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Nyomtatott és online sajtó 
 

A nyelvhasználati jogok tervezett korlátozásáról tanácskoztak kárpátaljai 
nemzetiségi szervezetek és Kárpátalja megye vezetői Ungváron 
2017. február 8. – MTI, Kárpátalja, Magyar Hírlap, Webrádió, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrajnai kisebbségek anyanyelv-használati jogainak tervezett korlátozásáról tartottak 

kerekasztal-konferenciát a kárpátaljai nemzetiségi szervezetek vezetői és az ukrajnai megye 

kormányzója, valamint a megyei tanács (közgyűlés) vezetése szerdán Ungváron, ahol a 

tanácskozás menetét ukrán nacionalisták fenyegető provokációja zavarta meg. A Hennagyij 

Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója által kezdeményezett konferencia résztvevő 

áttekintették az ukrán palament előtt lévő három nyelvtörvénytervezetet és azokat a káros 

hatásokat, amelyekkel az új jogszabályok járnának az ukrajnai megyében élő kisebbségekre 

elfogadásuk esetén. Bevezető előadásában Kárpátalja megye vezetője részletesen ismertette a 

törvénytervezetek tartalmát, abszurdnak és a gyakorlatban megvalósíthatatlannak nevezve 

azok legtöbb rendelkezését. 

 

A Határtalanul! program továbbfejlesztésére 933 millió forintot ad a kormány 
2017. február 8. – MTI, Webrádió 

A Határtalanul! program továbbfejlesztésére csaknem 933 millió, működtetésére 19 millió 

forintot biztosít a kormány - az erről szóló határozat szerdán jelent meg a Magyar 

Közlönyben. A kormányhatározatban az áll: felkérik a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 

emberi erőforrások miniszterével együttműködve gondoskodjon a Határtalanul! program 

továbbfejlesztéséhez 932 millió 840 ezer forint egyszeri támogatás biztosításáról. Közölték azt 

is: felkérik a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével 

együttműködve gondoskodjon a program működtetéséhez 19,1 millió forint egyszeri 

támogatás biztosításáról. 

 

Soltész Miklós Beszterecebányán a magyar hívők támogatásáról is tárgyalt 
2017. február 8. – hirek.sk 

A kereszténység megóvása az európai nemzetek megmaradásának alapvető pillére - jelentette 

ki Soltész Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Besztercebányán, ahol Marián 

Chovaneccel a besztercebányai római-katolikus egyházmegye püspökével találkozott. Az 

államtitkár besztercebányai látogatása része annak a mintegy két és fél éve elindított 

kapcsolatépítő sorozatnak amely  római-katolikus, református és ortodox egyházi vezetőkkel 

megvalósított találkozók által az egyházakkal fenntartott kapcsolatok szorosabbra fűzését és 

új együttműködések elindítását célozza a Kárpát-medencében illetve az egész közép-kelet 

európai térségben. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/02/08/nyelvhasznalati-jogok-tervezett-korlatozasarol-tanacskoztak-karpataljai-nemzetisegi
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/08/nyelvhasznalati-jogok-tervezett-korlatozasarol-tanacskoztak-karpataljai-nemzetisegi
http://webradio.hu/hirek/belfold/a_hatartalanul_program_tovabbfejlesztesere_933_millio_forintot_ad_a_kormany
http://www.hirek.sk/hitelet/20170208175615/Soltesz-Miklos-Beszterecebanyan-a-magyar-hivok-tamogatasarol-is-targyalt.html
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Németh Zsolt: Ausztráliában a nemzetpolitika és a diplomácia példamutatóan 
kiegészíti egymást 
2017. február 8. – MTI, Magyar Idők, Fidesz.hu, Nemzteti Regiszter 

Ausztráliában a nemzetpolitika és a diplomácia példamutatóan kiegészíti és elősegíti 

egymást. A Puskás-szobor állítása is egy jó példája volt annak, hogy hogyan lehet erősíteni 

egy százezer fős magyar közösség önbecsülését, és közben fejleszteni a kétoldalú 

kapcsolatokat, különös tekintettel a sportkapcsolatokra - jelentette ki Németh Zsolt, a magyar 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerdán az MTI-nek telefonon nyilatkozva. Puskás 

Ferenc szobrát szombaton avatták fel a melbourne-i Olimpiai Parkban, és az ünnepségen 

beszédet mondott a külügyi bizottsági elnök. Németh Zsolt utána előadást tartott a helyi 

Bocskai-házban a magyar közösség képviselőinek. 

 

“Minden szomszédos országgal szimpatizálnak a magyarok” 
2017. február 8. – MTI, index.hu, hirado.hu, origo.hu, karpatalja.ma 

Minden, Magyarországgal szomszédos ország esetében többen vannak azok, akik jónak ítélik 

az ország államközi kapcsolatait, ez egy év alatt érdemi javulást jelent – derül ki a Nézőpont 

Intézet által készített közvélemény-kutatásból. A Charta XXI Megbékélési Mozgalom számára 

készült felmérés – amelyet szerdán juttattak el az MTI-hez – szerint a tavaly januári 

felméréshez képest a megkérdezettek szerint érdemben javultak Magyarország kapcsolatai a 

környező országokkal. A magyarok az Ausztriával és Horvátországgal való kapcsolatokat ítélik 

a legjobbnak. Ezekkel az országokkal a teljes felnőtt népesség nagyjából kétharmada (69, 

illetve 63 százalék) szerint pozitívak a magyar állam kapcsolatai. 

 

Elutasította a parlament a bizalmatlansági indítványt 
2017. február 8. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Elutasította a román parlament az ellenzék bizalmatlansági indítványát, amelyet azért 

terjesztettek be a kormány ellen, mert az sürgősségi rendelettel módosította január 31-én a 

büntető törvénykönyvet és a perrendtartást. A bukaresti kabinet döntése nyomán 

Romániában nyolc napja tartanak a kormányellenes tüntetések, amelyek hatására a kabinet 

vasárnap hatályon kívül helyezte a Btk.-t módosító rendeletet. Az ellenzék február 1-jén 

terjesztette be az indítványt, amelyet fenntartott a szerdai parlamenti vitán. Az indítvány 

mellett 161 törvényhozó voksolt, ami nem volt elég a kormánybuktatáshoz, hiszen ehhez 233 

szavazat kellett volna. Nyolcan szavaztak az indítvány ellen, és 33 érvénytelen voksot 

számoltak. 
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http://magyaridok.hu/kulfold/nemeth-zsolt-ausztraliaban-nemzetpolitika-es-diplomacia-kiegesziti-egymast-1394800/
http://magyaridok.hu/kulfold/nemeth-zsolt-ausztraliaban-nemzetpolitika-es-diplomacia-kiegesziti-egymast-1394800/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/minden-szomszedos-orszaggal-szimpatizalnak-a-magyarok/
http://www.kronika.ro/belfold/elutasitotta-a-parlament-a-bizalmatlansagi-inditvanyt
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Kelemen a bizalmatlansági vitáján: Romániát egyre nehezebb jogállamnak 
nevezni 
2017. február 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, MTI, Bihari Napló, Nyugatu Jelen 

Romániát egyre nehezebb jogállamnak nevezni, a hatalmi ágak szétválasztása pedig illúzió - 

jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán a parlamentben, a kormány ellen 

beterjesztett bizalmatlansági indítvány vitáján. Kelemen kétségét fejezte ki: jogállam-e az, 

ahol nem tartják be a törvényeket, ahol az oktatási törvény egyes rendelkezéseit nem léptetik 

életbe, és ezért senkit sem vonnak felelősségre. Az RMDSZ számára jelenleg nem a 

Grindeanu-kormány sorsa a fő kérdés, nem az a dilemmánk, hogy hogy ennek a kormánynak 

- alig két hónappal a választások után - van-e még többsége, vagy nincs, hanem a jogállamiság 

- jelentette ki Kelemen.  

 

Tizenhétezer diákkal kevesebb tanul Hargita megyében 
2017. február 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Drasztikusan, 19 év alatt 17 ezerrel csökkent Hargita megyében az óvodások és iskolások 

száma. Az aggasztó tendencia elsődleges oka a születések számának visszaesése, illetve a 

lakosság elöregedése. Görbe Péter főtanfelügyelő rámutatott: egy ideje már az a trend, hogy a 

fiatalok elvégzik az iskolát, majd az egyetemet, ezt követően karriert építenek, így sokkal 

később vállalnak gyermeket, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Burus Siklódi Botond, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke úgy vélekedett: ezek 

elszomorító adatok, a tendencia pedig az ország többi térségében is ugyanilyen mértékben 

jelen van. Kifejtette: emiatt Hargita megyében is egyre több összevont osztály működik, ez 

már nemcsak az elemi oktatásban, hanem az általános iskolai képzésben is jellemző. A 

jelenség pedig sajnos osztály- és tagozatmegszűnéshez, de akár iskolák bezárásához is 

vezethet. 

 

Áder János is jelen lesz az Arany-emlékév nagyszalontai nyitóünnepségén 
2017. február 8. – Krónika 

Az Arany János születésének bicentenáriuma apropóján szervezendő emlékév nyitónapján, 

március 2-án Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is jelen lesz a költő 

szülővárosában, Nagyszalontán – közölte a Krónikával Patócs Júlia, a hajdúvárosi Arany 

János Közművelődési Egyesület elnöke.  Mint rámutatott, az emlékév nyitányaként Szalontán 

tartandó eseményeket a hajdúváros önkormányzata közösen szervezi az egyesülettel. Március 

2-án a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára, Török Ádám is ellátogat a költő 

szülővárosába, ahol ünnepi istentisztelet, tudományos előadások, könyvbemutató, 

megemlékezés, koszorúzás és színházi előadás is várja a közönséget. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45865
http://itthon.transindex.ro/?hir=45865
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tizenhetezer-diakkal-kevesebb-tanul-hargita-megyeben
http://www.kronika.ro/kultura/ader-janos-is-jelen-lesz-az-arany-emlekev-nagyszalontai-nyitounnepsegen
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Tízmillió forintos minisztériumi adomány a bukaresti Marian Cozma 
Egyesületnek 
2017. február 8. – Krónika, maszol.ro 

A Magyarországon gyilkosság áldozatául esett Marian Cozma halálának nyolcadik évfordulója 

alkalmából Íjgyártó István kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár átadta a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tízmillió forintos (mintegy 32 ezer eurós) 

pénzadományát szerdán a sportoló nevét viselő egyesületnek Bukarestben. A KKM 

államtitkára a szomorú évfordulóra időzített látogatása alkalmából George Ciambával, a 

román külügyminisztérium kétoldalú és euro-atlanti kapcsolatokért felelős államtitkárával is 

találkozott, akivel a Románia és Magyarország között másfél évtizede megkötött stratégiai 

partnerséget, a kétoldalú kapcsolatokat, európai témákat, és az erdélyi magyarsággal 

kapcsolatos kérdéseket tekintették át. 

 

Tamás Sándor: furcsa esetekből tényleg nem volt hiány a megyei 
önkormányzatnál 
2017. február 8. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Az elmúlt négy évben 104 nyelv- és szimbólumhasználati ügyben léptek fel Kovászna megye 

önkormányzatai ellen a megye prefektusai. A kormány helyi képviselőinek a fellépéseiről 

Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke tartott szerdán sajtótájékoztatót 

Sepsiszentgyörgyön. A politikus cáfolta Sebastian Cucu prefektus január végi állítását, amely 

szerint csupán 38 ilyen eset lenne. Tamás szerint a kormány helyi képviselőjének a számítása 

"páratlan, de nem hibátlan". Tamás Sándor elmondta, összesen 98 iratcsomót sikerült 

azonosítani, amelyek 104 esetet tartalmaznak (olyan iratcsomók is vannak, amelyekben több 

esetet kifogásol a prefektus), de hozzátette: lehet, hogy nem teljes a lista. 

 

Igazi Tiltott Sör – az ideiglenes megoldás 
2017. február 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ideiglenesen nevet változtat az Igazi Csíki Sör, miután a Marosvásárhelyi Táblabíróság január 

végén helyt adott a Heineken Románia keresetének, amely szerint meg kell semmisíteni 

mindent, ami az Igazi Csíki Sör márkanévhez kapcsolódik. Lénárd András, a cég tulajdonosa 

elmondta, továbbra is úgy gondolják, hogy ők a márka jogos tulajdonosai, és reményei szerint 

ezt a következő 1–2 évben be is fogják bizonyítani. 

 

Brassai iskola ügye: nem hagyták jóvá a tanárok és a szülők kérését 
2017. február 8. – maszol.ro, Krónika 

Nem hagyta jóvá a Kolozs megyei tanfelügyelőség vezetőtanácsa kedd délután azt a két 

beadványt, amely a Brassai Sámuel Elméleti Líceum beiskolázási tervét módosította volna - 

tájékoztatott Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes. Így egyelőre marad a január 25-i döntés, 

amely szerint a 2017-2018-as tanévtől a drámai gyermeklétszámcsökkenés miatt a Brassai és 

az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum elveszti egy-egy kilencedik elméleti osztályát. 
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http://www.kronika.ro/sport/tizmillio-forintos-miniszteriumi-adomany-a-bukaresti-marian-cozma-egyesuletnek
http://www.kronika.ro/sport/tizmillio-forintos-miniszteriumi-adomany-a-bukaresti-marian-cozma-egyesuletnek
http://itthon.transindex.ro/?hir=45866
http://itthon.transindex.ro/?hir=45866
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/igazi-tiltott-sor-n-az-ideiglenes-megoldas
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76372-brassai-iskola-ugye-nem-hagytak-jova-a-tanarok-es-a-szul-k-kereset
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Miniszterelnökség: „A Heineken egy magyar márka ellen folytat méltánytalan 
eljárást” 
2017. február 8. – maszol.ro 

A Heineken hozzáállását minősíti, hogy a magyar kormánnyal együttműködési megállapodást 

köt, majd Romániában méltatlan eljárást folytat egy magyar márka ellen – válaszolta a 

Miniszterelnökség a PestiSrácok.hu-nak az Igazi Csíki Sör ellehetetlenítésével kapcsolatos 

kérdésére. A kormányintézmény álláspontja szerint senki nem gondolhatja komolyan, hogy 

egy kis erdélyi sörmanufaktúra piaci kockázatot jelent a Heinekennek, és azt sem, hogy a 

Heineken ne tudná, mit jelent a román hatóságok előtt magyarnak lenni, Erdélyben magyar 

terméket gyártani. A válaszban hozzátették, a Heineken mindennek ellenére a román 

hatóságokkal együttműködésben ellehetetlenít egy magyar márkát. A Miniszterelnökség ezt 

elfogadhatatlannak tartja, a két évvel ezelőtt megkötött stratégiai partnerség erre nem adott 

erre felhatalmazást a cégnek. 

 

Fejlesztések a költségvetésben 
2017. február 9. – Krónika 

Az RMDSZ azért szavazta meg a 2017-es állami költségvetésről szóló törvényt, mivel az 

lehetővé teszi több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását – közölte az 

alakulat. Az RMDSZ hírlevele szerint az elmúlt hetekben a szövetség szakpolitikusai több 

módosító javaslatot is beterjesztettek, amelyek nagy része bekerült az idei állami 

költségvetés-tervezetbe. 

 

Nem Erdély-barát az agrárbüdzsé 
2017. február 9. – Krónika 

Közel duplájára nőtt a mezőgazdasági minisztérium költségvetése, ezáltal a támogatások 

kifizetését időben be lehet fejezni, az erdélyiek számára viszont hátrány, hogy a tárca jórészt a 

síkvidéki gazdálkodást erősítené. Erre Sebestyén Csaba parlamenti képviselő, a Romániai 

Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) elnöke hívta fel a figyelmet. 

 

Pénteken tárgyalnak a Kolozs megyét érintő ötéves anyanyelvi oktatási 
stratégiáról 
2017. február 9. – Krónika 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete a csökkenő gyereklétszám okozta probléma közép távú 

megoldására készül: ennek érdekében pénteken zártkörű fórumot szerveznek, amelyen egy 

fenntartható stratégia kidolgozásáról tárgyalnak. A projekt a következő öt évre biztosítaná, 

hogy minden magyar gyermek anyanyelvű oktatásban részesülhessen a megyében – közölte a 

szövetség közleményében. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/76408-miniszterelnokseg-a-heineken-egy-magyar-marka-ellen-folytat-meltanytalan-eljarast
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/76408-miniszterelnokseg-a-heineken-egy-magyar-marka-ellen-folytat-meltanytalan-eljarast
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Elszalasztott lehetőség 
2017. február 9. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs kifejtette: „itt lett volna az alkalom, hogy az erdélyi 

magyar közösség megmutassa: nemcsak a kisebbségi jogok tiszteletben tartásáért, a jelkép- és 

zászlóhasználatért képes kiállni, tüntetni, menetelni, hanem a hazai társadalom általános 

problémái is foglalkoztatják. Pedig bizonyára rokonszenvet váltana ki a többségi táradalom 

részéről a határozott üzenet, hogy a magyarok sem tűrik a politikai elit túlkapásait; egy ilyen 

gesztussal akár a kifejezetten kisebbségi ügyek iránt is nyitottabbá tehető a románság. 

Ugyanis nem lehetnek kétségeink afelől, hogy a kisebbségi kérdés rendezéséhez nem 

elegendő lepaktálni vagy együttműködési megállapodást kötni az aktuális bukaresti politikai 

hatalommal, a tényleges előrelépéshez meg kell nyerni a román társadalmat”. 

 

A Szlovák Értelmiségiek Kongresszusa szerint törvény- és államellenesek a 
kétnyelvű vasúti táblák 
2017. február 8. – bumm.sk, hirek.sk 

Érsek Árpád közlekedési miniszter rendelete, amelynek köszönhetően kikerülnek a kétnyelvű 

táblák a kisebbségek lakta településeken súlyos törvénysértés és az állam szuverenitását is 

sérti – közölte nyilatkozatában a Szlovák Értelmiségiek Kongresszusa. A szervezet rámutatott 

arra, hogy a rendelet csak egy nemzetiség igényeit veszi figyelembe, a magyarét. „Egyetlen 

más kisebbség ilyen jogokat nem kért és nem kér” – hangsúlyozták. Dél-Szlovákia 

elcsatolásának irányába tett újabb lépésként értékelik a rendeletet. „Ez az egyik utolsó lépés, 

amelyre a magyar politikának szüksége van a érdekszférájának tekintett terület feletti 

uralomhoz” – jelentette ki a szervezet. 

 

Már a Smer és a Most-Híd között is forr a levegő 
2017. február 8. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Szikrázik a levegő a kormánykoalíción belül. Az energiaárak kérdése elsősorban a Smert és az 

SNS-t állította szembe egymással, de kedden már Robert Fico miniszterelnök pártja és a 

Most-Híd között is több nézeteltérésre került sor. A Smer-SD és a Most-Híd közötti vitát 

elsőként az utóbbi kormánykoalíciós párt által a törvényhozás elé terjesztett, a közigazgatási 

perrendtartást és a polgári perrendtartást érintő módosító javaslat robbantotta ki. A Bugár 

Béla vezette párt a módosítás révén a 2016 júniusáig hatályos joggyakorlatot kívánja 

helyreállítani, hogy a közigazgatási és polgári peres eljárásokban úgy lehessen kisebbségi 

nyelvű beadványokat és írásos bizonyítékokat benyújtani, hogy azok fordítási költségeit az 

állam állja. Az ügyben azután lépett a vegyespárt, hogy a Magyar Közösség Pártja erre 

figyelmeztette a közvéleményt, és a párthoz tartozó igazságügyi tárcát. A délelőtt folyamán 

ugyanakkor a Smer-SD több képviselője sem volt hajlandó támogatni a javaslatot, mert az 

szerintük bővíti a kisebbségi jogokat. 
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Igor Matovič a Körképnek: Az MKP jobb lenne a parlamentben, mint a 
bizniszelő Most-Híd 
2017. február 8. – Körkép 

Az energiaárak körüli káosszal sikerült sarokba szorítania az egész kormányt. Robert Fico 

kormányfőnek a mai napig adtak időt, hogy rendezze a helyzetet, különben megpróbálják 

leváltani. Az OĽaNO – NOVA elnöke Bugár Béla egyik legfőbb politikai ellenfele, aki a héten 

az MKP elnökével tárgyalt. Igor Matovičot kérdezte a Körkép a parlamenti viszonyokról, a 

megyei választások előtti lehetséges magyar-szlovák összefogásról és a kormánykoalíció 

seftjeiről. Elmondta, most találkozott először az MKP elnökével, Menyhárt Józseffel. „Az első 

benyomásom nagyon jó. Azt gondolom, hogy az MKP-nak jó elnöke van. Ki kell építenünk az 

utakat egymáshoz, mert azt gondolom, hogy a felelősség azokért az emberekért, akik ránk, 

vagy az MKP-ra szavaztak, azt diktálja, hogy ezt megtaláljuk.” 

 

A beiratkozási programok segítése és honlapok megújítása 
2017. február 8. – Felvidék Ma 

Kedden tartotta rendszeres havi összejövetelét a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

Koordinációs Bizottsága. Tokár Géza szóvivő tájékoztatta a Koordinációs Bizottságot a 

kisebbségi bizottság új statútumának tervezetéről. Megjegyezte, hogy a kormányzat által 

véleményeztetésre bocsátott alapszabály jelenleg még nagyon kiforratlan. A kisebbségi 

bizottság tanácsadó, véleményező szervként fogja segíteni a döntéshozók munkáját. Lesz egy 

nemzetiségi képviselőkből összeállított része, amelyben a magyarok 5 helyet foglalhatnak el, 

és a bizottságban jelen lesznek a kormány, a megyék, valamint az önkormányzati szövetségek 

képviselői. 

 

Hatvan éves jubileumot ünnepelt a Forum Könyvkiadó Intézet 
2017. február 8. – Vajdaság Ma, MR1 – Határon Nélkül 

Írók, költők, festők, olvasók és közéleti személyek jelenlétében tekintettek vissza a Forum 

Könyvkiadó Intézet hatvan éves múltjára, a nehéz időszakokra, a sikerekre, az egykori és 

jelenlegi írók, szerkesztők munkájára. A mögöttünk álló hatvan év mintákat teremtett: érték 

és viselkedésbelieket, példamutatókat, van honnan merítenünk a mához, emelte ki az 

újvidéki Forum házban tartott ünnepségen elhangzott köszöntőjében Virág Gábor, a kiadó 

igazgatója. 

 

Zenta: Az MPSZ a kistermelők megsegítéséért száll síkra 
2017. február 8. – Vajdaság Ma 

A kistermelők megsegítéséért száll síkra a Magyar Polgári Szövetség, amely kifogásolja a 

különféle járulékok megfizettetését, és az adósságok eltörlését tartja az egyetlen járható útnak 

– hangzott el a párt zentai sajtótájékoztatóján. Boris Zec és Rácz Szabó László azt is 

nehezményezték, hogy a hatalmi koalíció tagjai nem támogatták a magyar kulturális központ 
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létrehozására vonatkozó kezdeményezésüket, majd az MPSZ elnöke úgy fogalmazott, nem 

tesznek le az erre vonatkozó elképzelésük megvalósításáról, továbbra is harcolni fognak érte. 

 

Zentára került az első Fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelő iskola cím 
Vajdaságban 
2017. február 8. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelő iskola cím büszke tulajdonosává vált a zentai 

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola. A magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

pályázatán nyerte el a titulust. A díjat ma délután alkalmi ünnepség keretében vette át az 

intézmény vezetője. A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola célja, hogy fogyasztói 

tudatosságra nevelje a gyerekeket. Ezen törekvés elismeréseként vehette át az intézmény a 

Fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelő iskola címet. 

 

Uniós biztos: Ukrajna vállalta az emberi jogoknak, így a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogainak tiszteletben tartását 
2017. február 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, hirek.sk 

Ukrajna az oktatási rendszerre is kiterjedő reformintézkedései megvalósításának folyamata 

során vállalta, hogy alkotmányos keretével és nemzetközi kötelezettségeivel összhangban 

biztosítani fogja az emberi jogoknak, így a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 

tiszteletben tartását - közölte Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a 

csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos a Fidesz-KDNP EP-képviselőinek küldött 

válaszlevelében szerdán.  Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) szoros 

figyelemmel kísérik Ukrajna nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését - közölte levelében a 

biztos. Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében 

arról tájékoztatott, hogy a Fidesz-KDNP EP-képviselői és a határon túli magyar képviselők az 

ukrajnai nemzeti kisebbségek oktatási és nyelvhasználati jogainak szűkítésére hívták fel az 

Európai Bizottság figyelmét. 

 

Aláírásgyűjtés oktatási és nyelvi jogaink védelmében 
2017. február 8. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) aláírásgyűjtést kezdeményez az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi 

jogainak tervezett szűkítése ellen – jelentették be minap. A döntés hátteréről Brenzovics 

László parlamenti képviselőt, a KMKSZ elnökét kérdezte a Kárpátalja hetilap munkatársa. 

Brenzovics László elmondta: „Akciónk célja a magyar nyelv védelme. Ezúton is kifejezésre 

akarjuk juttatni, hogy nem értünk egyet az ukrajnai nemzeti kisebbségek oktatási és 

nyelvhasználati jogainak szűkítésére irányuló törekvésekkel.” Hozzátette: a tervek szerint a 

magyarlakta településeken a feladattal megbízott személyeknél, az erre kijelölt pontokon 

lehet majd megtalálni az aláírási íveket február 13-tól, azaz jövő hétfőtől. 
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Határozottabb uniós fellépésre van szükség a kisebbségi nyelvhasználat 
védelme terén 
2017. február 8. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea kezdeményezésére a Fidesz-KDNP EP-képviselői és a határon túli magyar 

képviselők az ukrajnai nemzeti kisebbségek oktatási nyelvhasználati jogainak szűkítésére 

hívták fel az Európai Bizottság figyelmét. Az Ukrajnában hónapok óta zajló jogszűkítési 

folyamat ismertetésén túl a politikusok az EB segítségét kérték a negatív és diszkriminációt 

okozó módosítások visszafordítása érdekében. Az írásbeli választ igénylő kérdésre a 

napokban érkezett meg Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási 

tárgyalásokért felelős biztos válasza. 

 

Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben 
2017. február 8. – Kárpátalja 

Elkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tisztújító alapszervezeti 

közgyűléseinek időszaka, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és 

megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat. Tisztújító közgyűlést tartottak Asztélyban, 

Macsolán, Orosziban, Batáron, Nevetlenfaluban, Rahón, Kőrösmezőn és Szvidovecen. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának margójára... 
2017. február 8. – Kárpátinfo 

2017. január 20-án a Palágykomoróci Általános Iskolában a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériumának, valamint Magyarország Ungvári Főkonzulátusának jóvoltából 

járási történelmi vetélkedőre került sor. A rendezvény fő témája: Az 1956-os forradalmat és 

szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az 

áldozatoknak emléket állító kulturális programok kirándulások, vetélkedők szervezése 

Kárpátalján. 

 

A Pásztor Ferenc Szakkollégium életéről 
2017. február 7. – karpatalja.ma 

Jó, ha vannak fiatalok. És még jobb, ha közel vannak hozzánk, mert lendületükkel színt 

varázsolnak a szürke hétköznapokba, és felüdítik az ünnepeket. 

Mondják, kevés a fiatal Beregszászban, mert sokan Magyarországra mennek továbbtanulás 

céljából. A beregszászi római katolikus Pásztor Ferenc szakkollégiumban még vannak 

fiatalok. Szeretnek itt tanulni, itt élni, itt boldogulni. 

 

Népfőiskolák tavaszi programfüzet 
2017. február 8. - Volksgruppen 

A Burgenlandi Népfőiskolák 2017. évi tavaszi félévi programja több mint 700 tanfolyamot 

tartalmaz. Elsősorban ezúttal is nyelvtanfolyamokat találunk az ajánlatban. A nyugati nyelvek 
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mellett nagy szerep jut a német mint idegennyelv-tanfolyamoknak és a burgenlandi 

népcsoportok által beszélt nyelveknek, így a magyarnak is. 

 

Lélek- és magyarságmentés Déváról 
2017. február 7. – Őry Mariann – Magyar Hírlap 

Hol vagyunk, merre menjünk? címmel tartott kedd este kerekasztal-beszélgetést a brüsszeli 

Balassi Intézetben a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság, a rendezvényen Gál 

Kinga fideszes és Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő 

beszélgetett Böjte Csabával, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökével. A képviselőket Csaba 

testvér tevékenységéről és a rendezvény üzenetéről kérdezte a Magyar Hírlap újságírója. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 8. – Kossuth Rádió 

Nem nézik tétlenül – Beadvánnyal fordul a Kárpátaljai megyei tanács és a 

kisebbségek kerekasztala az ukrán nyelvtörvény-tervezet ellen 

Az új ukrán nyelvtörvény kidolgozásakor figyelembe kell venni az ország területén élő 

kisebbségek érdekeit - ez áll többek között abban a határozatban, melyet a Kárpátalján élő 

nemzetiségek képviselői, és a megye vezetői fogadtak el azon a kerekasztal megbeszélésen, 

amelyet az új kisebbségellenes ukrán nyelvtörvény-tervezet megvitatására szerveztek. A 

beadványt a kárpátaljai megyei adminisztráció elküldi az oktatási minisztériumnak.  

A felvidéki Gútán csillapodnak a kedélyek – Marad a két magyar alapiskola 

A felvidéki Gúta polgármestere megvétózta a városi képviselőtestület január 31-én hozott 

határozatát, amely szerint összevonnák a két önkormányzati fenntartású magyar alapiskolát. 

Horváth Árpád polgármester a városban elszabadult indulatokkal, az iskola-összevonás elleni 

aláírásgyűjtéssel és azzal indokolta döntését, hogy pártja, a Magyar Közösség Pártja elnöksége 

figyelmeztette: döntése az egész magyar iskolaügyre hatással lehet, jól gondolja meg tehát, 

mert minden magyar gyerekre és minden magyar iskolára szükség van.  

Több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását teszi 

lehetővé az idei romániai állami költségvetés 

Több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását teszi lehetővé az idei 

romániai állami költségvetés, amelyet az RMDSZ is megszavazott. Úgy tűnik lesz pénz 

autópályákra, az erdélyiekre is, több erdélyi város körgyűrűjének megépítésére. Ugyanakkor a 

székelyföldi átfogó útfejlesztésre például megint nincs pénz.  
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Interjú Korondi-Józsa Erikával, Kisiratos polgármesterével 

Arad megye első RMDSZ-es polgármesterasszonya Korondi-Józsa Erika, a tavalyi 

helyhatósági választásokon nyert mandátumot Kisiratoson. A településen nagy hangsúlyt 

fektetnek a kultúra-, és hagyományok ápolására, de az új elöljárónak nem csak erre kell 

odafigyelnie, hanem a mintegy 1700 lakos komfortjára, utak javítására, a más problémák 

megoldására is. A Határok nélkül riportere kérdezte az elmúlt fél év tapasztalatairól Korondi-

Józsa Erikát. 

Márciusban turisztikai információs iroda megnyitását tervezik 

Sepsiszentgyörgyön 

Márciusban nagyszabású konferenciát és a turisztikai információs iroda megnyitását tervezik 

Sepsiszentgyörgyön. Háromszéken 2017 a Turizmus Éve. A kezdeményezők azt remélik a 

magyarországi turisták számára is vonzóbbá teszik a régiót. Interjú Grümann Róberttel, a 

Kovászna Megyei Önkormányzat alelnökével. 

Szerbiában immár a szerb történészek is elismerik, hogy a II. világháború végén 

történtek atrocitások a magyar és a német lakossággal szemben 

Szerbiában immár a szerb történészek is elismerik, hogy a II. világháború végén történtek 

atrocitások a magyar és a német lakossággal szemben. Hatalmas előrelépés ez, hiszen 

évtizedekig tabutémának számítottak a 44-es, 45-ös megtorlások. További kutatásokra lenne 

szükség az áldozatok pontos számának megállapítására, de kevés a kutató - mondja Forró 

Lajos Szegeden élő, magyarkanizsai származású történész, akinek nagyapja fekszik jeltelen 

tömegsírban.  

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli az újvidéki Fórum Könyvkiadó 

Ma ünnepli fennállásának 60. évfordulóját az újvidéki Fórum Könyvkiadó, mely évtizedeken 

át a legfontosabb magyar nyelvű kiadványokat gondozó intézmény volt és maradt a 

Délvidéken. Múltjáról, jelenéről és jövőjéről kérdezte Virág Gábort, a Fórum Könyvkiadó 

igazgatóját, Ternovácz István. 

 
 


