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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az ukrán parlamenti képviselők büntetnék az ukrán nyelv "nyilvános 
meggyalázását" 
2017. január 23. – MTI, mno.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Rendkívül szigorú nyelvtörvénytervezetet terjesztettek be az ukrán parlamentben különböző, 

köztük kormánypárti frakciók képviselő, amely alapján büntetőjogi felelősségre vonással és 

akár három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanák az ukrán nyelvvel szembeni 

tiszteletlenséget. Az előterjesztést több mint harminc képviselő írta alá, köztük a parlament 

egyik alelnöke, Okszana Sziroid, továbbá egy képviselő az államfő mögött álló Petro 

Porosenko Blokkjából. A tervezet előírná, hogy az állami rendezvényeken, az állami szervek 

hivatalos irataiban, továbbá a fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél és az államhatáron 

kötelező az ukrán nyelv használata. Ezenkívül államfő, miniszterelnök, kormánytag, 

parlamenti képviselő, valamint utóbbiak tanácsadói csak olyan személyek lehetnek, akik jól 

beszélik az államnyelvet. A parlament plenáris ülésein és a bizottságokban is kötelezővé 

tennék, hogy csakis ukrán nyelven szólalhatnak fel a honatyák. 

 

Felmérés: mélyrepülésben a Most-Híd, erősödik az MKP 
2017. január 23. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Ha az elmúlt hétvégén lettek volna a parlamenti választások, a jelenlegi – az Irány-

Szociáldemokrácia, a Szlovák Nemzeti Párt és a Most-Híd alkotta – kormánykoalíció 69 

mandátumhoz jutott volna a parlamentben – derült ki a Polis Slovakia közvélemény-kutató 

ügynökség felméréséből. A Most-Hídnak 5,6 %-os támogatottság mellett 9 képviselői szék 

jutna. Bár a Magyar Közösség Pártja (MKP) a januári eredmények szerint 4,4 %-os 

eredménnyel a bejutási küszöb alatt végezne, de a decemberi adatokhoz képest 0,4 

százalékpontos növekedést sikerült elérnie. 

 

A „hideg napokra” emlékeztek Újvidéken 
2017. január 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Az egyén, de a társadalom ereje is a megbocsátásban rejlik, mindemellett nem szabad 

elfelejteni a történteket, hogy azok ne ismétlődhessenek meg - hangsúlyozta Tomislav Nikolić 

szerb elnök az 1942-es razzia, az úgynevezett "hideg napok" 75. évfordulója alkalmából tartott 

újvidéki megemlékezésen hétfőn. Az áldozatoknak állított emlékműnél, a Duna-parton álló, 

Család nevet viselő szoborcsoportnál tartott beszédében a köztársasági elnök kiemelte: a 75 

éve szerzett sebeket „megbocsátással, megbékéléssel, valamint azzal az őszinte 

elhivatottsággal kell gyógyítani, hogy a gonoszság és a téboly nem ismétlődik meg". 
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http://mno.hu/kulfold/buntetnek-az-ukran-nyelv-nyilvanos-meggyalazasat-1382499
http://mno.hu/kulfold/buntetnek-az-ukran-nyelv-nyilvanos-meggyalazasat-1382499
http://www.hirek.sk/belfold/20170123141324/Felmeres-melyrepulesben-a-Most-Hid-erosodik-az-MKP.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21096/A-34hideg-napokra34-emlekeztek-Ujvideken.html
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Kolozs megyei prefektúra: vissza kell tenni a kétnyelvű helységnévtáblákat 
Mérán 
2017. január 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Beadvánnyal fordult az RMDSZ Kolozs megyei szervezete Kolozs megye prefektusához a 

mérai kétnyelvű táblák eltávolításának ügyében. A Kisbács községhez tartozó településről 

néhány héttel ezelőtt tűntek el a magyar helységnévtáblák, melyeket azóta sem helyeztek 

vissza - emlékeztet az RMDSZ közleménye. Az RMDSZ helyi tanácsosai több alkalommal 

jelezték a polgármesternek, a hiányosságokat, de a táblák jelenleg sincsenek még 

visszahelyezve. A szövetség munkatársai január 13-án iktatták a Kolozs megyei prefektúrán 

azt a beadványt, melyben kérik a prefektust, hogy utasítsa a Kisbácsi Polgármesteri hivatalt a 

táblák visszahelyezésére. Csoma Botond képviselő arról is beszámolt, hogy a prefektúra 

január 18-án kelt válaszlevelében tájékoztatnak, arról, hogy hivatalosan is értesítették Kisbács 

község polgármesteri hivatalát és kérték, hogy vegyék figyelembe a törvény előírásait és 

annak megfelelően helyezzék ki Mérába a magyar helységnévtáblákat.  

 

Korodi Attila lett az ET Parlamenti Közgyűlése politikai ügyek bizottságának első 
alelnöke 
2017. január 24. – transindex.ro 

A napokban zajlik Strasbourgban az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének idei első 

plenáris ülése, amelyen Románia képviseletében részt vesz Korodi Attila RMDSZ-es 

képviselő, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője is. A plenáris ülés kezdetén a tagok 

új vezetőket választottak a különféle szakbizottságok élére. Így az Európai Néppárt 

javaslatára az ET Parlamenti Közgyűlése politikai ügyek bizottságának első alelnöki tisztségét 

január 23-tól Korodi Attila tölti be.  

 

Akadály a kézdivásárhelyi minorita rendház épületének felújítása előtt 
2017. január 24. – szekelyhon.ro 

A római katolikus egyház alapító okiratát hiányolta Kézdivásárhely önkormányzatának egyik 

pályázatából a Központi Fejlesztési Ügynökség. Bokor Tibor polgármester portálunknak 

elmondta: ha kell a pápához is elmennek a szükséges iratokért, ám egyelőre a történelmi 

egyházak létét elismerő kormányhatározatra hivatkozva fellebbeztek az ügyben. 

 

Tanműhelyekre pályáztak, hogy itthon maradó szakembereket képezhessenek 
2017. január 24. – szekelyhon.ro 

Magyar állami támogatáshoz jutott tavaly az erdőszentgyörgyi és nyárádszeredai középiskola, 

hogy tanműhelyeket szereljenek fel, és a szakmai oktatás biztosításával versenyképes, akár 

saját lábon is megállni tudó, ezáltal itthon maradó szakembereket képezzenek a jövőnek.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45645
http://itthon.transindex.ro/?hir=45645
http://itthon.transindex.ro/?hir=45660
http://itthon.transindex.ro/?hir=45660
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/akadaly-a-kezdivasarhelyi-minorita-rendhaz-epuletenek-felujitasa-elott
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tanmuhelyekre-palyaztak-hogy-itthon-marado-szakembereket-kepezhessenek
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Alulteljesítettek a magyar ötödikesek 
2017. január 23. – Új Szó 

2016 novemberében került sor az ötödikesek országos tesztelésére. Matematikából a magyar 

diákok átlaga 48,8 százalék volt, ezzel 13,5 százalékkal maradtak el az országos átlagtól. 

Magyar nyelvből és irodalomból az országos átlag mindössze 55,5%. A legjobban 

Nagyszombat megye tanulói teljesítettek (66,7%), a legrosszabbul pedig a Besztercebánya 

megyei diákok (39,9%). 

 

Ismerjük meg egymást! – A magyar kultúra napja Füleken 
2017. január 23. – hirek.sk 

Idén is méltóképp ünnepelték a magyar kultúra napját Füleken. Másodízben valósult meg az 

Ismerjük meg egymást! elnevezésű rendezvénysorozat, amely keretében kiosztották a Nógrád 

Közművelődéséért Díjat, melyet Ardamica Ferenc író, műfordító, újságíró vehetett át. 

 

Ártatlan bűnösök – A nagybalogi tragédia 
2017. január 23. – hirek.sk 

1945 januárjában Alsó- és Felsőbalogról, illetve a szomszédos Uzapanyitról több mint 130 

ártatlan, civil lakost vittek el kényszermunkára. A donyecki bányákból 19-en vissza se tértek, 

odavesztek. Az áldozatok és a túlélők előtt tisztelegve Nagybalogon 2005-ben emlékművet is 

avattak. 

 

Szükség van vagy nincs szükség a megyékre Szlovákiában? A Körkép.sk az MKP 
megyei alelnökeit kérdezte 
2017. január 23. – Körkép 

Németh Gabriella, Berényi József és Zachariaš István Pozsony, Nagyszombat és Kassa megyei 

alelnökei. Az öt magyarok lakta megyéből az MKP háromban kormányoz. A megyei 

önkormányzatok kezében jelentős hatáskörrendszer összpontosul, mely napi szinten 

befolyásolja életünket. Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke szerint a megyék létét 

elsősorban azok a pártok képviselői vagy független politikusok kérdőjelezik meg, akiknek 

gyenge a helyi és regionális politikai háttere. Berényi szerint szükséges lenne átalakítani a 

megyerendszert, pl. egy Duna–menti megyének van létjogosultsága az országban. 

 

Zenta: Negyvenórás képzés mezőgazdasági termelők részére 
2017. január 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Hétfőn indult el a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány Dr. Berényi János Agrárinnovációs 

Irodájában az a negyvenórás növényvédelmi képzés, amelyet a Szent István Egyetem, a Pro 

Scientia Naturae Alapítvány és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége közösen szervezett 

meg a vajdasági mezőgazdasági termelők részére. A Magyarország Földművelésügyi 

Minisztériuma és Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló képzésen 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/01/23/alulteljesitettek-a-magyar-otodikesek
http://www.hirek.sk/itthon/20170123144016/Ismerjuk-meg-egymast-A-magyar-kultura-napja-Fuleken.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170123161110/Artatlan-bunosok-A-nagybalogi-tragedia.html
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/01/23/szukseg-van-vagy-nincs-szukseg-a-megyekre-szlovakiaban-a-korkep-sk-az-mkp-megyei-alelnokeit-kerdezte
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/01/23/szukseg-van-vagy-nincs-szukseg-a-megyekre-szlovakiaban-a-korkep-sk-az-mkp-megyei-alelnokeit-kerdezte
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21098/Zenta-Negyvenoras-kepzes-mezogazdasagi-termelok-reszere.html
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összesen tizenöt adai, magyarkanizsai és zentai mezőgazdasági termelő vesz részt, hangzott el 

a megnyitóünnepségen. 

 

Informatikai továbbképzés: négy napon át három helyszínen 
2017. január 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Négy napon keresztül tartanak informatikai szemináriumot az általános és középiskolai 

magyar nyelven (is) tanító informatika szakos tanároknak a budapesti Microsoft vállalat 

munkatársai. A továbbképzésen az Office 365 szoftvercsomagot ismerhetik meg jobban a 

jelenlevők. Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja az 

újvidéki Európa Kollégiumban a sajtó képviselőinek elmondta, hogy a tartományi oktatási 

titkárság az elmúlt hónapokban szerb nyelven szervezte meg az Office 365 betanítását. Innen 

jött az ötlet, hogy ezt a továbbképzést magyar nyelven is megszervezzék. 

 

Hogy a varjú is ukránul károgjon 
2017. január 23. – karpatalja.ma 

Miközben még le sem zárult az Alkotmánybíróság előtt a 2012-ben elfogadott és azóta is 

hatályban lévő nyelvtörvény ügyében szervezett eljárás Kijevben – Ukrajna Legfelsőbb 

Tanácsa (parlamentje) hivatalos honlapja szerint 2016. december 19-én parlamenti 

képviselők egy csoportja új nyelvtörvénytervezetet nyújtott be 5556-os számmal és Закон 

України «Про мови в Україні» (Ukrajna törvénye a nyelvekről Ukrajnában) címmel. Még el 

sem készültünk a tervezet részletes elemzésével, máris újabb törvénytervezet került a 

Verhovna Rada elé. A tervezet értelmében a törvényhozásban, az államigazgatásban, az 

önkormányzatok munkájában, az állami intézmények, cégek és vállalatok tevékenysége során 

kizárólag az államnyelv használatát írja elő a tervezet. A kisebbségek nyelvén folyó oktatás 

csak a kisebbségi nyelvek tanulására, és nem az ezeken folyó oktatásra vonatkozik, ám a 

felsőoktatásban még ez sem engedélyezett. 

 

Vita az új államnyelvtörvény tervezetei körül 
2017. január 23. – Kárpátalja 

Nem csitulnak a viták az Ukrajna államnyelvéről benyújtott törvénytervezetek körül a 

világhálón – jelentette az UNIAN hírügynökség. Mikola Knyazsickij, a Legfelső Tanács 

kulturális bizottságának elnöke Facebook-oldalán jelezte, hogy jelenleg három nyelvtörvény-

tervezetet vizsgálnak. „Vagyis az államnyelvről három törvénytervezet létezik. Most 

megpróbálunk a bizottságban gyorsan kompromisszumra jutni és egy megfelelő tervezetet 

felajánlani a teremnek (a parlamentnek – a szerk.). Mindhárom tervezet hazafias” – írta a 

kulturális bizottság elnöke. Elmondása szerint némelyik képviselőkollégája több 

törvénytervezetet is aláírt. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21097/Informatikai-tovabbkepzes-negy-napon-at-harom-helyszinen.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/hogy-a-varju-is-ukranul-karogjon/
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/23/vita-az-uj-allamnyelvtorveny-tervezetei-korul
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Bocskor Andreát újraválasztották a Kulturális és Oktatási Bizottság első 
alelnökének 
2017. január 23. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A héten kerül sor az Európai Parlament szakbizottságainak tisztújítására, melynek során 

döntenek az új elnökökről és alelnökökről. Ma Bocskor Andreát, a Fidesz-KDNP EP-

képviselőjét a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) nagy többséggel támogatta és 

újraválasztotta első alelnökévé. A kárpátaljai EP-képviselő immáron második alkalommal, így 

egy egész ötéves cikluson keresztül tölti be az első alelnöki tisztséget a szakbizottságban. 

Újraválasztása az elmúlt időszak munkájának elismerése, s egyben a magyar néppárti 

delegáció sikere. 

 

Isten, áldd meg a magyart Beregszászban is! 
2017. január 23. – karpatalja.ma 

A beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége január 22-én a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából szervezett ünnepséget, valamint kiállítást a Pásztor Ferenc Házban. Kölcsey 

Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását, így a rendezvény elején nem 

maradhatott el a költemény elszavalása, valamint közös éneklése. Az egybegyűlteket Molnár 

János beregszászi esperes-plébános köszöntötte. Gara Katalin, a Beregszászi Magyar 

Konzulátus konzulja is szólt a jelenlévőkhöz. Köszöntőjében Kölcsey Ferenc Kárpátaljához 

való kötődéséről, illetve a Magyar Kultúra Napja méltatásának fontosságáról beszélt. 

 

A magyar kultúra napját méltatták Bátyúban 
2017. január 23. – karpatalja.ma 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy 

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az 

emléknapon nemcsak az anyaországban, hanem Kárpátalja-szerte is számos kulturális és 

művészeti rendezvényt tartanak. A Bátyúi Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tagjai 

(Szántó Edit vezetésével) már több éve rendszeresen előadásokkal, táncházzal, a helyi 

nyugdíjasklub fellépésével méltatják ezt a napot. 

 

Ukránosítanák a kisebbségeket 
2017. január 23. – Ulicza Tamás – Magyar Hírlap 

Még le sem zárult a 2012-es nyelvtörvény kálváriája, máris új törvényt kezdeményeznek a 

kisebbségi nyelvhasználat korlátozására az ukrán törvényhozásban a képviselők. A 

törvénytervezet alapján büntetőjogi következmény és akár három évig terjedő 

szabadságvesztés lehet az ukrán nyelvvel szembeni tiszteletlenség büntetése. Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta: A napokban 

beterjesztettek két tervezetet, mindkettő arra irányul, hogy rendkívüli mértékben szűkítse a 

nemzeti kisebbségek meglévő nyelvi jogait. Ez ellentétes a hatályos alkotmánnyal és Ukrajna 

nemzetközi kötelezettségeivel is.  
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http://magyarhirlap.hu/cikk/77768/Ukranositanak_a_kisebbsegeket#sthash.WMqi9Azb.dpuf
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Nagy eredmény a legjobbak közt lenni 
2017. január 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve volt, s e program keretében az Év Példaképét a 

Magyarországgal szomszédos országok magyar fiataljai körében is keresték. A Példakép 

Alapítvány pályázatának „döntőjébe” két muravidéki fiatal vállalkozó jutott, Hancsik József 

és Szabó Róbert. Az eredményhirdetést a hét végén Budapesten tartották meg. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 23. – Kossuth Rádió 

Részvét, együttérzés, ima Erdélyben 

Vasárnap, késő délután imádsággal és gyertyagyújtással emlékeztek Székelyudvarhely 

központjában a veronai buszbaleset áldozataira. A helyszínről tudósít a Határok nélkül 

riportere. 

Kallós Zoltán néprajztudós életművét bemutató kiállítással ünnepelték a 

Magyar Kultúra Napját Székelyudvarhelyen 

Kallós Zoltán néprajztudós életművét bemutató kiállítással ünnepelték a Magyar Kultúra 

Napját Székelyudvarhelyen. A rendezvény díszvendége Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár volt.  

Átadták a Csemadok díjait Galántán a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

A következő helyszínünk a felvidéki Galánta, ahol a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

megtartott központi ünnepségen a kultúrmunkások legjobbjait díjazta a Szlovákiai Magyar 

Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a Csemadok. Interjú a Csemadok országos 

elnökével, Bárdos Gyulával, Grezsa István kormánybiztossal és a Gyurcsó István-díjjal 

kitüntetett Végh Lászlóval, a Bibliotheca Hungarica igazgatójával. 

A Magyar Kultúra Napja Nagybányán 

29 fő részesült a XXI. Magyar Kultúra Napja Gálán a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben, 

köztük több határon túli is. Dávid Lajos, a nagybányai Teleki Magyar Ház vezetője is köztük 

van. A címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány hívta életre, kultúra különböző területein 

huzamos ideje tevékenykedők elismerésére.  Dávid Lajos a Teleki Magyar Ház alapítása óta, 

15 éve vezeti a magyar kulturális intézményt.  
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174450777
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-23_18:30:00&ch=mr1
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Egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása Kárpátalján a magyarság által 

szórványban lakott vidékeken 

Egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása Kárpátalján a magyarság által szórványban lakott 

vidékeken. A legnagyobb gondot a tanárhiány jelenti, az alacsony fizetések miatt még mindig 

sok pedagógus hagyja el a régiót. A KMPSZ által szervezett szórványprogramban főleg vegyes 

házasságban született, vagy magyar felmenőkkel rendelkező diákok vesznek részt. A Határok 

nélkül munkatársának mikrofonja előtt elsőként Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnökét hallják. 

Unitárius találkozó Temesváron 

Másodszor tartott unitárius találkozót a hétvégén a temesvári leányegyházközség. Az alig 

több, mint három tucat hívet számláló gyülekezet a dévai székhelyű Délnyugat-erdélyi 

Unitárius Egyházközséghez tartozik, Koppándi Benczédi Zoltán lelkipásztor havonta tart ott 

istentiszteletet. A mostani közösségkovácsoló találkozón aradi hívek, de a testvéregyházak 

képviselői is részt vettek. 

 
 


