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Nyomtatott és online sajtó 
 

Székelyföldi iskolák és templomok felújítását támogatja a magyar kormány  
2017. január 26. – transindex.ro, MTI, Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, hirado.hu 

Székelyföldi iskolák és templomok felújításának a támogatását jelentette be egy csütörtöki 

székelyudvarhelyi sajtótájékoztatón Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az államtitkár 

elmondta, hogy a magyar kormány olyan iskolák épületeinek a felújítására nyújt támogatást a 

2017-es évben, amelyek a történelmi magyar egyházak fennhatósága alatt működnek. 

Székelyudvarhelyen a római katolikus egyházi épületekben működő Tamási Áron Gimnázium 

50 millió forintot, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium 20 millió forintot, a 

székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium pedig 74 millió forintot kap. 

 

Felháborítónak tartja a kárpátaljai magyar iskolák pedagógusainak ukrán 
nyelvtudás szerinti listázását a KMPSZ 
2017. január 26. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, hiraod.hu, ATV 

Felháborítónak tartja a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ), hogy a Kárpátalja 

megyei oktatási főosztály körlevélben szólította fel a magyarok által is lakott járások tanügyi 

hivatalait és a megye magyar iskoláinak igazgatóhelyetteseit, hogy készítsenek listákat a 

tanintézetekben oktató pedagógusokról ukrán nyelvtudásuk szintjének feltüntetésével - 

közölte csütörtökön Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke telefonon az MTI-vel. Orosz Ildikó 

elmondta, hogy alig néhány napja nyújtották be az ukrán parlamentnek azt a 

nyelvtörvénytervezetet, amely elfogadása esetén kizárólagossá tenné az ukrán nyelv 

használatát az élet minden területén. Azonban még érvényben van a korábbi, kisebbségbarát 

nyelvtörvény is, és az új jogszabály tervezetének a tárgyalását el sem kezdték, a Kárpátalja 

megyei oktatási főosztály - az Oktatási Minisztérium utasítására - a napokban máris "cinikus 

hangvételű" körlevélben szólította fel a magyarok által is lakott járások tanügyi hivatalainak 

vezetőit és a magyar iskolák igazgatóhelyetteseit, hogy állítsanak össze listákat a 

tanintézeteikben oktató pedagógusokról aszerint, hogy milyen szinten beszélik az ukránt - 

tette hozzá. 

 

Rétvári: idén már harmadszor részei a határon túli magyar nyelvű képzések a 
hivatalos felvételi tájékoztatónak  
2017. január 26. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Kárpátalja.ma 

Idén már harmadszor szerepelnek a hivatalos felvételi tájékoztatóban a szomszédos országok 

magyar nyelvű felsőoktatási képzései, mert a kormányzat egységes Kárpát-medencei 

felsőoktatási térben gondolkodik - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára 

csütörtökön az MTI-vel. Az államtitkár kifejtette: az Oktatási Hivatal által biztosított 

tájékoztató az általános részben a szomszédos országok - Románia, Szerbia, Szlovákia és 

Ukrajna - felsőoktatási felvételi eljárásairól nyújt átfogó információkat, ezzel segítve azokat a 
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külhoni és magyarországi érdeklődőket, akik a határon túli felsőoktatási intézmények 

valamelyikében szeretnék folytatni tanulmányaikat magyar nyelven. 

 

Megjelent a román közlönyben az autonómiát követelő kezdeményezés 
2017. január 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Idők 

Megjelent Románia hivatalos közlönyében csütörtökön a Székelyföldnek autonómiát 

előirányzó törvénytervezet, amelyet polgári kezdeményezésként akar a román parlament elé 

terjeszteni egy – a Gyergyószéki Székely Tanács (GYSZT) által megalakított – tíztagú 

kezdeményező bizottság. A tavaly novemberben beterjesztett tervezet szövege együtt jelent 

meg a – szakértőkből álló, a törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló – törvényhozási tanács 

véleményezésével, amely a kezdeményezés elutasítását javasolja a törvényalkotóknak. Az 

indoklásban a szakértők kifejtik: azért javasolják a törvényjavaslat elutasítását, mert 

álláspontjuk szerint a kezdeményezés az egységes román nemzetállammal párhuzamos, 

különálló állami entitás létrehozását irányozza elő, ami alkotmányellenes. „A következő lépés 

az aláírásgyűjtés kell legyen” – mondta Árus Zsolt, a GYSZT elnöke, a kezdeményezők egyike 

az MTI érdeklődésére. Hozzátette, hogy Gyergyószéken jövő héttől megkezdik a szükséges 

támogató aláírások gyűjtését, de az országos aláírásgyűjtés megszervezésének feladata 

szerinte a székely autonómiamozgalom ernyőszervezetére, a Székely Nemzeti Tanácsra 

(SZNT) hárul. 

 

A PNL elutasítja a székelyföldi autonómiát előirányzó törvénykezdeményezést 
2017. január 26. – maszol.ro, MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

A Nemzeti Liberális Párt nem támogat alkotmányellenes kezdeményezéseket - nyilatkozta 

csütörtökön a Nemzeti Liberális Párt ügyvivő elnöke, Raluca Turcan a Székelyföldnek 

autonómiát előirányzó törvénytervezet kapcsán, amelyet polgári kezdeményezés formájában 

szeretne a parlament elé terjeszteni egy tíztagú bizottság. „A PNL állásfoglalásában az 

Alkotmányra hivatkozik, amely szerint Románia egységes, szuverén, független és oszthatatlan 

nemzetállam. Ennélfogva nem támogatunk egyetlen olyan kezdeményezést sem, amely 

alkotmányellenes. A PNL számára Románia egységes, oszthatatlan és független státusa nem 

képezheti alku tárgyát” - hangsúlyozta Turcan. 

 

Rögeszmének tartja a székelyföldi autonómiakezdeményezést a volt 
külügyminiszter  
2017. január 26. – transindex.ro, MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

A Ha rgita és Kovászna megyei etnikai alapú politizálás visszatérő rögeszméjének nevezte 

Titus Corlățean volt külügyminiszter azt a Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó 

törvénytervezetet, amelyet polgári kezdeményezésként a parlament elé akar terjeszteni a 

Gyergyószéki Székely Tanács által megalakított kezdeményező bizottság. A PSD szenátora a 

News.ro hírügynökségnek nyilatkozva csütörtökön úgy értékelte, semmi esélye sincs annak, 

hogy a tervezetet a parlament megszavazza. "Én nem használom a Székelyföld elnevezést, 
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mert Romániában vagyunk, a területi közigazgatási egységek neve pedig Hargita és 

Kovászna" - jelentette ki Corlățean.  

 

Utcára vonulnak Sepsiszentgyörgyön az iskolák összevonása ellen 
2017. január 26. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Kós Károly Szakközépiskola vezetősége január 31-én tüntetést szervez a helyi tanács azon 

döntése ellen tiltakozva, amely szerint az említett intézményt beolvasztják a Puskás Tivadar 

Szakközépiskolába. A Kós Károly Szakközépiskola igazgatója, Komán László elmondta: kérést 

iktatott a polgármesteri hivatalnál a tüntetés engedélyezésére. Mint mondta, azon az iskola 

tanárai, a tanulók és szüleik egyaránt jelen lesznek, akik nem értenek egyet a helyi hatóságok 

döntésével. Az igazgató a Kovászna megyei Prefektúrához is kérést nyújtott be. Ebben azt kéri 

a főispántól, akadályozza meg a tanintézmények összevonását. Hozzátette: a tanács 

határozatát megtámadja a közigazgatási bíróságon. 

 

Összefog az RMDSZ és az MPP a kommandói iskoláért 
2017. január 26. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Közös döntéssel támogatják a kommandói új iskola építését, döntötték el az RMDSZ és az 

MPP Kovászna Megye Tanácsa keretében működő frakciói. A két magyar párt a megye idei 

költségvetését is közösen tervezi, kiemelten támogatva a turisztikai jellegű beruházásokat, 

ugyanakkor hangsúlyosan odafigyelnek a megyei utak korszerűsítésének folytatására. Az 

RMDSZ és MPP frakció idei első tanácskozásán kielemezték az elmúlt év megvalósításait, és 

meghatározták azokat a feladatokat, melyek prioritást élveznek. Tamás Sándor, tanácselnök 

az RMDSZ megyei szervezetének elnöke emlékeztetett, hogy 2015 májusában határozta el a 

két politikai szervezet, hogy együttműködik az önkormányzati munkában és az erdélyi 

magyar politikában. 

 

Korodi Attila szerint Klaus Johannis nem jó példa 
2017. január 26. – transindex.ro 

Az államfő azt állította, ő maga a példa arra, hogy Romániában a kisebbségek helyzete 

modellértékű. Korodi szerint az elnök strasbourgi beszéde "sablonosra sikerült". 

 

Korodi Attila a román propaganda ellensúlyozásáról 
2017. január 26. – Krónika 

Bár nem könnyű ellensúlyozni azokat a gyakran sarkító nyilatkozatokat, miszerint 

Romániában modellértékű a kisebbségpolitika, azért történnek próbálkozások – fejtette ki 

csütörtökön a Krónika kérdésére Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakciójának 

vezetője annak kapcsán, hogy szerdán délután Klaus Johannis államfő az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének strasbourgi plenáris ülésén példaértékű román kisebbségi 

helyzetről és multikulturalitásról beszélt. Korodi – akit 23-án választottak a parlamenti 

közgyűlés politikai ügyek bizottságának első alelnökévé – kifejtette: az ilyen helyzetekben az 

egyensúly rendszerint a szónok felé billen el, mivel egy adott téma bemutatására és 

megvitatására egy óra áll rendelkezésre, s azt hozza előnyös helyzetbe, aki hosszabban fejtheti 
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ki mondandóját. A kérdésekre egyenként csupán 30 másodperc jut, így ezúttal is csupán hét 

kérdést sikerült feltenni. Ennek nyomán azok kapnak valósabb képet, akik már eleve jobban 

ismerik a helyzetet.  

 

Nyílt levelet írt Johannisnak Biró Zsolt a „modellértékű romániai 
kisebbségvédelem” kapcsán  
2017. január 26. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen. Krónika 

Nyílt levélben fordult Klaus Johannis államfőhöz Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke 

azzal kapcsolatban,hogy az államfő modellértékűnek nevezte a romániai magyar 

kisebbségvédelmet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén. "Az erdélyi magyar közösség 

tagjaként ennek a kijelentésének valóságtartalmával nem tudok egyetérteni. Romániában élő 

magyar nemzetiségű állampolgárként gyakran kerülök olyan helyzetbe, amely azt sugallja, mi 

magyarok csak másodrendű polgárai lehetünk ennek az országnak. A hátrányos 

megkülönböztetés mindennapos az adminisztrációban vagy az oktatási intézmények terén, 

hogy csak a legkiemelkedőbb példákat említsem" - áll Biró levelében. 

 

Veszélyben a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum 
2017. január 26. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Veszélybe került a több évtizedes múltra visszatekintő kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti 

Líceum - hívta fel a figyelmet az iskola tanári közössége. FRISSÍTÉS: Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei elnöke megkeresésünkre elmondta, a kolozsvári belvárosi iskolák nem 

éltek a választás jogával, amikor arról kellett dönteni, mely három osztályról mondanak le a 

diáklétszám drámai csökkenése miatt. A tanfelügyelőségen nem erősítették meg, hogy 

valóban a Brassai líceum egyik kilencedik osztálya szűnne meg a 2017-2018-as tanévtől. 

 

A háromszékiek támogatják Porcsalmi Bálintot 
2017. január 26. – maszol.ro 

Az RMDSZ háromszéki szervezete a szombati Szövetségi Képviselők Tanácsában 

megszavazza Porcsalmi Bálint ügyvezető elnökké való kinevezését és a következőkben segíti 

őt munkája során – jelentette ki Tamás Sándor. Az RMDSZ háromszéki szervezetének 

vezetője, Kovászna megyei tanácselnök a csütörtöki „Megyeinfón” kifejtette: a szövetségen 

belül nagy izgalom előzte meg azt, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnök kit nevesít a 

tisztségéről lemondott Kovács Péter ügyvezető elnökhelyébe. Tamás Sándor elmondta: 

Porcsalmi Bálinttal több mint tíz éve dolgoznak együtt, az ügyvezető elnöki tisztség 

várományosának van tudása és terepismerete a feladat ellátásához. A háromszéki RMDSZ 

elnök rámutatott, hogy Porcsalmi Bálint volt az, aki kitalálta az új fejezet és újratervezés 

programokat, így most ügyvezető elnökké való kinevezésekor a kivitelezője is lehet az RMDSZ 

újratervezésének. 
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Idén a turizmus éve van Háromszéken 
2017. január 26. – maszol.ro 

A háromszéki önkormányzat az eddigi tematikus évek gyakorlatához igazodva a 2017-es 

esztendőt a turizmus évének nyilvánította. Céljuk, hogy kiteljesítsék azokat a turisztikai 

csomagokat, amelyek a romániai vendégeket célozzák, de növelni akarják a magyarországiak 

jelenlétét is. Tamás Sándor háromszéki tanácselnök a csütörtöki „Megyeinfón” arról számolt 

be, hogy az év első felében három helyszínen is bemutatják Kovásza megye turisztikai 

kínálatát, így februárban jelen lesznek a bukaresti Romexpon sorra kerülő kiállításon és 

vásáron, majd Budapesten mutatkoznak be a Székely Fesztiválon, illetve májusban 

Manchesterben is jelen lesznek az ottani magyar közösség által szervezett Székely fesztiválon. 

A megyei tanács ezekre a kiállításokra elkészítette a Kovászna megye hét csodája nevű román, 

magyar és angol nyelvű népszerűsítő kiadványokat. 

 

Nem ismer határokat a magyar felvételi tájékoztató 
2017. január 26. – Krónika, MTI 

Idén már harmadszor szerepelnek a hivatalos felvételi tájékoztatóban a Magyarországgal 

szomszédos országok magyar nyelvű felsőoktatási képzései, mert a kormányzat egységes 

Kárpát-medencei felsőoktatási térben gondolkodik – mondta Rétvári Bence, az Emmi 

parlamenti államtitkára csütörtökön az MTI-vel. Az államtitkár kifejtette: az Oktatási Hivatal 

által biztosított tájékoztató az általános részben a szomszédos országok – Románia, Szerbia, 

Szlovákia és Ukrajna – felsőoktatási felvételi eljárásairól nyújt átfogó információkat, ezzel 

segítve azokat a külhoni és magyarországi érdeklődőket, akik a határon túli felsőoktatási 

intézmények valamelyikében szeretnék folytatni tanulmányaikat magyar nyelven. 

 

Pálinkaügy: „megfőznék” a magyar kormányt a székelyek 
2017. január 26. – Krónika 

Magyarország kormányának és vezető politikusainak segítségét kéri a Kovászna megyei 

önkormányzat, hogy az erdélyi, székelyföldi magyar pálinkafőzők felírhassák a termékeik 

címkéjére anyanyelvükön, hogy pálinka. Tamás Sándor, a megyei közgyűlés elnöke a 

csütörtöki megyeinfón jelentette be, hogy személyesen tárgyalt Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettessel és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel, akik megígérték, hogy 

megoldást találnak arra, hogy Erdélyre is kiterjesszék a magyar elnevezés használatát. 

 

Továbbra sincs érvényes megállapodás a művészeti gimnázium épületére 
2017. január 26. – szekelyhon.ro 

Még mindig nincs érvényes bérleti szerződés a Marosvásárhelyi Művészeti Gimnázium 

tulajdonosa, azaz a Római Katolikus Egyház, illetve a bérlő, a polgármesteri hivatal között, 

pedig az már szinte egy éve lejárt. Előrelépésnek számít az ügyben, hogy a januári rendkívüli 

tanácsülésen megalakult az a tárgyalóbizottság, amely majd egyezkedni fog a tulajdonossal. 
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Nem csitul a zászlóvita 
2017. január 27. – Krónika 

Hosszas vita után elfogadta csütörtökön a Kovászna megyei önkormányzat azt a 

tanácshatározatot, melynek értelmében leltárba veszik a Magyar Polgári Párt által tavaly a 

megyeházának adományozott amerikai, német, izraeli, magyar és székely zászlót. A román 

tanácsosok több kifogást is megfogalmaztak, többek között azt, hogy a székely zászlón lévő 

nap és hold nagyon hasonlít Magyarország címerére. Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke 

elmondta, az önkormányzatoknak több mint száz perük van a kétnyelvűséggel és a zászlók 

kitűzésével kapcsolatban. Emlékeztetett: míg a román hatóságok tiltják a székely zászló 

felvonását hivatalos épületekre, más zászlókat elfogadnak: Bukovina lobogóját például 

díszünnepségen vonták fel, Moldva zászlaja pedig Neamţ várában lobog. 

 

Pro Urbe díjat kapott Zsigmond Barna Pál 
2017. január 27. – Krónika 

A Csíkszeredában kifejtett kitartó közösségépítő munkája, valamint a Székelyföld kulturális, 

gazdasági, oktatási és sportéletében való aktív részvétele elismeréseként Pro Urbe kitüntetést 

adományozott Zsigmond Barna Pál leköszönő csíkszeredai főkonzulnak Ráduly Róbert, a 

város polgármestere. A főkonzul, akinek január 31-én jár le hatéves megbízatása, 

búcsúbeszédében elsősorban a családjának mondott köszönetet a sok türelemért, majd a 

helyieknek a szeretetért, amit napi rendszerességgel megtapasztalhatott, a kollegáinak pedig 

a közös erőfeszítésért és a nagyszerű hozzáállásért. „Zsigmond Barna Pál eddig Magyarország 

székelyföldi főkonzulja volt, február elsejétől Székelyföld magyarországi főkonzulja lesz. Ez a 

megbízatás pedig nem hat évre, hanem örök életre szól” – fogalmazott méltatásában Ráduly 

Róbert. 

 

Akadályozott kolozsvári szoboravatás 
2017. január 27. – Krónika 

Saját portájukon kénytelenek szobrot állítani az unitáriusok az egyházalapító Dávid 

Ferencnek, a kolozsvári városháza ugyanis minden eddigi köztéri szoborállításra vonatkozó 

javaslatukat elvetette – közölte az Erdélyi Naplónak adott interjúban Bálint Benczédi Ferenc 

püspök. Mint rámutatott, régi nagy álmuk szobrot állítani Dávid Ferencnek. 

 

Kulturális központ a székelyudvarhelyi Nyírő József-villában 
2017. január 27. – Krónika 

A székelyudvarhelyi önkormányzat csütörtöki döntése értelmében felújítják a Nyírő József 

nevét viselő villát, amely ezentúl a Haáz Rezső Múzeum ügykezelésébe kerül. A tervek szerint 

az intézmény egy kulturális központot fog berendezni a Nyírő-villában. A felújítással Várday 

Zsoltot bízták meg. A tervek szerint a Nyírő-villa alsó szintjén egy közösségi termet hoznak 

létre, ahol az író munkásságát bemutató állandó kiállítást rendeznének be. Lesz ugyanakkor 

egy épületrész, ami különböző kisebb rendezvények helyszínéül szolgálhat. Az emeletre 

vezető lépcsőt változatlan formában őrzik meg, ez egy Nyírő-emlékszobába fog vezetni. 

Helyet kap az épületben egy állandó irodalmi kiállítás is. Itt szintén multimédiás eszközökkel 
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teszik vonzóbbá a tárlatot az érdeklődőknek. A kivitelezés közel 1,6 millió lejbe fog kerülni, 

amit külső források bevonásával finanszíroznának. 

 

Magyar óvodába járatja gyermekeit egy kolozsvári román család, hogy nyelvet 
és toleranciát tanuljanak 
2017. január 27. – Krónika 

Harmadik éve jár magyar óvodai csoportba egy kolozsvári román testvérpár, az ötéves Ian és 

a négyéves Aron. Édesanyjuk, Lavinia Olău Dobre szerint csemetéi csak nyernek a magyar 

oktatással, hiszen a nyelv mellett toleranciát is tanulnak. 

 

Bugár: Én nem akarok úgy együttműködést, hogy elveszítsem a szlovákokat 
2017. január 26. – Körkép 

Bugár Béla a Hospodárske noviny HN Televízia című internetes adásában nyilatkozott a 

megyei választásokról és az esetleges együttműködésről az MKP-val a jelöltállításokat 

illetően. Megerősítette a Smerrel való koalíciót a megyei választások alkalmával az északi 

megyékben, és nem zárta ki az MKP-val való együttműködést sem. Az interjú során felmerült 

az a kérdés is, hogy a választások nem várt eredménye miatt – és hogy a magyar választóknak 

csalódniuk kellett a Most-Hídban – nem kellene-e a két párt politikáját feladni, és egyetlen 

pártot létrehozni. Bugár szerint ennek hatása nem az lenne, hogy a két párt preferenciáit 

egyszerűen összeadjuk. „Ilyen körülmények között, hogy az MKP-ban olyan emberek vannak, 

akik még mindig ki nem állhatják a Most-Hidat.” „Vannak köztük olyanok, akik egyértelműen 

fogalmaznak: csak akkor [működnek együtt] velünk, ha elküldjük a szlovákjainkat. Már 

elnézést, de ez sosem fog megtörténni. Én nem akarok úgy együttműködést, hogy elveszítsem 

a szlovákokat.”. 

 

Selye-jubileum – Állandó kiállítás nyílt a Selye János Egyetemen 
2017. január 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Selye János: A stressz eredete és alapjai címmel, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum támogatásával állandó kiállítás nyílt január 26-án Selye 

professzor születésének 110. évfordulója alkalmából az egyetem konferencia-központjában, 

ahol jeles hazai és külföldi Selye-kutatók közreműködésével szimpóziumot is tartottak. 

 

Közel kétezer diákot szólított meg a Selye János Egyetem 
2017. január 26. – bumm.sk, hirek.sk 

3 hónap, 3600 kilométer, 67 iskola, 1949 diák, 73 előadás 2500 percben. Ezek a számok 

jellemzik a Selye János Egyetem népszerűsítő körútját. Az egyetem munkatársai 

Királyhelmectől Pozsonyig szinte minden határhoz közeli középiskolát meglátogattak 

interaktív játékkal egybekötött bemutatkozó előadásukkal.  
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Egyre több Értéktár Bizottság alakul a Felvidéken 
2017. január 26. – hirek.sk 

Egyre több helyen alakulnak úgynevezett Értéktár Bizottságok a Felvidéken. A települési vagy 

tájegységi bizottságot önkormányzat vagy jogi alanyisággal rendelkező szervezetek hozhatnak 

létre, amelyek azonosítják, begyűjtik és rendszerezik az adott település, illetve a tájegység 

területén fellelhető nemzeti értéket és elkészítik az értéktárat. Ennek kapcsán tartottak 

Értékeink a Felvidéken címmel szakmai konferenciát Tornalján. 

 

Szembe az asszimilációval – a Körkép.sk interjúja Brum Alejandrával, aki 
Uruguayban fedezte fel magyarságát 
2017. január 26. – Körkép 

Alejandra Brum Uruguayban született, dédszülei még az 1920-as években vándoroltak ki 

Nógrád megyéből a dél-amerikai országba. Gyermekkorában találkozott először a magyar 

kultúrával a montevideói magyar házban. Ekkor döntötte el, felkutatja őseit, megtanul 

magyarul és a magyar kultúrával fog foglalkozni. Mára kitűnően beszéli felmenői nyelvét, a 

Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként pedig ő maga neveli a magyar népzene és néptánc 

szeretetére a felvidéki és erdélyi magyar gyerekeket. 

 

Megyei előszkanderezés 
2017. január 27. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja szerdán sajtóközleményében jelezte, az elnökség egyhangú döntése 

nyomán saját megyeelnökjelöltet állít Nyitra és Nagyszombat megyében. Menyhárt József 

szerint ez nem zárja ki a tárgyalásokat, sőt, az esetleges együttműködést sem a Híddal. 

Bastrnák Tibor, a Híd Nyitra megyei elnöke szerint azzal, hogy az MKP bejelentette, saját 

elnökjelölteket akar a két megyében, a négy évvel ezelőttihez nagyon hasonló hozzáállást 

mutat, akkor pedig kudarcba fulladtak a tárgyalások. „Akkor az MKP kimondta, csak ott 

akarnak együttműködni, ahol nekik megéri. Ilyen hozzáállással nehéz beszélni, 

szerencsétlennek tartjuk, ha diktátum elé állítanak minket” – jelentette ki. 

 

Díjat kapott a szabadkai sajtóközpont munkatársa 
2017. január 26. – Pannon RTV 

PRO PR Awards-díjjal tüntette ki Váci Andreát, a szabadkai önkormányzat sajtóközpontjának 

munkatársát a PRO PR Nemzetközi Konferencia. Az elismerést a nyilvánosság 

tájékoztatásának fejlesztése és formálása terén tett munkájáért ítélték neki. Váci Andrea az 

elismerés kapcsán azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy a díj Szabadkára kerül. Úgy 

véli, ez több éves elkötelezett csapatmunka eredménye, ezért az elismerés nem csak őt, 

hanem a városi sajtóközpontot és mindazokat megilleti, akik idejekorán felismerték a 

kommunikáció fontosságát. 
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Ukrajnáról tárgyalt az ET Parlamenti Közgyűlése 
2017. január 26. – Kárpátalja 

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése szerdán este határozatot fogadott el az 

ukrajnai jelentésről rendezett vita nyomán. Az ET szerint nem szűkülhetnek a nemzeti 

kisebbségek már meglévő jogai Ukrajnában. A testület 106 igen szavazattal, 11 „nem” és 9 

tartózkodás mellett fogadta el A demokratikus intézmények működése Ukrajnában címet 

viselő dokumentumot. A Strasbourgban tartózkodó Brenzovics László parlamenti képviselő, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta: magyarországi, 

romániai és lengyelországi képviselők javaslatára két, a kárpátaljai magyarság számára is 

lényeges momentummal egészült ki a határozat. „Az egyik felszólítja Ukrajnát, hogy a 

decentralizáció során vegyék figyelembe az adott terület etnikai összetételét és történelmi 

múltját. Az ET ezen kívül felhívta Kijev figyelmét arra, hogy az ukrajnai átalakulások, 

törvénymódosítások eredményeképpen nem szűkülhetnek a kisebbségek már meglévő jogai” 

– jelentette ki a KMKSZ elnöke. 

 

Brenzovics László, Anton Kissze és Németh Zsolt találkozott az ET Parlamenti 
közgyűlésének elnökével 
2017. január 26. – Kárpátalja.ma 

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésének téli ülésszaka alkalmából Strasbourgban 

tartózkodó Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke, Anton Kissze képviselő, az Ukrajnai Bolgárok Szövetségének 

elnöke, valamint Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke 

csütörtökön találkozott Pedro Agramunttal az ET Parlamenti közgyűlésének elnökével. A 

találkozón a kijevi képviselők beszámoltak vendéglátójuknak a nemzeti kisebbségek ukrajnai 

helyzetéről, különös tekintettel azokra a Legfelső Tanácsba a közelmúltban benyújtott 

törvénytervezetekre, amelyek elfogadásuk esetén jelentős mértékben csorbítanák a 

kisebbségek nyelvhasználati jogait. 

 

A magyar tannyelvű iskolák pedagógusainak ukránnyelv-tudását méretnék fel 
az iskolaigazgatókkal 
2017. január 26. – karpatalja.ma 

Egy olvasó eljuttatta a karpatalja.ma szerkesztőségébe azt a dokumentumot, melyet a megyei 

oktatási hivatal kézbesített a magyar tannyelvű iskolák igazgatóinak. Ebben az ott dolgozó 

tanárok ukránnyelv-tudásának minősítését kérik a tanintézmények vezetőitől, mondván, a 

megyei oktatási osztály így akar felkészülni a soron következő, 2017 első negyedévi 

egyeztetésére, amelyen a nemzeti kisebbségek anyanyelvű iskoláiban való minőségi oktatás 

biztosításának témáját is megvitatják. A dokumentum értelmében záros határidőn belül, 

január 27-én 17.00 óráig kell eljuttatniuk kitöltve az általuk mellékletként csatolt táblázatot. 
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Vigyázók – beszámoló a huszti haditemetőben 2016-ban végzett munkálatokról 
2017. január 26. – karpatalja.ma 

A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület évek óta újítja fel és gondozza a 

világháborúkban elesett honvédek sírjait Kárpátalján. Olvasóink eddig is nyomon követhették 

az egyesület kárpátaljai munkáját, különös tekintettel a huszti katonatemető 

rendbehozatalára. A Vigyázók 2016. évi tevékenységéről, azon belül is a huszti haditemető 

gondozásáról Hangácsi Istvánt, az egyesület elnökét kérdezte a karpatalja.ma munkatársa. 

 

Nagy érdeklődés mellett tartottak tájékoztatót a HMDK gazdaságfejlesztési 
programjáról 
2017. január 26. – Huncro.hr 

Nagy érdeklődés övezte a HMDK Vidék- és Gazdaságfejlesztési Programjával kapcsolatban 

múlt héten tartott tájékoztatót. Az eseménynek, amelyen részt vett Kiss-Parciu Péter, a 

Külkereskedelmi és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 

államtitkára és Skapinyecz Péter, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat 

igazgatója, az eszéki magyar iskolaközpont adott otthont. 

 

Bővült a vörösmarti iskola könyvállománya 
2017. január 26. – Huncro.hr 

A Bethlen Gábor Alap támogatásából 115 új könyvvel bővítették a vörösmarti általános iskola 

könyvtárát. Elsősorban olyan olvasmányokat szereztek be, amelyeket a gyerekek szívesen 

vesznek le a polcról. Az iskola könyvtára kötelező olvasmányokkal jól el van látva, az olyan 

művek viszont hiányoztak, amelyek felkeltik a tanulók érdeklődését, és amelyekkel a 

könyvtárba lehet őket „csalogatni”. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 300 ezer forinttal 

támogatta az iskolakönyvtár bővítését és fejlesztését. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. január 26. – Kossuth Rádió 

Készül a lista Kárpátalján! - Felmérik a magyarul tanító tanárok ukrán 

nyelvtudását 

A kárpátaljai megyei oktatási főosztály felszólította a magyar iskolák vezetőit, hogy 

készítsenek listát arról, hogy az ott tanító pedagógusok milyen szinten beszélik az ukrán 

nyelvet. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felháborítónak és diszkriminatívnak tartja 

a történteket.  
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Modellértékűnek nevezte a romániai kisebbségek védelmét Klaus Johannis 

román államfő 

Modellértékűnek nevezte a romániai kisebbségek védelmét Klaus Johannis román államfő 

tegnap az Európa Tanács Parlamenti közgyűlésén Strasbourgban. Érvként azt találta 

mondani - Ha én németként elnök tudtam lenni Romániában, az azt jelenti, hogy a dolgok 

rendben vannak az országban a kisebbségvédelem terén. Németh Zsolt az országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke két magyar vonatkozású kérdést tett fel, amire  kitérő 

válaszokat adott a román államfő. A Magyar Polgári Párt elnöke Bíró Zsolt nyílt levélben 

kifogásolta Johannis  romániai kisebbségvédelemmel kapcsolatos kijelentéseit.  

Interjú Korodi Attilával Klausz Iohannis kijelentéseivel kapcsolatban 

Szerdán az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén ott volt a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség parlamenti képviselője, Korodi Attila is, akiben Klausz Johannis beszéde nagyon 

rossz benyomást keltett. A romániai küldöttség tagjaként Strasbourgban tartózkodó 

képviselőt hívta fel telefonon a Határok nélkül munkatársa. 

Szilágyi Zsolt: Románia kisebbségvédelme egyáltalán nem példaértékű 

Románia kisebbségvédelme egyáltalán nem példaértékű, mi több Románia a kisebbségek 

asszimilációjára törekszik - mondta Szilágyi Zsolt a romániai államfő kijelentéseire reagálva. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét Brüsszelben hívta fel a Határok nélkül munkatársa. Az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Szilágyi Zsolt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

parlamenti képviselője Korodi Attila és a Magyar Polgári Párt elnöke Bíró Zsolt kommentálta 

a Határok nélkül-nek a román államfő ama kijelentését, hogy modellértékű a romániai 

kisebbségvédelem. 

 Információk elsőkézből - magyar államtitkárai is vannak az új  szerb 

kormánynak. 

A Vajdasági Magyar Szövetség négy államtitkári poszttal rendelkezik a szerb kormányban. 

Juhász Attila, aki okleveles agrármérnökként maga is földet művel a magyarcsernyei 

határban, a belgrádi mezőgazdasági minisztérium államtitkáraként teszi a dolgát a gazdák 

érdekében. Hogy milyen eredményességgel, erről kérdezte a Határok nélkül riportere. 

110 éve született Selye János, a stresszelmélet megalkotója  – Ebből az 

alkalomból állandó kiállítás nyílt Révkomáromban, a nevét viselő egyetemen 

Állandó kiállítás nyílt a révkomáromi Selye János Egyetemen a világhírű orvos, a 

stresszelmélet megalkotója születésének 110. évfordulója alkalmából. Selye 1907. január 26-

án Bécsben született, gyerekkorát Révkomáromban töltötte, ahol apja katonaorvos volt, 

orvosi  diplomáját Csehszlovákiában, a prágai német egyetemen szerezte. Az életművét 

bemutató kiállítást a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum anyagai alapján és 

szakmai felügyeletével állították össze.  
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2021-ben Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa – csaknem másfél millió 

turistára számítanak 

2021-ben Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa, mintegy másfél millió turista 

látogatására számítanak. A kulturális rendezvényeken túl, a város múltjával való ismerkedést 

az épített örökség, ennek részeként pedig a történelmi kapuk látogatása teszi lehetővé. Az 

ünnepi program előkészítői külön turistaútvonalat szeretnének összeállítani a történelmi 

kapuk felkeresésére, hiszen látnivaló van bőven, csak legtöbbjüket rendbe kell tenni.  

 


