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Nyomtatott és online sajtó 
 

MPP-tanácskozás: újraválasztották Biró Zsoltot 
2017. február 11. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari 

Napló 

Újraválasztották Biró Zsoltot a pártelnöki tisztségbe a Magyar Polgári Párt (MPP) országos 

tanácsának Szatmárnémetiben tartott tanácskozásán szombaton. Biró Zsolt egyedüli jelölt 

volt a tisztségre, nyolcvan támogató és hét ellenszavazattal nyerte el az újabb, négy évre szóló 

mandátumot. Kongresszusi beszédében Biró Zsolt ahhoz kért felhatalmazást a küldöttektől, 

hogy az erdélyi magyar politikai párbeszéd mélyítésén és bővítésén dolgozzon, és ebbe 

mindenkit bevonjon, „aki erre készen áll”.  

 

Semjén: székely virtust és regáti ravaszságot! 
2017. február 11. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

Semjén Zsolt szerint Magyarország keze ki van nyújtva Románia felé, és a magyar–szlovák, 

valamint a magyar–szerb kapcsolatok kedvező alakulása azt jelzi, hogy a magyar–román 

kapcsolatok javítása nem Magyarország miatt késik. A magyar miniszterelnök–helyettes a 

Magyar Polgári Párt (MPP) országos tanácsának (kongresszusának) gyűlésén beszélt erről 

szombaton Szatmárnémetiben. „A magyarság és a románság egymásra utalt. A két országnak 

együtt kell működnie. Nemcsak azért, mert (Románia) Magyarország egyik legfontosabb 

külkereskedelmi partnere, hanem azért, mert másfél millió magyar él itt. (...) Megértük azt, 

hogy szlovák és cseh katonák védik a magyar határt, megértük azt, hogy Milosevic 

Szerbiájában megvalósult a magyar kulturális autonómia. Ma Magyarország a legnagyobb 

támogatója annak, hogy Szerbia bekerüljön az Európai Unióba. A mi kezünk Románia felé is 

ki van nyújtva” – jelentette ki Semjén Zsolt. 

 

Határozott és fontos lépés az unió törvényszékének ítélete a kisebbségek 
ügyében 
2017. február 10. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress 

Határozott és fontos lépés az Európai Unió törvényszékének múlt pénteki ítélete annak 

érdekében, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek ügye az EU napirendjére kerüljön – mondta 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Budapesten a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén. Az államtitkár köszöntőjében kiemelte: az egy 

hete kihirdetett ítélet önmagában részsiker, de arra kényszeríti az Európai Bizottságot, hogy 

érdemben is foglalkozzon a kisebbségekről szóló beadvánnyal. Vincze Lóránt, a FUEN elnöke 

arról beszélt, hogy indokolt győzelemről beszélni, de még hosszú az út a polgári 

kezdeményezést illetően. Felidézte: 2012-ben vezette be a polgári kezdeményezés jogi 

eszközét a lisszaboni szerződés, ennek értelmében a bizottság köteles jogalkotási folyamatot 

indítani a javasolt tárgyban, ha megfelelő számú aláírás gyűlik össze, de először arról 

döntenek, hogy illeszkedik-e az unós hatáskörbe a javaslat. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/semjen-szekely-virtust-es-regati-ravaszsagot
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/hatarozott-es-fontos-lepes-az-unio-torvenyszekenek-itelete-a-kisebbsegek-ugyeben
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A magyar kormány támogatásával létrehozott magyar közösségi házat avattak a 
kárpátaljai Csapon 
2017. február 11. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátinfo, Kárpáthír, gondola.hu, Magyar 

Hírlap 

Ünnepélyes keretek közt adták át a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) több 

mint 30 millió forintnyi magyar kormánytámogatással létesült ungvári járási közösségi házát 

szombaton Csapon. Az avatóünnepségen mondott beszédében Keskeny Ernő, Magyarország 

kijevi nagykövete kiemelte, a közösségi ház méltó rendezvénytere lesz az ungvári járás 

magyarságának, élettel tölti majd be a KMKSZ tagsága, a helyi magyar egyesületek, 

szervezetek. Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa köszöntőjében 

kiemelte: a csapi közösségi ház átadása kettős ünnep, mert egyfelől jelzi a kárpátaljai 

magyarság élni akarását, másfelől örvendetes esemény az anyaország számára is, mert "mi 

egy nemzeti közösséget alkotunk". 

 

Potápi: a nemzeti kisebbségek ismerjék meg és éljenek is jogaikkal! 
2017. február 10. – MTI, hirado.hu 

Potápi Árpád János a Jogkiterjesztési küzdelem: eszközök és lehetőségek Ukrajnában címmel 

rendezett pénteki rendezvényen felidézte, hogy az önkormányzati választásokon a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség történelmi sikereket ért el, valamint országgyűlési képviselője is 

van a magyarságnak. A KMKSZ ezzel jelentősen segítheti az ukrán és a magyar kormány 

együttműködését, egyfajta hidat képezve. Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy az ukrán 

politika, a közvélemény is támogassa a nemzetpolitikai célokat. A magyar kormány 

semmilyen olyan helyi célt nem támogat, ami az ottani szervezetek, történelmi egyházak 

elképzelésének nem felel meg – rögzítette a nemzetpolitikai államtitkár. Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta: jelentős visszalépéseket tervez az 

ukrán fél az oktatás és nyelvhasználat területén egyaránt. Jogilag nem lenne például 

meghatározva, mit jelent az, hogy az ukrán nyelv mellett használnának egy másik nyelvet. 

Hasonló a helyzet a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvénytervezetnél is.  

 

Kelemen Hunor: az utcán nem lehet törvényt alkotni 
2017. február 10. – Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ elnöke szerint jogos az emberek dühe, elégedetlensége, és az elvárás is, hogy 

tisztességes kormányzás legyen. Kelemen Hunor az M1 aktuális csatorna péntek reggeli 

műsorában, a Romániában zajló tüntetésekről szólva, ugyanakkor megjegyezte, „az utcán 

nem lehet törvényt alkotni”. A politikus szerint a bukaresti kormányzatnak be kell látnia, 

hogy „nem lehet mindenhez sürgősségi kormányrendelettel, buta módon, rejtőzködve 

hozzányúlni". Utalt arra, hogy 2009 óta hatszor módosították a kabinetek sürgőségi 

kormányrendelettel a büntető jogszabályokat, "és mindig baj lett belőle". 
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http://www.hirado.hu/2017/02/11/a-magyar-kormany-tamogatasaval-letrehozott-magyar-kozossegi-hazat-avattak-a-karpataljai-csapon/
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http://www.hirado.hu/2017/02/10/potapi-a-nemzeti-kisebbsegek-ismerjek-meg-es-eljenek-is-jogaikkal/?source=hirkereso
http://www.kronika.ro/belfold/kelemen-hunor-az-utcan-nem-lehet-torvenyt-alkotni
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Kelemen Budapesten külföldi tudósítóknak: helyesen cselekedtek azok, akik 
kimentek tüntetni  
2017. február 10. – transindex.ro, maszol.ro 

A Magyarországi Nemzetközi Sajtóegyesület (HIPA) meghívására február 9-én, csütörtökön 

Budapesten tartott aktuálpolitikai tájékoztatót Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az RMDSZ 

elnöke a közel harminc fős, nagyrészt Budapesten dolgozó külföldi tudósítókból álló 

közönségnek a romániai magyarokat ért jogtiprásokról, a jogállamiság hiányáról beszélt, az 

elmúlt időszak jelentős történéseit hangsúlyozva. A tüntetésekről, a bizalmatlansági 

indítványról és a parlamenti együttműködési megállapodásról szólva Kelemen azt mondta, 

helyesen cselekedtek azok, akik az elmúlt napokban kimentek tüntetni.  

 

Érvényben marad Horváth Anna eltiltása 
2017. február 10. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A kolozsvári táblabíróság pénteken érvényben tartotta Horváth Anna kolozsvári 

alpolgármester eltiltását tisztsége gyakorlásától. A táblabíróság sajtóosztálya közleményben 

tudatta, hogy a végzés ellen a közlés utáni 48 órán belül lehet fellebbezni. Horváth Anna az 

MTI-nek elmondta: fellebbez a döntés ellen. Hozzátette: fontolóra veszi a tisztségéről való 

lemondását, de ez ügyben csak az után dönt, hogy a legfelsőbb bíróság elbírálja a 

fellebbezését a kolozsvári táblabíróság végzése ellen. 

 

Félig elhárult a vásárhelyi katolikus iskolát fenyegető veszély 
2017. február 10. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi önkormányzat pénteki rendkívüli ülésén olyan határozatot fogadott el, 

amely a veszélybe került Római Katolikus Gimnáziummal is számol a következő tanévben – 

tájékoztatta az MTI-t Csíki Zsolt, az RMDSZ frakcióvezetője. A rendkívüli tanácsülést az 

RMDSZ képviselői kezdeményezték azt tapasztalva, hogy az önkormányzat a február 8-ig 

meghosszabbított határidőt is lekéste a jövő évi iskolahálózatra javaslatot tevő határozata 

elfogadásával. A rendkívüli tanácsülésen az RMDSZ és a Szabad Emberek Pártja (POL) 

képviselői, valamint két liberális képviselő szavazta meg a határozatot, mely a Római 

Katolikus Gimnáziumot is tartalmazza. 

 

Elhatárolódik a Román Akadémia sajtóirodája a tagok egy részének felhívásától  
2017. február 10. – transindex.ro, Krónika 

A Román Akadémia egy csoportja által február 8-án közzétett felhívás nem tükrözi az 

intézmény hivatalos álláspontját - szögezi le a Román Akadémia sajtóirodája. Az idézett 

forrás hozzáteszi, az említett felhívás személyes kezdeményezés eredménye volt, az aláírók 

szövegezték meg. Szerdán a Román Akadémia több mint 80 tagja tett közzé felhívást, 

amelyben kérik az állam illetékes intézményeit, hogy akadályozzák meg a Románia nemzeti 

egysége, identitása és szuverenitása ellen irányuló 'diverziókat és agressziókat', a 

politikusokat pedig felszólították, hogy 'felelősséggel és hazafiassággal dolgozzanak együtt 

Románia jólétéért'.  
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Bűnvádi eljárást indítottak Kézdivásárhelyen a Wass Albert utcanév miatt 
2017. február 10. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro, Krónika 

A rendőrség és az ügyészség újra vizsgálatot indított azon kézdivásárhelyi önkormányzati 

képviselők, illetve a polgármesteri hivatal azon köztisztviselői ellen, akik a Wass Albert 

utcanevet elfogadásra javasolták, és részt vettek a határozattervezet kidolgozásában. 

 

Közvitára bocsátották a magyar diákok románnyelv-oktatását rendező 
rendeletet  
2017. február 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Közvitára került a tanügyminisztérium azon rendelete, amely rendezni hivatott az 5.-8. 

osztályos romániai magyar diákok románnyelv-oktatását. A Romániai Magyar 

Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) közleménye szerint méltányolják, hogy e javaslat 

aktualitást nyert, bár szerintük hosszú ideje célszerű lett volna napirendre tűzni ezt a kérdést. 

 

A mostani negyedikesek a középiskolában is idegen nyelvként tanulják majd a 
románt  
2017. február 10. – transindex.ro, Krónika 

Készül a magyar 5-8. osztályos diákok számára az új tanterv, amely révén a román nyelvet 

idegen nyelvként sajátíthatják el. A tanterv tervezetét, amely a nyelvi kompetenciák 

fejlesztésére erősítene rá, közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium. Király Andrást, a 

szaktárca kisebbségi oktatási államtitkárát többek között arról kérdezték, hogy milyen 

ütemterv alapján készül a magyar diákok számára az új tanterv, és ki vehet részt annak 

közvitáján.  

 

Székelyföld elszigetelődésétől tart Vékás László temesvári akadémikus 
2017. február 10. – maszol.ro, Krónika 

Az oktatás helyzete, a dialógus hiánya és székelyföldiek elszigetelődési tendenciája aggasztja, 

ez késztette Vékás László Temesváron élő fizikust arra, hogy aláírja a román akadémikusok 

„nemzetféltő felhívását” – mondta el a Maszolnak. Az akadémia közben elhatárolódott a 

felhívástól. 

 

Kormánytámogatást kérnek a kommandói iskolának 
2017. február 10. – maszol.ro 

Még a következő iskolai év kezdése előtt új iskolát szeretnének építeni Kovászna megye 

legmagasabb pontján fekvő Kommandón. A háromszéki település régi iskolájának faépülete 

január elején, részben a lángok martalékává vált. A mintegy 100 kommandói diák egy része 

jelenleg a megmaradt iskolaépületben, mások a helyi óvoda szabad termeiben tanulnak. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=205851&cim=bunvadi_eljarast_inditottak_kezdivasarhelyen_a_wass_albert_utcanev_miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=45905
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26461
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26461
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Az RMDSZ azt szeretné, ha a magyar diákok 12 éven át külön rendszerben 
tanulnák a románt  
2017. február 11. – transindex.ro 

A tanügyminisztérium tervezetét ki kell bővíteni úgy, hogy a magyar diákok teljes 12 éven át 

külön rendszer szerint tanulhassák a román nyelvet - írja az RMDSZ közleményében. A 

szövetség értékelése szerint a tanügyminisztérium végre belátta, képtelenség elvárni, hogy a 

román és magyar anyanyelvű diákok ugyanolyan feltételek mellett tanulják a román nyelvet. 

Azt is írják, hogy évekkel ezelőtt kellett volna ezt a lépést megtenni, ráébredni, hogy a diákok 

érdeke a legfontosabb.  

 

Kelemen az MPP kongresszusán: meg kell óvnunk a magyar közösséget attól, 
hogy az étlapra kerüljön! 
2017. február 11. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma 

Ma egy olyan hatalmi harc folyik Romániában, amely arról szól, hogy kik hozzák meg a 

döntéseket a következő években. Azok, akiket az emberek megválasztottak, akik felelősségre 

vonhatók négyévente a választásokon, vagy olyanok, akik más hatalmi ágakat képviselnek – a 

bűnüldözést, a titkosszolgálatokat –, akik nem választhatók, és nem is vonhatók felelősségre 

– véli Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki szombaton a Magyar Polgári Párt szatmárnémeti 

kongresszusán mondott ünnepi beszédet. 

 

Óriási hiba a szociális szervezetek állami finanszírozásának felfüggesztése az 
RMDSZ szerint 
2017. február 11. – maszol.ro 

A Gyulafehérvári Caritas szerint a munkaügyi minisztérium felfüggesztette februárra az 

otthoni beteggondozási program támogatásának folyósítását, írta pénteken az Agerpres 

hírügynökség. Az RMDSZ a parlamentben kérné számon a munkaügyi minisztert. „Óriási 

hibát követ el a munkaügyi minisztérium a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek 

finanszírozásának csökkentése által. A szakminisztérium legújabb rendelete értelmében a 

januárban folyósított összegek 60 százalékát fordítja erre a célra februárban, a kivágott 

összegek többnyire az otthoni beteggondozásra és a gyerektevékenységekre fordított 

összegekből vesznek el. Ezt olyan körülmények között teszi, hogy tavaly decemberben 2017-re 

is jóváhagyta a támogatásokat az akkori kormány, így a szociális tevékenységeket lebonyolító 

szervezetek számoltak ezzel a pénzzel. A parlament megtette a dolgát, de hiába biztosítottunk 

a költségvetésben forrásokat erre a tételre, hogyha a minisztérium önkényesen felfüggeszti a 

kifizetéseket” – mutatott rá Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei képviselője, a 

képviselőház munkaügyi bizottságának titkára. 

 

Nem mennek iskolába a koronkai gyerekek, ha nem lesz magyar igazgató 
2017. február 11. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Ha rövid időn belül nem oldódik meg a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola 

problémája, nem engedik a gyerekeiket iskolába – mondta a Maszolnak az egyik szülő. A 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45923
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76530-kelemen-az-mpp-kongresszusan-meg-kell-ovnunk-a-magyar-kozosseget-attol-hogy-az-etlapra-keruljon
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76520-nem-mennek-iskolaba-a-koronkai-gyerekek-ha-nem-lesz-magyar-igazgato
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Marosvásárhely tőszomszédságában található Koronka 1-8 osztályos iskolája nagy 

elismertségnek örvend, a legjobb tanárok tanítanak ott, az is előfordult az évtizedek során, 

hogy Marosvásárhelyről ingáztak ki a tanulók oda. Ma leginkább az igazgatói vizsgák és 

kinevezések során keletkezett konfliktusról híres. 

 

A magyaroknak is készülni kell 2018-ra 
2017. február 12. – Bihari Napló 

A magyar közösségnek már az idén készülnie kell arra, hogy milyen üzenetet fogalmaz meg 

2018-ban, Románia nemzeti ünnepének centenáriumán, mondta Szabó Ödön, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke a 

pénteki választmányi ülésen. 

 

Alternatívák, teaszűrők 
2017. február 13. – Kiss Judit – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „míg az erdélyi magyar gyermeknek arról kell számot adnia az 

iskolában, mennyire értette meg Slavici vagy Creangă archaizmusoktól, regionalizmusoktól 

hemzsegő szövegét, gyakorta megesik, hogy még tojást vagy kenyeret sem tud kérni a boltban 

helyesen románul. Hiszen kommunikálni nem tanítja meg őket a rendszer, ehelyett irodalmi 

szövegekkel és nyelvtani feladatok megoldásával kell kínlódniuk hosszú éveken keresztül, 

ebből azonban sajnos nem következik, hogy érettségiig meg is tanulnak románul”. 

 

Bárdos Gyula: emlékezni kell a Gulág-táborokba hurcolt magyarokra 
2017. február 10. – MTI, hirek.sk 

A mai nemzedékeknek kötelessége az emlékezés és emlékeztetés az őseiket, elődeiket ért 

szörnyűségekre, hogy végre tisztán láthassanak azok is, akik nem akartak vagy nem akarnak 

tisztán látni - jelentette ki Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke a szervezet pozsonyi 

központjában, ahol beszédet mondott a Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944-1956 című 

kiállítás megnyitóján pénteken. A korabeli fényképek és dokumentumok felhasználásával 

készült tárlat magyar nyelvű változatát eddig már csaknem kéttucat helyszínen mutatták be a 

Felvidéken. A most megnyitott - 13 roll up tablóból álló - kiállítás ennek az anyagnak a 

szlovák nyelvű változata, s Magyarország pozsonyi nagykövetségének és a Pozsonyi Magyar 

Intézetnek a kezdeményezésére jutott el a Csemadok pozsonyi központjába, ahol március 21-

ig lesz megtekinthető. 

 

Inámban ülésezett a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa 
2017. február 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Az Ipolysághoz közeli Inámban tartotta idei első ülését a Magyar Közösség Pártja Országos 

Tanácsa. A testület az aktuális politikai kérdések mellett megvitatta az őszi megyei 

választásokra való felkészülés menetrendjét, módosította az alapszabályt és döntött arról is, 

hogy Nagyszombat és Nyitra megyében indít elnökjelöltet. Az alapszabályt úgy módosították, 
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hogy a megyei választások jelöltállítási folyamatába beleszólási jogot kapjanak a járási és 

megyei elnökségek, illetve az országos elnökség is. 

 

Korlátozott vasúti kétnyelvűség 
2017. február 11. – Új Szó 

Belátható időn belül nem fog bővülni azon magyarlakta településeknek a jegyzéke, amelyek 

vasútállomását 2017 végéig kétnyelvűsítik. A közlekedési minisztérium szerint a vonatkozó 

törvények nem engedik, hogy további helyeken is kihelyezzék a magyar táblákat. A 

jogszabályokat ugyan módosítani akarják, azt viszont még nem tudni, hogyan és mikor. 

 

Corvin Mátyásról neveznek el teret Pozsony-Óvárosban 
2017. február 11. – hirek.sk 

Corvin Mátyás magyar király nevét viselheti a jövőben az a tér, amely a fővárosi Vám utca 

mentén alakult ki új területként. A névadással kapcsolatos döntést előbb még a városi 

képviselőtestületnek is jóvá kell hagynia. Az újonnan keletkezett tér neve a közterület 

átadását követően válik majd hivatalossá. 

 

Érvek és pontatlan ellenérvek Esterházy igazságáról 
2017. február 11. – Felvidék Ma 

Február 9-én Nyitrán és Alsóbodokon is Esterházy Jánosra emlékeztek. Délelőtt Nyitrán 

tudományos konferencia zajlott, a Közép-európai dialógus című kötet szerzőit hallgatta meg a 

közönség, délután pedig Alsóbodokon az Esterházy János Emlékévben tervezett események 

előkészületeiről egyeztetett öt ország ötven képviselője. Egy szlovák történész elmondta, az 

álláspontja Esterházy hősiességének megítéléséről eltér a magyar történészekétől. 

 

Épül az Esterházy Jánosra emlékeztető zarándokhely Alsóbodokon 
2017. február 11. – Felvidék Ma 

Esterházy János szülőföldjén, Zoboralján négy országból ötven résztvevője volt annak az 

összejövetelnek, amelyen a mártír politikus halálának 60. évfordulója alkalmából különböző 

megemlékezésekre készülő szervezetek képviselői találkoztak február 9-én. Alsóbodokon, a 

több évtizede működő magán szakközépiskolának és egy nagyszerű közösségi háznak is helyet 

adó Paulisz-birtokon, emlékhely épül Esterházy János tiszteletére. Paulisz Boldizsár 

magánkezdeményezése mára a nemzeti közösségünket átfogó méreteket ölt, és akkor lesz 

sikeres, ha szellemi térré és zarándokhellyé emeljük a helyet Esterházy szülőföldjén. 

 

Hétfőn kezdődnek a XXII. Komáromi Pedagógiai Napok 
2017. február 12. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya a Komáromi 

Regionális Pedagógiai Központ és több oktatási intézmény közreműködésével február 13–17. 

között rendezi meg a nyugat-szlovákiai régió legrangosabb pedagógus-továbbképzését, a 
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XXII. Komáromi Pedagógiai Napokat. Az idei szakmai találkozó az iskola- és óvodafejlesztés 

jól bevált gyakorlatait mutatja be. 

 

Az 1919-es pozsonyi sortűz áldozataira emlékeztek 
2017. február 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A csehszlovák légió katonái által 1919-ben békés tüntetőkre leadott sortűz áldozataira 

emlékeztek vasárnap, a tragédia évfordulóján Pozsonyban az áldozatok emlékhelyén, a 

Csalogányvölgyi temetőben. A megemlékezésen Brogyányi Mihály, a Csemadok óvárosi 

alapszervezetének alelnöke elmondta, ezzel kezdődött el az a folyamat, „amely során Pozsonyt 

átalakították, átgyúrták egy másik várossá”, s ennek eredményeként Pozsony ma szlovákul 

beszélő város, ahol ritka a magyar szó, és ahol a magyarok egymástól elszigetelve élnek. 

 

„Egyszerű emberek” a Libertatéban 
2017. február 12. – Új Szó 

A Libertate nem politizál, közölte a somorjai polgári társulás vezetője, Németh Róbert, 

Csallóközcsütörtök MKP-s alpolgármestere. A szervezet kulturális, roma- és gazdasági 

programokat ígér a 710 ezer euróból. Németh Róbert elmondása szerint a helyi termékek 

piaci pozíciójának megerősítésére, egy kiterjedt romaprojektre és fiatal családok 

támogatására kért és kapott pályázati támogatást. Németh azt ígéri, az elkövetkező két 

hónapban több kulturális eseményt is szerveznek, és elindul három, a kis- és 

középvállalkozási szektort és a gazdákat segíteni hivatott weboldaluk is. Hozzátette: 

konferenciákat, workshopokat, előadásokat és tanulmányi programokat is terveznek. Olyan 

szervezetekkel szeretnének együttműködni, amelyek azonosulnak céljaikkal. 

 

Nyelvtörvény és a tények 
2017. február 12. – Cúth Csaba – mno.hu  

A szlovák kormány január második hetében elfogadott egy jelentést, amely minden eddiginél 

részletesebben mutatja be a nemzetiségek nyelvhasználatát. Magyarországon azonban nem 

sokan hallottak erről – még azok sem, akik amúgy érdeklődnek a határon túli események 

vagy a nyelvhasználat kérdése iránt. Bár az MTI rendszeresen beszámol a szlovákiai 

történésekről és tolmácsolja őket a Magyar Közösség Pártja (MKP) szemüvegén keresztül, ez 

az esemény nem ütötte meg az ingerküszöbét, így a mainstream magyar média sem 

foglalkozott vele. Amit meg lehet állapítani, az az, hogy nemzetiségi nyelvek, így a magyar 

nyelv használata több területen is visszaszorulóban van Szlovákiában. Szembetűnő továbbá, 

hogy az elmúlt kettő-négy évhez képest is csökkent a nemzetiségi nyelvet ismerő és használó 

hivatalnokok aránya az önkormányzatokban. Ez a csökkenés még durvább, ha az írásbeli 

nyelvhasználatot vizsgáljuk. 

 

Magyar igények a felvidéki földekre 
2017. február 12. – Tóth László Levente 

Egyre több kitelepített felvidéki magyar vagy leszármazottja jelzi érintettségét azoknak a 

szlovákiai földeknek a kapcsán, amelyekre az uniós jog szerint elvileg igényt tarthat. Szlovákia 
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ugyanis úgy lett az Európai Unió tagja, hogy uniós jogot sértő, 2003-ban elfogadott kárpótlási 

törvénye – amely diszkriminatív módon csak szlovák állampolgároknak „engedte” meg a 

kárpótlást – még a csatlakozást követően is hatályban maradt. A jogellenes állapotra csak 

később figyeltek fel magyar szakértők és képviselők, és az egyeztetések ellenére a kérdés még 

nem oldódott meg. 

 

A minőségi tájékoztatásért – új felszereléssel dolgoznak tudósítóink 
2017. február 10. – Pannon RTV 

Megújult műszaki felszereléssel dolgozik mától a Pannon Televízió tudósítóhálózatának több 

tagja. Kamerából, állványból és vágóegységből álló szettet kapott a magyarkanizsai, a topolyai 

és a tiszakálmánfalvi csapat. Az új felszerelés lehetővé teszi a gyorsabb és minőségibb 

munkát. A kollégák a felszerelést ma délután vehették át a Pannon RTV székházában, 

Szabadkán. 

  

Zenta: Véget ért a Kerek e vidéken játékos vetélkedő 
2017. február 12. – Pannon RTV 

Kerek e vidéken elnevezéssel a hétvégén játékos vetélkedőt tartottak Zentán. A rendezvényt a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság közösen 

szervezte. A győztes csapatok értékes nyereményekben részesültek. A vetélkedőt a 

magyarországi Földművelésügyi Minisztérium meghívásos pályázata hívta életre. Célja, hogy 

felhívja a körülöttünk lévő értékekre a figyelmet. Itt nem csak a verseny a fontos, hanem 

mindaz, amit a diákok megtanultak a két nap alatt. 

  

„Magyar jogásznak lenni Vajdaságban” 
2017. február 11. – Pannon RTV 

Magyar jogásznak lenni Vajdaságban címmel tartott tanácskozást Újvidéken a Vajdasági 

Magyar Jogász Egylet. A tavaly megalakult, jogászokat és joghallgatókat tömörítő szervezet 

első értekezletén a nemzeti kisebbségeket érintő jogvédelemről, valamint a jogban jelenlévő 

többnyelvűségről is szó esett.  A Tartományi Képviselőházban megtartott esemény legfőbb 

célja a szakmai tapasztalatcsere volt. A rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács is támogatta. 

  

Szülőföldön magyarul – nőtt a támogatás összege 
2017. február 11. - Pannon RTV 

Vajdaságban évente mintegy 23 000 magyar tagozatra járó vagy fakultatívan magyar nyelvet 

tanuló óvodás, általános- és középiskolás valamint egyetemi hallgató jelentkezik a Bethlen 

Gábor Alap által kiírt Szülőföldön magyarul pályázatra. A támogatási összeg az elmúlt két 

évhez képest megnövekedett, a diákok nagy örömmel fogadták ezt. 
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Boldogasszony címmel nyílt kiállítás a zentai Városi Múzeumban 
2017. február 11. – Pannon RTV 

Boldogasszony címmel nyílt meg pénteken a zentai Városi Múzeumban a Kárpát-haza Galéria 

kiállítása, amelynek fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, védnökei 

pedig Pénzes János szabadkai megyéspüspök és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

elnöke. A budapesti Várkert Bazárból 2014-ben elindított kiállítás anyaga az elmúlt évek 

során Kárpátalját és Székelyföldöt is bejárta. 

  

Ada: Jótékonysági bál az általános iskola támogatásáért 
2017. február 12. – Pannon RTV 

Jótékonysági bált szerveztek Adán. A befolyt összegből a helyi általános iskola számítógépes 

felszereltségét bővítik, emellett jól szórakozhattak a volt diákok. Tavaly több mint egymillió 

dinárt sikerült összegyűjteni. A szervezők az idén is bíznak a széleskörű támogatásban. A 

szülői közösség kezdeményezésére a Prometheus civil szervezet pártfogásával jött létre a 

rendezvény. Az összegyűlt adományokkal az iskola számítástechnikai felszereltségén 

javítanának. 

  

Új bírót kért a VaMaDisz; Többnyelvű tábla került az újvidéki BTK épületére 
2017. február 12. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Új bírót kérnek, mert szerintük a mostani részrehajló – ezt Sóti Attila, a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség elnöke tudatta a Magyar Szóval. Pénteken újabb tárgyaláson vett részt a 

VaMaDisz az újvidéki Jogtudományi Karon történő magyar nyelven való felvételizés ügyében. 

Arról, hogy lesz-e új bíró, napokon, legfeljebb néhány héten belül döntenek. Sóti Attila egy 

pozitív történésről is beszámolhatott: többnyelvű tábla került az újvidéki 

Bölcsészettudományi Kar épületére. A karon belül indult a kezdeményezés, ők kértek 

segítséget a VaMaDisz-től. A kéréssel végül a Tartományi Oktatási Titkársághoz fordultak, az 

ő munkatársuk kereste fel a kar vezetését. 

 

Glück Gábor emlékkiállítás nyílt Ungváron 
2017. február 11. – karpatalja.ma 

Glück Gábor híres kárpátaljai festőművész, grafikus születésének 105. évfordulója tiszteletére 

jubileumi emlékkiállítás nyílt Ungváron a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 

Múzeumban február 9-én. A kiállításon a művész közel hatvan olyan alkotását mutatják be, 

amelyek a család, illetve magángyűjtők tulajdonát képezik – adta hírül a transkarpatia.net 

hírportál. A tárlat ünnepélyes megnyitóján jelen volt a művész unokája, az ungvári és 

beregszászi magyar külképviseletek diplomatái, Frolova Viktória, Kárpátalja Megyei 

Közigazgatási Hivatalának kulturális főosztályvezetője, valamint Olekszander Bilak, Ungvár 

alpolgármestere. 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://pannonrtv.com/web2/?p=313625
http://pannonrtv.com/web2/?p=313811
http://pannonrtv.com/web2/?p=313783
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/gluck-gabor-emlekkiallitas-nyilt-ungvaron/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. február 10. 
11 

Növelik az ukránórák számát a nemzetiségi iskolákban 
2017. február 11. – karpatalja.ma, Kárpátalja, mukachevo.net 

Növelik az ukránórák számát Ukrajna nemzeti kisebbségi iskoláiban – adta hírül a 

mukachevo.net hírportál február 10-én. Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter véleménye 

szerint a nemzetiségi kisebbség nyelvén történő oktatás felerősíti a kivándorlást. 

A nemzeti kisebbségi iskolák tanulói körében előfordul, hogy nem beszélik az államnyelvet. 

Ennek következtében az iskolák végzős diákjai más országokban folytatják felsőoktatási 

tanulmányaikat – közölte Hrinevics. 

 

Lelket, elmét, testet palléroznak  
2017. február 11. – Kárpátalja 

2017 nem átlagos esztendő szülőföldünk református líceumainak az életében, hiszen idén 

ünnepeljük az európai – és benne a magyar – történelem alakulásában óriási szerepet játszó, 

nem egy nemzeti irodalmi nyelv kialakulásához nagymértékben hozzájáruló, az anyanyelvű 

iskoláztatást fejlesztő és az egész nyugati kereszténységet megújító reformáció kezdetének az 

500. évfordulóját. S természetesen a Nagyberegi Református Líceumban is megannyi 

megemlékezést tartottak már, s tartanak ezután is a félezer éves jubileum alkalmából. A kerek 

évforduló, valamint a felvételi vizsgák előtti, most induló előkészítő tanfolyamok kapcsán 

készített hosszabb beszélgetést a tanintézet vezetőivel a Kárpátalja újságírója. 

 

Egyik szemünk sír, a másik nevet Kárpátalján 
2017. február 11. – Székely Gergely – mno.hu  

Az Ukrajna függetlenné válása óta eltelt negyedszázad alatt még soha nem volt olyan 

ellentmondásos helyzetben a kárpátaljai magyarság, mint éppen most. Egyfelől ugyanis a 

legutóbbi önkormányzati választások nyomán kialakult politikai környezet végre valóban 

kedvező feltételeket teremtett a megye magyarsága érdekeinek érvényesítéséhez. Másfelől 

viszont reális veszéllyé vált az anyanyelvi oktatás, az évtizedek alatt kiépített és az utóbbi 

néhány évben – elsősorban az anyaország kormánya hathatós támogatásának köszönhetően 

– igen jelentősen megerősített oktatási rendszer felszámolása. 

 

Legyen a cél a pénzek racionális felhasználása 
2017. február 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

Csütörtök este tartotta 12. soros ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsa. Napirenden a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet idei szanálási terve 

szerepelt. A tanácstagok megvitatták a magyarországi támogatások felhasználásának 

javaslatait is, amelynek teljes összege 4 millió 340 ezer euró. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/novelik-az-ukranorak-szamat-a-nemzetisegi-iskolakban/
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/12/lelket-elmet-testet-palleroznak
http://mno.hu/hatarontul/egyik-szemunk-sir-a-masik-nevet-karpataljan-1385477
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174454287
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Egy újabb, 2012-ben kisemmizett egyesület 
2017. február 10. – Új Magyar Képes Újság 

A következő hetekben azon 14 (HMDK-s) horvátországi magyar szervezet vezetőjével 

beszélgetünk, amelyeket 2012-ben – teljes mértékben ok nélkül – kizártak a zágrábi 

Kisebbségi Tanács támogatási rendszeréből, semmibe véve azt a tényt, hogy ezek az 

egyesületek több évtizedes múlttal rendelkeznek, és szorgalmasan dolgoztak magyarságunk 

megmaradásáért. Működésükkel és az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban 

soha semmilyen kifogás ellenük fel nem merült, mégis lenullázták őket. Sója Dénes, a 

horvátországi magyarság akkori parlamenti képviselője a Kisebbségi Tanács tagjaként szó 

nélkül tudomásul vette a tragikusnak nevezhető fordulatot, mi több, szavazatával támogatta 

azt, hogy ezek a magyar egyesületek egyetlen lipa támogatást se kapjanak az országos 

Kisebbségi Tanácstól.  

 

Eredményes cserkésztábor Mariazellben 
2017. február 12. – volksgruppen.orf.at 

Vasárnap ért véget a bécsi 72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat egyhetes vezetői 

továbbképzőhete és sítábora Mariazellben. A foglalkozásokon összesen 24 cserkész, 14 és 18 

év közötti korosztályban vett részt. A sítábor szervezői nem csak a sportra és a 

kikapcsolódásra fektették a hangsúlyt. A mariazelli zarándokházban az őrsvezetőket 

magyarságismereti képzéssel készítették fel az idei németországi cserkész vezetőképző 

táborra. 

 

Hétfőn Duna-Gála Bécsben 
2017. február 12. – volksgruppen.orf.at 

Február 13-án este 19 órától immáron a 4. Duna Gálát rendezik az első kerületben található 

Eschenbach Palotában, Bécsben. A szervező Club Pannonia és a Nemzetközi Duna 

Filharmónia rendezvényére nagyon hamar elkelt az összes jegy. A programban koncert és 

prózai humoros előadás (sketch) is szerepel. 

 

Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2017. február 10. – Kossuth Rádió 

Elfogadták a Marosvásárhely iskolahálózatáról szóló javaslatot 

A marosvásárhelyi tanács rendkívüli ülésén elfogadták a város iskolahálózatáról szóló 

javaslatot, amelybe belefoglalták a Római Katolikus Teológiai Líceumot is, ami – hogy, hogy 
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http://www.kepesujsag.com/egy-ujabb-2012-ben-kisemmizett-egyesulet-2/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2825309/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2825198/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-10_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-10_18:30:00&ch=mr1
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nem – az idei tervből kimaradt. A határozatot a jelen lévő 19 önkormányzati képviselő közül 

14-en szavazták meg, öten (a kormányzó szociáldemokrata párt helyi önkormányzati 

képviselői) tartózkodtak. A szavazás után Csíki Zsolt, az önkormányzati testület RMDSZ 

frakciójának vezetője nyilatkozott a Határok nélkül riporterének. 

Fellebbeznek a szülők a magyarul nem beszélő iskolaigazgató ellen Koronkán 

A Marosvásárhely melletti Koronka településen feszült helyzet alakult ki, mert a Maros 

megyei tanfelügyelőség tavaly decemberben egy román nemzetiségű, a magyar nyelvet nem 

beszélő iskolaigazgatót nevezett ki a helyi Tholdalagi Mihály Általános Iskolába, ahol a diákok 

nagy többsége magyar anyanyelvű. A jogszabály szerint a vegyes tannnyelvű iskolákban az 

intézményvezetőnek kötelessége ismernie a kisebbség nyelvét. A szülők – 200 aláírással – 

fellebbezést nyújtottak be a Maros megyei tanfelügyelőséghez. 

Könnyebben tanulhatnak románul a magyar általános iskolások. 

Könnyebben tanulhatnak románul a magyar általános iskolások. Úgy tűnik, a 

tanügyminisztérium is belátta, hogy méltánytalan a kisebbségi diákoktól elvárni, hogy 

minden hátrányt ledolgozzanak román anyanyelvű diáktársaikkal szemben, Még tart a 

minisztérium erre vonatkozó rendeletének közvitája, ennek kapcsán pénteken a Romániai 

Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ közleményt adott ki. 

84 román akadémikus, akik az állam területi épsége ellen irányuló támadások 

leküzdésére szólítanak fel. És egy magyar politológus, aki felhívásukat értelmezi 

Románia nemzeti egységét és területi épségét féltő, az ezek ellen irányuló támadások 

leküzdésére felszólító felhívást tett közzé szerdán román akadémikusok egy csoportja. Az 

akadémikusok által megfogalmazott aggodalmak vagy általánosságokat tartalmaznak és 

időszerűtlenek, vagy megalapozatlanok – véli Bidó Parna politológus, aki szerint számos jel 

arra mutat, hogy az állásfoglalás kormánypárti megrendelésre készült, hogy elterelje a 

figyelmet a hitelét vesztett kormány ellen tíz napja folyó tüntetésekről. 

250 ezer aláírás gyűlt össze Romániában és szerte Európában a Schweighofer 

osztrák cég elleni petíció mellett 

250 ezer aláírás gyűlt össze Romániában és szerte Európában a Schweighofer osztrák cég 

elleni petíció mellett. A cég jó évtizede van jelen Romániában. Székelyföldi beruházása a 

háromszéki Réty községben, egy ritka természetvédelmi terület szomszédságában, 

Romániában is felháborodást keltett, székelyföldi civil szervezetek pedig több megmozdulást 

is szerveztek és pert indítottak a cég engedélyeztetése és működése ellen. 

Emléktábla, konferencia, kiállítás Pozsonyban – szlovákul is  

Történészkonferenciával, kiállítással egybekötött emléknapot tartottak pénteken Pozsonyban 

a Gulág Emlékév keretében. A Csemadok székházában felavatták a Szovjetunióba elhurcolt 

pozsonyi magyarok emléktábláját. A rendezvényen készült a Határok nélkül munkatársának 

összeállítása. 
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Könyvgyűjtést hirdetett az EMNT és az EMNP nagyváradi szervezete 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi  szervezte 

könyvgyűjtést hirdetett a Kovászna megyei Kommandó település iskolája javára, amely 

januárban leégett és odaveszett a könyvtár egy része is. A könyvadományokat február 15-ig 

várják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nagyváradi székhelyén. Arról, hogy hol tart a 

gyűjtés,  Nagy József Barna, a szervezet bihar megyei irodavezetője nyilatkozott. 

 

Határok nélkül 

2017. február 11. – Kossuth Rádió  

Túlélési praktikák - avagy miként tarthatja fenn magát a 60 éves újvidéki Fórum 

Kiadó Szerbiában, könyvterjesztő hálózat nélkül is? 

A héten ünnepelte fennállásának hatvanadik évfordulóját az újvidéki Fórum Könyvkiadó. Ez 

a legfontosabb, magyar kiadványokat gondozó intézmény a Délvidéken. Ma, amikor a nagy 

könyvkiadók is a fennmaradásukért küzdenek, vajon  miként tarthatja fenn magát egy 

kisebbségi nyelvű könyvkiadó Szerbiában, könyvterjesztő hálózat híján? Erről is beszélgetett 

Virág Gáborral, a Fórum könyvkiadó igazgatójával a Határok nélkül munkatársa. 

Hétfőtől Határon Túli Színházak Szemléje a Thália Színházban - idén havonta 

láthat egyet, vagy kettőt a határon túli előadások közül a budapesti közönség a 

Tháliában 

A Thália Színházban idén is megrendezik a Határon Túli Színházak Szemléjét, de új 

rendszerben. A májusi fesztivál helyett idén a határon túli előadások közül havonta láthat 

egyet, vagy kettőt a budapesti közönség a Thália műsorában. Az első vendégjáték február 13-

án lesz, amikor Müller Péter: Szemenszedett igazság c. bűnügyi komédiáját mutatja be a Csíki 

Játékszín.  Parászka Miklóssal a Játékszín igazgató-rendezőjével és két színművészével, 

Kozma Attilával, valamint Puskás Lászlóval beszélgetett a darabról, a budapesti előadásra 

való készülődésről a Határok nélkül riportere. 

Új igazgató a nagykárolyi Művelődési Központban – Februártól Szűcs József 

irányítja az intézményt 

A reformkor idején különösen meghatározó vármegye központ volt Nagykároly. A kultúra 

iránti érdeklődésük ma is példaértékű, akárcsak törődésük a tehetséges fiatalokkal. A 

Határok nélkül tudósítója a művelődési központ újonnan kinevezett igazgatójával, Szűcs 

Józseffel  beszélgetett. 

Gondolatok a székely-magyar rovásírás történetéről – beszélgetés dr. Záhonyi 

Andrással 

Dr. Záhonyi András már közel 20 esztendeje foglalkozik a székely-magyar rovásírásos 

emlékekkel és anyanyelvünk kutatásával Magyarországon, illetve a környező országokban. A 

közelmúltban a Csallóközben és a Felvidéken is kutatott. Erről is mesélt a Határok nélkül 

munkatársának. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-11_18:30:00&ch=mr1
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Miben segít a tánc, a mozgáskultúra fejlesztése - Változatos szakmai programok 

a tánc és a mozgás iránt érdeklődőknek Nagyváradon 

Változatos szakmai programokat szervezett a tánc és a mozgás iránt érdeklődőknek a 

nagyváradi Szigligeti Színház Nagyvárad Táncegyüttese, együttműködve a Nemzeti 

Táncszínházzal, a Káva Kulturális Műhellyel és a Közép Európa Táncszínházzal. A színházi 

nevelési és beavató jellegű programokra diákok, pedagógusok is jelentkezhettek. 

 

Határok nélkül 

2017. február 12. – Kossuth Rádió 

Cselekvő magyar maradok - mondta az életműdíjas Böszörményi István, a 

kitüntetés átvétele után 

Cselekvő magyar maradok! - mondja Böszörményi István nyugdíjas gimnáziumi tanár, 

helytörténész , aki Csemadok Életmű Díj kapott. Tanári munkája mellett a 70-es évektől aktív 

tagja a Csemadoknak. Helytörténeti cikkei a Gömörország és a Palócföld lapokban jelennek 

meg.  

Erdélyi Krónika.net - elindult az első erdélyi magyar történelmi portál 

A múltat gyűjti és teszi közzé Kolozsváron Fodor János és Ferenczi Szilárd is, akik az Erdélyi 

Krónika.net erdélyi magyar történelmi portált szerkesztik. Erdély múltjának hiteles 

bemutatására törekszenek, hiszen Erdély történelmét nem tanítják az iskolákban. A román 

közoktatásban a fejedelemségek vagy a dualizmus korát háttérbe szorítva mutatják be a régió 

múltját. A közösségi oldalak révén ma már könnyű elérni a szélesebb olvasóközönséget, ezért 

vált időszerűvé a portál. A két szerkesztővel beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

Gyümölcsöző a magyar-ukrán levéltáros együttműködés  

Egy 19. századi privilégium, ami már magyar nyelven jelent meg – Ungváron bemutatták azt 

a díszkötetet, amelyben Bereg vármegye 1836. évi kiváltságlevelének történetét dolgozták fel. 

A kiadvány nemcsak kultúrtörténeti szempontból jelentős, hanem jó példája a magyar és az 

ukrán levéltáros szakma között az utóbbi években kialakult gyümölcsöző együttműködésnek. 

A forrás hamarosan digitális formában is elérhetővé válik. A levéltári forrásról - ami szintén 

elérhető lesz digitálisan is - először Csatári György történész beszél. 

Tipográfia régtől fogva - A nagyváradi nyomdászat 450 éves története 

Továbbra is a múltba révedünk, most egy kultúrtörténeti kiadvány kapcsán. Tipográfia régtől 

fogva - A nagyváradi nyomdászat 450 éves története című könyvvel folytatjuk. A Nagyvárad 

nyomdászatát  monografikusan bemutató kiadvány hiánypótló. A Határok nélkül munkatársa 

a kötet egyik szerkesztőjét, Emődi András levéltárost kérdezte. 

Egy újabb tanulmánykötet a titói Jugoszlávia korai korszakáról. 

A világháború alatti konfliktusok, a bécsi döntések  határrevíziói, az ezt követő magyar  

razziák, a tiltólista partizánok által elkövetett tömeggyilkosságok, megannyi mély seb a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-12_18:30:00&ch=mr1
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jugoszláv-magyar viszonyban. A két ország II. világháború utáni kapcsolatáról szól a  

Fejezetek a titói Jugoszlávia korai korszakából címmel megjelent tanulmánykötet, melynek 

egyik dolgozatát, Sajti Enikő történész írta. 

A szórvány tengerében egy kis magyar sziget - 200 év a partiumi Iriny, és 

református közösségének  történetéből 

Húsz kilométerre a magyar-román határtól, az Ér völgyében fekszik Iriny. Szatmár megyének 

ez a déli csücske – bármennyire is közel van a határhoz – erősen szórványosodik, elöregednek 

a falvak, fogy a református közösség. Iriny és környéke múltjáról, nem utolsó sorban 

műemlék templomáról mesél  Geréb Miklós lelkész. 

 

Kárpát Expressz 

2017. február 12. – M1 

Látogatás az óbecsei Than Emlékházba 

Általános iskolás gyerekek érkeznek az óbecsei Than Emlékházba. A délvidéki diákok a 

Nemzeti Tehetség program „Than Károly kezdte, mi folytatjuk” elnevezésű rendezvényén 

vehetnek részt. Thank Károly és Than Mór fivérek voltak. Óbecsén születtek és nőttek fel. 

Egyikük híres vegyész, másikuk festőművész lett. Az ő emléküket őrzi a Than Emlékház.  

Nyolcadszor rendezték meg a hagyományos népviseletes bált Felvidéken 

Népviseletes bálra készülnek Nagyidán, az ilosvai háznál. A bálozók hamarosan indulnak a 

mulatságra, amelyet idén nem a hagyományos szepsi helyszínen, hanem a Bódva-parti 

városhoz közeli Buzitán rendeztek meg. A bált évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi. 

Program a székelyföldi fiatalok szülőföldön tartására 

Érdemes itthon vállalkozni – ezért indított a vállalkozó kedvű fiataloknak programot a 

székelyudvarhelyi magánvállalkozók szövetsége. Nem csoda, hiszen ennek a korosztálynak a 

nyolcvan százaléka az iskola elvégzése után külföldre megy dolgozni.  

Farsangi felvonulás Ürmösön 

Az Erdővidék és a Barcaság peremén fekvő Ürmösön a naptári esztendő első nagy eseménye a 

farsangi felvonulás, melyre már napokkal előtte készülődnek a hagyomány életetői. A fiatal 

legények, akik a farsang napján lóra ülnek, elkészítik a náddal borított bolondszekeret, 

vagyis: az ürmösi gőzöst. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-02-12-i-adas-6/
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Öt kontinens 

2017. február 11. – Duna World 

Televíziós újságíró, producer és független dokumentumfilm-rendező – filmjeinek központi 

témája az 1956-os események utóhatása, az emigráció és a kettős identitás. Amerikában (is) él 

és alkot. Készülő filmjei miatt látogatott most haza. Pigniczky Réka volt az Öt kontinens 

stúdióvendége. 

Füki László tizenhat évesen vett részt az 1956-os forradalomban. Úgy érezte, neki is tennie 

kell valamit a hazájáért és barátjával belépett a kispesi nemzetőrségbe. A megtorlások miatt 

Lászlónak is el kellett hagynia az országot és jelenleg Angliában él. 

A franciaországi magyar közösségek összefogását, a magyar nyelv átadását és a 

magyarságtudat erősítését tűzte ki céljául a Franciaországi Magyarok Szövetsége. 

Tagegyesületeiken keresztül egész évben színes programokkal készülnek. Elsősorban 

hagyományőrző és kulturális rendezvényeken találkozik a helyi magyarság, akik egyúttal 

szeretnék a magyar kultúra jó hírnevét vinni Franciaországban.  

A leghíresebb magyarnak állítottak szobrot Melborune-ben. Puskás Ferenc, a legendás 

futballista emléke százezer magyarnak hozhatja közelebb az otthonát. Domonkos Béla 

bronzszobrát a felcsőti Puskás Akadémián három éve álló alkotás mását a magyar és az 

ausztrál kormány, valamint mások segítsége mellett elsősorban egy másodgenerációs 

ausztráliai magyar üzletembernek, Béltaki Róbertnek köszönhetik a világ Puskás-rajongói. 

Magyar siker született Monte Carlóban az Ifjúsági Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. Szófia, 

azaz, Komenda Zsófia magyar artista Bronz Bohóc-díjat és három különdíjat nyer a 

cirkuszvilág legnemesebb versenyén, amelyet 2012 óta a felnőttek versenyének mintájára 

szerveznek meg. 

 

Térkép 

2017. február 11. – Duna 

Van, hogy nincs pénzünk kenyérre – mesélte a székelyudvarhelyi fogyatékkal élő fiatalaok 

fejlesztésével foglalkozó Orbán Alapítvány vezetője. Székelyföld jégkorongozói nem tudták 

tétlenül nézni mindezt és a térség rászoruló gyermekeinek megsegítéséért rendeztek egy 

jótékonysági hokitornát, amelyre Brassóból és Bukarestből is érkeztek érző szívű, erős 

sportemberek. 

Február 12-től 19-ig tart a Házasság Hete, amellyel a család és a házasság fontosságára 

szeretnék ráirányítani a figyelmet. Az esküvő, a lakodalom a párok életének a kezdete. Annak 

idején a lakodalmak pontos levezetéséért és a jó hangulat megteremtéséért a vőfély volt a 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-02-11-i-adas-2/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-02-11-i-adas/
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felelős. Az utóbbi időkben a vőfélykedés reneszánszát éli a Kárpát-medencében. A Szatmár 

megyei Szilágyszérben Kárpát-medencei vőfélytalálkozót szerveztek.  

A marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás árvái, a Mária Rádió Erdély Egyesület, az Ukrajna 

egyetlen magyar nyelven sugárzó rádióját fenntartó Beregszászi Református Gyülekezet, az 

oklándi unitárius közösség, valamint a székelyföldi Atyha római katolikus gyülekezet lett a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 4. Székely Báljának a kedvezményezettje. Ezeknek a Kárpát-

medencei közösségeknek a képviselői 1-1 millió forinttal térhettek haza.   

A tánc csodálatos dolog. Jóval több, mint mozgás, hiszen egyfajta kifejezőeszköz is. 

Nagyváradon is egyre többen csatlakoznak a különböző tánccsoportokhoz, és egyre több 

intézmény kezdett el táncoktatással foglalkozni.  

Magyarországon a néptáncmozgalom a ’70-es-80-s években élte virágkorát. Akkor alakult 

nagyon sok néptánccsoport az országban, a hozzájuk csatlakozó zenekarokkal együtt. Az 

elmúlt pár évben a néptánc népszerűsége felerősödött,  és egyre több gyerek akar 

néptáncolni. Így van ez Kárpátalján is, ahol civil kezdeményezéssel indult néptáncoktató 

tanfolyam Beregszászon.  

Szuper Levente jégkorongozó minden olyan dologra igent mond, amely a gyerekekkel, a jövő 

nemzedékével és a sportág jövőjével kapcsolatos. Így jutott el a szuperhokis a Beregszászi 

Magyar Gimnáziumba, ahol a junior válogatott tagjai bemutatót is tartottak a gimiseknek. 

A tudomány érdekes és izgalmas dolog, a tanulás pedig többet jelenthet, mint egy unalmas 

óra az iskolapadban – erre szeretné rávezetni a fiatalokat egy egyesület, amely különböző 

rendezvényekkel próbál olyan tudományágakat bemutatni, amelyeket iskolában nem 

tanulnak a gyermekek. Erre hivatott a Darwin-nap is, amely során az MTA kutatóival 

látványkísérleteket végezhetnek, és belekóstolhatnak a csillagászat rejtelmeibe is Románia 

első mobil planetáriumában. 

Az ember mindig visszavágyik oda, ahol született vagy ahol nevelkedett. A szülőföld iránti 

szeretetet akarja erősíteni Felvidéken egy nagykaposi nonprofit szervezet különböző, 

fiataloknak szóló programokkal. A szervezet vezetője, Bálint Annamária egy kétgyermekes 

fiatal hölgy, aki szívén viseli szülőföldje sorsát, és küldetésének tekinti, hogy az Ung vidéki 

fiatalokat az otthonmaradásra sarkallja. 

 
 


