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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarország húszezer adag kanyaró elleni vakcinával segíti Kárpátalját 
2017. február 13. – MTI, kormany.hu, KárpátHír, hirado.hu, OrientPress, karpatalja.ma 

Magyarország húszezer adag vakcinát ajánlott fel kanyaró ellen Kárpátaljának, hogy 

megelőzhető legyen a romániai járvány átterjedése az ukrajnai megyére - közölte Grezsa 

István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hétfőn az MTI-vel. Grezsa 

István telefonon elmondta: Magyarország tavaly, igazolva jószomszédi kapcsolatait 

Ukrajnával és azon belül Kárpátaljával, öt évre vállalta, hogy kérésre biztosítja az ukrajnai 

megye számára a korosztályos védőoltások beadásához szükséges vakcinákat, mert ezekből az 

utóbbi években ott hiány van.  

 

Hogyan lehetnek jók iskoláink és óvodáink? 
2017. február 13. – Felvidék Ma 

Huszonkettedik alkalommal nyitották meg a Komáromi Pedagógiai Napokat a Duna Menti 

Múzeum dísztermében, február 13-án. Az ötnapos szakmai rendezvénysorozat központi 

témáját az iskola- és óvodafejlesztés jó gyakorlatai alkotják. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár ünnepi beszédében kijelentette, a magyar kormány 

nemzetstratégiai céljai között szerepel a felvidéki magyar közösség alappillérjét képező óvodai 

intézményhálózat megerősítése, fejlesztése. Ugyanakkor, mint mondta, hiánypótló módon 

egy felvidéki magyar bölcsődehálózat alapjainak a lerakását is fontosnak tartják. Erre, mint 

rámutatott, a Felvidék hat milliárd forintnyi támogatásban részesül a magyar kormánynak 

köszönhetően, amelyből megvalósulhat az óvodák infrastrukturális és szakmai fejlődése is. 

Hozzátette, idén a beiratkozások után járó támogatások 17 200 forintról 22 400 forintnak 

megfelelő euróra növekedtek. 

 

Aláírásgyűjtést indítottak a kárpátaljai magyar szervezetek az oktatási és nyelvi 
jogok védelmében 
2017. február 13. – MTI, karpatalja.ma, KárpátHír, Vajdaság Ma 

Aláírásgyűjtést indított hétfőn a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi 

jogainak tervezett szűkítése ellen. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament 

képviselője az MTI érdeklődésére elmondta: az aláírásgyűjtési akció célja a magyar nyelv 

használatának védelme. "Jelezni akarjuk, hogy ellenezzük az ukrajnai nemzeti kisebbségek 

oktatási és nyelvhasználati jogainak szűkítésére irányuló kijevi törekvéseket" - tette hozzá. A 

politikus emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek többször is hangot adtak 

aggodalmunknak az ukrajnai kisebbségek számára kedvező, jelenleg hatályos nyelvtörvény 

megszüntetésére irányuló kísérletekkel, az anyanyelven történő oktatást fenyegető törvény 

tervezetével, a magyarokra nézve hátrányos nyelvtörvénytervezetekkel kapcsolatban. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyarorszag-huszezer-adag-kanyaro-elleni-vakcinaval-segiti-karpataljat
http://felvidek.ma/2017/02/hogyan-lehetnek-jok-iskolaink-es-ovodaink/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/alairasgyujtes-az-oktatasi-es-nyelvi-jogok-vedelmeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/alairasgyujtes-az-oktatasi-es-nyelvi-jogok-vedelmeben/
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Eljárást indított a Kovászna megyei prefektus a kézdivásárhelyi Wass Albert 
utca miatt  
2017. február 13. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Büntetőeljárás indítását kérte Kovászna megye prefektusa azon kézdivásárhelyi városházi 

hivatalnokok és városi képviselők ellen, akik 2015 novemberében jóváhagyták, illetve 

megszavazták, hogy a város egyik utcáját Wass Albert íróról nevezzék el. A vitatott 

önkormányzati határozatot 2016 februárjában a prefektus keresete alapján visszavonta az 

önkormányzat, és akkor a rendőrség javaslatára az ügyészség le is zárta az ügyet. Sebastian 

Cucu, Kovászna megye prefektusa azonban megfellebbezte az ügyészségi határozatot, és 

újabb kivizsgálást kért. Bokor Tibor, a székelyföldi város polgármestere a Krónikának 

nyilatkozva azt mondta, hogy az okafogyottá vált ügy újbóli felmelegítése feszültségkeltésre 

szolgál. Ménessy Kinga, a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal kommunikációs osztályának 

a munkatársa az MTI-nek elmondta: a prefektus fellebbezését a helyi bíróság tárgyalja 

február 16-án.  

 

Az ügyészek és bírák büntetőjogi felelősségre vonását javasolja az RMDSZ 
2017. február 13. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Ismét a parlament elé terjesztette az RMDSZ az ártatlanság vélelméről szóló 2016/343-as 

európai uniós irányelv romániai alkalmazásáról szóló törvénytervezetét, amely a bűnügyi 

eljárást módosítaná – erősítette meg Márton Árpád képviselőházi frakcióvezető-helyettes az 

MTI-nek. A román hírügynökségek hétfőn számoltak be arról, hogy az RMDSZ olyan 

törvénymódosítást kezdeményezett, amely ugyanarra az uniós irányelvre hivatkozik, mint az 

országos tüntetéseket kiváltó január 31-i kormányrendelet. A tervezet megtiltaná, hogy a 

hatóságok bűnösként emlegessenek egy gyanúsítottat a jogerős ítélet előtt, továbbá az 

ügyészek és bírák büntetőjogi felelősségre vonását is előírná, ha súlyos mulasztásuk vagy 

rosszhiszeműségük miatt a román államot kártérítésre ítélik. 

 

Új honlapon folytatják a volt riportosok 
2017. február 13. – Krónika 

Új online felületen, az Erport.ro honlapon folytatja munkáját a decemberben megszüntetett 

Erdélyi Riport szerkesztősége, amely hétfőn közleményben jelezte, hogy közösségi 

finanszírozással kívánják megteremteni a „sajtóműhely működésének anyagi feltételeit". 

Szűcs László, az Erport.ro szerkesztője – aki 2002-ben részt vett az Erdélyi Riport hetilap 

megalapításában, majd az online lap főszerkesztőjeként tevékenykedett – a Krónikának úgy 

nyilatkozott: tiszta lappal indulnak abban az értelemben, hogy a portál új néven és új 

rovatokkal jelentkezik, de a csapat megmaradt, illetve tematikailag és minőségileg ugyanazt a 

munkát szeretnék folytatni. Időközben új szerzők is csatlakoztak hozzájuk, például Demény 

Péter, a (szintén a Progress Alapítvány által kiadott) Maszol.ro portál korábbi publicistája is 

publikál az Erport.ro-n. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45936
http://itthon.transindex.ro/?hir=45936
http://www.kronika.ro/belfold/az-ugyeszek-es-birak-buntetojogi-felelossegre-vonasat-javasolja-az-rmdsz
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-honlapon-folytatjak-a-volt-riportosok
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Készül a románnyelv-tanítás magyarbarát változata 
2017. február 13. – Krónika 

Hétfőn lehet utoljára hozzászólni az oktatásügyi minisztérium január 27-én közvitára 

bocsátott új tantervéhez, amely előírná, hogy a magyar anyanyelvű 5–8. osztályos diákok a 

román nyelvet speciális tankönyvből, főként a kommunikációra fókuszálva tanulhassák. A 

tanügyi törvény rendelkezik arról, hogy a magyar gyermekek számára a román nyelvet sajátos 

módon, mint második nyelvet tanítsák minden iskolai szinten, ne csak a négy elemi 

osztályban. Az elmúlt hat évben a minisztérium mindössze az 1–4. osztályosok számára 

készítette elő a törvény alkalmazását. A mostani fejlemény az, hogy ez a roppant lassú életbe 

léptetés a második szakaszához érkezett: elkészült az 5–8. osztályosok számára a román nyelv 

tanterve, és ezt az előírt gyakorlat szerint közvitára bocsátották.  

 

Felkészületlenül érte az érintett önkormányzatokat az új átkelőkről szóló 
rendelet 
2017. február 14. – Krónika 

Bizonytalanságot szült és több kérdést is felvetett a külügyminisztérium múlt heti rendelete, 

amely tíz alkalmi határátkelő megnyitását hagyja jóvá a román–magyar határszakaszon. A 

rendelet értelmében a hétvégétől kezdődően heti egy alkalommal lehet majd átkelni a 

határállomásokon, előre rögzített órarend szerint. Kiderült azonban, az infrastrukturális 

feltételek nem adottak a határnyitáshoz, az érintett önkormányzatok illetékesei szerint ezt 

nehezen lehet pár napon belül megoldani. 

 

„Költözhetnek” a magyar osztályok 
2017. február 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Adminisztratív szempontból más iskolákhoz kerülhetnek a következő, 2017/2018-as 

tanévben a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumban lévő osztályok, jogilag 

ugyanis ez tűnik az egyetlen megoldásnak a tanintézet körül kialakult jelenlegi patthelyzet 

feloldására – számolt be a Krónikának Csíky Csengele, a Civilek a katolikus iskoláért szülői 

csoport képviselője. 

 

Rivális nélkül Péter Ferenc 
2017. február 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Február 24-én tartja rendkívüli tisztújító közgyűlését az RMDSZ Maros megyei szervezete, az 

elnöki tisztségre eddig csak Péter Ferenc megyei tanácselnök jelentkezett, aki december 12. 

óta ideiglenesen vezeti a szövetség megyei szervezetét. A jelentkezési határidő egyébként 

holnap délután jár le. Brassai Zsombornak, a korábbi elnöknek a Krónika információi szerint 

azért kellett távoznia a parlamenti választások másnapján, mert korábban több RMDSZ-es 

vezetővel is összekülönbözött. 
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Csáky: az MKP kritikusan szemléli a kormánykoalíciót övező korrupciót 
2017. február 13. – hirek.sk 

Csáky Pál szerint a Magyar Közösség Pártja rendkívül kritikus módon szemléli a jelenlegi 

kormánykoalíciót, beleértve a Most-Híd tevékenységét is. „Az MKP nem rajong ezért a 

kormánykoalícióért, örülnénk, ha minél hamarább vége szakadna” - jelentette ki az európai 

parlamenti képviselő a Teraz.sk portál TABLET.TV című műsorában. Csáky Pál 

értelmetlennek tartja Bugár Béla, a Most-Híd elnökének szavait, miszerint az elkövetkező 

megyei választások lehetnek a vegyespárt és az MKP közötti együttműködés próbaköve. 

„Természetesen egy politikai párt nem lehet elszigetelt. Az együttműködés országos, megyei 

vagy helyi szinten is szükséges. De világosan meg kell határoznunk, miről is szól ez az 

együttműködés. Nem lehet más, csupán technikai kérdések” – nyilatkozta. 

 

Miről tárgyalt Matovičcsal az MKP elnöke? 
2017. február 13. – bumm.sk 

Az MKP elnöke február 6-án találkozott Igor Matovičcsal, az Egyszerű Emberek (OľaNO) 

vezetőjével az MKP székházában. Matovič nem is olyan rég kifejtette a felvidéki magyarsággal 

kapcsolatos hozzáállását, amikor is a parlamentben nem szavazta meg a Hídnak azt a 

törvényjavaslatát, amely lehetővé tenné a kisebbségi nyelvek használatát a bírósági 

bizonyítási eljárásokban - áll figyelmeztetés az MKDSZ honlapján. 

 

Hetven év árnyékában 
2017. február 13. – hirek.sk 

Lévárt és Deresk – két gömöri kis falu a Túróc-patak völgyében, melyek lakosai 

megszenvedték a második világháborút követő megpróbáltatásokat, a kitelepítést, 

deportálást. A Beneš-dekrétumok értelmében háborús bűnösként nekik is bűnhődniük 

kellett. Egyetlen bűnük volt: hogy magyarok voltak. Idén hetven éve a csehországi 

deportálásoknak. A gömöri magyarok szomorú szívvel gondolnak vissza arra az időszakra. 

Mindkét említett településen márványtábla őrzi az idegenbe hurcolt családok emlékét. 

 

Számos programot rendeznek az Esterházy-emlékévben 
2017. február 13. – hirek.sk 

A Pázmaneum Társulás 2016 decemberében hirdette meg a 2017-es esztendőre az Esterházy-

emlékévet, Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából. A felhíváshoz több 

szervezet csatlakozott a Kárpát-medencéből. Az emlékév keretében számos programot 

rendeznek. Az emlékév kiemelkedő rendezvénye lesz majd szeptember 17-én Alsóbodokon, 

ahol a már felszentelt Esterházy-keresztút mellett a domb tetején álló kápolna felszentelését 

tervezik a zoboraljai magyar szervezetek Paulisz Boldizsár vezetésével. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170213171914/Csaky-az-MKP-kritikusan-szemleli-a-kormanykoaliciot-ovezo-korrupciot.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/02/13/mirol-targyalt-matoviccsal-az-mkp-elnoke
http://www.hirek.sk/itthon/20170213152139/Hetven-ev-arnyekaban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170213115547/Szamos-programot-rendeznek-az-Esterhazy-emlekevben.html
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A Körkép.sk a közmédia vezérigazgatójához és szakmai tanácsaihoz fordult a 
Pátria rádió politikai elfogultsága és Lovász Attila trágárkodása miatt 
2017. február 13. – Körkép.sk 

A Körkép.sk hivatalos beadvánnyal fordult Václav Mika, az RTVS (szlovák közmédia) 

vezérigazgatójához, valamint a Tévé- illetve Sugárzási Tanács vezetőjéhez és azok magyar 

nemzetiségű tagjaihoz. Levelükben vizsgálat megkezdésére szólították fel az illetékeseket a 

Pátria rádió politikai elfogultsága miatt, valamint annak kapcsán, hogy a közmédia 

nemzetiségi műsorainak főszerkesztője a Körképnek adott interjújában Szilvássy 

műsorvezetését vulgarizmusoktól és fenyegetésektől sem riadva vissza teljesen 

elfogadhatónak tartja. 

 

Dačić: Az elnökválasztás eredménye hatással lesz a Szerbiában uralkodó 
helyzetre 
2017. február 13. – Pannon RTV 

Aleksandar Vučićnak van a legnagyobb esélye a szerbiai elnökválasztás első körében – 

mondta Ivica Dačić. Szerbia külügyminisztere korábban is elmondta véleményét az államfői 

tisztség kapcsán, hozzátéve, hogy az, hogy Vučićot tartja esélyesnek, nem a Tomislav 

Nikolićtyal való viszonyát tükrözi. Sokkal inkább fontos az, hogy a köztársasági 

elnökválasztás végkimenetele hatással van Szerbia jövőjére – tette hozzá. 

 

Új műsorcímekkel jelentkezik a Szabadkai Magyar Rádió 
2017. február 13. – Pannon RTV 

Új műsorcímekkel, de a megszokott változatos tartalmakkal jelentkezik mostantól a 

Szabadkai Magyar Rádió. Újdonság az is, hogy a műsorok visszahallgathatók a Pannon RTV 

honlapján. Sok információ, érdekes témák, stúdióvendégek, beszélgetések, hasznos 

tudnivalók az előttünk álló napra a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában. 

Csütörtökönként Pótóra, pénteken pedig Élő-világ. A Szabadkai Magyar Rádió délutáni 

műsorsávjában hétköznaponként van még két nagyon hallgatott és figyelemfelkeltő műsor, a 

14 órai hírek után kezdődő Kult-óra, amely művelődési témákat dolgoz fel, illetve a fél ötkor 

kezdődő Mérleg, amely gazdasági, politikai és más közérdekű közéleti eseményekkel 

foglalkozik. 

 

Szabadka: Kívülről már felújították a zsinagógát, most a beltér következik 
2017. február 13. – Vajdaság Ma 

A több mint négy évtizedes hanyatlás után a szabadkai zsinagógát, amely az európai 

kulturális örökség része, kívülről teljesen felújították. Most az épület belsejének felújítása van 

folyamatban, amelyhez már biztosították az eszközöket. Szabadka város, a tartomány és a 

köztársaság közös befektetésének köszönhetően a szabadkai zsinagóga külseje most eredetit 

fényében tündökölhet. A beltér teljes felújítására a magyar kormány 1 millió 600 ezer eurót 
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http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/02/14/a-korkep-sk-a-kozmedia-vezerigazgatojahoz-es-szakmai-tanacsaihoz-fordult-a-patria-radio-politikai-elfogultsaga-es-lovasz-attila-tragarkodasa-miatt
http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/02/14/a-korkep-sk-a-kozmedia-vezerigazgatojahoz-es-szakmai-tanacsaihoz-fordult-a-patria-radio-politikai-elfogultsaga-es-lovasz-attila-tragarkodasa-miatt
http://pannonrtv.com/web2/?p=314077
http://pannonrtv.com/web2/?p=314077
http://pannonrtv.com/web2/?p=314029
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21157/Szabadka-Kivulrol-mar-felujitottak-a-zsinagogat--most-a-belter-kovetkezik.html
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biztosított. Branislav Ćopić, a munkálatok főkoordinátora elmondta, hogy teljes felújítást 

végeznek, a padlótól kezdve az üvegfestményekig. Felújítanak mindent, amit meg lehet őrizni. 

 

Kárpátalja kormányzója szerint a megyében nem lesznek kórházi körzetek 
2017. február 13. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Nem igazak azok a hírek, hogy az ukrajnai egészségügyi rendszer reformja keretében kórházi 

körzeteket alakítanak ki a közeljövőben Kárpátalján, a megyében egyetlen ilyen körzet sem 

lesz - közölte hétfőn Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója. Az ukrajnai megyében, így 

a Beregszászi járásban is komoly aggodalmat kiváltó kérdéssel kapcsolatban a megyevezető 

Moskal.in.ua személyes honlapján azt írta, hogy nincs kidolgozva a kórházi körzetek 

létrehozásának mechanizmusa, az egészségügyi minisztériumban nincsenek meg az ehhez 

szükséges jogszabályok, az idei központi költségvetésbe nem építették bele az új egységek 

finanszírozását, így egyáltalán szóba sem jöhet kórházi körzetek kialakítása. 

 

Menetrend szerinti vonatjáratok Európába 
2017. február 13. – karpatalja.ma 

Több nemzetközi vonatjárat indítását tervezik Kárpátalja, valamint nyugat-ukrajnai és 

európai uniós városok között – mondta Makszim Szokoljuk, az Állami Migrációs Szolgálat 

vezetője. A szóban forgó járatok indítása összefüggésben áll Ukrajna európai uniós 

vízummentességével. Szokoljuk beszámolt arról, hogy nemrég elindult a Kijev–Przemyśl 

között menetrend szerint közlekedő járat, és tervben van még egy Volinyból Chełmbe tartó, 

valamint egy Munkács–Budapest és Ungvár–Kassa között közlekedő szerelvény indítása is. 

Kijevben annak az ötlete is felvetődött, hogy átalakítják az ungvári repülőteret, mely így 

Ukrajna és Szlovákia gépeit egyaránt fogadni tudná. 

 

Páva Zsolt látogatása a HMDK-ban 
2017. február 13. – Új Magyar Képes Újság 

Eszék és Pécs város kapcsolata a távoli, közös magyar-horvát múltban gyökerezik és az idő 

múlásával, bárhogy is változtak a hatalmi viszonyok, folyamatosan ápolták a gazdasági és 

kulturális kapcsolatokat. Nemrég ezen kapcsolatok elmélyítése céljából találkozott a két 

nagyváros polgármestere Eszéken. Dr. Páva Zsolt látogatást tett a HMDK-ban is, az 

érdekvédelmi szervezet képviselőivel a magyarság megtartása érdekében folytatott 

megbeszélést. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/02/13/nem-lesznek-karpataljan-korhazi-korzetek
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/menetrend-szerinti-vonatjaratok-europaba/
http://www.kepesujsag.com/pava-zsolt-latogatasa-hmdk-ban/
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Nők mint hősök Bécsben 
2017. február 13. – volksgruppen.orf.at 

„Nők mint hősök“ címen nyílik kiállítás Bécsben a Collegium Hungaricumban. A kiállításnak 

két kurátora van, az egyik Kincses Károly fotomuzeológus, a Magyar Fotográfiai Múzeum 

alapítója, a másik Ifj. Bertényi Iván, a bécsi Történeti Intézet igazgatója. Közreműködött még 

Bodnár Zita, a Balassi Intézet munkatársa. Ők hárman állítottak emléket az I. világháború 

hősnőinek. 

 

Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2017. február 13. – Kossuth Rádió 

Kárpátalján a hétvégén elindult a KMKSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtés 

Kárpátalján a hétvégén elindult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által 

kezdeményezett aláírásgyűjtés az ukrajnai kisebbségek nyelvi jogainak tervezett drasztikus 

szűkítése ellen. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt Brenzovics Lászlót, a KMKSZ 

elnökét halljuk. 

A Magyar Közösség Pártja szakított a korábbi hagyománnyal és vidéken tartja 

országos tanácsüléseit 

A Magyar Közösség Pártja szakított a korábbi hagyománnyal, és nem Pozsonyban, hanem 

vidéken tartja országos tanácsüléseit. Inámban, a testület idei első ülésén  alapszabály-

módosítás, jelöltállítás, a megyei választásokra való felkészülés volt napirenden. 

Tisztújító kongresszust tartott hétvégén Szatmárnémetiben az erdélyi Magyar 

Polgári Párt 

Tisztújító kongresszust tartott hétvégén Szatmárnémetiben az erdélyi Magyar Polgári Párt. 

Ellenjelölt nélkül, újraválasztották  Biró Zsolt pártelnököt, aki biztosította a jelenlevőket, 

hogy az MPP továbbra is a párbeszéd pártja marad. A párt életében egy új korszak kezdődött 

el a tavalyi parlamenti választások után, amikor is parlamenti képviselethez jutottak – 

értékelte helyzetüket az újraválasztott elnök. A Határok nélkül tudósítójának összeállításában 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, valamint Biró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt elnökét, 

és Kelemen Hunort a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét halljuk. 

Az Újvidéki Egyetem Jogi Kara továbbra sem hajlandó megszervezni a felvételi 

vizsgát a Vajdaságban élő kisebbségek nyelvén 

Az Újvidéki Egyetem Jogi Kara törvényes kötelezettsége ellenére továbbra sem hajlandó 

megszervezni a felvételi vizsgát a Vajdaságban élő kisebbségek nyelvén, így magyar nyelven 

sem. A Vajdasági Magyar Diákszövetség azonban kitart követelése mellett, annál is inkább, 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2825493/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-13_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-13_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. február 10. 
8 

mert egy másik ügyben eredményt értek el. Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar 

homlokzatára ugyanis nekik köszönhetően kikerült az intézmény hivatalos elnevezését 

tartalmazó többnyelvű tábla. Na de hová, és hogyan? 

Pozsony történetének egy fájó, de kevésbé ismert eseményére emlékeztek 

vasárnap 

Pozsony történetének egy fájó, de kevésbé ismert eseményére emlékeztek vasárnap magyar 

szervezetek és magánszemélyek: az 1919-es pozsonyi sortűzre, amikor a megszálló 

csehszlovák legionáriusok golyózáporában 8 ember vesztette életét. 

Magyar Házat avattak Csapon 

Magyar Ház Csapon. Ünnepélyes keretek közt adták át a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség - több mint 30 millió forintnyi magyar kormánytámogatással létesült -  közösségi 

házát Csapon. 

A házasságokra, illetve a házaspárokra kértek áldást a Házasság hetét  vasárnap 

este megnyitó istentiszteleten a temesvár-belvárosi református templomban 

A házasságokra, illetve a házaspárokra kértek áldást a Házasság hetét  vasárnap este 

megnyitó istentiszteleten a temesvár-belvárosi református templomban. A Reformáció 500. 

évében azért imádkoztak, hogy Isten reformálja meg Igéjével és Szentlelkével házasságukat, 

családi életüket is. Az istentisztelet keretében a Mohácsról érkezett Kátoli Gábor és felesége 

Veronika tettek bizonyságot, Megtartó hűség címmel. Az idén kerek évfordulót ünneplő 

házaspárok emléklapot kaptak. 

 


