdasági 

Magyar Szövetség. A rendkívüli parlamenti választásokon indított jelöltlista állításhoz 

szükséges aláírások gyűjtése szerdán több mint 50 helyszínen folyt Vajdaság-szerte, a listát 

8896-an látták el kézjegyükkel. A választási törvény értelmében a lista hitelesítéséhez 

minimum 5000 aláírásra volt szükség. Csütörtök reggel adták át a Vajdasági Magyar Szövetség 

– Pásztor István választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak. Ez volt a harmadik 

átadott lista, korábban a Szerb Haladó Pártnak és a Szerbiai Szocialista Pártnak sikerült 

összegyűjtenie a kellő számú aláírást. Pásztor István pártelnök, a lista névadója arra számít, 

hogy folytatni tudják azt az együttműködést, ami az utóbbi egy évtizedben kialakult a 

legerősebb szerb párttal, a Szerb Haladó Párttal, és meg tudják valósítani azokat a célokat, 

amelyek a VMSZ prioritásai. 

 

Alkotmányellenes, diszkriminatív és kivitelezhetetlen is a módosított 

állampolgársági törvény 
2022. február 17. – ma7.sk  

Új kormány ide, módosítás oda, az alkotmányellenességén nem változtattak és továbbra is 

kivitelezhetetlen a Fico-féle állampolgársági ellentörvény, nyilatkozta lapunknak Nagy Dávid 

jogász, a téma szakértője. Helyzetértékelő gyorsinterjú a törvény elfogadásának másnapján. 

„Nem, sőt tulajdonképpen megerősített egy alkotmányellenes gyakorlatot. Számos nemzetközi 
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egyezmény és a szlovák alkotmány is világosan kimondja, egyoldalúan senki nem fosztható 

meg az állampolgárságától. A módosítás kezeli ugyan az eredeti törvény számos 

ellentmondásos pontját, de a legfontosabbat nem. A törvény a tegnap elfogadott módosítás 

után is lehetővé teszi, hogy bizonyos polgároknak egyoldalúan, akartuk ellenére elvegyék az 

állampolgárságát. Szerintem innentől egyértelműen kijelenthető, a törvény korlátozásai 

tulajdonképpen már csak rólunk, felvidéki magyarokról szólnak." – nyilatkozta Nagy. 

 

Új arculatú városjelképek Vásárhelyen: egységes, határozott vizuális identitást 

terveztek a város számára 

2022. február 17. – Krónika 

Új, fiatalos, de a hagyományokból merített, egységes vizuális identitást tervezett 

Marosvásárhelynek a zilahi Rubikom cég. A városvezetők megígérték, hogy a logó használata 

nem szorítja háttérbe a címerét. Soós Zoltán polgármester úgy vélekedett, egy 21. századi, 

fejlődő városnak fontos, hogy legyen jól meghatározott, könnyen felismerhető arculata. A 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem által 1616-ban adományozott címer Fodor Imre múlt 

századvégi polgármestersége alatt aktualizált és hivatalosított változata szolgált 

kiindulópontként Marosvásárhely új vizuális identitásának a kialakításához. A 64 ezer lejes 

projekt elvégzésére közvetlen megbízást kapott cég a meghatározó elemként használt címeren 

kívül figyelembe vette a település történetét és történelmét, a belváros építészeti stílusát és az 

eddig használt dizájnt. Amint Porcsalmi Balázs tulajdonos elmondta, kezdetben nyolc-kilenc 

változatot dolgoztak ki, abból maradt három, végül meg egy. A városlogó pajzs alakja nem csak 

a címerben található meg; a belvárosi műemléképületeken is fel lehet fedezni, elég a boltíves 

bejárati kapukra, ablakokra pillantani, vagy felnézni néhány palota jellegzetes, fecskefarkú 

cserépfedelére. 

 

Kelemen Hunor szerint a transindexesek nem áldozatai senkinek – Lesz másik: 

Transtelex 

2022. február 17. – Krónika 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a Transindex egykori tulajdonosa szerint a portál körül 

történteknek semmi köze nincs a sajtószabadsághoz. A politikus a Magyar Nemzet napilapnak 

úgy nyilatkozott, a portál megszűnésével kapcsolatos lépés nyilvánvalóan elő volt készítve, amit 

a Transtelex domainek tavalyi levédése is bizonyít. „Egyik nap felmondtak, másnap már 

alkalmazták őket. Ők áldozatnak próbálják bemutatni magukat, de nem áldozatai senkinek és 

semminek” – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy egy sajtóorgánum megszűnése mindig 

veszteség. Kelemen szerint ugyanakkor ennek az egésznek a sajtószabadsághoz semmi köze 

nincs. Elmondta, az RMDSZ rengeteg sajtóorgánumot finanszíroz a Communitas Alapítványon 

keresztül vagy direkt módon, de egyetlen esetben sem kért semmilyen tartalmi megkötést. 

Mint a Krónika megírta, a Transindex éveken keresztül finanszírozásban részesült a 

Communitastól, tavaly és tavalyelőtt azonban már nem kaptak támogatást. 
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Tasnádi Szilárd István: Frusztrál a váltás, mert tudom, hogy jól végeztük a 

dolgunkat 

2022. február 17. – maszol.ro 

Nem egészen egy esztendeje, tavaly március 4-én iktatták be hivatalába Kolozs megye magyar 

prefektusát, Tasnádi Szilárd Istvánt. Az akkor 29 esztendős fiatalember jogászként érkezett a 

közigazgatásba és már akkor elmondta: jó együttműködést szeretne kialakítani az 

önkormányzatokkal, még az RMDSZ ellen bosszúhadjáratot indító Alin Tișe megyei 

tanácselnökkel is. Az eltelt időszakban nem volt könnyű dolga, hiszen a koronavírus-járvány 

harmadik hullámának kellős közepén vette át mandátumát, majd következett a tavaly őszi 

negyedik, idén pedig immár az ötödik fertőzéshullám, úgy, hogy Kolozs megye valamennyi 

alkalommal a legfertőzöttebbek között volt. Kormánymegbízotti munkájáról, a kihívásokról, a 

feladatokról és tapasztalatairól kérdezték Tasnádi Szilárd Istvánt, aki a tőle megszokott 

őszinteséggel mesélt a Maszolnak. 

 

Egy lépéssel közelebb a nyári nyitáshoz: átadták a borszéki wellness-központ 

bútorzatát 

2022. február 17. – maszol.ro 

Beszerelték az építés alatt álló borszéki wellness és gyógyfürdő vadonatúj bútorzatát, majd 

műszaki szemlét tartottak csütörtökön a sajtó jelenlétében a helyi önkormányzat, a kivitelezést 

anyagilag részben támogató Hargita Megye Tanácsa, valamint a kézdivásárhelyi bútorgyár 

munkatársai. A létesítmény wellness-részlege júliusban nyithatja meg kapuit, a gyógykezelések 

valószínűleg ősszel kezdődhetnek el. 

 

Idén kikerülhet a váradi várba Szent László szobra 

2022. február 17. – Bihari Napló 

Ha nem is a nagyváradiak által kért helyszínre, a város főterére, de városalapító királyunkhoz 

mégis méltó helyre, a váradi várba kerül ki a tervek szerint még az idén Szent László lovas 

szobra. 

 

Erdélyi Vállalkozói Iskolát indít az RMKT 

2022. február 17. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Vállalkozói Iskolát azért találta ki a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 

(RMKT), hogy a fiatal vállalkozókban tudatosabbá tegye a vállalkozás tervezését a fenntartható 

növekedési pálya érdekében. A mostani már a második kiírás. 
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A népszámlálás tétjei Háromszéken 
2022. február 17. – maszol.ro 

Több fontos tétje is van a háromszékiek számára az idei népszámlálásnak. Egyrészt kiderül, 

hogy Kovászna megye lakossága 200 ezer fő alá süllyedt-e, míg etnikai szempontból fontos 

lesz, hogy él-e 150 ezer magyar Háromszéken? Nagy kérdés, hogy 50 ezer fő felett marad-e 

Sepsiszentgyörgy népessége, illetve folytatódik-e a magyar etnikum arányának növekedése a 

háromszéki megyeszékhelyen és az is kiderül, hogy a református vagy a római katolikus 

közösség lesz-e a legnépesebb Sepsiszentgyörgyön? Kulcskérdés még, hogy Kézdivásárhelyen 

él-e még 15 ezer magyar, míg Zágonban kiderül, hogy a magyarság vagy a románság lesz-e a 

legnépesebb etnikum. A népszámlálási adatok arra is rámutatnak majd, hogy Előpatak után 

Bölönben és Hídvégen is többségbe kerülnek-e a romák? 

 

Arra készülnek Szovátán, hogy lecseng a járvány, és visszatérnek a turisták 
2022. február 17. – szekelyhon.ro 

Szovátán az idei költségvetés hetven százalékát beruházásokra meg fejlesztésekre fordítják, és 

bíznak abban, hogy idén ismét fellendül a turizmus a közkedvelt fürdővárosban. A Székelyhon 

érdeklődésére Fülöp László Zsolt polgármester arról beszélt, hogy már tavaly is sikerült 30 

millió lejt befektetésekre, fejlesztésekre költeni, ami jól látszik a városon és a fürdőtelepen is. 

Az idei, időben elfogadott költségvetésből 31,5 millió lejt költenek beruházásokra, ebből 20 

millió lejt kapnak az uniós pályázatok révén, hogy folytatni tudják a már megkezdett 

munkálatokat, például az amfiteátrum megépítését a volt Doina mozi szomszédságában, vagy 

a kulturális központ kiépítését a városháza szomszédságában. De a fennmaradó 11,5 millió 

lejből többek között nekifognak a százéves polgármesteri hivatal felújításának és kibővítésének 

is. 

 

Elkezdődött a bethlenszentmiklósi unitárius templom felújítása 
2022. február 17. – Krónika 

A magyarországi Teleki Alapítvány támogatásával kezdődött el a 2019 októberében tűzvészben 

megrongálódott bethlenszentmiklósi unitárius templom felújítása. A nagyszabású munkálat 

első szakaszában a templomhajó tetőszerkezetét cserélik ki – mondta el a Krónikának Veress 

Ferenc László, a helyi unitárius gyülekezet lelkésze. A Fehér megyei település unitárius 

templomának korszerűsítése a Rómer Flóris-terv keretében zajlik, a munkálatok első 

szakaszára 15 millió forintos anyaországi támogatást kapott a szórványbeli gyülekezet. 
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Forrót meglepte, hogy Grendel Gábor megszavazta az állampolgársági törvényt, 

aki viszont Fico szabályait szeretné kiiktatni 
2022. február 17. – ma7.sk  

Ahogy arról a ma7.sk portálon beszámoltunk, a pozsonyi parlament szerdán megszavazta a 

legújabb állampolgársági törvényt, amely jóváhagyta, hogy csak olyan állampolgárságot 

igényelhetünk, amely úgynevezett aktív kapcsolaton alapszik, ami elsősorban az adott állam 

területén való ott-lakást jelent. A szerdai sajtótájékoztatón az Új Szó kérdésére a Szövetség párt 

elnöke, Forró Krisztián elmondta, „nagyon meglepődött azon, hogy Grendel Gábor a 

megszavazta a törvényt, amely a magyar közösség számára szimbolikus erővel bír, s amely a 

jogrendet nem veszélyeztetné, ha a 2010 előtti állapotot állítanák vissza.” A parlamenti alelnök, 

Grendel Gábor a következő összefoglaló választ adta kérdéseinkre: „Sajnálatosnak tartom, 

hogy koalíciós partnereink megtorpedózták a javaslatainkat. Mindenképpen elfogadhatóbbnak 

tartottam volna a 2010 előtti állapotok visszaállítását. Viszont a törvényjavaslat teljes 

elutasítása tovább konzerválta volna a Fico kormány által bevezetett szabályokat, amit még 

rosszabb megoldásnak tartottam volna."  

 

A Szövetség az áfacsökkentést és egy alap létrehozását javasolja 

2022. február 17. – Új Szó  

A Szövetség szerint arra lenne szükség, hogy a kormány az egyharmadára csökkentse az 

energiaárak áfáját, de egy olyan alap létrehozását is javasolják, amelyből a gazdaságilag 

sérülékeny csoportokat, így a nyugdíjasokat, az alacsony bevételű családokat lehetne 

megsegíteni. Egyben élesen bírálták a kabinetet azért, mert nem foglalkozik a javaslataikkal. 

Forró Krisztián pártelnök, a témában tartott szerdai sajtótájékoztatón rámutatott, az 

energiaárak rendkívüli mértékű, akár 200–300 százalékos növekedést mutatnak, ezzel 

arányosan nőtt az ebből származó áfabevétel is. Szerinte így a forgalmi adónak a csökkentése 

valójában nem jelentene kiesést a központi költségvetésnek. „Ha az áfa a jelenlegi szinten 

maradna, az azt jelentené, hogy az állam a polgárokon és az önkormányzatokon nyerészkedne” 

– jelentette ki. Hozzátette, az infláció további növekedése azt okozza, hogy a nyugdíjasoknak 

30–50 eurós pluszkiadással kell számolniuk.  

 

Jelképet a Mátyusföldnek – emblémát terveztet az idegenforgalmi szövetség 
2022. február 17. – ma7.sk  

Logó tervezésére írt ki pályázatot a nemrégiben alakult Mátyusföldi Területi Idegenforgalmi 

Szervezet. A „cégérben” a régió kulturális- és idegenforgalmi örökségeinek szimbólumait 

kívánják láttatni. A Mátyusföldi Területi Idegenforgalmi Szövetség tavaly október végén 

tartotta alakuló ülését a galántai neogótikus Esterházy kastélyban. A szervezet célja támogatni 

a mátyusföldi régió turizmusának kiépítését, a turisztikai termékek létrehozását és 

bemutatását biztosítani, és segédkezni a mátyusföldi turisztikai infrastruktúra kialakításában. 

A tervek szerint a közeljövőben minél több falut és vállalkozót csatlakoztatnának a kínálati és 

keresleti szektorhoz. 
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Az EBESZ szerbiai misszióvezetőjével egyeztetett az MNT elnöke 
2022. február 17. – PannonRTV 

Fontosnak tartják a rendszeres egyeztetéseket azokról a folyamatokról, amelyek kihatással 

vannak a nemzeti közösségek életére. Az új nemzeti kisebbségek jogérvényesítési cselekvési 

tervének kidolgozási folyamatáról, valamint a 2022-ben esedékes népszámlálásról és a nemzeti 

tanácsi választásokról is egyeztetett Jan Braathu, ez EBESZ szerbiai misszióvezetője és az MNT 

elnöke, Hajnal Jenő találkozásuk alkalmával. A két szervezet vezetője elmondta, hogy 

fontosnak tartják a rendszeres egyeztetéseket azokról a folyamatokról, politikai és társadalmi 

történésekről, amelyek befolyásolják a nemzeti közösségek életét és a nemzeti tanácsok 

munkáját. 

 

Népzene szól Oroszlámoson 

2022. február 17. – Magyarszo.rs 

Az oroszlámosi Dr. Batthyány-Strattmann László Művelődési Egyesületben újraindult a 

néptáncoktatás. A Tiszagyöngye Művelődési Egyesületnek köszönhetően az oroszlámosi, 

majdányi és rábéi általános iskolások ismét néptáncolhatnak a Pántlika elnevezésű 

néptánccsoportban. Kovács Magdaléna, a törökkanizsai Tiszagyöngye Művelődési Egyesület 

elnöke elmondása szerint a falusi lakosság számára is nagyon fontos a civil szervezetekhez való 

tartozás, ahol lehetőségük van összejönni énekelni, táncolni. 

 

Hétfőtől megszűnik a távoktatás a Beregszászi kistérségben 
2022. február 17. – Kiszo.net 

A technogén-ökológiai biztonsággal és a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság csütörtöki 

ülésén határozat született arról, hogy február 21-től újra megkezdődik a jelenléti oktatási a 

Beregszászi kistérség iskoláiban és óvodáiban. Az egészségügyi dolgozók által megadott 

statisztikai adatok alapján újra megnyithatnak az oktatási intézmények, közölte Babják Zoltán, 

a kistérség polgármestere közösségi oldalán.Ezzel egyidejűleg azonban arra kérjük a szülőket, 

hogy legyenek felelősségteljesek, s ne engedjék gyermekeiket iskolába és óvodába, amennyiben 

akut légúti fertőzéses tüneteket produkálnak. 

 

A kárpátaljai média lehetőségeiről, nehézségeiről tájékoztatták Bocskor Andreát 
2022. február 17. – Kárpátalja 

„K Debreceni Mihállyal és Bereczky Tamással, a TV21 Ungvár munkatársaival, ma 

Strasbourgban tartottunk munkamegbeszélést a kárpátaljai magyar nyelvű médiában rejlő 

lehetőségekről, a nehézségekről és az ukrán nyelvtörvény médiára vonatkozó rendeleteiről. Az 

információhoz való jog alapvető jog! Továbbra is azon kell dolgoznunk, hogy a kárpátaljai 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-ebesz-szerbiai-missziovezetojevel-egyeztetett-az-mnt-elnoke
https://www.magyarszo.rs/hu/4854/vajdasag_torokkanizsa/259759/N%C3%A9pzene-sz%C3%B3l-Oroszl%C3%A1moson-n%C3%A9pt%C3%A1nc.htm
https://kiszo.net/2022/02/17/hetfotol-megszunik-a-tavoktatas-a-beregszaszi-kistersegben/
https://karpataljalap.net/2022/02/17/karpataljai-media-lehetosegeirol-nehezsegeirol-tajekoztattak-bocskor-andreat
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magyarság számára anyanyelven adottak legyen a lehetőségek a nyomtatott és online média 

szolgáltatók működésére!” – olvashatjuk Bocskor Andrea EP képviselő Facebook-oldalán. 

 

Még mindig nem született megegyezés Tiszaújlakon 
2022. február 22. – Karpat.in.ua 

Továbbra sincs elfogadott költségvetése a Tiszaújlaki kistérségnek, pedig két tanácsülés is volt 

február 15-én. Gorondi Albert, a KMKSZ-frakció vezetője szerint a polgármester – korábbi 

nyilatkozatai ellenére – nem törekszik megegyezésre a képviselő-testület többségével, és 

szerinte a Novini Zakarpattya cikkében élesen, igazságtalanul bírálta a kistérségi tanács 

KMKSZ-es és Nép Szolgája párti képviselőit, vagyis az eseményeket egyoldalúan állította be. A 

megjelentetett rövid videót is úgy vágtak össze, hogy az őket igazolja. Minderről és a KMKSZ-

frakció álláspontjáról megkérdeztük Gorondi Albertet. 

 

 

Évindító egyeztető ülés Nagypiszanicán 
2022. február 17. – Képes Újság 

Nagypiszanicán találkozott Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke a 

Belovár-Bilogora megyei magyar egyesületek és kisebbségi magyar önkormányzatok 

vezetőivel. Pénteken Jankovics Róbert HMDK-elnök és Matijević Olivér ügyvezető elnök a 

Belovár-Bilogora megyei magyar egyesületek és kisebbségi magyar önkormányzatok vezetőivel 

egyeztetett az aktuális kérdésekről. – Az aktualitások között az idei fontosabb események, a 

pályázási lehetőségek szerepeltek, de a magyarországi választásokról is tájékoztattak 

bennünket a pénteki ülésen – tudtuk meg Sabo Snježanatól, a Daruvári Magyarok 

Egyesületének elnök asszonyától. 

 

A Drávaszög mondáit is kötetbe gyűjtötték 
2022. február 17. – Képes Újság 

A Kárpát-medencei Magyar Legendárium sorozat részeként jelent meg az Őrvidék, a 

Muravidék és a Drávaköz Legendáriuma is. A horvátországi mondák, történetek 

összegyűjtésében, szakmai lektorálásában közreműködött a vörösmarti származású Burján 

István néprajzkutató. A Kárpát-medencei Magyar Legendárium sorozat 2008-ban indult 

útjára a Székelyföldről, kezdeményezője a Székelyföldi Legendárium nevezetű civil 

kezdeményezés. Fazakas Szabolcs rendező és operatőr, a sorozat ötletgazdájának az 

elképzelése az volt, hogy a székelyföldi történeti mondákat újra össze kell gyűjteni és felújított 

formában ismét a gyermekek és az oktatás szolgálatába kell állítani. 2015-ben a szellemi 

vállalkozást kiterjesztették az egész Kárpát-medencére.  
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https://politic.karpat.in.ua/?p=41267&lang=hu
https://kepesujsag.com/evindito-egyezteto-ules-nagypiszanican/
https://kepesujsag.com/a-dravaszog-mondait-is-kotetbe-gyujtottek/
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Téli népi hagyományainkat mutatták be a kopácsi gyermekfoglalkoztatón 
2022. február 17. – Képes Újság 

A HMDK kopácsi alapszervezete keretében működő hagyományőrző műhely múlt szombaton 

tartotta legutóbbi foglalkozását Télvíz idején címmel, melyen a téli falusi hagyományok, 

farsangi népszokások bemutatásán volt a hangsúly. A kopácsi HMDK-alapszervezet olyan 

műhelyt indított tavaly az advent kezdetén a helyi általános és középiskolás diákok részére, 

amelynek tevékenységi körébe gyakorlatilag minden belefér, ami a hagyományőrzéshez 

köthető. Az aktivitásba valamennyi kopácsi pedagógust is bevonták, így a fiatalokkal több 

szakember foglalkozhat egyszerre, ráadásul a tematika is sokkal szélesebb körű. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 17. – Kossuth Rádió 

Szerbiában április 3-án tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Akkor lesz az 

elnökválasztás is, és több önkormányzatban, így Belgrádban is idő előtti megmérettetésre kerül 

sor. A Pásztor István vezette küldöttség Belgrádban ma délelőtt átadta a köztársasági választási 

bizottságnak a párt képviselőjelöltjeinek a listáját. A pártelnök a jelöltlista átadását követően 

nyilatkozott.   

 

Tömegesen támogatták a délvidéki magyarok a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját. 

Mindössze egy nap alatt másfélszer annyi aláírás gyűlt össze, mint amennyi a jelöltállításhoz 

kell. Szükség van a magyar parlamenti érdekképviseletre, mondják a polgárok, akik közül 

legtöbben a gazdaság fellendítését várják a megválasztott képviselőktől. Horgosi és martonosi 

polgároktól érdeklődött munkatársunk.  

 

12 év elteltével sem változott kedvező irányba a szlovák állampolgársági törvény. A pozsonyi 

parlament szerda este megszavazta a jogszabály sokadik módosítását, amelynek értelmében a 

felvidéki magyarok továbbra sem élhetnek a 2010-ben elfogadott könnyített honosítás 

lehetőségével. Vagyis nem vehetik fel a magyar állampolgárságot, ha meg akarják tartani a 

szlovákot. 

 

 „30 évvel a rendszerváltozás és 100 évvel a trianoni békediktátum aláírása után szükséges 

egyfajta leltárt készíteni a közös tudás megteremtése érdekében, hogy a nemzetközi 

szabályozás, a nemzeti kisebbségvédelem területén végrehajtásra került-e, s ha igen, 
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mennyiben.” – írja köszöntőjében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, annak a sorozatnak 

a bevezetőjében, amely nem kisebb feladatott tűzött ki célul, mint a határainkon kívül élő 

közösségeink nemzetiségi és nyelvi jogainak áttekintését, összefoglalását. A Kárpát-medencei 

magyar kisebbségi kalauz első kötetét, melynek címe - A kárpátaljai magyar közösség nemzeti 

és nyelvi jogai -szerdán mutatták be. A két szerzővel, Csernicskó István nyelvésszel és Tóth 

Mihály jogásszal a bemutató után beszélgetett munkatársunk. 

 

A Rákóczi Szövetség március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából idén is meghirdette 

középiskolásoknak diákutaztatási programját, amelyre bármely Kárpát-medencei magyar 

középiskola jelentkezhet. Az utazási pályázaton 300 ezer forint nyerhető el az utazók számától 

és a megtett távolságtól függően. A további részletekről Csáky Csongor, a szövetség elnöke 

beszélt. 

 

Kárpátaljáról három szakképzési centrumból járnak diákok szakmai képzésre, Mátészalkára, a 

Déry Miksa Szakképző Iskolába. A tanulók egy hetet Kárpátalján, egy hetet pedig 

Magyarországon töltenek jelenléti és gyakorlati oktatásban. Sokan érettségi után adták fejüket 

egy-egy szakma elsajátítására. A motivációban van családi tapasztalat, közös munka a 

testvérrel, de a legfontosabb, hogy a jövőt is látják benne. 

 

Randinap, lakatkeresés a parkban, páros korcsolyázás a városi jégpályán, előadások és 

szentmisék a házaspárokért. Székelyudvarhely is bekapcsolódott a Házasság hete mozgalomba 

nem csak a római katolikus plébániák, hanem még az Udvarhelyszéki Anyák Egyesülete is. 

 

 

 


