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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarország reagált az új ukrán államnyelvtörvény tervezetére 
2017. január 24. – Kárpátalja, hirado.hu, index.hu, Magyar Idők, mno.hu  

Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere kijelentette, hogy az anyaország nem tűri el 

az Ukrajnában élő magyarok anyanyelv-használati jogainak korlátozását, amennyiben 

elfogadják az új államnyelvtörvényt – olvashatjuk a miniszter Kommerszant újságnak adott 

interjújában. „Az elmúlt év novemberében látogatást tett nálunk Volodimir Hrojszman ukrán 

miniszterelnök, s akkor mi világosan kijelentettük, hogy nem tűrünk el semmilyen olyan 

változtatást az oktatásról és az államnyelvről szóló törvényekben, amely ront a magyar 

kisebbség helyzetén Ukrajnában” – nyilatkozta. Kijelentette, hogy ha a magyarság jogainak 

korlátozása mellett döntenek, akkor ezt a problémát Magyarország az Európai Unió elé viszi 

megtárgyalásra. 

 

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázat határon túli szervezeteknek 
2017. január 24. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, 

szekelyhon.ro, Erdély Ma, OrientPress, Transindex, Krónika 

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázatot írtak ki határon túli civil szervezeteknek és 

egyházi jogi személyeknek mintegy egymilliárd forint értékben - jelentette be Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatón kedden 

Budapesten. Az államtitkár a részletekről szólva elmondta, a pályázaton kulturális, oktatási és 

kutatási programokat, írott és elektronikus médiát, könyvkiadást, valamint civil szervezetek, 

illetve egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális 

intézmények működését támogatják. Potápi Árpád János közölte, a pályázati összeg két 

részre oszlik. A 600 milliós központ keretből nagyobb, országos szervezeteket támogatnak 

legfeljebb hárommillió forint értékben, míg a 400 milliós regionális keretből kisebb 

szervezeteket maximum 600 ezer forintig. Pályázni már lehet, a beadási határidő február 22. 

- tette hozzá. 

 

A diaszpórában működő vasárnapi iskolákról egyeztettek az érintett tárcák 
képviselői 
2017. január 24. – MTI, Kormany.hu 

A diaszpórában működő vasárnapi iskolákkal kapcsolatban egyeztetettek kedden a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának munkatársai a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes képviselőivel. 

A megbeszélésen részt vett, többek között, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár és Hammerstein Judit, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar 

intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Potápi 

Árpád János felidézte, hogy a Magyar Diaszpóra Tanács 2016. november 30-i ülésén 

elfogadta a Magyar Diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumot. A 
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dokumentumban közölt felmérés szerint a diaszpórában jelenleg 210 magyar iskola működik, 

amelyeknek fejlesztésére nagy szükség lenne, az oktatást ugyanis jelenleg szülők, valamint 

képzett vagy nem képzett pedagógusok végzik önkéntes munkaként. 

 

Szemet szúrt a szentgyörgyi gyászlobogó a kisegyesülés napján 
2017. január 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi városházán kedden is látható gyászlobogónak nincs köze a kisegyesülés 

napjához, ezt a napokban elhunyt Pro Urbe-díjas László Attila karnagy emlékékére tűzték ki 

– nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Sztakics Éva alpolgármester. „Abszolút semmi 

köze nincs az egyesülés napjához. A zászlót a múlt héten tűztük ki, amikor elhunyt a Pro 

Urbe-díjas László Attila, azt követően pedig a szintén Pro Urbe-díjas Szőts Dániel is meghalt. 

Hagyománya van annak, hogy ilyen esetekben a polgármesteri hivatalra is gyászlobogót 

tűzünk. Sajnálatos egybeesésről van szó, de a gyászlobogónak semmi köze nincs az egyesülés 

napjához” – nyilatkozta Sztakics Éva. A zászló tavaly január 24-én is ott volt, amit a román 

közösség egyes tagjai sértésként értelmeztek. Akkor a polgármesteri hivatal azt a 

magyarázatot adta, hogy az azokban a napokban elhunyt, Pro Urbe-díjas Sinka Mózes 

halálának okán tűzték ki a fekete lobogót. 

 

Prefektusi felszólítás a mérai magyar helységnévtábláért 
2017. január 24. – Krónika, MTI, hirado.hu 

A prefektúrához fordult jogorvoslatért az RMDSZ Kolozs megyei szervezete a kétnyelvű mérai 

helységnévtáblák eltávolítása miatt. A Kisbács községhez tartozó településről néhány héttel 

ezelőtt tűntek el a magyar helységnévtáblák, melyeket azóta sem helyeztek vissza. Mint 

kiderült, az RMDSZ önkormányzati képviselői több alkalommal jelezték a problémát Florin 

Mureşan szociáldemokrata (PSD-s) polgármesternek, a táblák azonban továbbra sem 

kerültek a helyükre. Csoma Botond Kolozs megyei parlamenti képviselő – az RMDSZ megyei 

vezetője – a Krónikának elmondta: a polgármester azzal védekezett, hogy az utászok 

távolították el a helységnévtáblát. 

 

A számvevőszéki ellenőrzés részletei kerültek terítékre a hétfői tárgyaláson 
2017. január 25. – Krónika 

A tanúk kihallgatásával folytatódott a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen zajló 

büntetőper a Hargita megyei törvényszéken. A Hargita megyei számvevőszék két munkatársa 

azt mondta, fenntartják a kifogásolt útfelújítással kapcsolatos jelentésüket. A tárgyalás után 

Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje a sajtónak úgy nyilatkozott, a védence elleni per nem 

a számvevőszéki jelentés nyomán indult, az ellenőrzést végző intézmény adminisztratív 

rendellenességeket talált, amelyek kihágásnak számítanak. „Más okból indult ez az eljárás, a 

bűnügyi dosszié a Számvevőszék által jelzett hiányosságokra van alapozva, de nem ezek 

jelzése nyomán állították össze. A Számvevőszéknek, ha törvénytelenséget észlel, értesítenie 
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kell az ügyészséget, de nem tette meg, mert nem észlelt ilyesmit, csak bürokratikus 

kérdésekről volt szó, hogy milyen iratok hiányoznak” – értékelt a védőügyvéd. 

 

A díjazott pálinka sem lehet pálinka 
2017. január 25. – Krónika 

Tizenöt díjat nyert a sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis pálinkafőző a Sanct Georgius 

termékcsalád pálinkáival a magyarországi Ongán a hétvégén megtartott Quintessence 

pálinkaversenyen. A sepsiszentgyörgyi pálinkárium tulajdonosai viszont a díjkiosztó gálán 

újra felhívták a figyelmet, hogy a termékeik címkéire továbbra sem írhatják fel a magyar 

pálinka megnevezést – ezt az osztrák főzők használhatják, ám az erdélyiek nem. 

 

Andrej Kiska kinevezte Juhász Györgyöt a Selye János Egyetem rektorává 
2017. január 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Új rektora van a Selye János Egyetemnek. Andrej Kiska államfő kedden kinevezte Juhász 

Györgyöt, az intézmény eddigi rektorhelyettesét az egyetem rektorává. Juhász György Tóth 

Jánost váltja a poszton. Megbízatása négy évre szól. Az államfő kinevezését megelőzően 

Juhász Györgyöt, tudományért, kutatásért és akkreditációért felelős rektorhelyettest az 

egyetem akadémiai szenátusa jelölte a posztra, még november 28-án. 

 

Egy magyar iskolával kevesebb (lehet) Gútán 
2017. január 24. – Felvidék Ma 

Gútán a tavalyi iskolai beiratkozások idején komoly gondok léptek fel, kifejezett harc indult a 

kiselsősökért két magyar tanítási nyelvű alapiskola között. Míg a Corvin Mátyás Alapiskolába 

három osztályra való gyermeket írattak a szülők, addig a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában két 

osztályt sem tudtak volna nyitni. Az önkormányzat ezért határozattal szabályozta az 

iskolákban nyitható osztályok létszámát valamennyi városi fenntartású alapiskolában (két 

magyar és egy szlovák), ahol két-két osztály indítását engedélyezte. A képviselő-testület 

szándéka szerint ezzel biztosították volna, hogy mindkét magyar iskola fennmaradjon és a 

finanszírozással se legyenek gondok. 

 

Vállalkozz okosan! - a hétvégére Komáromba várják a fiatal vállalkozókat 
2017. január 24. – hirek.sk 

2016 őszén néhány fiatal vállalakozó kezdeményezésére megalakult a Szlovákiai Magyar 

Fiatal Vállalkozók Szövetsége. Az elmúlt hetekben-hónapokban a szövetség kezdeményezői 

felmérték a piacot, fiatalokkal találkoztak, azt kutatták, milyen igényeik vannak az ifjú 

vállalkozóknak, avagy vállalkozás elindításában érdekelteknek. A szövetség a hétvégén, 28-

án, Komáromban a Tiszti Pavilonban tartja hivatalos alakuló ülését. 
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8 milliárd forintot osztott ki a Bethlen Alap 
2017. január 25. – Új Szó 

Több mint 8 milliárd forinttal, azaz csaknem 27 millió euróval támogatta tavaly a magyar 

állam a szlovákiai magyar szervezeteket a Bethlen Gábor Alapon keresztül. A támogatás több 

mint felét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kapta. 

 

Tesztelés: a politika a szakmától várja a megoldást 
2017. január 25. – Új Szó 

Óvatosan nyilatkozik a Híd és az MKP oktatási területtel foglalkozó politikusa az ötödikesek 

tavaly őszi tesztelésének eredményeiről, amelyben a magyar iskolák átlagosan rosszabb 

eredményt értek el, mint a szlovák tannyelvűek. 

 

Kovács Elvira kinevezése az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén 
2017. január 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Kovács Elvirát, a VMSZ alelnökét, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése szerbiai 

delegációjának tagját, 2017. január 24-én, a délelőtti bizottsági ülésen, Strasbourgban 

megválasztották a Közgyűlés Kisebbségi jogi albizottsága alelnökének, tájékoztatta 

szerkesztőségünket a VMSZ sajtószolgálata. „Az albizottság alelnökeként alkalmam lesz arra, 

hogy hozzájáruljak a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez, valamint a kisebbségek 

védelemét szolgáló Keretegyezmény tiszteletben tartásának ellenőrzéséhez”- nyilatkozta 

Kovács. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónap Adán 
2017. január 24. – Pannon RTV 

Huszadszor tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot ma délelőtt Adán, a Második Helyi 

Közösség épületében, ahol 134-en adták át a magyar állampolgárság könnyített úton történő 

megszerzésére vonatkozó kérelmüket. A huszadik kihelyezett konzuli fogadónapon összesen 

134-en adták át kérelmüket. A magyar állampolgárok állandó magyarországi lakcím nélkül is 

kiválthatják a magyar személyi igazolványt, amely ráadásul teljesen ingyenes. 

 

Nordlandi küldöttség a vajdasági parlamentben 
2017. január 24. – Pannon RTV 

Az Európai Régiók Közgyűlése keretein belül Vajdaság és a norvégiai Nordland tartomány 

szorosan együttműködött az elmúlt időszakban. A Vajdasági Parlamentben Pásztor István 

házelnök fogadta a Sonja Steen vezette nordlandi küldöttséget. A találkozót tapasztalatcsere 

követte. A tartományi parlamentben a vajdasági parlament képviselői és a norvégiai 

Nordland régió küldöttsége a két régió jogi autonómiával kapcsolatos kérdéseiről, és a 

kulturális együttműködésről egyeztettek.  
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Gulág-emlékkonferenciát rendeztek a kijevi magyar nagykövetségen 
2017. január 24. – MTI, karpatalja.ma 

Egy nemzet, egy ország elleni megtorlást vitt véghez 1944 után a sztálini rezsim, amely nem a 

valódi bűnösöket akarta megtalálni, hanem egy szabadságszerető nép gerincét megtörni - 

hangsúlyozta Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója kedden 

a kijevi magyar nagykövetségen megtartott Magyarok a Szovjetunió munkatáboraiban - 1944-

56 című gulág-emlékkonferencián. A zömében kijevi ukrán hallgatóság előtt beszélve, a 

szakértő kiemelte, a sztálini rezsim arra az álláspontra helyezkedett, hogy a második 

világháborúban elkövetett tettekért nemcsak a magyar politikai és katonai vezetés, hanem az 

egész magyar nép felelős.  

 

Nagyobb áldás nem volt és nem is lesz – Hivatalosan is elkezdődött a 
Reformáció Gyermekei Program 
2017. január 24. – karpatalja.ma 

Rendhagyó módját választotta a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) a reformáció 

emlékéve megünneplésének: 2017-ben Reformáció gyermekei elnevezéssel kampányt indított 

a gyermekvállalás népszerűsítése mellett. Az ötletet, melyhez időközben a Magyarországi 

Református Egyház Zsinata is csatlakozott, kritika és dicséret egyaránt éri. Egy biztos: eredeti 

elgondolás indult el vidékünkről, és az akcióhoz egyre többen csatlakoznak. 

 

Idén Kodály-emlékkoncertet is szervez a kijevi magyar nagykövetség 
2017. január 24. – MTI, karpatalja.ma 

A 2017-es év kiemelkedő kijevi magyar rendezvénye lesz május 30-án a Kodály Zoltán 

zeneszerző halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett koncert – közölte Keskeny Ernő 

kijevi magyar nagykövet. A nagykövet kedden sajtótájékoztatóján ismertette a külképviselet 

támogatásával az ukrán fővárosban idén megrendezendő kulturális programokat. Keskeny 

Ernő kiemelte, hogy mint minden évben, idén is lesz kortárs magyar filmhét – a tervek 

szerint novemberben -, Liszt Ferenc-emlékkoncert a zeneszerző születésnapjának október 22-

i évfordulóján a kijevi Ukrán Nemzeti Filharmóniában, valamint magyar operettgála. 

 

Tanszék és lektorátus Mariborban az igényes magyar nyelvhasználatért 
2017. január 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Magyar Tanszék az egyetlen 

felsőoktatási intézmény, ahol magyar nyelven szerezhetnek diplomát a hallgatók. Mondhatni 

ez a szlogenje is az intézménynek, amelynek tanárai tegnap a Lendvai Kétnyelvű 

Középiskolában tartottak tájékoztató jellegű előadást a végzősök számára. 
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Nem választott új vezérigazgatót az RTV Programtanácsa 
2017. január 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén RTV Programtanácsa tegnapi ülésén nem nevezett ki új vezérigazgatót a 

közszolgálati intézmény élére. A három jelölt közül egyik sem kapott elegendő szavazatot. Az 

ülés végén olyan döntést hoztak, hogy új pályázatot írnak ki. 

 

Márton Áron emlékév Ausztriában 
2017. január 24. - Volksgruppen 

A nagy erdélyi főpásztor, Márton Áron püspök születésének 120. évfordulója alkalmából 

Magyarország kormánya a tavalyi évet emlékévnek nyilvánította. A programsorozathoz az 

ausztriai magyarok is csatlakoztak és több rendezvénnyel, több városban is megemlékeztek a 

püspökről. 

 

Emléktáblát kapott II. Rákóczi Ferenc a dél-csehországi Jindřichův Hradecben 
2017. január 24. – MTI, Felvidék Ma 

Emléktáblát kapott II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem a dél-csehországi Jindrichův Hradec 

városában, ahol a nagyságos fejedelem 1688 és 1690 között a helyi jezsuita gimnáziumban 

diákoskodott. „Az épület megjelölésével, az emléktábla felállításával az volt a célunk, hogy a 

város lakosait és a turistákat emlékeztessük II. Rákóczi Ferencre, a helyi jezsuita gimnázium 

egyik leghíresebb diákjára. Ezt nagyon fontosnak tartjuk” – jelentette ki az avatóünnepségen 

Stanislav Mrvka, Jindřichův Hradec polgármestere. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 24. – Kossuth Rádió 

Nem csitulnak a viták Ukrajnában a nyelvtörvény-tervezetek körül 

Nem csitulnak a viták Ukrajnában a nyelvtörvény-tervezetek körül. Merthogy már három 

tervezet fekszik Kijevben, az illetékes parlamenti bizottság előtt. Mindközül a legdrákóibb a 

legutóbbi, mely az erőszakos ukránosítás minden kritériumát kimerítené azzal megtoldva, 

hogy a tervezetben leírtak betartását speciális nyelvellenőrök felügyelnék. A Határok nélkül 

munkatársa először Darcsi Karolinát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai 

kommunikációs titkárát kérdezte. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174450991
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2821710/
http://felvidek.ma/2017/01/emlektablat-kapott-rakoczi-ferenc-a-del-csehorszagi-jindrichuv-hradecben/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-24_18:30:00&ch=mr1
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Együttműködést szeretne Európa kisebbségi és kisebbségbarát régiói között a 

FUEN 

Együttműködést szeretne Európa kisebbségi és kisebbségbarát régiói között az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN. Monitorizáló rendszert is létrehoznának, amely 

a  kisebbségi jogsértéseket követné figyelemmel. A FUEN elnökét, Vincze Lórántot kérdezte a 

Határok nélkül munkatársa. 

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázatot írtak ki határon túli civil 

szervezeteknek és egyházi jogi személyeknek 

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázatot írtak ki határon túli civil szervezeteknek és 

egyházi jogi személyeknek mintegy egymilliárd forint értékben - mondta  Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára mai sajtótájékoztatóján. A 

pályázaton kulturális, oktatási és kutatási programokat, írott és elektronikus médiát, 

könyvkiadást, valamint civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek által fenntartott 

oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működését támogatják. A 600 

milliós központ keretből nagyobb, országos szervezeteket támogatnak legfeljebb hárommillió 

forint értékben, míg a 400 milliós regionális keretből kisebb szervezeteket maximum 600 

ezer forintig. Pályázni már lehet, a beadási határidő február 22. - tette hozzá.  

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek rendbetételére 

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva pályázatot hirdet a Bethlen Gábor 

Alapkezelő az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 

felújítására is. A részletekről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt 

kérdezte a Határok nélkül munkatársa. Az érdeklődők a Bethlen Gábor Alapkezető Zrt. 

honlapján, valamint a www.kormany.hu, és a Nemzeti regiszter oldalon tájékozódhatnak. 

Kinevezték a Selye János Egyetem új rektorát 

Andrej Kiska szlovák államfő kinevezte a révkomáromi Selye János Egyetem új rektorát. 

Juhász György a 2004-ben alapított szlovákiai magyar felsőoktatási intézmény harmadik 

rektora. Haják Szabó Mária beszélgetett Juhász Györggyel. 

A hét végén voltak az idei első konzuli fogadónapok Temesváron 

A hét végén voltak az idei első konzuli fogadónapok Temesváron. Sokan ragadták meg az 

alkalmat, és intézték - a kolozsvári magyar főkonzulátus munkatársai segítségével - a 

honosítással, anyakönyvi kivonatokkal, útlevéligényléssel kapcsolatos ügyeiket. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács megyei szervezete immár hetedik éve működteti, elsősorban e célból, 

a temesvári Demokrácia központot. Ott készült Lehőcz László riportja. 

Átadták a Magyar Kultúráért díjakat Nagyváradon 

Nagyváradon, a Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat zárásaként átadták a Magyar 

Kultúráért díjakat mindazoknak, akik az elmúlt évben a legtöbbet tettek a magyar kultúra 

http://www.kormany.hu/
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ápolásáért, népszerűsítéséért. A Díjat 2002-ben alapította a Bihar megyei RMDSZ, eddig 

összesen 136-an vették át a rangos elismerést.  

Átadták az aradi Kölcsey Egyesület díját 

Hétvégén – a Magyar Kultúra Napja alkalmából adták át az aradi Kölcsey Egyesület díját, 

amellyel Cziszter Kálmán építészt és az aradi magyar színjátszás történetét feldolgozó Piroska 

házaspárt tüntették ki. A díjazottakat Pataky Lehel Zsolt szólította meg. 

 


