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Nyomtatott és online sajtó 
 

Várhatóan idén is 240 ezren jelentkeznek majd a külhoni magyarság oktatási-
nevelési támogatására 
2017. február 7. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Kossuth Rádió, Webrádió, Vajdaság.ma, 

Hírek.sk, Új Szó 

Ahogy tavaly, úgy várhatóan idén is hozzávetőlegesen 240 ezer külhoni magyar gyermek 

oktatási-nevelési támogatására nyújtanak majd be pályázatot – mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedden. Az 

államtitkár hétfőn jelentette be, hogy három év után ismét a korábbi, 22 400 forintos 

fejenkénti támogatási összeggel hirdeti meg a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön 

magyarul elnevezésű, a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatását. A politikus 

kiemelte a magyar nyelvű óvodai nevelés jelentőségét: mint mondta, az óvodáskor nagyon 

fontos korszak a szocializációban. A kormány ezért is határozott tavaly decemberben a 

Kárpát-medencei 17 milliárdos óvodaprogramról, amelynek keretében bölcsődéket, óvodákat 

lehet építeni vagy felújítani a külhoni magyaroknak. 

 

A magyarságról szóló történetekkel folytatódik az Örökségünk mozgalom 
2017. február 7. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Híradó.hu, kdnp.hu, Hír.ma 

A magyarságról szóló történeteket vár idén az Örökségünk mozgalom, amely az anyanyelv 

megőrzésére buzdító dal videopályázatával vált népszerűvé a Kárpát-medencében és a 

szórványmagyarság között. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára, a mozgalom egyik védnöke kiemelte, hogy a dalt tavaly megszólaltatták a 

határokon túli és a szórványmagyarság legtöbb nagy rendezvényén. Mint mondta, az 

államtitkárság idén is támogatja a programot, és további támogatásáról biztosította a 

mozgalmat Süli János, Paks polgármestere, valamint Hamvas István, a Paksi Atomerőmű Zrt. 

vezérigazgatója is. 

 

Gútán mégsem vonják össze a két magyar iskolát 
2017. február 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép, Magyar Nemzet 

Az elmúlt napokban a gútai magyar iskolák ügyétől, az önkormányzati testület döntésétől – 

amely alapján a két magyar iskolát összevonták volna – volt hangos a felvidéki magyar 

közélet. A helyi polgárok petíciót is indítottak, s hat nap alatt 2 ezer körüli aláírást gyűjtöttek 

össze, így tiltakozva a II. Rákóczi Ferenc és a Corvin Mátyás Alapiskola összevonása ellen. 

Horváth Árpád, Gúta polgármestere ma tudatta döntését, miszerint megvétózza a január végi 

testületi határozatot. Nyilatkozata szerint „a határozat nem nyert a helyi társadalomban 

elfogadást. Megmutatkozott az is, hogy a gútai testületi döntés kihatással lehet a szlovákiai 

magyar iskolaügy helyzetének egészére. Most nyugalomra van szükség, a gútai gyermekek 

háborítatlan oktatásának és nevelésének a megőrzésére, biztonságára és az oktatási feltételek 

teljes körű biztosítására.” 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/varhatoan-iden-is-240-ezren-jelentkeznek-majd-a-kulhoni-magyarsag-oktatasi-nevelesi-tamogatasara
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/varhatoan-iden-is-240-ezren-jelentkeznek-majd-a-kulhoni-magyarsag-oktatasi-nevelesi-tamogatasara
http://magyaridok.hu/belfold/magyarsagrol-szolo-tortenetekkel-folytatodik-az-oroksegunk-mozgalom-1392235/
http://www.hirek.sk/itthon/20170207162621/Gutan-megsem-vonjak-ossze-a-ket-magyar-iskolat.html
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Akadémiai kutatócsoport vizsgálja a trianoni békeszerződés körülményeit 
2017. február 8. – MTI, Magyar Idők, Magyar Nemzet, Webrádió, Magyar Hírlap 

Akadémiai kutatócsoport vizsgálja az 1920-as trianoni békeszerződés körülményeit, így 

például az első világháború utáni katonai összeomlást és a haderő leszerelését, a közellátás 

problémáit és Trianon emlékezetét. Az Ablonczy Balázs történész vezetésével tavaly létrejött 

MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoportról az Akadémia honlapján olvasható tájékoztató. A 

kutatócsoport célja monográfiákkal, konferenciákkal, dokumentumközlésekkel, idegen 

nyelvű publikációkkal hozzájárulni ahhoz, hogy a tudományos közösség és a magyar 

közvélemény jobban megismerje a békeszerződés pontos körülményeit. 

 

Inkább a szakosztályról mondanának le a Brassaiban 
2017. február 7. – Krónika 

Megpróbálnak érvényt szerezni a szülők kérésének, hogy a kolozsvári Brassai Sámuel 

Elméleti Gimnázium megtarthassa kilencedikes elméleti osztályát, cserébe pedig lemond a 

szakosztályról, de nem tudják szavatolni a sikert – nyilatkozta a Krónikának Török Zoltán. A 

Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes rámutatott: megkapták a szülők által küldött kérést, 

amelyet a tanfelügyelőség vezetőtanácsa elé terjesztenek, de a megye beiskolázási terve már 

Bukarestben van, tudomása szerint pedig a minisztérium el is fogadta. „Nem ígérhetek 

semmit” – fogalmazott Török. 

 

Kelemen Hunor: az együttműködéshez ésszerűen, nem érzelmileg kell 
viszonyulni  
2017. február 7. – transindex.ro 

Mielőtt felrúgnák a kormánypártokkal kötött megállapodást, előtte kipróbálnák, hogy 

működik-e. Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel készített gyorsinterjút a Transindex. 

 

A költségvetést megszavazta, a bizalmatlansági indítványról nem szavaz az 
RMDSZ 
2017. február 7. – maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ parlamenti frakciói keddi együttes ülésükön úgy döntöttek, hogy megszavazzák a 

költségvetési törvényt, a bizalmatlansági indítvány szerdai ülésén pedig részt vesznek, de nem 

szavaznak – tudta meg a maszol.ro Cseke Attila szenátusi frakcióvezetőtől. A döntést arra 

alapozták, hogy eleget tesz az erdélyi magyarok elvárásainak a 2017-es büdzsé tervezete. 

Cseke Attila elmondta, a frakciók elfogadták Kelemen Hunor szövetségi elnöknek azt a 

javaslatát, hogy vegyenek részt az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítvány szerdai 

vitáján, ám ne szavazzanak. „A kormány nagyot tévedett a Btk. módosításakor. Másfelől 
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http://magyaridok.hu/belfold/akademiai-kutatocsoport-vizsgalja-trianoni-bekeszerzodes-korulmenyeit-1394104/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/inkabb-a-szakosztalyrol-mondananak-le-a-brassaiban
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26454
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26454
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76329-a-koltsegvetest-megszavazta-a-bizalmatlansagi-inditvanyrol-nem-szavaz-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76329-a-koltsegvetest-megszavazta-a-bizalmatlansagi-inditvanyrol-nem-szavaz-az-rmdsz
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azonban semmiféle alternatíva nem körvonalazódik arra az esetre, ha a Grindeanu-kabinet 

megbukna. Ennek amúgy is kicsi az esélye” – magyarázta az RMDSZ szenátora. 

 

Ezért nem vesz részt RMDSZ a bizalmatlansági indítvány szavazásán 
2017. február 7. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika 

Az RMDSZ törvényhozói nem vesznek részt a Sorin Grindeanu által vezetett kormány ellen 

beterjesztett bizalmatlansági indítvány szavazásán, de az azt megelőző vitában kifejtik 

álláspontjukat a jogállamiságról - közölte a magyar közmédiával Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke kedden. 

 

Veres András lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka 
2017. február 7. – maszol.ro, MTI, Bihari Napló 

Veres András győri római katolikus megyés püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka -  közölte honlapján kedden a 

gyulafehérvári római katolikus érsekség Urbán Erik ferences szerzetesre, a csíksomlyói 

kegyhely igazgatójára hivatkozva. Az idei csíksomlyói búcsús ünnepi szentmisét június 3-án, 

helyi idő szerint 12.30-tól tartják a Hármashalom-oltárnál, a Kis- és Nagysomlyó-hegyek 

közötti nyeregben. Amint a szervezők közölték, a prédikációra felkért Veres András lesz a 

búcsú egyetlen meghívottja, de szeretettel várnak minden zarándokot Csíksomlyóra. 

 

Illyés Gergely: a parlamenti együttműködési megállapodásnak nem igazán van 
alternatívája  
2017. február 7. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzője szerint helyén marad a PSD-ALDE kormány, 

ugyanakkor a jövőben is konfliktusos helyzetre kell számítani, az RMDSZ pedig a parlamenti 

erőviszonyok alapján meglehetősen kellemetlen helyzetben van, a parlamenti 

együttműködések nem igazán van alternatívája. Illyés Gergely kedden az MTI-nek elmondta: 

a kormánypártok 54%-os parlamenti többsége miatt a bizalmatlansági indítvány 

megszavazására nincs esély.  

 

A magyarok ellen úszított a Realitatea, tíz ezer lejre büntette a CNA 
2017. február 7. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Tízezer lejre bírságolta kedden az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a Realitatea 

televíziót. A testület szerint Rareş Bogdan december 6-ai, Jocuri de putere című műsora 

megszegte az audiovizuális törvényeket. Az eljárást Alexandru Jucan CNA-tag 

kezdeményezte, miután megállapították, hogy a tévé megszegte a tárgyilagos tájékoztatás 

elvét, és elmulasztotta kikérni az RMDSZ álláspontját is a tárgyalt téma kapcsán. A CNA 

szerint az adás ideje alatt olyan feliratok jelentek meg a képernyőn, mint: "Románia a magyar 

szélsőségesek össztüze alatt; Magyarország 3 támadást intézett Románia ellen 5 nap alatt; 

Budapest, előzmény nélküli provokációhullám; A legmagasabb rangú magyar méltóságok 

sértegetik Romániát; Magyar külügyminiszter: a magyar embereknek nincs mit ünnepelniük 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76348-ezert-nem-vesz-reszt-rmdsz-a-bizalmatlansagi-inditvany-szavazasan
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76334-veres-andras-lesz-az-idei-csiksomlyoi-bucsu-szonoka
http://itthon.transindex.ro/?hir=45851
http://itthon.transindex.ro/?hir=45851
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76351-a-magyarok-ellen-uszitott-a-realitatea-tiz-ezer-lejre-buntette-a-cna
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december elsején; A december elsejei sértegetések után Magyarország ismét támad; Román 

hazafit köptek le egy magyarországi téren". 

 

„Mítosz volt a Háromszékre érkező nagyszámú magyarországi turista” 
2017. február 7. – maszol.ro 

„Mítosz volt a Háromszékre érkező nagyszámú magyarországi turista” – mutatott rá a 

Kovászna megye turizmusát elemző sajtótájékoztatón Grüman Róbert. A háromszéki 

önkormányzat alelnöke szerint a statisztikák azt mutatják, hogy a térségbe érkező turisták 90 

százaléka belföldi és mindössze 10 százalékuk érkezik külföldről, többek között 

Magyarországról. Grüman Róbert emlékeztetett, hogy Kovászna megye tanácsa az idei 

esztendőt a „Turizmus évének” nyilvánította, így márciustól minden hónapban szerveznek 

legalább egy nagyszabású turisztikai rendezvényt, ahová bukaresti újságírókat és bloggereket 

hívnak meg és céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet Háromszék turisztikai kínálatára és 

növeljék a belföldi és külföldi turisták számát. 

 

Az UNESCO várólistájára kerülhet az erdélyi magyarság népművészeti értéke 
2017. február 7. – Krónika 

Az UNESCO várólistájára javasolta a székely kaput az RMDSZ, a dokumentáció benyújtása 

óta azonban nem született döntés ebben a kérdésben. Hegedüs Csilla, a szövetség kultúráért 

felelős ügyvezető alelnöke elmondta, szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy Romániában az 

erdélyi magyarság kiemelkedő kulturális, szellemi értékekkel rendelkezik. Úgy véli azonban, a 

várólisták összeállításának folyamata nem átlátható, a teljes procedúrát újra kellene kezdeni. 

 

Tüntetsz? Magyar revizionista vagy! 
2017. február 8. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha minden kötél szakad, riogass a magyarveszéllyel – régi 

gyakorlat ez a román politikában, és a PSD–ALDE-kormány kétségbeesését és cinizmusát 

egyszerre jelzi, hogy a büntető törvénykönyv módosítására sunyi módon, előzetes bejelentés 

nélkül, késő este elfogadott, a korrupt politikusok megmentését is célzó sürgősségi rendelet 

miatt utcára vonult tömeget ezzel próbálja leszerelni”. 

 

Igazi Tiltott Sör lett az Igazi Csíki Sörből 
2017. február 8. – PestiSrácok, 444.hu, Index, 888.hu, Blikk, Főtér.ro, Maszol.ro, transindex, 

MNO, Magyar Idők 

Az Igazi Csíki Sör a Facebookján jelentette be, hogy a jogerős bírósági ítélet miatt, mely 

megtiltja nekik a név használatát, ideiglenesen Igazi Tiltott Sör néven találkozhatnak velük a 

fogyasztók. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy 

a sör gyártója eltulajdonította szellemi tulajdonát.  A romániai sörgyártók perének nyelvi 

vonatkozásai vannak. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy egy termék román 

megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar 

megnevezésére is. A holland multinacionális cég 2003 óta rendelkezik a Csíkszerdában 
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http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/76349-mitosz-volt-a-haromszekre-erkez-nagyszamu-magyarorszagi-turista
http://pestisracok.hu/igazi-tiltott-sor-lett-az-igazi-csiki-sorbol/
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gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi magyarok csíki 

sörként emlegetnek. 

 

Meg kell védenünk a márkát 
2017. február 8. – Bándy Péter – Demokrata 

Az Igazi Csíki Sör kitalálója és tulajdonosa Lénárd András nyilatkozott a Demokratának. 

Elmondta, hogy ha az Igazi Csíki Sör név le lett volna védve, akkor neki sem láthatott volna a 

sörgyártásnak Csíkban. A cég tulajdoni viszonyaival kapcsolatban elmondta, hogy az Igazi 

Csíki Sör száz százalékban székely-magyar tulajdonban van, idegen azaz multi tulajdonosról 

szó sincs. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2017. február 8-i számában olvasható.) 

 

MKP - Minden magyar diákra és minden magyar iskolára szükségünk van 
2017. február 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége 2017. február 6-i ülésén kimondta, hogy a 

gútai iskola-összevonás terve politikai csatározás eszközévé vált, és felkorbácsolta a 

kedélyeket. Az MKP vezető testülete az iskolák megőrzése mellett foglalt állást. „A gútai 

iskolaügyi helyzet összetettségét megismerve megértettük, hogy helyi viszonyok közt a 

képviselő-testület által jóváhagyott megoldás működőképes lehet, azonban össztársadalmi 

hatása miatt mégis kijelentjük: az iskolát továbbra is meg kell tartani.” Ezért az MKP OE 

„felkéri a gútai önkormányzatot az iskola-összevonásra irányuló határozatának 

felfüggesztésére, valamint hogy tartsa szem előtt egész nemzetrészünk érdekeit, iskolamentő 

és megtartó törekvéseinket, tegyen meg mindent a két alapiskola megmaradása érdekében” – 

fogalmaz a párt nyilatkozatában. „Képviselőinktől azt várjuk, hogy a Magyar Közösség Pártja 

álláspontját képviseljék: a felvidéki magyar közösségnek minden magyar diákra és minden 

magyar iskolára szüksége van” – zárul a párt közleménye. 

 

Orosz Örs: megmaradásunkhoz szükség van a teljes vizuális kétnyelvűségre 
2017. február 7. – hirek.sk 

Több fórumon elhangzott már a jogos elvárás: végre összhangba kell hozni a kisebbségi 

nyelvhasználati törvényt a vasúti törvénnyel, illetve a közlekedés minden területén biztosítani 

kell a kétnyelvűséget Szlovákiában. Ezt a Magyar Közösség Pártja az ősszel a szaktárcánál 

kezdeményezte is, de az elmúlt években a civilek is nagyon sokat tettek a vasúti kétnyelvűség 

érdekében. Ez ügyben előrelépés történhet Érsek Árpád közlekedési miniszter legújabb 

rendelete kapcsán: 55 hazai vasútállomáson kétnyelvű táblák kihelyezésére utasít. Minderről 

a kétnyelvűségért régóta munkálkodó Orosz Örssel beszélgetett a hirek.sk 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170207104430/MKP-Minden-magyar-diakra-es-minden-magyar-iskolara-szuksegunk-van.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170206180246/Orosz-Ors-megmaradasunkhoz-szukseg-van-a-teljes-vizualis-ketnyelvusegre.html
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Ingyenes lehet a fordítás 
2017. február 7. – Új Szó 

Második olvasatba utalta a parlament a Híd javaslatát, mely ismét lehetővé tenné, hogy a 

közigazgatási és polgári peres eljárásokban térítésmentesen lehessen kisebbségi nyelven 

beadványokat és írásos bizonyítékokat benyújtani, a fordítás költségeit pedig a bíróság állja. A 

módosításra azért volt szükség, mert tavaly nyáron életbe léptek a területet szabályzó, még az 

előző kormány idején elfogadott új törvénykönyvek, melyekből ez kimaradt. A nyelvi jogok 

csorbulására az MKP hívta fel a figyelmet, mely az igazságügyi miniszterhez fordult ezzel 

kapcsolatos beadványával. 

 

Négy nemzeti kisebbségi jogérvényesítési pályázatot hirdetettek meg 
2017. február 7. – Pannon RTV 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti 

Közösségi Titkárság a nemzeti kisebbségek tagjai nemzeti és kulturális önazonosságának 

megőrzése és ápolása, nyelvük és írásuk hivatalos használatának következetes érvényesítése, 

a multikulturális társadalom értékeinek érvényesülése, valamint a roma nemzeti kisebbség 

tagjainak az össztársadalmi történésekbe való felzárkózása mellett száll síkra. Ezzel 

kapcsolatban a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárság 2017.02.06-án négy pályázatot hirdetett, összesen 

56.038.700,00 dinár odaítélésére. 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatait ismertették Szabadkán 
2017. február 7. – Pannon RTV 

Tájékoztató napot tartott kedden délután a budapesti Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 

szabadkai Szekeres László Alapítvánnyal együttműködve. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar dísztermét olyan érdeklődők töltötték meg, akik pályázatot terveznek benyújtani a 

Bethlen Alap kiírásaira. A tájékoztatót Pappné Popovics Judit, a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. támogatási programok osztályának osztályvezetője és Fejsztámer Róbert, a Szekeres 

László Alapítvány kuratóriumi elnöke tartotta. 

 

A Vajdasági Magyar Festészet 2016-os évi kiállítása Szabadkán 
2017. február 7. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar képzőművészet napja alkalmából hétfőn Szabadkán mutatták be a 

Vajdasági Magyar Festészet 2016-os évi kiállítását. A Szabadegyetem aulájában harmincnyolc 

kortárs vajdasági alkotó festményei láthatóak. A kortárs vajdasági magyar alkotók tárlatát 

először Topolyán mutatták be a vajdasági magyar képzőművészet napja alkalmából, és 

néhány hónappal később jutott el Szabadkára is. Zsáki István képzőművész a válogatás során 

egy szempont mentén haladt, csak azok lehettek kiállítók, akik valamelyik képzőművészeti 

egyesület tagjai, illetve akik képzőművészeti akadémiát végeztek. Két meghívott amatőr 

kiállító volt csupán jelen a képeivel, Török István és Novák Mihály. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/02/07/ingyenes-lehet-a-forditas
http://pannonrtv.com/web2/?p=313014
http://pannonrtv.com/web2/?p=313006
http://pannonrtv.com/web2/?p=312875
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Vajdasági Fejlesztési Ügynökség alakul 
2017. február 7. – Vajdaság Ma 

A tartományi parlament javasolta a Vajdasági Fejlesztési Ügynöksége megalakítását, így az 

erről szóló határozat a tartományi képviselők elé kerül. A Vajdasági Fejlesztési Ügynökségét 

korlátolt felelősségű társaságként alakítják meg, hogy támogassa a fejlesztési politika, a 

mezőgazdasági politika és a vidékfejlesztési politika megvalósulását, azzal a céllal, hogy 

Vajdaság gazdasága gyorsabban fejlődhessen, közölte a tartományi kormány. A Vajdaság 

Fejlesztési Ügynöksége alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány, szervei pedig a képviselő-

testület és az igazgató. A képviselő-testület funkcióját a tartomány kormány látja el. 

 

V. Görögkatolikus Jótékonysági Farsangi Bál 
2017. február 7. – karpatalja.ma 

Öt évvel ezelőtt rendezte meg első jótékonysági bálját a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 

(GISZ) a beregszászi Arany Páva étteremben. Az évek során egyre népszerűbbé váló 

programon idén február 4-én is szép számban vettek részt a Beregszászi Görögkatolikus 

Esperesi Kerület hívei és papjai, továbbá a civil érdeklődők. Ebben az évben a kerület 

hittanosainak táboroztatását támogathatták a belépőjegyekkel, az adományokkal, valamint az 

árverésből és tombolából befolyó összegekkel a bálozók. 

 

Nepop: a kárpátaljai magyarok helyzete nem lesz rosszabb 
2017. február 7. – KárpátHír 

Az ukrán kormánynak, és minden ukránnak az az érdeke, hogy Ukrajnában minden 

kisebbség megtudja őrizni saját kultúráját és nyelvét – fogalmazott Nepop Ljubov, Ukrajna 

magyarországi nagykövete a Hír TV Magyarország élőben című műsorában az új ukrán 

nyelvtörvény-tervezettel kapcsolatban. A nagykövet hozzátette: az államnak másrészt 

garantálnia kell, hogy minden állampolgára egyenlő jogokkal bírjon és Ukrajna területén meg 

tudja valósítani önmagát, de ehhez az államnyelv ismerete elengedhetetlen. „Nem lesz 

semmilyen változtatás, ami ellentmondana az alkotmánynak, és figyelembe vesszük a 

nemzetközi kötelezettségeinket. A kárpátaljai magyarok helyzete nem lesz rosszabb.” 

 

A magyar kultúra hete a Sztojka-líceumban 
2017. február 6. – Kárpátalja 

Még csak néhány napja fejeződött be az a programsorozat, amelyet a magyar kultúra 

napjához kötődően szerveztek a Sztojka-líceumban. Az intézményben lassan már igazi 

hagyománynak tekinthető az a szokás, amely szerint az évente megrendezésre kerülő magyar 

kultúra napját, valamint az ahhoz kapcsolódó rendezvényeket nem egy napon, hanem egy 

egész héten át, a magyar kultúra heteként ünneplik a sztojkások. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21140/Vajdasagi-Fejlesztesi-Ugynokseg-alakul.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/v-gorogkatolikus-jotekonysagi-farsangi-bal/
http://karpathir.com/2017/02/07/nepop-a-karpataljai-magyarok-helyzet-nem-lesz-rosszabb/
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/07/magyar-kultura-hete-sztojka-liceumban
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Hetven éve alakult meg Várdaróc labdarúgócsapata 
2017. február 6. – Huncro.hr 

A hétvégén egy díszüléssel ünnepelték meg Várdaróc labdarúgócsapata megalakulásának a 

70. évfordulóját. Az ünnepségen egykori és mostani játékosok, szurkolók és a támogatók 

népes tábora is rész vett. A labdarúgás fontos szerepet játszik a szurkolók, a helyi közösségek 

és a nemzetek életében is; ezért állítják róla, hogy ez a világ legnépszerűbb sportja. 

 

A Vizsolyi Biblia Felsőőrött 
2017. február 7. - Volksgruppen 

Egy a maga nemében különleges kiállítással köszönti a Reformáció évét a felsőőri magyar 

református gyülekezet: a Vizsolyi Biblia 425 éve" című vándorkiállítás tekinthető meg február 

végéig az öreg paplakban, kiegészülve több saját tulajdonban lévő Biblia-ritkasággal. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 7. – Kossuth Rádió 

A visszavont kormányrendelet után is tüntetnek Románia szerte 

Kolozsváron tegnap este is tüntettek, Bukarest után itt gyűlnek össze estéről estére a 

legtöbben. A kormány visszavonta ugyan a tüntetéseket kiváltó sürgősségi rendeletet, az 

emberek mégis utcára vonulnak. Hogy pontosan miért, arról Kádár Magor kommunikációs 

szakembert, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem oktatóját kérdezte a Határok nélkül riportere 

a tegnap esti tüntetésen. 

Elutasította a Bihar Megyei Törvényszék Tőkés László fellebbezését a partiumi 

zászló ügyében 

Elutasította a Bihar Megyei Törvényszék Tőkés László fellebbezését a partiumi zászló 

ügyében. Az európai parlamenti képviselő nagyváradi irodája homlokzatára tűzte ki 2015 

decemberében a Partium zászlaját. A helyi önkormányzat felszólította, hogy távolítsa el a 

régió lobogóját, mivel az reklámzászlónak minősül.  

Lezárult a 3. pályázati kör – A Prosperitati Alapítvány 4000 pályázatot fogadott 

be 

A Vajdaságban óriási érdeklődés mellett január 31-én lezárult a Prosperitati Alapítvány idei 

első pályázati köre. Már most több délvidéki magyar pályázott, mint az elmúlt 2016-os évben 

összesen. További részletek a Határok nélkül tudósítójától. 
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http://www.kepesujsag.com/hetven-eve-alakult-meg-vardaroc-labdarugocsapata/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2824452/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-07_18:30:00&ch=mr1
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A hétvégén Rimaszombatban tartotta éves értékelő közgyűlését a Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség 

A hétvégén Rimaszombatban tartotta éves értékelő közgyűlését a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség. A tanácskozás résztvevői emléktáblát avattak gróf Esterházy János 

felvidéki magyar politikus halálának 60. évfordulója alkalmából.  

Bartha Krisztina a kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási 

folyamatainak tanulmányozásáról 

Magyar vagy etnikailag vegyes család gyermeke számára fontos a magyar nyelvű iskola 

választása Romániába, mert a román tannyelvű iskola a szinte biztos asszimilációt jelenti. Az 

anyanyelv biztos tudása nélkül a második nyelven való tanulás a gyermek számára inkább 

romboló hatású, mintsem építő - mondja, egy több éves kutatás eredményeit ismertetve 

Bartha Krisztina nyelvész, pszichológus, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója. A 

kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatainak tanulmányozásáról és 

annak legfontosabb következtetéseiről kérdezte őt a Határok nélkül riportere. 

Interjú Bogdán Tibor Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjassal 

Bogdán Tibor életútja Moldvából indult, vezetett Budapesten át Bécsbe, és lett Petőfi - 

ösztöndíjasból Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjas. A Határok nélkül riportere először arra 

kért választ, mire van szüksége leginkább a bécsi magyar közösségnek. 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a minap a nagybecskereki Emmanuel 

kamarakórus 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a minap a nagybecskereki Emmanuel 

kamarakórus, amelyet az 1997. január 21-dikei megalakulás óta Konrád Emma karnagy vezet. 

A két évtizedes munka során 185 művet dolgoztak fel, és három CD-t is kiadtak. 

 
 


