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Nyomtatott és online sajtó 
 

'56-os emlékművet avatott Mexikóvárosban Kövér László 
2017. február 4. – MTI, Híradó.hu, Magyar Demokrata, Kormany.hu, Gondola.hu, 888.hu, 

Ma.hu, Figyelő, Origo.hu, Magyar Hírlap 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére állított emlékművet avatott 

pénteken Magyarország mexikóvárosi nagykövetségén Kövér László, az Országgyűlés elnöke - 

tájékoztatta az MTI-t Szilágyi László, az Országgyűlés sajtófőnöke. Az emlékmű Kepenyes Pál 

Mexikóban élő magyar szobrászművész alkotása, aki többéves börtönfogságot szenvedett, 

majd maga is tevékenyen részt vett a forradalomban. Avatóbeszédében Kövér László 

hangsúlyozta: a hatvan évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc emléke különleges helyet 

foglal el minden magyar ember szívében. Szellemisége, tisztasága és tragikuma révén azóta is 

példaként szolgál világszerte, sokan és a meg nem alkuvó szabadságvágy szimbólumaként 

tekintenek rá – fejtette ki. 

 

Szilágyi Péter: Esterházy a cselekvő elhivatottság kiemelkedő példája 
2017. február 4. – MTI, Magyar Hírlap, Kormany.hu, Hírek.sk, Új Szó, Korkep.sk, 

Felvidek.ma, Gondola.hu, Bumm.sk, Paraméter.sk, Webrádió 

Esterházy János kiemelkedő példája a cselekvő elhivatottságnak, a cselekvésnek és az 

összetartozás élő erejének pedig hatalmas szerepe van a felvidéki cserkészek tevékenységében 

- jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) közgyűlésének megnyitóján, 

amelyet szombaton a mártírgróf Esterházy János halálának hatvanadik évfordulója 

alkalmából rendezett emlékünnepséggel egybekötve tartottak a felvidéki Rimaszombatban. 

Szilágyi Péter a közgyűlést megnyitó beszédében az SZMCS-nek a Felvidéken kifejtett 

nemzet- és közösségmegtartó tevékenységét méltatta, illetve annak összetartozást erősítő 

szerepére mutatott rá.  

 

Február 24-én indul a külhoni magyar családi vállalkozások éve 
2017. február 3. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirek.sk, Orientpress 

Február 24-én indul a külhoni magyar családi vállalkozások éve, a tematikus program 

részeként egyebek között kutatást terveznek és Kárpát-medencei körúton találkoznak a 

szakmai partnerekkel - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság pénteken az MTI-vel. A 

Magyar Állandó Értekezlet 2016. december 1-jén zárónyilatkozatában döntött arról, hogy 

2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz. A nemzetpolitikai államtitkárság a 

tematikus év nyitórendezvényét február 23-25. között Balatonalmádiban tartja. A 

nyitórendezvény keretében külhoni és magyarországi családi vállalkozásokkal szeretnének 

gondolatot cserélni, továbbá lehetőséget teremteni a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére. 
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http://www.hirado.hu/2017/02/04/56-os-emlekmuvet-avatott-mexikovarosban-kover-laszlo/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/esterhazy-a-cselekvo-elhivatottsag-kiemelkedo-peldaja
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/februar-24-en-indul-a-kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasok-eve
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Nyert a FUEN az unió törvényszékén 
2017. február 3. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

A magyar kormány beavatkozása mellett megnyerte az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója (FUEN) a Minoritiy SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezés ügyében 

indított pert az Európai Unió törvényszékén – közölte a nemzetpolitikai államtitkárság 

pénteken az MTI-vel. Mint felidézték, a FUEN tagjaiból álló polgári bizottság még 2013-ban 

nyújtotta be kezdeményezését az Európai Bizottsághoz, hogy felkérje az Európai Uniót a 

nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmének javítására, valamint az Európai Unió kulturális és 

nyelvi sokszínűségének megerősítésére. A bizottság megtagadta a javaslat nyilvántartásba 

vételét, mivel álláspontja szerint az nem tartozik azon hatáskörébe, amely alapján az uniós 

szerződések végrehajtására uniós jogi aktus elfogadására javaslatot terjeszthet elő. 

 

Lázár János támogatja a Heineken bojkottját 
2017. február 3. – Pesti Srácok, Blikk, 444.hu, Mandiner, hvg.hu, Index, Krónika, 

transindex.ro, Magyar Nemzet 

A hódmezővásárhelyi önkormányzat a Heineken-termékek bojkottját javasolta az Igazi Csíki 

Sör gyártását betiltó bírósági döntés miatt. A felvetést az ülésen jelen lévő Lázár János is 

támogatta. Az alföldi város közgyűlése pénteken fogadott el határozatot erről. A felvetést az 

ülésen a térség országgyűlési képviselőjeként jelenlévő Lázár János, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter is támogatta. A Bálint Gabriella (Fidesz-KDNP) által előterjesztett határozat 

felvezetése szerint Romániában a Marosvásárhelyi Táblabíróság betiltotta az Igazi Csíki Sör 

gyártását az eljárást kezdeményező Heineken cégcsoport kérésére, a versenytárs kizárása, 

ellehetetlenítése érdekében. Ezért a közgyűlés felhívja a hódmezővásárhelyieket, hogy ne 

vásároljanak Heineken-termékeket. A városban szeszesital-kereskedelemmel, árusítással 

foglalkozókat, vendéglátóipari tevékenységet folytatókat pedig arra kéri, hogy ne árusítsák a 

Heineken cégcsoport termékeit. 

 

Minority SafePack: pert nyertek Brüsszellel szemben 
2017. február 3. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az Európai Unió Törvényszéke pénteki ítéletében megsemmisítette az Európai Bizottságnak a 

kisebbségvédelem ügyében benyújtott, az európai sokszínűség megőrzését célzó Minority 

SafePack című polgári kezdeményezést elutasító határozatát. Az MTI emlékeztet, az ügy 

előzménye, hogy 2013 júliusában egy polgári bizottság – amelynek mások mellett tagja 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke – Minority SafePack – one million signatures for 

diversity in Europe című európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslatot nyújtott be az 

Európai Bizottsághoz. A kezdeményezés arra irányul, hogy felkérje az Európai Uniót a 

nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítására, valamint az 

Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítésére. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/78818/Nyert_a_FUEN_az_unio_torvenyszeken
http://pestisracok.hu/lazar-janos-tamogatja-heineken-bojkottjat/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/minority-safepack-pert-nyertek-brusszellel-szemben
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Tőkés László: az RMDSZ a barikád rossz oldalán áll 
2017. február 3. – Krónika, MTI, maszol.ro. Magyar Hírlap 

Tőkés László szerint a romániai büntető törvények rendeleti módosítása miatti 

tömegmegmozdulások közepette az RMDSZ a barikád rossz oldalán áll. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke egy pénteki nagyváradi sajtótájékoztatón beszélt erről. Az 

európai parlamenti képviselő úgy értékelte, hogy az 1989 utáni legkiterjedtebb romániai utcai 

megmozdulások az RMDSZ ellen is szólnak mindaddig, amíg a szövetség támogatja a 

kormányt, a kormánypártokat, és nem hajlandó egyértelműen elítélni a tüntetések okát 

képező sürgősségi kormányrendeletet és törvénytervezetet. 

 

Btk.-módosítás: hatályon kívül helyezték a rendeletet 
2017. február 5. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Bihari Napló, Krónika, Magyar Hírlap 

Hatályon kívül helyezte vasárnapi rendkívüli ülésén a Sorin Grindeanu vezette szociálliberális 

kormány korábbi sürgősségi rendeletét, amellyel a büntető törvénykönyvet és perrendtartást 

módosította, miután napok óta százezrek tüntetnek a korrupció büntethetőségének enyhítése 

ellen – közölte a Mediafax hírügynökség. A 2017/13-as rendelet megjelent a Hivatalos 

Közlönyben. 

 

Btk.-módosítás: korrigálásokat javasol az RMDSZ 
2017. február 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását célzó sürgősségi kormányrendelet korrigálására 

tett javaslatokat az RMDSZ. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője kifejtette, 

Romániában a jelenleg érvényben levő büntető törvénykönyv számos cikkelye 

alkotmányellenes. Ezt bizonyítják az elmúlt években meghozott alkotmánybírósági döntések 

is. „Az RMDSZ szakmailag megvizsgálta a büntető törvénykönyv módosítását célzó sürgősségi 

kormányrendeletet, és úgy véli, hogy az ebben foglalt rendelkezések csak egy része felel meg 

az alkotmánybíróság határozatainak, ugyanis a taláros testület 5 döntését emeli be a 

törvénybe. Azonban olyan módosításokat is tartalmaz a sürgősségi rendelet, amelyeket az 

alkotmánybíróság nem írt elő, és ebben a formában nem indokoltak, ezért a szövetség 

indítványokat dolgozott ki a Btk. módosítására” – mutatott rá Cseke Attila az Agerpres 

hírügynökség által idézett közlemény szerint.  

 

Kelemen Hunor: „Nem a Btk.-ra kötöttünk megállapodást a PSD-ALDE-vel” 
2017. február 3. – maszol.ro 

Az együttműködést még el sem kezdtük, a Btk.-val kapcsolatban pedig az RMDSZ semmilyen 

kötelezettséget nem vállalt – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök pénteken az MTI-

nek arra a kérdésére, hogy kialakult közhangulatban megszakítja-e az RMDSZ a parlamenti 

együttműködését a kormánypártokkal, amelyek ellen százezrek tüntetnek. "Nem a Btk.-ra 

kötöttünk parlamenti megállapodást, hanem arra, hogy a kisebbségi jogok tekintetében 

próbáljunk előrelépni, néhány dolgot tisztázni. Ezt kell megtennünk, és ha nem működik, 

akkor a parlamenti együttműködést fel lehet mondani a tavaszi ülésszak végén" - magyarázta 

az RMDSZ elnöke. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-az-rmdsz-a-barikad-rossz-oldalan-all
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76233-btk-modositas-hatalyon-kivul-helyeztek-a-rendeletet
http://www.kronika.ro/belfold/btk-modositas-korrigalasokat-javasol-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76197-kelemen-hunor-nem-a-btk-ra-kotottunk-megallapodast-a-psd-alde-vel
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De mi is a baj a Btk.-t módosító sürgősségi rendelettel? Büntetőjogászt 
kérdeztünk 
2017. február 3. – maszol.ro 

Ha a büntetőtörvénykönyvet módosító sürgősségi rendelet akár egy napig is érvényben lesz, 

lényegtelen, hogy utána az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánítja, a parlament 

nem fogadja el, vagy módosítja - figyelmeztet Kádár Hunor büntetőjogász, aki 

megdöbbentőnek tartja a kormány eljárását. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

oktatójával az emberek százezreit utcára szólító jogszabály hatásairól beszélgettek. 

 

Lemondatná a miniszter a Magyar Pálinka Lovagrend erdélyiekkel hadakozó 
vezetőjét 
2017. február 3. – Krónika, MTI 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter lemondásra szólítja fel Piros Lászlót, a Magyar 

Pálinka Lovagrend vezetőjét. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) pénteki közleménye 

szerint, míg az agrártárca keresi a megoldást a pálinka névhasználat Erdélyre való 

kiterjesztésére, addig Piros László névbitorlónak nevezve, feljelentéssel fenyegette a határon 

túli Erdélyi Pálinka Lovagrend tagjait. A nagymester a jövőben a délvidéki névhasználókkal 

szemben is fel kíván lépni, ha Szerbia is az Európai Unió tagjává válik – áll a közleményben. 

Az FM hangsúlyozta: ez nem más, mint rosszul értelmezett piac- és eredetvédelmi 

testvérharc. A nagymester ezáltal érdemtelenné vált a Magyar Pálinka Lovagrend vezetésére, 

a pálinka szakmai képviseletére. 

 

Árnyékjelentést küldött a Gyergyószéki Székely Tanács Strasbourgba 
2017. február 3. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Gyergyószéki Székely Tanács is benyújtotta a Kisebbségi Keretegyezmény kapcsán 

megfogalmazott árnyékjelentését az Európa Tanácsnak. A romániai magyarság folyamatosan 

romló helyzetét feltáró dokumentum konkrét ajánlásokat is tartalmaz. Árus Zsolt a 

Gyergyószéki Székely Tanács elnöke az utóbbi két évben rendszeresen küld rövid 

tájékoztatókat az országban zajló, kisebbségeket érintő releváns történésekről nemzetközi 

szervezeteknek, többek között az Európa Tanácsnak is. Az árnyékjelentés ezeket foglalja 

össze, kiegészítve és rendszerbe szedve. 

 

A Brassai elméleti osztályának megtartását kérik a főtanfelügyelőségtől  
2017. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az RMDSZ üdvözli, hogy február 2-án előrelépés történt a Brassai Sámuel Elméleti Líceum 

kilencedik osztályának ügyében, hogy az érintettek között kompromisszumos megoldás 

születhet, így a jelenlegi kedvezőtlen helyzetben is esély nyílik arra, hogy ne kerüljön 

veszélybe az iskola jelenlegi besorolása” – fogalmazott Magyari Tivadar oktatásért felelős 

ügyvezető alelnök azt követően, hogy az iskola tanári kara – a szülők és diákok igényeire 

alapozva – azt kérte a főtanfelügyelőségtől, hogy bírálja felül korábbi döntését, és az iskola 

egyetlen líceumi elméleti osztályát hagyja meg a kilencedikes szakosztály helyett.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76172-de-mi-is-a-baj-a-btk-t-modosito-surg-ssegi-rendelettel-buntet-jogaszt-kerdeztunk
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76172-de-mi-is-a-baj-a-btk-t-modosito-surg-ssegi-rendelettel-buntet-jogaszt-kerdeztunk
http://www.kronika.ro/gazdasag/lemondatna-a-miniszter-a-magyar-palinka-lovagrend-erdelyiekkel-hadakozo-vezetojet
http://www.kronika.ro/gazdasag/lemondatna-a-miniszter-a-magyar-palinka-lovagrend-erdelyiekkel-hadakozo-vezetojet
http://erdely.ma/autonomia.php?id=205761&cim=arnyekjelentest_kuldott_a_gyergyoszeki_szekely_tanacs_strasbourgba
http://itthon.transindex.ro/?hir=45795
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Porcsalmi Bálint: „A változások embere vagyok” 
2017. február 3. – maszol.ro 

„A következő hetek arról szólnak, hogyan tudunk újak lenni, hogyan tudunk változni, de ne 

csak a változás kedvéért változzunk, hanem azért, hogy megerősítsük, hatékonyabbá tegyük a 

szervezetet, jobban kommunikáljunk” – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Porcsalmi 

Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke. 

 

Szabadelvű Kör: az RMDSZ gondolja újra és mondja fel PSD-ALDE-vel kötött 
megállapodást 
2017. február 3. – maszol.ro 

A Szabadelvű Kör támogatja és szolidaritását fejezi ki a sürgősségi kormányrendelet 

visszavonását kérő tiltakozókkal, és az RMDSZ vezetését a PSD-ALDE kormánykoalícióval 

kötött parlamenti együttműködésről szóló megállapodás újragondolására, felmondásra 

szólítja fel – áll az RMDSZ platformjának közleményében. 

 

Kelemen Hunor: a kormánypártok belátták, hogy tévedtek  
2017. február 4. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, hirado.hu 

„A kormánypártok ma belátták, hogy tévedtek akkor, amikor a büntetőtörvénykönyvet és 

büntetőeljárást sürgősségi kormányrendelettel elfogadták. Ez a helyes lépés: egy országot 

nem lehet sürgősségi kormányrendeletekkel vezetni. De a mai döntés csupán a kormány 

hibáját korrigálja, a probléma megmarad: a Btk. több mint 40 cikkelye továbbra is 

alkotmányba ütközik. Mi jogállamot akarunk és egyértelmű törvényeket. Ehhez pedig az 

szükséges, hogy - egy széleskörű vita után - módosítsuk a Btk-t a parlamentben" - nyilatkozta 

Kelemen Hunor azt követően, hogy Sorin Grindeanu miniszterelnök bejelentette, holnap 

visszavonják a Btk.-t módosító kormányrendeleteket.  

 

Hegyeli Attila visszaadja Ezüstfenyő díját az RMDSZ-nek 
2017. február 5. – Krónika 

Visszaadja 2011-ben a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének ügyvezető elnökeként kapott 

Ezüstfenyő díját Hegyeli Attila néprajzkutató. A csángókérdés egyik legismertebb szakértője 

ezt vasárnapi Facebook-bejegyzésében jelentette be. „Azt gondolom, hogy az RMDSZ nem jár 

a helyes úton, ha olyan embert, mint Olosz Gergely, Ezüstfenyő díjjal tüntetnek ki. Továbbá a 

román kormány egészen elvetemült viselkedése miatt a mi nevünkben kötött parlamenti 

támogatást feltétlenül vissza kellett volna vonni, és elhatárolódni a jelenlegi PSD-vezetéstől" 

– magyarázta gesztusát Hegyeli. 

 

Konfliktus árnyékolta be a születésnapot 
2017. február 6. – Krónika 

Kiszorult az intézményből saját születésnapján a kolozsvári Puck Bábszínház magyar 

társulata, miután a román vezetés nem vette figyelembe kérését. A magyar társulat 

Meseszőnyeg című előadásával pénteken ünnepelte fennállásának 67. évfordulóját. Az ünnep 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76154-porcsalmi-balint-a-valtozasok-embere-vagyok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76189-szabadelv-kor-az-rmdsz-gondolja-ujra-es-mondja-fel-psd-alde-vel-kotott-megallapodast
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76189-szabadelv-kor-az-rmdsz-gondolja-ujra-es-mondja-fel-psd-alde-vel-kotott-megallapodast
http://itthon.transindex.ro/?hir=45809
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hegyeli-attila-visszaadja-ezustfenyo-dijat-az-rmdsz-nek


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. február 6. 
6 

azonban nem bizonyult felhőtlennek, Varga Ibolya, a társulat rendezője a Krónikának úgy 

nyilatkozott, a Bánffy-palotában kellett bemutatniuk születésnapi előadásukat. 

 

Kihelyezik végre a kétnyelvű táblákat a vasútállomásokra? 
2017. február 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Rövidesen több mint 50 vasútállomásra kerülhetnek ki a kétnyelvű táblák – döntött a 

közlekedési minisztérium, a gyakorlati megvalósítással pedig a vasúttársaság vezetőjét bízta 

meg. A rendelettel több mint 15 év után a vasúton is érvényt szereznek a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználatáról szóló törvény rendelkezéseinek. A kétnyelvű táblák Európában 

megszokottnak számítanak, Szlovákiában azonban mostanáig használatukat csak a közutakra 

korlátozták, a települések kezdetét és végét jelölték kétnyelvű táblával. 

 

Danko a koalícióról: válás előtti házasság 
2017. február 3. – Új Szó 

Benyújtotta lemondását tegnap délelőtt Jozef Holjenčík, az Árszabályozási Hivatal elnöke, 

miután káosz alakult ki az energiaárak körül. Holjenčík távozását az SNS és a Híd is 

követelte. Andrej Danko nyíltan koalíciós válságról beszél, ha a partnerek nem állapodnak 

meg a további lépésekről. Úgy fogalmazott, hogy az árszabályozás témája, illetve Erik Tomáš, 

a kormányfő médiatanácsadójának tevékenysége miatt megromlott a viszony a koalíción 

belül, amit a válás küszöbén álló házassághoz hasonlított. „Minden koalíció olyan, mint a 

válás előtti házasság. Tudják, hogy egyszer elválnak, de a gyerekek miatt egy ideig együtt 

élnek és kommunikálnak” – mondta Danko.  

 

Az MKP gratulál az uniós kisebbségi kezdeményezésben elért sikerhez 
2017. február 4. – Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk 

Az Európai Unió Törvényszéke ítéletet hirdetett a Minority Safepack Kezdeményezés 

ügyében, amelyben kimondta, hogy az Európai Bizottság 2013-ban jogellenesen utasította el 

a kezdeményezés bejegyzését. Az MKP nevében Menyhárt József elnök gratulált a FUEN 

elnökének a többéves bírósági huzavonát követő sikerhez. 

 

Simon Attila: külön tanulmányi programokra és megfelelő tankönyvekre van 
szükségünk 
2017. február 4. – hirek.sk, Új Szó 

Az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) tantárgybizottsága szerdán hagyta jóvá a javaslatot, hogy 

az alapiskolák felső évfolyamain, a 9. kivételével minden egy órával növeljék a történelem 

óraszámát. Ha az oktatási tárca is jóváhagyná az indítványt, akkor a heti órarendben már két 

történelemóra szerepelne. Erről és a Történelemtanárok Társulásának saját kerettanterv 

átültetésére, illetve megfelelő tankönyvek megjelentésére vonatkozó szándékáról annak 

elnökével, Simon Attila egyetemi docenssel beszélgetett a hirek.sk. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170203142651/Kihelyezik-vegre-a-ketnyelvu-tablakat-a-vasutallomasokra.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/02/03/danko-a-koaliciorol-valas-elotti-hazassag
http://www.hirek.sk/belfold/20170204144033/Az-MKP-gratulal-az-unios-kisebbsegi-kezdemenyezesben-elert-sikerhez.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170203185733/Simon-Attila-kulon-tanulmanyi-programokra-es-megfelelo-tankonyvekre-van-szuksegunk.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170203185733/Simon-Attila-kulon-tanulmanyi-programokra-es-megfelelo-tankonyvekre-van-szuksegunk.html
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Közgyűlést tartott a legnagyobb felvidéki magyar ifjúságnevelő szervezet 
2017. február 5. – Felvidék Ma 

Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke a február 4-én, 

szombaton Rimaszombatban megtartott konferenciával egybekötött éves értékelő közgyűlés 

eseményeit összegezte a Felvidék.ma-nak. Az ügyvezető elnök elmondta, hogy a szervezet az 

elmúlt közel három évtized alatt Szlovákia legnagyobb magyar ifjúságnevelő szervezetévé 

nőtte ki magát. A közgyűlés pedig ennek a számottevő munkának a 2016-os eseményeit, 

rendezvényeit értékelte. Többek között elfogadták a 2017-es költségvetést, és az idei terveket 

részletesen egyeztették. 

 

Nemzetstratégiai szempontból a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont lett 
a legfontosabb iskola a Felvidéken 
2017. február 5. – Felvidék Ma 

A gútai iskolabezárásról beszélt Jókai Tibor a Pátria Rádióban. Az SZMPSZ elnöke szerint 

még nem lezárt ügy, hogy Gútán a két iskolát egy önkormányzati döntés hatására 

összevonják. Szerinte a probléma sokkal mélyebben gyökerezik. Mint mondta, évtizedekig 

egészséges vetélkedés jellemezte a két iskolát, ami véleménye szerint természetes folyamat és 

más felvidéki városok iskoláira is jellemző. Az SZMPSZ elnöke szerint az önkormányzat 

megelőlegezhetett volna még egy-két évet a bezárásra ítélt iskolának. Arra a kérdésre, tudott-

e arról, hogy Gútára milyen komoly anyagi támogatás érkezett Magyarországról közoktatási 

célokra, Jókai Tibor úgy fogalmazott, hogy erről csak a sajtóból értesültek. „Nagyon 

meglepődtünk azon, hogy egy 120 diákkal rendelkező iskola ilyen hatalmas támogatást kap. 

Mi ezt úgy képzeljük el, hogy nemzetstratégiai szempontból a Nagyboldogasszony Egyházi 

Iskolaközpont lett a legfontosabb iskola, ezt követi a komáromi Mariánum, amely szintén 

több mint 100 millió forintos támogatást kapott ingatlanfelújításra“ – nyilatkozta az SZMPSZ 

elnöke. 

 

Hárompárti egyeztetés Újvidéken 
2017. február 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A VMSZ Elnökének kezdeményezésére Újvidéken találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt küldöttsége és megvitatta az 

időszerű politikai kérdéseket, beleértve a soron következő köztársasági elnökválasztást is, 

olvasható a VMSZ közleményében. A három vajdasági magyar párt megállapodott abban, 

hogy a közösség érdekeit szem előtt tartva, egységes álláspontot fog kialakítani a köztársasági 

elnökválasztással kapcsolatban. 
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http://felvidek.ma/2017/02/kozgyulest-tartott-a-legnagyobb-felvideki-magyar-ifjusagnevelo-szervezet/
http://felvidek.ma/2017/02/meg-nem-lezart-ugy/
http://felvidek.ma/2017/02/meg-nem-lezart-ugy/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21128/Haromparti-egyeztetes-Ujvideken.html
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Nagyobb összeggel támogatja idén a magyar kormány a vajdasági magyar 
diákokat 
2017. február 3. – Pannon RTV 

Idén nagyobb összeggel támogatja Magyarország kormánya azokat a vajdasági óvodásokat, 

általános és középiskolásokat, akik anyanyelvükön végzik tanulmányaikat. A gyerekek és 

fiatalok mintegy 22 ezer forintnak megfelelő eurót kaphatnak. A felsőfokú tanulmányaikat 

végzők 2800 forintnak megfelelő euróban részesülhetnek. Azok a magyar szülők is 

pályázhatnak, akik olyan településen élnek, ahol nincs magyar nyelvű oktatás, és a közelben 

sincs napi bejárású anyanyelvű tanítás, ám a tanulók magyar nyelvápolás órára járnak. 

  

Folyamatban van a belső tér restaurálása 
2017. február 5. – Magyar Szó 

Már folynak a szabadkai zsinagóga belső terének helyreállítási munkálatai, amelyek a terv 

szerint az év végéig tartanak majd. A magyarországi és hazai szakemberekből és 

illetékesekből álló munkacsoport heti szinten tart megbeszélést a restaurálás kapcsán, és az 

eddigi dinamika alapján úgy tűnik, sikerül is tartani a határidőket. Szabados Róbert 

hitközségi elnök elmondta, először az építési munkákat kerítik sorra, amelyek mintegy felét 

már elvégezték, elkészült a padlófűtés és a padló betonozása. Ezzel párhuzamosan már 

megkezdődtek az egyéb restaurálási munkák is, amelyek egy részét a zsinagógán belül, illetve 

szabadkai műhelyekben, egy másik részét pedig Magyarországon végzik. 

  

Óbecse – több mint hatvan egyetemista kap ösztöndíjat az önkormányzattól 
2017. február 5. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Több mint hatvan egyetemista részesül önkormányzati ösztöndíjban Óbecsén. A 

szerződéseket vasárnap írták alá a községházán. Eredetileg 45 egyetemista részesült volna tíz 

hónapon át a havi 8000 dináros önkormányzati támogatásban, végül 64-en írhatták alá a 

szerződést. Összesen 81 egyetemista pályázott a községi ösztöndíjra, és nagy részük meg is 

felelt a feltételeknek. 

  

Jelentős infrastrukturális beruházások Zomborban 
2017. február 5. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Amennyiben minden a helyi önkormányzat elképzelései szerint alakul, idén jelentős 

infrastrukturális beruházások várhatók Zomborban és a környező falvakban egyaránt. A helyi 

ipari zónában több beruházásra is sor kerülhet, ezt megelőzően azonban a városnak meg kell 

vásárolnia az egykori Agrosavez cég épületét és néhány telket. Erre az idei költségvetésben 60 

millió dinárt láttak elő. A tervek szerint az ipari övezetben lerombolják a régi hőtelep 

épületét, elkészítik a közlekedési útvonalak tervét, majd megépítik az utakat, és biztosítják a 

magasfeszültségű áramellátást. A lakosság ivóvízellátását javíthatja a Lugovo–Sztapár 

szakaszon a vízvezeték alapvető létesítményeinek kiépítése. A tervek szerint a városban nagy 

hangsúlyt fektetnek majd az utcák csatornázására és szennyvízcsatornák létesítésére. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=312094
http://pannonrtv.com/web2/?p=312094
http://www.magyarszo.rs/hu/3285/hetvege/160150/Folyamatban-van-a-belső-tér-restaurálása.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=312535
http://pannonrtv.com/web2/?p=312485
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„Than Károly kezdte, mi folytatjuk” 
2017. február 5. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Nemzeti Tehetség 

Program keretén belül február és június között tartják meg a Than Károly kezdte, mi 

folytatjuk elnevezésű foglalkozásokat az általános iskolák felsős diákjainak. Az első 

műhelymunkát vasárnap tartották Óbecsén.  

 

Aláírásgyűjtés az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi jogainak szűkítése ellen 
2017. debruár 3. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

aláírásgyűjtést kezdeményez az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi jogainak tervezett 

szűkítése ellen. Az aláírásgyűjtést támogatásáról biztosította a Kárpátaljai Református 

Egyház, a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

magyar helynöksége. 

  

Folytatódik az aláírásgyűjtés a beregszászi kórházért – ezeken a helyszíneken 
írhatja alá a petíciót 
2017. február 3. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Nagy közfelháborodást váltott ki a beregszásziak és a járásban élők körében, hogy a tervek 

szerint a Beregszászi és a Nagyszőlősi járások egyetlen kórházkörzetet alkotnának Nagyszőlős 

központtal. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy Beregszászban csak az orvosi rendelő, valamint 

a járóbeteg-ellátás működne, minden egyéb esetben a szomszédos városba kellene utazni a 

beteg vagy sérült lakosoknak. Beregszászi polgárok egy csoportja úgy döntött, kezükbe veszik 

az ügyet, ezért február 2-án aláírásgyűjtésbe kezdtek a beregszászi kórház megmaradásáért. A 

civilek a város polgármesteréhez, Babják Zoltánhoz fordultak, aki támogatta a 

kezdeményezést. 

  

Téli tárlat Beregszászban 
2017. február 3. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tagjainak 

munkáiból nyílt kiállítás Beregszászban. A 2016-os RIT évösszegző tárlatának megnyitójára 

január 2-án került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross Arnold 

kiállítótermében. Az egybegyűltek egyperces néma csenddel adóztak a művésztársaság 

nyáron hirtelen elhunyt egykori elnöke, Magyar László festő- és iparművész emlékének, majd 

Kopriva Attila festőművész, a RIT kulturális titkára köszöntötte a vendégeket.A művész rövid 

művészettörténeti összefoglalójában bemutatta Magyarország és Kárpátalja szoros 

kapcsolatát a régmúlttól napjainkig, mely több híres művésszel ajándékozta meg a világot.  
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http://pannonrtv.com/web2/?p=312296
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/alairasgyujtes-az-ukrajnai-kisebbsegek-oktatasi-es-nyelvi-jogainak-szukitese-ellen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/folytatodik-az-alairasgyujtes-a-beregszaszi-korhazert-ezeken-a-helyszineken-irhatja-ala-a-peticiot/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/folytatodik-az-alairasgyujtes-a-beregszaszi-korhazert-ezeken-a-helyszineken-irhatja-ala-a-peticiot/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/teli-tarlat-beregszaszban/
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1956 Kárpátalja emlékezetében – pályázat 
2017. február 3. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Magyarország Beregszászi Konzulátusa 

pályázatot hirdet fiatal kárpátaljai történészek, egyetemisták, főiskolások és középiskolások 

számára. A pályázatra olyan dolgozatokat várnak, melyek az 1956-os forradalomhoz kötődő 

helyi emlékek és a forradalom mellett kiálló személyeket ért megtorlások bemutatásáról, 

továbbá a Szovjetunió szétesését követően a forradalom eszméinek megjelenéséről tesznek 

említést, vagy számolnak be az akkori kárpátaljai magyar közéletben. 

  

Hatalmas áradások Kárpátalja-szerte, az embereket evakuálják  
2017. február 3. – hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátinfo 

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége szerint az 

áradások következtében már 127 udvari gazdaságot, 4 házat, 25 ha mezőgazdasági földet 

öntött el a víz az Ilosvai, a Perecsenyi, a Técsői, a Szolyvai és a Munkácsi járásban. Rendkívüli 

helyzet alakult ki az ilosvai járási Szuhabarankán (Бронька). A Kárpátaljai Megyei Állami 

Adminisztráció (ODA) jelentése szerint a Kraszna folyó kilépett medréből és több lakóházat is 

elöntött. 

 

Először tartottak gazdabált Eszéken 
2017, február 2. – Huncro.hr 

A HMDK Gazdaköre először szervezett gazdabált. A mulatságra múlt szombaton, az egyik 

eszéki rendezvényteremben került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

(HMDK) és a Földművelésügyi Minisztérium (Budapest) támogatásával. 

 

Nyílt nap a felsőőri Óvónőképzőben 
2017. február 4. - Volksgruppen 

Február 3-án nyílt napot tartottak a felsőőri BAKIP Óvónőképzőben. A szociálpedagógiai 

intézetben magyar nyelvet is tanítanak, hisz a leendő óvodai pedagógusok számos 

burgenlandi óvodában magyar nyelven is foglalkoznak a gyerekekkel. Az iskolában fontos 

szerepet kapott az elmélet és a gyakorlat párosítása, ez a magyar nyelv oktatására is 

vonatkozik. 
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http://www.karpatalja.ma/agora/1956-karpatalja-emlekezeteben-palyazat/
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/03/hatalmas-aradasok-karpatalja-szerte-az-embereket-evakualjak
http://www.kepesujsag.com/eloszor-tartottak-gazdabalt-eszeken/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2823797/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 3. – Kossuth Rádió 

Az EU Törvényszéke megsemmisítette az EB Minority SafePack polgári 

kezdeményezést elutasító határozatát 

Az Európai Unió Törvényszéke mai ítéletében megsemmisítette az Európai Bizottságnak a 

kisebbségvédelem ügyében benyújtott, az európai sokszínűség megőrzését célzó Minority 

SafePack című polgári kezdeményezést elutasító határozatát. Interjú a FUEN elnökével, 

Vincze Lóránttal. 

15 év után a vasúton is érvényt szereznek a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

rendelkezéseinek Szlovákiában 

15 év után a vasúton is érvényt szereznek a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

rendelkezéseinek Szlovákiában. 55 vasútállomásra kerülhetnek ki a kétnyelvű feliratok. Érsek 

Árpád közlekedési miniszter a megvalósítással a Szlovák Vasúttársaság vezetőjét bízta meg. 

Folytatódnak a tüntetések Romániában – Tőkés László sajtótájékoztatója 

Romániában számos nagyvárosában csütörtök este is utcára vonult a tömeg, hogy a 

sürgősségi rendelettel módosított Btk ellen tiltakozzon. Többek között erre is kitér pénteki 

nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke. 

A szovjet gulágtók a Goli otokig – tanácskozás Magyarkanizsán 

Gulág és Goli otok. Mindkettő ugyanazt jelenti, az utóbbit Tito gulágjának nevezték, hisz erre 

az adriai kopár szigetre száműzte politikai ellenfeleit a volt jugoszláv elnök. A szovjet gulágtól 

a Goli otokig címmel rendeztek tegnap tanácskozást Magyarkanizsán a Délvidék Kutató 

Központ és a szegedi Gál Ferenc Főiskola szervezésében. Zakar Péter, Kun Miklós, és Forró 

Lajos történészek beszéltek a konferenciáról. 

Idén is folytatódik a Szülőföldön magyarul program 

A Bethlen Gábor Alap erre a tanévre is meghirdette a Szülőföldön magyarul - oktatási-

nevelési, valamint tankönyv-, és taneszköztámogatási pályázatát. Az erdélyi és moldvai 

csángómagyar pályázási lehetőségről beszélgetett a Határok nélkül riportere a pályázatot 

lebonyolító szervezet elnökével, Burus Siklódi Botonddal, a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének elnökével. 

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Vállalkozónők Egyesülete 

Vendéglátás, turizmus, szolgáltatói szféra - Ezeken a területeken érvényesül a kárpátaljai 

magyar női vállalkozók jelentős része. Eddig azonban nem volt szervezetük, amelyegységbe 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-03_18:30:00&ch=mr1
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tömörítette volna őket. A napokban azonban megalakult a Kárpátaljai Magyar Vállalkozónők 

Egyesülete. 

Nyolcadik éve rendeznek havonta játszóházat a temesvári Bartók Béla 

líceumban 

Nyolcadik éve rendeznek havonta játszóházat a temesvári Bartók Béla líceumban, óvodás és 

kisiskolás korú gyermekeknek, hogy magyar nyelvű környezetben játszanak. A másik nem is 

titkolt szándéka az a szervezőknek, hogy megismertessék az iskolát a gyerekekkel és a  

szülőkkel, és evvel a magyarul tanulás felé irányítsák őket. A farsang volt a témája a legutóbbi 

foglalkozásnak. 

  

Határok nélkül 

2017. február 4. – Kossuth Rádió 

A Bódva völgyétől a Gulágig 

Egyszer hazatérek – ez a címe annak a könyvnek, amely a II. világháborús orosz 

hadifogságban és fogolytáborokban sínylődő magyar és más nemzetiségű foglyok sorsáról ad 

hiteles korrajzot, és amelyet a Gulág emlékév alkalmából adott ki  a Magyar  Alkotók 

Internetes Társulása. A Miskolc-Hejőcsabai Szegő András hagyatékából született posztumusz 

kötet megjelenése alkalmából a korszakról egy kassai történelem tanár, Mihályi Molnár 

László tartott előadást Miskolcon. Nem véletlen a helyszín, hiszen a Bódva völgyéből, 

azaz  Felső Magyarországról rengeteg magyart hurcoltak el – Kassától Miskolcig. 

Magyarok Nagyasszonya Királyfiakarcsának 

Következő témánk is a Felvidékhez kötődik. Szülőfaluja, a Dunaszerdahelyhez közeli, mesélő 

nevű Királyfiakarcsa számára Rieger Tibor szobrászművész elkészítené a Magyarok 

Nagyasszonya szobrot kezében a Szent Koronával. A két méteresnél is magasabb bronzszobor 

felállítására adománygyűjtést hirdetett – más szervezetekkel közösen – a királyfiakarcsai 

Petőfi Baráti Kör, amelynek elnökével, Erdős Péterrel készített interjút a Határok nélkül 

munkatársa.  

Munk Artúr emlékére Szabadkán 

Ne feledkezzünk el egykori nagyjainkról, hisz emlékük révén a múltunkat is őrizzük! Ez is 

lehetne a mottója annak a kiállításnak, amely az 1886 és 1955 között élt Munk Artúr 

szabadkai orvos, író, újságíró kalandos életét mutatja be. Részt vett például a Titanic 

hajótörötteinek a mentésében is. Hicsik Dórával, a szabadkai Városi Könyvtár munkatársával 

beszélget a Határok nélkül tudósítója. 

A Haáz Rezső Múzeum új ruhában 

Új épületbe, a patinás Haberstumpf-villába költözött a  székelyudvarhelyi Haáz Rezső 

Múzeum. Az épület történetéről, a múzeum terveiről beszélgetett az intézmény igazgatójával, 

Miklós Zoltán István néprajzkutatóval a Határok nélkül tudósítója. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-04_18:30:00&ch=mr1
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Jégkorszak Székelyföldön 

Székelyföldre érkezett, és jelenleg a Csíki Székely Múzeumban látható a Jégkorszak állat- és 

növényvilágát bemutató kiállítás, a Magyar Természettudományi Múzeum jóvoltából. A 

vándorkiállításról és a székelyföldi múzeumokkal kialakított együttműködésről számol be a 

Határok nélkül riportere. 

500 hangú Biblia a Kárpát-medencéből 

A kézzel másolt, több mint ötezer oldalas Magyarok Bibliája után elkészült az a hangos Biblia, 

amelyhez erdélyi, délvidéki és felvidéki emberek is adták hangjukat. A kezdeményezést 

nyáron indította el Benyik György biblikus professzor, a Szegedi Nemzetközi Biblikus 

Konferencia igazgatója. A mozgalom eredményeként elkészült az  500 hangú Biblia,így az 

Újszövetség részei már hangos változatban is elérhetők az interneten - mondta el Benyik 

György professzor. 

 

Határok nélkül 

2017. február 5. – Kossuth Rádió 

Áttörést jelentett az idei év a Barabás Miklós Céh számára 

Az erdélyi magyar képzőművészeket tömörítő Barabás Miklós Céh 1944-ben megszűnt és 50 

évet kellett várni arra, hogy újraalakulhasson. A művészi szervezet 1994 óta nem kapott arra 

lehetőséget, hogy az egykori Bánffy-palotában székelő művészeti múzeumban kiállíthasson. 

Az idei év áttörést jelentett. Ráadásul a Barabás Miklós Céhnek 8 éve nem volt ilyen 

nagyszabású közös tárlata. 

Lebomló tükrei az emlékezetnek – Erdélyi alkotók és 1956 

A rendszerváltás óta eltelt évek sem voltak elegendőek arra, hogy az 1956 utáni romániai 

megtorlásokat kibeszéljük, feldolgozzuk. Hova tovább, azok is eltávoznak, akik az átélteket 

átörökíthetnék. A kérdés az, hogy a fiatalabb generációkat egyáltalán érdekli-e. Ezt a kérdést 

járja körül a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum kamarakiállítása, amelynek címe: Lebomló 

tükrei az emlékezetnek – Erdélyi alkotók és 1956. 

Színes életpályájáról mesélt Böszörményi Zoltán a Temesvári Baráti Esték 

legutóbbi rendezvényén 

Böszörményi Zoltán íróként, költőként, de üzletemberként is jól ismert szülővárosában, 

Aradon. A Securitate célkeresztjébe kerülve a fenyegetések és zaklatások elől Jugoszlávián át 

Ausztriába menekült, majd Kanadába került, ahol majdnem két évtizedig élt. Európa, de főleg 

Arad mégis visszavárta. A Temesvári Baráti Esték legutóbbi rendezvényén beszélt színes 

életpályájáról. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-05_18:30:00&ch=mr1
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Udvarhelyszék Kultúrájáért életműdíjat kapott Pávai István népzenekutató 

Számtalan elismerést kapott már, ám mégis ez utóbbi a legkedvesebb számára – a 

székelyudvarhelyi születésű, jelenleg Magyarországon élő  népzenekutató, Pávai István 

vehette át az Udvarhelyszék Kultúrájáért Egyesület életműdíját a közelmúltban. 

 

Kárpát Expressz 

2017. február 4. – M1 

Bemutatkozik a Példakép Alapítvány különdíjasa, Esztány István 

Színviláguk hangulatos, lehetnek sportosak, különleges alkalomhoz illően elegánsak és 

naponta használhatók. Szépek és strapabírók a csíkszeredai Esztány István által tervezett 

táskák, ruhatárhoz igazíthatók és bővíthetők is. Ötleteit támogatásra méltónak találták a 

külhoni magyar fiatal vállalkozóknak szóló pályázaton is és munkásságát a Példakép 

Alapítvány különdíjjal értékelte. 

A magyar egyetemi oktatást próbálja ellehetetleníteni a román hatalom 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti egyetem az egyik legfontosabb oktatási 

intézmény a romániai magyarság számára. A közösség a rendszerváltás óta kéri a 

kommunizmus alatt megszüntetett önálló magyar kar visszaállítását, mindeddig sikertelenül. 

Az EMNP és az EMNT december közepén az országos korrupcióellenes ügyészségnél tett 

feljelentést az ügyben.  

Bezúzni, megsemmisíteni – A román hatóság döntése értelmében ez vár a 

csíkszentsimoni sörmanufaktúrára 

Az Igazi Csíki Sör hozzávalóit sorolja Simonffy Árpád sörfőző mester. A Székelyföldi Csíki Sör 

Manufaktúra valódi sikertörténetet írt 2014-es megalapítása óta. A Kárpát Expresszben is 

többször szerepelt a csíkszentsimoni üzem, legutóbb tavaly nyáron, amikor bővítették a 

gyárat és ezzel új munkahelyeket teremtettek. 

Váralja – az ungvári szórványmagyarság központja 

Ungvár várnegyede az egyik leglátogatottabb célpontja a Kárpátaljára érkező turistáknak. 

Nem hiába, hiszen a szovjetet leszámítva, itt minden korszak lenyomata fellelhető. A vár és az 

azt kürülvevő épületek természetesen a magyar időkben épültek, de itt-ott akad egy-két 

csehszlovák vagy éppen ruszin ház is. Aki azonban a vidék sokszínűségét egy helyen szeretné 

élvezni, az látogasson el Rusznák György fantasztikus hangulatú kocsmájába, a Váraljába, 

mely ma bátran mondható az ungvári szórványmagyarság kulturális központjának. 

Nyelvében azonban a hely sokszínű, csakúgy mint maga Kárpátalja, hiszen, ahogy a felirat is 

mutatja, itt beszélnek ukránul, magyarul, olaszul, románul, szlovákul, ruszinul és még oroszul 

is. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-02-05-i-adas/
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Térkép 

2017. február 4. - Duna World 

A tél megannyi szépségével együtt van, hogy számos nehézséget is tartogat, például a hetekig 

tartó kemény mínuszokat, amelyeket az elmúlt hetekben Magyarország mellett az egész 

Kárpát-medence megszenved. A hideg miatt sokakat veszélyeztet a kihűlés, a megfagyás. 

Kárpátalján rendkívüli intézkedésekre volt szükség, Beregszász város együttműködve több 

segélyszervezettel, krízis melegedőt hozott létre, ahol a nap 24 órájában várják a fedél 

nélkülieket. 

Néhány bejegyzéssel kezdődött egy közösségi oldalon, aztán egy-kettőre valóságos 

jótékonysági mozgalom lett belőle. Nagykárolyi civilek indították az akciót, az interneten 

tettek közzé különböző tárgyakat, amelyeknek eladásából rászoruló családokon segítettek. 

Sokan figyeltek fel rájuk és még többen csatlakoztak a kezdeményezéshez. 

Erősítse az összetartozás érzését, szilárdítsa a magyar-magyar összefogást, fejlessze 

Székelyföld és az anyaország kapcsolatát, segítse rászoruló nemzettársainkat. Ezzel a céllal 

hívta életre a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a budapesti Székely bált, amelyet február 4-én 

negyedszer rendeznek meg, idén a Várkert bazárban.  

Finomakat enni mindenki szeret, a vendéglátás, az étel adás, ha valaki szívvel lélekkel 

csinálja, az egyik legjobb dolog. Így tartják ezt Szatmár megyében is, ahol minden év 

februárjában vándor böllér versenyt tartanak, de sokkal több ez annál, mint amit a neve 

takar, hiszen nem titkolt célja a közösségépítés is. A megye szinte minden magyar települése 

részt vesz csapatával, kulturális egyesületek, civilek, de számos magyarországi 

testvértelepülés is eljön. 

 

Öt kontinens 

2017. február 4. - Duna World 

Magyarország volt a díszvendége a nemzetközi zöld hétnek Berlinben. A legnagyobb európai 

mezőgazdasági, élelmezésügyi és kertészeti kiállításon a magyarok csaknem fél évszázada 

mindig jelen vannak.  

A Melbourne-i Magyar konzulátus kezdeményezésére nem először vonultak fel magyarok 

Ausztráliában az ország legnagyobb nemzeti ünnepén, az Ausztrália napon. A magyarok nagy 

létszámban jelentek meg az ünnepségeken, ilyenkor ausztrálok és turisták tízezrei állnak 

amolyan dísz sorfalat és élvezik a felvonuló csoportok előadásait. Minden ilyen közösségi 

rendezvény hozzájárul, az esetükben hazájuktól 15 ezer kilométerre élő honfitársaink nemzeti 

összetartozás érzésének erősítésében.  

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-02-04-i-adas-2/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-02-04-i-adas/
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Egy békéscsabai fiatalember Magyarországtól 15 ezer kilométerre csárdás, mezőségi, vagy 

éppen kalotaszegi táncokat tanít nemcsak magyaroknak. Szabados Tamás az ausztráliai 

Sydneyben közel fél éve azon dolgozik, hogy átadja és megszerettesse a magyarság egyik 

legnagyobb kincsét, a néptáncot mindazoknak, akik erre fogékonyak. Tamás a Kőrösi Csoma 

Sándor programban vesz részt, amelynek célja, hogy a világ nehezen elérhető részein is 

legyenek olyan lelkes fiatalok, akik összefogják a magyar közösségeket és ápolják a magyar 

kultúrát.  

Dr. Fodor László Veszprémben kapcsolódott be az 1956-os forradalmi eseményekbe. Ám 

ezekben a napokban Budapestre is felkerült egy élelmiszer küldeménnyel. A forradalom 

leverése után, november 23-án átlépte a magyar-osztrák határt, majd rövid idővel később 

Németországba érkezett, ahol azóta is él és aktív tagja a magyar közösségnek. 

Kb. 25 ezer magyar él Hollandiában, őket fogja össze a Hollandiai Magyar Szövetség, amely 

idén ünnepli fennállásának jubileumi, 60. évfordulóját. 

 


