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Nyomtatott és online sajtó 
 

600 millió forintos kormányzati támogatással épül görögkatolikus központ 
Beregszászban 
2017. február 14. – kormany.hu, OrientPress 

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

fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa kedden 

munkalátogatáson járt Kárpátalján. A kormánybiztos megbeszélést folytatott a tervezett 

beregszászi magyar görögkatolikus központról Milan Šašikkal, a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye püspökével. Grezsa István hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya – a 

református és  a római katolikus egyházakhoz hasonlóan – stratégiai partnerként tekint a 

Kárpátaljai Görögkatolikus Egyházra, ezért 600 millió forinttal támogatja  a beregszászi 

magyar központ létrehozását. 

 

Tíz új határátkelő nyílik a román-magyar határon  
2017. február 14. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu 

Tíz új határátkelőt nyitnak meg alkalomszerűen a hét végétől a magyar-román 

határszakaszon - közölte az MTI-vel a román külügyminisztérium sajtóosztálya. Az MTI azt 

követően kereste meg kérdéseivel a román külügyi tárcát, hogy a Szatmár.ro portál és a 

Krónika napilap is a határrendészettől, illetve határ menti települések polgármestereitől az 

alkalmi határnyitások előkészületeiről értesült. Amint a román külügyi tárca közölte, olyan 

határátkelőkről van szó, amelyekhez az európai unió forrásait felhasználva, a határ menti 

együttműködési program keretében épültek meg az utak 2007 és 2013 között.  

 

Magyarországi segítséggel hoznak létre labdarúgó-akadémiát Munkácson 
2017. február 14. – mukachevo.net, Kárpátalja, Kárpátinfo, Kárpátinfo 

Munkács polgármestere, Andrij Baloga különböző együttműködési területekről tartott 

megbeszélést Dr. Grezsa Istvánnal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztossal – írja a mukachevo.net. 

Elsősorban a Munkácson létrehozandó labdarúgó-akadémiáról esett szó. „Magyarországi 

segítséggel létrehozunk Munkácson egy labdarúgó-akadémiát. Ez egy nagyon fontos projekt, 

melynek kivitelezése hamarosan megkezdődik” – jelentette ki Grezsa István. A megbeszélés 

során szó esett egy új iskola és egy új óvoda létrehozásáról a városban élő magyar nemzeti 

kisebbség számára. Ezenkívül tervben van egy II. Rákóczi Ferenc-emlékmúzeum kialakítása 

is. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/600-millio-forintos-kormanyzati-tamogatassal-epul-gorogkatolikus-kozpont-beregszaszban
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/600-millio-forintos-kormanyzati-tamogatassal-epul-gorogkatolikus-kozpont-beregszaszban
http://itthon.transindex.ro/?hir=45963
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/14/magyarorszagi-segitseggel-hoznak-letre-labdarugo-akademiat-munkacson
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Tőkés: együttérzünk a tüntetőkkel 
2017. február 14. – Krónika 

Az erdélyi magyarok együttéreznek és együtt tartanak a korrupciót legalizálni akaró kormány 

ellen tüntető román polgártársaikkal – jelentette ki Tőkés László európai parlamenti 

képviselő az Európai Parlament hétfő esti strasbourgi plenáris ülésén. A politikus megítélése 

szerint a bizalmi szavazáson részt vevő RMDSZ-es parlamenti képviselőknek is ugyanezt 

kellett volna kifejezésre juttatniuk szavazataikkal. „De úgy látszik, hogy ők még mindig 

inkább a korrupt kormánnyal, illetve kormánypártokkal, semmint a forradalmi idők nemzeti 

kiállását idéző tiltakozók százezreivel tartanak" – mutatott rá. 

 

Cáfolja Johannis kijelentéseit a Székely Nemzeti Tanács 
2017. február 14. – Krónika, maszol.ro 

Az Európa Tanács főtitkárához, Thorbjørn Jaglandhoz fordult levélben Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, melyben cáfolja Klaus Johannis államfőnek a sikeres 

interkulturális román modellre vonatkozó, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén 

elhangzott kijelentését. Izsák levelében összefoglalta mindazokat a jogsértéseket, a romániai 

magyarságot sújtó hátrányokat, amelyeket az Európa Tanács keretében működő monitoring 

eljárások említenek, a január 25-ei közgyűlésen elmondott államfői beszédből azonban 

kimaradtak. Az SZNT-közlemény szerint az államelnök megkerülte az egyenes választ, 

amikor Jokin Bildarratz Sorron baszk képviselő megkérdezte, együttműködik-e a magyar 

nemzeti identitás védelmét felvállaló szervezetekkel, például az SZNT-vel. 

 

Új igazgatója van a katolikus gimnáziumnak 
2017. február 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Átvehette kedden a Maros megyei tanfelügyelőségen a Római Katolikus Teológiai Gimnázium 

teljes igazgatói jogkörére vonatkozó kinevezését Székely Szilárd, az iskola tanára. A döntés 

azért rendkívül fontos, mert az intézmény aláírási joggal felruházott törvényes képviselője, 

Tamási Zsolt igazgató ellen vizsgálatot indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 

(DNA), és felfüggesztették tisztségéből, így szükség volt erre az adminisztratív lépésre az 

intézmény működésének biztosítása érdekében. „Kinevezésem ideiglenesen 60 napra szól, 

amely szükség esetén meghosszabbítható. Reméljük, mától beindul az iskolai adminisztráció, 

hiszen az igazgatókra vonatkozó teljes hatáskörrel rendelkezem, beleértve az aláírási jogot is” 

– tájékoztatta a Krónikát Székely Szilárd. 

 

„Előbb-utóbb” lesznek többnyelvű helységnévtáblák Kolozsváron 
2017. február 14. – Krónika 

Egyhamar nem reménykedhetnek a kolozsváriak többnyelvű helységnévtábla kihelyezésében: 

a megyei törvényszék alapfokon készül ítéletet hozni, eközben az RMDSZ-szel helyi szintű 

megállapodást kötött PNL megyei elnöke szerint az ügy „előbb-utóbb” rendeződik. Az 

RMDSZ és a PNL által tavaly nyáron kötött megyei és helyi megállapodásban az szerepelt, 

hogy háromnyelvű, román–magyar–német helységnévtáblákat helyeznek el Kolozsváron és a 
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http://www.kronika.ro/kulfold/tokes-egyutterzunk-a-tuntetokkel
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/cafolja-johannis-kijelenteseit-a-szekely-nemzeti-tanacs
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-igazgatoja-van-a-katolikus-gimnaziumnak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/belobb-utobbr-lesznek-tobbnyelvu-helysegnevtablak-kolozsvaron
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többi Kolozs megyei településen, ahol a két politikai alakulat alkot többséget a helyi 

önkormányzatban. 

 

Az EMNP szerint elfogadhatatlan a sepsiszentgyörgyi Kós Károly líceum 
beolvasztása 
2017. február 14. – transindex.ro 

Elfogadhatatlannak tartja az EMNP elnöksége, hogy Sepsiszentgyörgy városi tanácsa január 

25-i ülésén megszavazta a Kós Károly Szakképző Líceum beolvasztását a Puskás Tivadar 

Szakközépiskolába, megszüntetve ezzel az előbbi intézmény önálló működését a következő 

tanévtől kezdődően. Az EMNP a határozat visszavonására szólítja fel az önkormányzatot.  

 

Elutasították Bogdan Diaconu Trianon-törvénytervezetét  
2017. február 14. – transindex.ro, maszol.ro, MTI 

Végérvényesen elutasította a képviselőház február 14-én Bogdan Diaconu azon magyarellenes 

törvénytervezetét, amely a magyar elnyomás elleni harc és Trianon napjává nyilvánította 

volna június 4-ét. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője, alsóházi 

frakcióvezető-helyettese úgy értékelte, hogy a parlament demokratikus kötelességének tett 

ma eleget azáltal, hogy döntő házként leszavazta ezt a törvénytervezetet.  

 

Tamás Sándor: a kormány cserbenhagyta, mi támogatjuk az otthoni 
beteggondozást 
2017. február 14. – transindex.ro 

„Megduplázzuk a Kovászna Megye Tanácsa által létrehozott szociális pályázati alapot azért, 

hogy a Diakónia és Caritas létfontosságú munkáját megmentsük, hiszen a munkaügyi 

minisztérium egyik napról a másikra megvonta a támogatást a szociális szolgáltatást végző 

civil szervezetektől” - jelentette be Tamás Sándor, megyei tanácselnök azt követően, hogy 

egyeztetett a szervezetek képviselőivel. Idén Kovászna megye önkormányzata 800 ezer lejre 

duplázza az eddigi 400 ezer lejes szociális pályázati keretet, amelyből az említett szervezetek 

folytatni tudják az otthoni betegápolói tevékenységüket. A megyei költségvetés elfogadása 

után nyújthatják be pályázatukat a szociális szolgáltatásokat végző civil szervezetek. 

 

Lesz felkészült tanár és jó tankönyv az alternatív román tantervhez? 
2017. február 14. – maszol.ro 

Az elemi osztályokban már több éve nem anyanyelvként tanulják a románt a magyar 

gyermekek, mégsincs például a harmadikosok számára  tankönyv, a tanítók közül pedig 

nagyon kevés vett részt továbbképzéseken - mutatott rá a Maszolnak adott interjúban Kárp 

Ágnes. Az elemi osztályosok számára készített alternatív román tantervek egyik kidolgozója 

elmondta, a pedagógusok nem tanulják meg a tanítóképzőkben, sem az egyetemen annak 

módszertanát, hogyan kell nem anyanyelvként oktatni gyermekeink számára a román 

nyelvet. Fennáll a veszély, hogy a hamarosan elfogadásra kerülő 5-8. osztályosok tantervével 

kevés tanár tud megbirkózni - figyelmeztetett a marosvásárhelyi pedagógus. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45959
http://itthon.transindex.ro/?hir=45959
http://itthon.transindex.ro/?hir=45960
http://itthon.transindex.ro/?hir=45961
http://itthon.transindex.ro/?hir=45961
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76654-lesz-felkeszult-tanar-es-jo-tankonyv-az-alternativ-roman-tantervhez
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Elkészült a váradi egyetemi campus 
2017. február 14. – Krónika 

Február végén veszi teljesen birtokba új épületét a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, 

így a második félévet már itt kezdik a diákok és tanárok – számolt be a Krónikának Nyíri 

Enikő kommunikációs és PR-referens. Az új, négyszintes épületszárnyban tágas, világos 

termek és korszerű felszerelés várja a hallgatókat, akik számára közösségi teret is 

kialakítottak. 

 

Keverik a puliszkát 
2017. február 15. – Ágoston Balázs – Demokrata 

Lapzártakor még nem tudni, mi lesz a vége a romániai és erdélyi tüntetéssorozatnak, mely a 

hűtlen kezelést gyakorlatilag törvényesíteni szándékozó, a tiltakozások hatására később 

visszavont kormányrendelet miatt robbant ki. Romániában a geopolitikai folyamatokkal is 

összefüggő belpolitikai válság alakult ki, az ország diplomáciai mozgástere jelentősen szűkül. 

Magyar szempontból az a kérdés, milyen hatással lehet mindez erdélyi véreinkre. A kérdés a 

mi szempontunkból az, képes lesz-e az erdélyi magyarság végre olyan stabilitási tényezővé 

tenni az erdélyi magyarság ügyét, amely az új amerikai paradigmához alkalmazkodva 

számunkra kedvező megoldást hoz. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. február 15-i számában olvasható) 

 

Közös megegyezéssel várhatóan nem lesz központi alapiskola a közeljövőben 
Zoboralján 
2017. február 14. – hirek.sk 

A Nyitra és Vidéke Célalap a Rákóczi Szövetség Nyitra-vidéki szervezetével közösen tavaly 

kérdőíves felmérést készített a Nyitra-vidéki magyar tannyelvű iskolák vezetői körében, 

részben a térség központi magyar iskolája helyének megválasztása céljából. Annak 

végeredményéről, a várható kilátásokról, illetve a zoboralji alapiskolai beíratások előtti 

hangulatról Zilizi Zoltánnal, a célalap elnökével beszélgetett a hirek.sk. 

 

Az állam támogathatja a magyar bejárós gyerekek útiköltségét 
2017. február 14. – bumm.sk 

Az oktatási tárca törvénymódosító javaslata szerint az állam támogathatja azoknak a 

gyerekeknek az útiköltségét, akik utazásra kényszerülnek, hogy anyanyelvükön 

tanulhassanak. Jelenleg, ha a településen működik a szlovák alapiskola, ám a diák szeretne a 

nemzetiségi tannyelvű iskolába járni, nem térítik meg számára az útiköltséget. 

 

Épület-felújításba kezdett a Selye János Gimnázium 
2017. február 14. – bumm.sk 

2017. február 10-én elkezdődött a komáromi Selye János Gimnázium épülete egy részének 

felújítása, mely elsősorban a 20. század eleji épület belső homlokzatát érinti. A jelenleg folyó 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170213192259/Kozos-megegyezessel-varhatoan-nem-lesz-kozponti-alapiskola-a-kozeljovoben-Zoboraljan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170213192259/Kozos-megegyezessel-varhatoan-nem-lesz-kozponti-alapiskola-a-kozeljovoben-Zoboraljan.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/02/14/az-allam-tamogathatja-a-magyar-bejaros-gyerekek-utikoltseget
http://www.bumm.sk/regio/2017/02/14/epulet-felujitasba-kezdett-a-selye-janos-gimnazium
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felújítás az iskola épületét érintő teljes majdani rekonstrukció része, mely magába foglalja a 

nyílászárók cseréjét, díszítőelemek restaurálását, a homlokzat megtisztítását, a fűtésrendszer 

belső részének cseréjét, valamint a tornaterem épületének külső felújítását. 

 

A kormány előtt a Kisebbségi Alap 
2017. február 15. – Új Szó 

A kormány a február 22-i ülésén tárgyalja a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvényt, 

tájékoztatott Rigó Konrád kulturális államtitkár. „Tárcaközi egyeztetésen két hónap alatt 

közel 200 vitaanyag érkezett” – mondta Rigó. Szerinte veszélyben volt az alap 8 millió eurós 

éves támogatása is. „A tárcaközi egyeztetésben több alkalommal meg kellett védenünk a 

törvényt, de most már biztos a 8 milliós keret és a kulturális önrendelkezés is – állítja az 

államtitkár.  

Csáky-csörte a Híddal 
2017. február 15. – Új Szó 

Csáky a TASR hírügynökség webtelevíziójának nyilatkozott az MKP és a Híd esetleges megyei 

együttműködéséről. Bugár Béla, a Híd elnöke egyik korábbi kijelentésére, miszerint a 

közeledő megyei választásokat az együttműködés próbájaként fogja fel a két párt között, 

Csáky azt mondta, ezt butaságnak tartja. Bugár Béla, a Híd elnöke szerint Csáky Pál az utóbbi 

időben elszakadt a valóságtól, és kitart amellett, hogy a megyei választás lehet az MKP és a 

Híd együttműködésének tesztje. „Vegyük a Komáromi járást. Ha itt például nem sikerül 

megegyeznünk a komáromi MKP alapszervezet miatt, akkor már az egész megyében nem 

egyezünk meg. Így valószínűleg egymásnak feszül a két párt, jön az árulózás és a negatív 

emóciók. Ezek után pedig nem tudjuk majd meggyőzni a választókat, hogy jó döntés 

együttműködni a helyhatósági vagy a parlamenti választásokon” – mondta a pártelnök. 

 

A koalíciós partnerek sorra üdvözlik Vučić jelölését az elnöki posztra 
2017. február 14. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt koalíciós partnereinek többsége már nyilatkozott az államfőjelölt 

személye kapcsán, és egybehangzóan támogatják Aleksandar Vučićot a közelgő 

elnökválasztáson. Vučić a jelölt – ez volt az egyetlen racionális és logikus döntés – üdvözölte a 

Szerb Haladó Párt szavazásának eredményét Ivica Dačić. A Szerbiai Szocialista Párt vezetője 

és jelenlegi külügyminiszter szerint Aleksandar Vučić személye garantálja Szerbia számára a 

politikai stabilitást az elkövetkező időszakban. 

 

Vučić nem zárja ki a parlamenti választások lehetőségét 
2017. február 14. – Magyar Szó 

Államfővé választanak vagy sem, nem leszek többé miniszterelnök – fogalmazott Aleksandar 

Vučić kormányfő ma este a Szerbiai Rádió és Televízió műsorában. Azt is hozzáfűzte, hogy a 

Szerb Haladó Párt elnöki tisztségéért sem jelölteti magát a párt következő közgyűlésén. Vučić 

elmondta, hogy nem zárja ki a parlamenti választások lehetőségét sem az elnökválasztással 
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egyidőben, és kiemelte, hogy erről hamarosan dönteni fognak. A miniszterelnök kifejtette, 

hogy azért indul a választáson, mert Szerbia számára biztosítani szeretné a folyamatos 

stabilitást. Hozzátette, hogy mégis őt indítja a párt az elnökválasztáson, mivel úgy ítélték 

meg, hogy így több esélyük van azokkal szemben, akik összefogtak ellenük. 

 

Rendkívüli ülést tartott a szabadkai VKT 
2017. február 14. – Pannon RTV 

Rendkívüli ülést tartott a szabadkai Városi Képviselő-testület. Az ülés elején a képviselők egy 

perces néma csenddel adóztak elhunyt képviselőtársuk, Slavko Parać emléke előtt. A 

szabadkai Városi Képviselő-testület keddi ülésén három napirendi pont szerepelt. A 

kommunális rendről, a helyi utakról és az utcákról valamint a város területén történő 

hirdetések szabályozásáról hoztak határozatot. Januárban ugyanis elfogadták a hirdetésekre 

vonatkozó törvény új előírásait. A most elfogadott határozatok a helyi utakon és az utcákban 

elhelyezett reklámfelületekre vonatkoznak. 

 

Digitalizálják a Magyar Szó lapszámait 
2017. február 14. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Digitális formában hamarosan elérhető lesz az összes eddig megjelent Magyar Szó. A 

hatalmas munkát a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vállalta fel. Vajdaság első magyar 

nyelvű napilapja Szabad Vajdaság néven jelent meg 1944 karácsonyára. Egy évvel később 

névváltoztatással született a Magyar Szó. A digitalizálásnak köszönhetően a keresési 

folyamatok lerövidülnek, és a hatalmas adattár könnyedén hozzáférhetővé válik mindenki 

számára anélkül, hogy a papír tönkremenne. 

 

Elfogadhatatlan a nyelvi kisebbségek jogainak szűkítése! 
2017. február 14. – Kárpátalja, karpatalja.ma, Magyar Hírlap 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő az Európai Parlament tegnap esti plenáris ülésén az 

Ukrajnában zajló negatív eseményekre hívta fel a figyelmet. A néppárti politikus sajnálatát 

fejezte ki a kiújuló kelet-ukrajnai harcok miatt, melyben tovább nőtt az áldozatok száma és 

ártatlan civilek váltak földönfutóvá. A valós problémák orvoslása helyett azonban a kijevi 

politikai elit egy része újabb konfliktusokat szít azáltal, hogy az országban élő nemzetiségek 

jogainak diszkriminatív szűkítésén dolgozik. 

 

Nyílt ülést tartott a KMVSZ és a VOSZ 
2017. február 14. – Kárpátalja 

A közös célok megfogalmazása és az együttműködés, valamint a kapcsolat szorosabbra fűzése 

volt a cél a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a magyarországi Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége vezetőségének a II. Rákóczi Ferenc Főiskola épületében 

február 10-én tartott nyílt ülésén. Az összejövetelen Virág László, a KMVSZ elnöke elmondta, 

hogy már a tavalyi évben aláírásra került a két szervezet között egy együttműködési 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=314178
http://pannonrtv.com/web2/?p=314244
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/14/elfogadhatatlan-nyelvi-kisebbsegek-jogainak-szukitese
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/14/nyilt-ulest-tartott-kmvsz-es-vosz
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nyilatkozat. S most látták idejét annak, hogy a tettek mezejére lépjenek. A két szervezet 

szeretné összehangolni közös programjait, valamint további közös rendezvényeket életre 

hívni. 

 

Gasztronómiai fesztivállá alakult a böllérverseny 
2017. február 14. – Kárpátalja 

Február 11-én sorozatban tizenegyedik alkalommal szervezték meg a beregszászi járási 

Mezőgecsében a nemzetközi böllérversenyt, amelyre ezúttal tizenegy csapat nevezett be, 

bemutatva a sertésből készült hagyományos ételek sokaságát. A rendezvényt hivatalosan 

Mester András, Mezőgecse polgármestere nyitotta meg. Brenzovics László KMKSZ-elnök 

köszöntőbeszédében hangsúlyozta: „Nagyon fontos kultúránk, hagyományaink megőrzése, 

ehhez a néptáncok és népdalok mellett a hagyományos ételek és italok is hozzátartoznak.” A 

rendezvényen részt vett, többek között, Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal elnöke és dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa is. 

 

Pénteken nyílik a Lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet 
irodája 
2017. február 14. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézetet azon célból alapította meg a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, hogy gondoskodjon a 

gazdaság fejlődésének ösztönzéséről. Az intézet a héten, pénteken nyitja meg irodáját, hogy 

segítséget nyújtson mindazoknak, akik a magyar kormány által biztosított 500 millió forint 

anyagi támogatás megpályázása mellett döntenek. Bukovec Éva Horváth Józseffel, az intézet 

igazgatójával beszélget. 

 

14. magyar bál Felsőpulyán 
2017. február 14. – volksgruppen.orf.at 

Felsőpulya bálra készül a Középburgenlandi Magyar Kulturális Egyesület jóvoltából. A 

Domschitz vendéglőben ünneplendő Magyar Bálra több mint száz látogatót várnak, nem csak 

a környékről. A felsőpulyai Farsangi Magyar Bál több évtizedes tradícióra tekint vissza. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/02/14/gasztronomiai-fesztivalla-alakult-bollerverseny
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174454961
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174454961
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2825745/
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2017. február 13. – Kossuth Rádió 

Idén 21. alkalommal rendezik meg a Csángó Bált 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarokért Szövetség idén 21. 

alkalommal rendezi meg a Csángó Bált szombaton este Budapesten. Fővédnöke Áder János 

köztársasági elnök lesz, a megnyitó beszédet Kövér László, az Országgyűlés elnöke tartja. A 

szervező, Pro Minoritate Alapítvány és a bál alapítója, Németh Zsolt, a Parlament Külügyi 

Bizottságának elnöke, a rendezvény ajánlása előtt a Kárpát-medencei magyar kisebbséget 

érintő aktuális kérdésekről, tájékoztatta műsorunkat.  

Az UNESCO várólistájára javasolta a székelykaput az RMDSZ 

Az UNESCO várólistájára javasolta a székelykaput az RMDSZ, a dokumentáció benyújtása 

óta azonban gyakorlatilag nem történt semmi. Az UNESCO-s védettségig még nagyon hosszú 

az út, már a várólista összeállítása is teljesen átláthatatlanul zajlott. Hegedüs Csillát, az 

RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

Kolibri Családokért Egyesület: Nem igaz az a közhiedelem, hogy a nehéz 

gazdasági helyzetben felelőtlenség több gyermeket vállalni 

Nem igaz az a közhiedelem, hogy a nehéz gazdasági helyzetben felelőtlenség több gyermeket 

vállalni – mondják a Kolibri a Családokért Egyesület tagjai. A szervezet több kistelepülés, 

Palics, Királyhalom, Nosza, Ludas és Hajdújárás családjait fogja össze. Tavaly május óta 

tagjai a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének is. A Házasság hete alkalmából 

több rendezvényen is képviselik többed magukkal a Délvidékieket. Elsőként Gajda Nórát, a 

szervezet elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége új folyóiratot jelentetett meg 

Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége új folyóiratot jelentetett meg. "Magyarörmény élő 

örökség" címmel ez az erdélyi örménymagyarok első folyóirata, amelynek csíkszeredai 

bemutatóján főszerkesztőjével, Puskás Attilával készült a Határok nélkül tudósítójának 

beszélgetése. 

Idén is megrendezték a mezőgecsei böllérfesztivált 

Újra megrendezték a kárpátaljai magyarság egyik legnagyobb fesztiválját Mezőgecsei 

Nemzetközi Böllérversenyt. A szervezők célja a hagyományőrzés mellett a vidék turisztikai 

életének fellendítése. A mezőgecsei böllérfesztivál nem csak a kárpátaljai magyarok, de az 

egész megye egyik legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvényének számít.  

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-14_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-14_18:30:00&ch=mr1
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Jövőre ünnepli 10 éves jubileumát a hajdújárási Lurkóház 

Jövőre ünnepli 10 éves jubileumát a hajdújárási Lurkóház. Szegény sorsú gyerekek kapnak itt 

ellátást és oktatási felzárkóztatást. Az intézménynek hála, sok fiatal középiskolába tudott 

iratkozni és szakmát tanulhatott az elmúlt években. Elsőként Kovács Sebestyén Gyöngyit, a 

Lurkóház felelősét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 


