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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér: az identitás olyan, mint a szabadság 
2017. február 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Erdély.ma, Magyar Hírlap, 

PestiSrácok, Székelyhon.ro, Magyar Nemzet 

Az identitás olyan, mint a szabadság, senkinek nem lesz több belőle, ha elveszi a másét - 

mondta az Országgyűlés elnöke a XXI. Csángó bálon szombat este. Kövér László felidézte az 

erdélyi barcasági, hétfalusi csángóknál tett látogatását, kiemelve: napjainkban minden 

európai embert fenyeget az a veszély, hogy hontalanná válik európai szülőföldjén, ezért a 

csángó magyar sors – „a moldvai, a gyimesi vagy a hétfalusi csángó testvéreink sorsa” – 

mélyen európai sors is. Az Országgyűlés elnöke szerint így van ez akkor is, ha „sok európai 

polgártársunk” minderről még nem tud, vagy nem akar tudomást venni. Az európai 

embereknek ugyanis napjainkban kell szembesülniük azzal a veszéllyel, amellyel a csángó 

magyarok több mint egy évszázada kénytelenek farkasszemet nézni: az identitásuk 

mesterséges és erőszakos megváltoztatásának veszélyével, hogy minél biztosabban 

alávethetők, uralhatók és kifoszthatók legyenek – fejtette ki Kövér László. 

 

Potápi: Szent László öröksége a magyarság megerősítésére is kötelez 
2017. február 17. – MTI, Magyar Idők, Magyar Demokrata, Vajdaság.ma, Felvidék.ma, 

Gondola.hu, Kormany.hu, Krónika, Magyar Kurír 

A Kárpát-medencei magyarság megerősítésére és a közép-európai országok szoros 

együttműködésén alapuló sorsközösség vállalására kötelez ma Szent László öröksége – 

hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Győrben, a Szent László-év 

központi megnyitóján, a városházán. Potápi Árpád János kiemelte: a nemzetpolitikai célokkal 

összhangban soha nem látott mértékű támogatást tudott adni a kormány 2010 óta a Kárpát-

medencei magyaroknak. Sorra hirdette meg a pályázatokat, többet ezek közül emelt 

összeggel. A következő hónapokban külhoni óvodafejlesztési programot hirdetnek meg és 

folytatódik a testvértelepülési pályázat is – sorolta. Hozzátette: a lengyelek, a csehek, a 

szlovákok, a szlovénok, a horvátok, a szerbek és a magyarok egymásra utaltságát még 

hangsúlyosabbá teszi a keresztény Európa megőrzése és az annak érdekében kifejtett munka. 

Szent László alakja olyan szimbólum, amelyet a közép-európaiság és a visegrádi országok 

tekintetében is használhatunk, mert ha rajta akarunk maradni a kontinens térképén 

évszázadok múlva is, akkor ezeket a barátságokat ápolni kell – mondta. 

 

A család, a tanárok és a politika felelőssége a gyermekek tehetségének 
előhívása 
2017. február 17. – MTI, gondola.hu, pestisracok.hu, Felvidék.ma, Magyar Demokrata, hir.ma 

Nincs tehetségtelen ember, csak tehetségtelen politika van, amelyik nem képes olyan 

helyzeteket teremteni, hogy kibontakozhasson a tehetség - mondta Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke szombaton Budapesten a Kárpát-medencei Családszervezetek 
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http://www.hirado.hu/2017/02/18/kover-az-identitas-olyan-mint-a-szabadsag
http://magyaridok.hu/belfold/potapi-szent-laszlo-oroksege-magyarsag-megerositesere-kotelez-1420522/
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Szövetsége által szervezett családi napon. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a rendezvényen mondott beszédében arra hívta fel a figyelmet: a családok a 

magyar nemzet alapját és tartópilléreit jelentik, az identitás megőrzésében és az anyanyelv 

megtartásában a legnagyobb szerepet vállalják. Az elmúlt csaknem hét évben gyökeres 

fordulatot hajtottak végre a nemzetpolitikában - emelte ki Szilágyi Péter. Hangsúlyozta, hogy 

egyre nagyobb figyelmet fordítanak a határon túli magyarságra, ez abban is megmutatkozik, 

hogy minden évben növelik a támogatásukra fordítható összeget. 

 

Hatvan kopjafa az 1956-os forradalom évfordulójára 
2017. február 19. – szekelyhon.ro, Krónika, kormany.hu 

Hatvan kopjafából álló kompozíciót avattak szombaton a sepsiszentgyörgyi unitárius 

templomban, az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére rendezett emlékünnepségen. 

A kompozíciót Balázs Antal fafaragóművész készítette. A kopjafákat Grezsa István a magyar 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa avatta fel. A sepsiszentgyörgyi 

Unitárius Egyházközség által szervezett rendezvényen hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 

eseményei egyformán érintették Budapestet és Székelyföldet, hiszen Romániában a 

forradalom később ürügyül szolgált olyan intézkedések bevezetéséhez, melyek 

nagymértékben megnehezítették a magyar kisebbség életét. 

 

A jövő a mai magyaroktól függ 
2017. február 19. – szekelyhon.ro, Határok Nélkül 

Születésének 460. évfordulóján színvonalas ünnepségsorozattal tisztelgett Nyárádszereda 

Bocskai István emléke előtt, akit a székelyek ebben a kisvárosban választottak 

fejedelmükké1605. február 21-én. A rendezvénysorozat vasárnap délelőtt a főtéri református 

templomban ünnepi istentisztelettel folytatódott, amelynek keretében a Bocskai Dalkar 

műsorral tisztelgett a fejedelem emléke előtt. Az ünnepség díszvendége, dr. Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

üdvözletét is hozta, és arra kereste a választ, hogy megtartottuk-e Bocskai testamentumát, „a 

szép egyezséget, atyafiúi szeretetet”. 2010-ben közjogi nemzetegyesítésre került sor, mára 

920 ezer határon kívüli magyar kapott magyar állampolgárságot. De „egyezség” van az erdélyi 

és magyarországiak között abban is, ami az önigazgatást, autonómiát illeti, hogy egy közösség 

szabadon dönthesse el, mikor milyen zászlót tesz ki és hová, hogy gyerekét milyen iskolában 

taníttatja, identitását hogyan őrzi, használja. 

 

A család fontosságát hangsúlyozták határon túli magyar vezetők 
2017. február 17. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, karpatalja.ma 

A család fontosságát emelték ki határon túli magyar vezetők a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége által Családban élni és magyarnak maradni a szülőföldön 

címmel szervezett konferencián, szombaton az Országházban. Biró Zsolt, a romániai Magyar 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/hatvan-kopjafa-az-1956-os-forradalom-evfordulojara
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-jovo-a-mai-magyaroktol-fugg
http://magyaridok.hu/belfold/csalad-fontossagat-hangsulyoztak-hataron-tuli-magyar-vezetok-1422817/
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Polgári Párt elnöke kiemelte: a globalizálódó világ kihívásai kikezdik a hagyományos székely 

családmodellt, így nem kis felelőssége van annak, aki kapcsolatba kerül a családpolitikával, 

sőt mindenkire komoly felelősség hárul. Szabó Ödön, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) frakcióvezető-helyettese előadásában rámutatott: ahhoz, hogy a 

magyarság kisebbségi helyzetben megmaradhasson, jogbiztonság, gazdasági és kisebbségi 

biztonság szükséges, Romániában pedig mind a hárommal vannak gondok. 

 

Megalkuvással vádolja az RMDSZ-t és az MPP-t Tőkés autonómiaügyben 
2017. február 17. – Krónika 

A székelyföldi önrendelkezés napirendre tűzésének folyamatos halogatásával vádolja az 

RMDSZ-t és annak politikai szövetségesét, a Magyar Polgári Pártot (MPP) Tőkés László 

európai parlamenti képviselő. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke strasbourgi 

keltezésű nyilatkozatában elmarasztalta a két politikai alakulatot amiatt, hogy tartózkodott a 

balliberális román kormány ellen beterjesztett ellenzéki bizalmatlansági indítvány parlamenti 

szavazása során. „Márpedig az erdélyi magyarok »jó lelkiismerete« 1989 óta azt diktálja, hogy 

ne vállaljunk közösséget egy bűnös rezsim hordozóival, azokkal, akik a törvényesség 

látszatának örve alatt Románia egész népét és – benne – magyarságunkat egyaránt kifosztják. 

Az erdélyi magyarok parlamenti képviseletének nem a kormány, hanem a jogosan tüntető 

százezrek oldalán lett volna a helye” – állapítja meg Tőkés. 

 

Péter Ferenc az egyetlen jelentkező a Maros megyei RMDSZ elnöki tisztségére  
2017. február 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Február 24-én, 15 órától tartja tisztújító küldöttgyűlését a Maros megyei RMDSZ. Az elnöki 

tisztségre Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke nyújtotta be pályázati dossziéját. 

„Célegyenesben van a megyei tisztújító küldöttgyűlés megszervezése. A megyei szervezet 

Területi Állandó Tanácsa által elfogadott jelölési szabályzatban megjelölt határidőig, azaz 

február 15-ig egyetlen pályázat érkezett. A jelölés eleget tesz a jelölési szabályzatban előírt 

feltételnek, így az Állandó Tanács elfogadta Péter Ferenc jelentkezését” – ismertette Kovács 

Levente, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöke.  

 

Shhaideh: nem vetették el a régiósítás tervét, de előbb alkotmánymódosítás 
kell  
2017. február 17. – transindex.ro 

A régiósítás tervét nem vetették el, de gyakorlatba ültetéséhez alkotmánymódosításra van 

szükség, mondta pénteken Piteşti-en Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes. A regionális 

fejlesztési, közigazgatási és európai alapokért felelős tárcát vezető Shhaideh 

sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: a regionalizációhoz szükséges legfontosabb módosítást 

az ország alaptörvényén kell eszközölni. Hozzátette: a minisztériumok és a hozzájuk tartozó 

ügynökségek területi kirendeltségeinek átszervezése nem hozható összefüggésbe a régiósítás 

tervezetével.  
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Átment a képviselőház emberi jogi bizottságán az egészségügyben magyar 

nyelvhasználatot biztosító törvénytervezet  

2017. február 17. – transindex.ro, Krónika 

Pozitív véleményezést kapott a képviselőház emberjogi bizottságában szerdán egy olyan 

RMDSZ-es kezdeményezés, ami a magyar nyelv használatával kapcsolatos az egészségügyben 

és a szociális intézményekben – számolt be sajtótájékoztatóján Benkő Erika parlamenti 

képviselő. Két törvény, az egészségügyi, valamint a szociális ellátási törvény módosításáról 

van szó, amelyek előírnák azt, hogy azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 

meghaladja a 20%-ot, vagy pedig a magyar nyelvet beszélők száma túllépi az 5000 főt, ott 

biztosítani kell a magyar nyelvet beszélő személyzetet az egészségügyi és szociális 

intézményekben - idézi az RMDSZ közleménye.  

 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének póttagja lett Benkő Erika  
2017. február 17. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének póttagja lett Benkő Erika - közölte az RMDSZ. 

A póttag feladata, hogy a Közgyűlés bizottsági munkáiban részt vegyen, segítse az állandó tag, 

jelen esetben Korodi Attila munkáját. „Nagyon örülök ennek a nevesítésnek, mert azt 

gondolom, hogy az Európa Tanács az egyik olyan nemzetközi intézmény, ahol érdemben lehet 

foglalkozni a kisebbségi ügyekkel, és Korodi Attilával közösen a továbbiakban lesz 

lehetőségünk e téren a közösségünk érdekében dolgozni” — jelentett ki Benkő.  

 

Horváth Anna az RMDSZ Belső-erdélyi Önkormányzati Tanácsának új elnöke 
2017. február 17. – maszol.ro, transindex.ro 

Horváth Annát választotta elnökének pénteki újraalakuló ülésén az RMDSZ Kolozs, 

Beszterce-Naszód, Fehér, Brassó, Hunyad, Szeben és Krassó-Szörény megyei önkormányzati 

küldötteit tömörítő Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács. „Nekünk nem szabad egyik vagy 

másik oldal utánfutójává válnunk, nekünk mindig olyan demokratikus alapértékeket kell 

képviselni, amelyek hiányában veszélybe kerülhet egy kisebbségi közösség, veszélybe kerülhet 

a jogállam. Nem lesz egyszerű feladat, de ez a helyes döntés” – hangsúlyozta a kolozsvári 

ülésen tartott politikai tájékoztatójában Kelemen Hunor. „Ez a testület annyira lesz hasznos, 

amennyire mi azzá tesszük, amennyire mi fel tudjuk tölteni tartalommal a működését”  ̶ 

fogalmazott Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke az alakuló ülésen. Szerinte az 

RMDSZ önkormányzati munkatársainak a mindennapi ügyvitel mellett a politikai 

felelősségvállalás is feladatuk kell legyen. „Ma már az emberek nemcsak azt várják el 

önkormányzati vezetőinktől, hogy jó településgazdák legyenek, hanem jó közösségi vezérek 

is. Ebből pedig más típusú felelősség is származik” ̶  mondta.     

 

Székely Szilárd: várjuk a tanfelügyelőség lépéseit 
2017. február 17. – maszol.ro 

Rengeteg az adminisztrációs tennivaló: a tanárok december 16-án kaptak legutóbb fizetést, 

igazolásokat kell kitölteni és aláírni, diákoknak, gyereknevelési szabadságon levő 
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pedagógusoknak – sorolta a Maszolnak a tennivalóit Székely Szilárd, akit a tanfelügyelőség 

ideiglenesen megbízott a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatói 

teendőinek az ellátásával. 

 

Bizakodással várják az új román tankönyvet 
2017. február 17. – Nyugati Jelen 

A tervek és remények szerint a 2017/2018-as tanévben ötödik osztályt kezdő diákok lesznek a 

haszonélvezői annak az új speciális tantervnek, amely előírná, hogy a magyar anyanyelvű V–

VIII. osztályos diákok a román nyelvet a számukra készült tankönyvből, idegen nyelvként, 

leginkább a kommunikációra fókuszálva tanulhassák. 

 

Hogy érzi magát az RMDSZ-frakcióban? Biró Zsolt MPP-elnököt kérdezték 
2017. február 17. – maszol.ro 

Eddig nem volt olyan kérdés, amit az RMDSZ-től eltérően ítélt volna meg, és nem látja 

akadálya annak, hogy az MPP elképzeléseinek érvényt tudjon szerezni a frakcióban. Biró 

Zsoltot, a Magyar Polgári Párt egy hete újraválasztott elnökét aktuálpolitikai kérdésekről is 

faggatták. 

 

Több pénz jut erdélyi útjavításokra 
2017. február 18. – Krónika 

A 2016-os évhez képest idén átlagban 2 millió lejjel több pénzt kapnak útjavítási 

munkálatokra a magyarlakta megyék – mutat rá közleményében az RMDSZ. Bihar megye 11,1 

millió lejt, Szatmár 10,4 millió lejt, Maros 10,4 millió lejt, Hargita 10,8 millió lejt, Kovászna 

9,6 millió lejt, Brassó 9,4 millió lejt, Kolozs 10,4 millió lejt, Szilágy megye pedig 10,7 millió 

lejt kap megyei és községi útjainak javítására idén – közölte Cseke Attila Bihar megyei 

parlamenti képviselő. 

 

Örülnek a magyar oldalon is a tíz új határátkelő megnyitásának 
2017. február 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Tíz új határátkelőt nyitnak meg alkalomszerűen a hétvégétől a magyar–román 

határszakaszon. Az intézkedést a tervek szerint a forgalom függvényében, három hét múlva 

értékelik. Az érintett települések kisebb-nagyobb ünnepségekkel készülnek a határnyitásra, 

melytől főként gazdasági kapcsolataik fellendülését remélik. 

 

Kelemen: csak a tiszta közéletért tüntetőkkel tudunk egyetérteni  
2017. február 18. – transindex.ro 

Nekünk nem szabad egyik vagy másik oldal utánfutójává válnunk, nekünk mindig olyan 

demokratikus alapértékeket kell képviselni, amelyek hiányában veszélybe kerülhet egy 

kisebbségi közösség, veszélybe kerülhet a jogállam. Nem lesz egyszerű feladat, de ez a helyes 

döntés - hangsúlyozta pénteken az RMDSZ közleménye szerint politikai tájékoztatójában 

Kelemen Hunor, a Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács alakuló ülésén, amelyen az RMDSZ 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/bizakodassal_varjak_az_uj_roman_tankonyvet.php
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Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Brassó, Hunyad, Szeben és Krassó-Szörény megyei 

önkormányzati küldöttei elnöküknek választották Horváth Annát.  

 

Magyar igazgató került a koronkai iskola élére 
2017. február 19. – maszol.ro 

Eredményesnek bizonyult a koronkai szülők tiltakozása, akik azt kérték a Maros megyei 

tanfelügyelőségtől, vegye figyelembe, hogy iskolájukba többségében magyar gyerekek 

tanulnak és az alkotmányt és törvényt tiszteletben tartva, nevezzen ki magyar igazgatót az 

intézmény élére. A Tholdalagi Mihály Általános Iskola szülői bizottsága közleményt adott ki 

arról, hogy a helyzet megoldódott, Maria Kozak, Maros megyefőtanfelügyelője kinevezte az 

iskola élére Kovács Emmát, köztiszteletnek örvendő, a helyi közösség alapos ismeretével 

rendelkező tanárnőt. 

 

Székely termék védjegy: kötelező a Hargita megyén kívüli termelőknek 
2017. február 19. – szekelyhon.ro 

Műbalhénak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a csíkszeredai 

Hagyományos és Helyi Termékek Vásáráról eltanácsolt háromszéki termelő esetéről szóló 

sajtóhíreket. Az érintett termelő szombaton Csíkszeredába érkezett, és a tanácselnökkel 

tisztázta a felvetődött kérdéseket. Kijelentette, többé nem vesz részt a vásáron. 

 

MKP: Helyenként a közösség közönye ellenére kell a magyarságot 
„megmenteni“ 
2017. február 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az MKP a tárcaközi egyeztetésre bocsátott, az általános és középiskolák, oktatási intézmények 

finanszírozásáról szóló, 597/2003–as törvény módosítási javaslata kapcsán nyilatkozatában 

leszögezte: a javaslat legnagyobb erénye, hogy a magyar iskolák szempontjából semmi 

húsbavágó változást nem irányoz elő. „Ennek tulajdonképpen örülnünk kell, hisz az ősz 

folyamán Damoklész kardjaként lebegett a fejünk felett annak lehetősége, hogy megszűnik 

a 250 fő alatti iskolák kompenzációs támogatása. Ez az elképzelés felgyorsította volna az 

anyagi nehézségekkel küszködő kisebb létszámú iskolák végveszélybe sodródását. Akkor az 

MKP is kifejezte aggodalmát a törvénymódosítás kapcsán, s a társadalmi vita során 

javaslatainkat megküldtük a minisztériumba is” – írta az MKP. 

 

Petőfi Sándor szobrot kap Komáromban 
2017. február 17. – Felvidék Ma 

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és a dél-komáromi Endresz Csoport 

kezdeményezésére szobrot állítanak Petőfi Sándornak a városban, az egykori Steiner Gábor-

szobor helyén, a Petőfi utcában. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76874-magyar-igazgato-kerult-a-koronkai-iskola-elere
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekely-termek-vedjegy-kotelezo-a-hargita-megyen-kivuli-termeloknek
http://www.bumm.sk/belfold/2017/02/17/mkp-helyenkent-akozosseg-kozonye-ellenere-kell-amagyarsagot-megmenteni
http://www.bumm.sk/belfold/2017/02/17/mkp-helyenkent-akozosseg-kozonye-ellenere-kell-amagyarsagot-megmenteni
http://felvidek.ma/2017/02/petofi-sandor-szobrot-kap-komaromban/
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Farkas Iván: a párkányi hulladékégető félresiklott ügye 
2017. február 17. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Párkányi Hulladék-felhasználási és Újrahasznosítási Központ ügye kapcsán Farkas Iván, 

Muzsla polgármestere, az MKP alelnöke úgy véli, aggasztó a téma kezelése, eltitkolása a 

közvélemény és a választott tisztségviselők előtt. Közölte: mivel az illetékesek nem kérték ki a 

lakosság véleményét, petíció kezdeményezésével ők teszik ezt meg. 

 

A megyei választásokról tárgyaltak az MKP és a Most-Híd vezetői 
2017. február 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd székházában tárgyaltak pénteken az MKP és a Híd vezetői. Menyhárt József és 

Bugár Béla a másfél órás tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón egyetértettek abban, hogy a 

megbeszélés egy hosszabb folyamat első lépése volt. A pártvezetők az együttműködés 

lehetőségéről, és az őszi megyei választásokról egyeztettek. Két kérdésben született 

megegyezés a pártok között. Egyrészt a megyei választásokon való együttműködés konkrét 

lehetőségeiről a pártok regionális szervezetei fognak egyeztetni, másrészt a két párt nem indít 

egymás ellen megyeelnök jelölteket. A Magyar Közösség Pártja elnöke szerint fontos lépést 

tettek meg a felvidéki magyarság megyei képviseletének megerősítése érdekében. 

„Megnemtámadási szerződést” is kötött egymással a két párt; a delegációk abban egyeztek 

meg, hogy nem indítanak egymás ellen lejárató kampányokat. Ha ilyen mégis lenne, akkor az 

adott párt vezetőjének kell ezt „rendbe tennie”. 

 

Párkányban folytatódik az MKP aláírásgyűjtése a hulladékégető ellen 
2017. február 18. – hirek.sk 

Gyűlnek az aláírások Párkányban. A Magyar Közösség Pártja határozott tiltakozását fejezi ki a 

Párkány város területére tervezett hulladék-felhasználási és újrahasznosítási üzem 

megépítése ellen. Aki eddig még nem írta alá, de szeretné támogatni a petíciót, hétfőn még 

megteheti. 

 

Határátkelőhelyeket létesítenek Gömörben 
2017. február 18. – Felvidék Ma 

Naprágy-Kelemér, Susa (Ózd városrésze)-Jéne, vagy Rimaszécs települések között 

hamarosan határátkelőhelyek létesülnek a magyar kormány támogatásával. Egyéb forrásból 

Péterfala és Domaháza határrész felújítását is tervezik – mondta el Rigó László, 

Besztercebánya megyei képviselő. „Sajnos uniós forrásokból megyei szinten az 

elképzeléseinket nem tudjuk megvalósítani, mert a megye nem pályázhat. Ugyanakkor a 

magyar kormány ígéretet tett rá, hogy igyekszik olyan pénzforrásokat biztosítani, hogy 

legalább két határátkelőhelyet megépítsenek” – mondta Rigó László. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170217112322/Farkas-Ivan-a-parkanyi-hulladekegeto-felresiklott-ugye.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170218003440/A-megyei-valasztasokrol-targyaltak-az-MKP-es-a-Most-Hid-vezetoi.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170218111747/Parkanyban-folytatodik-az-MKP-alairasgyujtese-a-hulladekegeto-ellen.html
http://felvidek.ma/2017/02/hataratkelohelyeket-letesitenek-gomorben/
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Danko továbbra is azzal fenyeget, hogy kilép a koalícióból 
2017. február 19. – hirek.sk, Új Szó 

Andrej Danko, az SNS elnöke a TA3 hírtelevízió vasárnapi közéleti műsorában azt mondta: ha 

nem lesz rend az energetika terén, ő inkább távozik a koalícióból. Egyúttal bejelentette, 

amennyiben az Árszabályozási Hivatal volt elnöke, Jozef Holjenčík nem jelentette volna be 

lemondását, ő az ellenzékkel együttműködve kész volt lemondásra felszólítani. 

 

Bugár: Nem csak a megyei választások a tét 
2017. február 20. – Új Szó 

„Ez egy szükséges politikai tárgyalás első fordulója volt. Már egy éve meghívtuk az MKP 

vezetését, ennek ellenére csak most került rá sor. Megegyeztünk abban, hogy amenynyiben 

tényleg kölcsönös az együttműködési szándék, akkor lejárató kampányt egyik párt sem indít a 

másik ellen. A tárgyaláson is elmondtam: ha együtt akarunk működni, de a másik párt egyes 

képviselői állandó támadásokat folytatnak, akkor az együttműködés sikertelen lesz. 

Amennyiben ezt betartja az MKP, akkor el lehet mondani, hogy van egy kis előrelépés. Azt is 

elmondtuk, hogy stabil partnerre van szükség. A nagypolitikában is látszik, hogy amennyiben 

a partner instabil, nem sokat lehet elérni. Amiben megegyezünk, azt be is kell tartani. Azt 

szerettük volna elérni, hogy ne legyen régió, ahol egymás ellen kampányol a két párt, mert az 

rá fogja nyomni a bélyegét a választásokra. Ezért lenne nagyon veszélyes helyzet, ha például 

valamelyik megyében csak a megyeelnökjelöltben sikerülne megegyezni, a képviselőlista nem 

lenne közös” – nyilatkozta az Új Szónak Bugár Béla, a Híd elnöke. 

 

Menyhárt: 2017 a következő évtized próbája lesz 
2017. február 20. – Új Szó 

„Hét év „hidegháborús” viszonya után egyik pillanatról a másikra nem fogják szeretni 

egymást azok, akik eddig kritizálták a másik felet, vagy dobálták rá a sarat. Ez egy adokkapok 

viszony volt, és egyik fél sem maradt adós. A 2017-es év a következő évtized próbája lesz, nem 

csak a 2020-as választásoké. Most kell jó eredményt elérni, utána tudunk lépésről lépésre 

tovább építkezni. S itt nem csupán az MKP–Híd szembenállásról van szó, hanem az egész 

társadalom megosztottságáról” – nyilatkoza Menyhárt József, az MKP elnöke az Új Szónak. 

 

Március 2-ig kiírják a köztársasági elnökválasztást 
2017. február 17. – Pannon RTV 

Legkésőbb március másodikáig ki kell írni a köztársasági elnökválasztást Szerbiában. Ez a 

dátum a jelenlegi államfő mandátumának lejárta előtti 90. nap. Amennyiben időközben 

lemond a köztársasági elnök, akkor a lemondás napjától számított 90 napon belül meg kell 

tartani a voksolást. A köztársasági elnökválasztás kiírásától a választás megtartásáig 30-tól 60 

nap telhet el. Amennyiben egyidejűleg parlamenti választásokra is sor kerülne az országban, 

akkor a kiírástól a választásokig 45-től 60 nap telhet el. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/02/19/danko-tovabbra-is-azzal-fenyeget-hogy-kilep-a-koaliciobol
http://pannonrtv.com/web2/?p=314879
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A VMSZ elnökével egyeztetett a Vajdasági RTV vezetője 
2017. február 17. – Pannon RTV 

Miodrag Koprivica, a Vajdasági RTV vezérigazgatója Szabadkán tett látogatása során Pásztor 

Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnökével is 

találkozott. Az eseményen Bodzsoni István, a Pannónia Alapítvány igazgatója is jelen volt. A 

felek zárt ajtók mögött tárgyaltak. 

  

Még szorosabb kapcsolat a Vajdasági RTV és a Pannon RTV között 
2017. február 17. – Pannon RTV 

Együttműködési szerződést írta alá pénteken Bodzsoni István, a Pannónia Alapítvány 

igazgatója és Miodrag Koprivica, a Vajdasági RTV vezérigazgatója. A két médiaház eddig is jó 

kapcsolatot ápolt egymással, ezután pedig még szorosabbra szeretnék fűzni azt a felek. A két 

médiaház eddig is cserélt műsorokat, részt vettek közös akciókban, az oktatásban és más 

téren is együttműködtek. A Pannon RTV-nek nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a 

Vajdasági RTV-vel – mondta Bodzsoni István. A Pannónia Alapítvány igazgatója úgy 

fogalmazott, a Vajdasági RTV a Pannon RTV idősebb testvére. 

  

Zentára érkezett A magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 című kiállítás 
2017. február 18. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Pannon RTV 

A második világháború után a Szovjetunió munkatáboraiba hurcoltak emlékéve alkalmából a 

Magyarság Háza által rendezett roll-up kiállítás zentai állomásához érkezett. Ezen a 

rendezvényen adták át a Magyar Nemzeti Tanács és a Zentai Történelmi Levéltár 

Helytörténeti pályázatának díjait. A Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című 

kiállításon az érdeklődők az egész Kárpát-medencére kiterjedően részletes összefoglalót 

láthatnak történelmünk feltárás alatt lévő korszakáról, a málenkij robot szörnyűségeiről. A 

kiállítást megnyitotta Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási 

főosztályvezetője, részletesen bemutatta Dr. Anka László történész, a Veritas Történetkutató 

Intézet tudományos munkatársa. 

  

Köztársasági elnökválasztás: A VMSZ Aleksandar Vučićot támogatja 
2017. február 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége, a hónap elején a VMDP és a MEP elnökével való 

találkozón elfogadott megállapodást is alapul véve, megvitatta a köztársasági elnökválasztás 

kapcsán kialakult aktuális politikai helyzetet. A VMSZ elnöksége a vajdasági magyar közösség 

érdekeit szem előtt tartva úgy döntött, hogy a kormánykoalíció által is támogatott jelöltet, 

Aleksandar Vučić kormányfőt, a Szerb Haladó Párt köztársasági elnökjelöltjét támogatja. A 

szerb belpolitika viszonyrendszerei, a jelenlegi érzékeny társadalmi helyzet, valamint a 

számos nehézséget okozó, általános értékválsággal küzdő Európai Unió felé történő 

csatlakozási folyamat megköveteli, hogy minden politikus a polgárok és közösségek 

biztonságát és az ország stabilitását tartsa elsősorban és mindenek előtt szem előtt. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=314856
http://pannonrtv.com/web2/?p=314863
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21162/Zentara-erkezett-A-magyarok-a-Szovjetunio-taboraiban-194482111956-cimu-kiallitas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21161/Koztarsasagi-elnokvalasztas-A-VMSZ-Aleksandar-Vucicot-tamogatja.html
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A VMDP is Aleksandar Vučićot támogatja a szerbiai elnökválasztáson 
2017. február 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szerbiai elnökválasztáson a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, akárcsak két koalíciós 

partnere (a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Egység Párt) Aleksandar Vučić szerbiai 

kormányfő jelölését támogatja. A VMDP-ben azt szeretnék, ha az elnökválasztáson Vučić 

győzne, és abban bíznak, hogy ez a győzelem fölényes lesz – hangsúlyozta pártja 

sajtótájékoztatóján Csorba Béla elnök. Elmondta, úgy véli, hogy az adott politikai helyzetben 

az SNS elnökének a jelölése a legjobb választás, mert az országnak meg kell szabadulnia 

azoktól a ballasztoktól, amelyek ahhoz a rossz értelmű nemzeti radikalizmushoz kötötték a 

szerb politikának egy részét, amely oly sok kárt okozott a szerbségnek és magának a szerb 

államnak is. 

  

Idén is felejthetetlen élményt nyújtott az újvidéki Csárdásbál 
2017. február 19. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban szombat este megtartott rendezvényen 

mintegy 130 vendég vett részt, akik a jó hangulatnak köszönhetően hajnalig ropták a táncot. 

Finom vacsora, kiváló zene és fergeteges hangulat – igazi kikapcsolódást nyújtott az újvidéki 

Csárdásbál. Az est során a talpalávalót a temerini A.N.T. zenekar húzta. A Magyarországról 

érkező vendégművészek operettműsorral kápráztatták el a közönséget. 

  

Újra Tordán jártunk! 
2017. február 19. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Kiváló hangulatban zajlott le pénteken este a Magyar Szó tordai élőújságja, amelynek 

keretében szerkesztőség tagjai bemutatták legújabb kiadványaikat, a fellépők pedig 

színvonalas produkciókkal szórakoztatták az egybegyűlteket, akiket az est végén a helyi 

szervezők jóvoltából gazdag tombola is várt. 

 

“Kárpátalja mindig számíthat Magyarország támogatására” 
2017. február 19. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Kárpátalja polgárai jól ismerhetik dr. Grezsa István kormánybiztost, akinek feladata a 

Kárpátalja és Magyarország közötti kapcsolat koordinálása, fejlesztése. Az elért 

eredményekről, kétoldalú kapcsolatokról, valamint a jövőre vonatkozó tervekről kérdezték. A 

kormánybiztos kiemelte: „sikeres évet zártunk 2016-ban”. „Számos olyan ügyben előrelépést 

tudtunk elérni, amelyek tekintetében korábban akár évekig nem történt semmi. A 

legfontosabb dolognak mégis azt tartom, hogy a magyar közvélemény egyre inkább 

érdeklődéssel fordul Kárpátalja irányába. Hiszem, hogy ebben nagy szerepünk volt. Ahogy 

eddig, úgy a jövőben is lobbizni fogunk Kárpátalja érdekében” – hangsúlyozta. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21163/A-VMDP-is-Aleksandar-Vucicot-tamogatja-a-szerbiai-elnokvalasztason.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=315261
http://www.magyarszo.rs/hu/3297/vajdasag_nagybecskerek/160831/Újra-Tordán-jártunk!.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/karpatalja-mindig-szamithat-magyarorszag-tamogatasara/
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Kárpátalja kormányzója szerint nem lesz hatással a megyére az energetikai 
szükségállapot 
2017. február 17. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Kárpátaljára nem lesz kihatással az Ukrajnában bevezetett energetikai szükségállapot, mert a 

megyét nagyobb részben a nem kelet-ukrajnai szénnel működő burstini hőerőmű látja el 

villanyárammal - közölte pénteken Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója. Az ukrajnai 

megye első embere Moskal.in.ua című személyes honlapján tett bejegyzésében emlékeztetett 

arra, hogy a kelet-ukrajnai szakadár területekről az ország többi részébe szenet szállító vasúti 

szerelvények blokádja és az ukrajnai energetikai rendszerben e miatt hatályba léptetett 

"különleges intézkedésekkel" kapcsolatban Kárpátalja vezetéséhez sok olyan aggódó 

vállalkozó fordul, aki a folyamatos áramellátástól függő termelést folytat.  

  

Fiatal vállalkozókat tömörítő szervezet alakult Kárpátalján 
2017. február 17. – karpatalja.ma 

Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) néven érdekvédelmi szervezet 

alakult február 17-én Beregszászban. A KFMVSZ az immár húszéves Kárpátaljai Magyar 

Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) kezdeményezésére a vidékünk fiatalabb korosztályához 

tartozó kis- és középvállalkozók összefogása érdekében jött létre. A KMVSZ, Virág László 

elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és elmondta, szeretnék, ha lenne utánpótlása a 

szövetségnek, és fontos segíteni a kezdő vállalkozókat. Brenzovics László parlamenti 

képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke összegezte a 2016-os 

esztendőt, mely a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve volt, s így számos pályázati lehetőség 

állt a kárpátaljaiak rendelkezésére.  

  

Negyedik alkalommal indult népzenei mesterképzés Beregszászban 
2017. február 19. – karpatalja.ma 

A Hagyományok Háza, Pál István „Szalonna” és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 

2017-ben immár negyedik alkalommal népi mesterképzést hirdetett kárpátaljai zenészek, 

táncosok, együttes vezetők és énekesek számára. Idén a már megszokott szekciók – népi 

ének, néptánc, hegedű, brácsa, nagybőgő, fúvós hangszerek – mellett citerára is 

jelentkezhettek a tanulni vágyók. A képzés oktatói anyagát az erdélyi magyarpalatkai muzsika 

és tánc képezi. Az idei mesterképzésre közel 250 fő nyújtotta be jelentkezési lapját. 

  

A Gulagra emlékezve: Matl Péter-kiállítás nyílt a Nagyberegi Középiskolában 
2017. február 17. – karpatalja.ma 

Matl Péter kárpátaljai szobrászművész, grafikus munkáiból nyílt képkiállítás a Nagyberegi 

Középiskolában február 16-án. Az eseményen Matl Péter mellett részt vett Szalipszki Endre, 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Simon Gyöngyi, a beregszászi 

adminisztráció oktatási, ifjúsági és sportügyekért felelős osztályának vezetője, Géczi Tihamér, 

a Nagyberegi Középiskola igazgatója, valamint Tóth László református lelkipásztor. A 

megnyitó ünnepségen Bak Judit, az iskola szervező pedagógusa köszöntötte a vendégeket. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/karpatalja-kormanyzoja-szerint-nem-lesz-hatassal-a-megyere-az-energetikai-szuksegallapot/
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Az orvosi kamara új elnöke gyökeres változásokat tervez 
2017. február 18. – Muravidéki Magyar Rádió 

Doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik, aki február 13-án vette át a Szlovén Orvosi Kamara elnöki 

tisztségét, első hivatalos látogatásául a Muravidéket választotta. A Muraszombati Általános 

Kórházban a négy egészségház, az egészségbiztosítási intézet vezetőségével, valamint az 

orvosi kamara és a muravidéki orvosi egyesület képviselőivel találkozott. Bemutatta 

elképzeléseit, amelyek elsősorban a fiatal orvosok és a specializációk kérdésének rendezését 

illetik. A jelenlévők a közvitára bocsátott egészségügyi törvényjavaslatról is véleményt 

cseréltek. 

 

14. Magyar bál Felsőpulyán 
2017. február 19. - Volksgruppen 

Felsőpulyán csupán egy bál van a farsangi szezonban, de az nem akármilyen: igazi magyar 

mulatságra került sor szombat este a Domschitz vendéglőben a Középburgenlandi Magyar 

Kultúregyesület és vendégeinek jóvoltából. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 17. – Kossuth Rádió 

A szervezeten kívüli jó kezdeményezéseket integrálná programjába az RMDSZ 

A szervezeten kívüli jó kezdeményezéseket integrálná programjába az RMDSZ. Nyilvános 

konzultációt kezdeményeztek az alapszabályzat és program módosítására. Egy hónapon át 

várják a civil szervezetek, a pedagógusok, egyházak, de főként a magyar emberek javaslatait. 

Porcsalmi Bálintot, az RMDSZ ügyvezető elnökét kérdezte a Határok nélkül tudósítója. 

Nem lesz magyar elnökjelölt a tavasz szerbibai köztársasági elnökválasztáson 

Nem lesz magyar elnökjelölt a tavaszi szerbiai köztársasági elnökválasztásokon. A Vajdasági 

Magyar Szövetség nem indít saját jelöltet, de abban sincs egyetértés a magyar politikai 

szervezetek között, hogy melyik jelöltet támogassák.  

Kevés a magyar ügyész és bíró a Vajdaságban 

Kevés a magyar ügyész és bíró a Vajdaságban. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik, 

hamarosan nem lesz magyar szakember a szerbiai igazságszolgáltatásban, ugyanis a magyar 
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ügyészek, bírók és ügyvédek átlagéletkora meghaladja az ötven évet. Ha ők nyugdíjba 

vonulnak, fehér hollónak számít majd a magyar szereplő a szerbiai igazságszolgáltatásban - 

hangzott ez a Vajdasági Magyar Jogász Egylet újvidéki szaktanácskozásán.  

Egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása a kárpátaljai szórványban 

A kárpátaljai szórványban egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása, a legnagyobb gondot a 

tanárhiány jelenti, hangzott el a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett 

szórványvidéken oktatók beregszászi konferenciáján. A 90-es években még a magyar 

gyerekek voltak többségben a magyarórákon, manapság azonban az ukrán gyerekek, ez pedig 

jelentős kihívás a pedagógusokat, hiszen nagy a pedagógus hiány Kárpátalján. A kivándorlási 

hullám a szórványvidékeken okozza a legnagyobb gondot. A Határok nélkül tudósítója Takács 

Máriát, a Kárpátaljai Magyar Prdagógusszövetség szórványfelelősét, és Orosz Ildikót a 

szervezet elnökét kérdezte. 

Minden ami magyar – ez a mottója a temesvári magyar szaknévsornak 

Minden ami magyar - ez a mottója a temesvári magyar szaknévsornak. Aki magyarul beszélő 

szakembertől szeretne valamilyen szolgáltatást igénybe venni, néhány napja megtalálja a 

temesvaros.ro honlapon, ahol folyamatosan bővítik a kínálatot. A  magyar szaknévsorról 

Lehőcz László a portált működtető Integratio Alapítvány programkoordinátorát, Valdman 

Kingát kérdezte. 

Interjú a Magyar Tanítású Nyelvű Gimnázium és Alapiskola diákjaival 

Kassán 1950-ben  nyílt meg ismét a magyar gimnázium, a háború után az első olyan 

intézmény, amelyben az anyanyelvükön tanulhattak a felvidéki diákok. A Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnázium és Alapiskola fennállásának 50. évfordulóján, 2000-ben vette fel  Márai 

Sándor nevét. Jelenleg 336-an tanulnak az intézményben, ahol a Határok nélkül tudósítója 

először az érettségi előtt álló Vistan Laurát és a jelenleg Prágában tanuló volt diákot, Bazár 

Györgyöt kérdezte. 

Interjú egy beregszászi magyar nagycsaláddal 

Ki venné komolyabban a házasság szentségét, mint a nagycsaládosok. A beregszászi Kurmai 

család azon szerencsések közé tartoznak, akik szülőföldjükön is tudnak boldogulni. Sok 

családfenntartó ugyanis külföldön dolgozik azért, hogy fel tudják nevelni gyermekeiket. A 

Határok nélkül munkatársának mikrofonja előtt Kurmai Szilviát és Istvánt hallják. 

  

Határok nélkül 

2017. február 18. – Kossuth Rádió 

Domokos Pál Péterre, a csángók apostolára emlékezünk 

Domokos Pál Péter a világ legelfeledettebb kisebbségének nevezte a moldvai csángókat, és 

nagyrészt neki köszönhető, hogy mára a néprajztudomány által leginkább feltárt 

népcsoporttá lettek. A Csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár emlékestet szervezett a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-18_18:30:00&ch=mr1
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csángók apostolának emlékére, aki 25 éve, 1992. február 19-én hunyt el. Az összeállításban 

archív felvételről halljuk Domokos Pál Péter hangját. 

Megújul Pelekeszi temploma és parókiája 

A Szatmár megyei két településből megszülető Pelekeszi Tasnád városának közelében 

található. Első említése 1334-ből származik. Közel félezer lakosának nagyobbik része magyar, 

de egyre több a roma nemzetiségű. Hajdani református iskolájukat elvileg visszakapták 

ugyan, de a tényleges átvétel régóta várat magára, miközben az épület állaga egyre romlik. 

Templomát és parókiáját önerőből és a magyar kormány támogatásával igyekeznek 

apránként felújítani a megmaradás reményében. 

Durindó és Gyöngyösbokréta Zentán 

A zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet legismertebb két rendezvénye a 

Durindó és a Gyöngyösbokréta, a vajdasági magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és 

szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ifjúsági és felnőtt kategóriájú szemléje. 

Emellett több más rendezvényük is van, amelyekkel évente több ezer embert szólítanak meg. 

Varga Tamást, az intézet igazgatóját kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

Szabó Ottó és Diénes Attila kiállítása  

Trianon és a felvidéki magyarok kitelepítése szoborban és a festő vásznán - avagy közös 

vonások a magyar és magyar művekben. Sorskérdések címmel nyílt kiállítás a napokban a 

nagyszombati  Koniarek Galériában. Szabó Ottó kassai magyar festőművész és Diénes Attila 

marosvásárhelyi, ma Magyarországon élő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásai a 

kisebbségi sorsban élők küzdelmeit ábrázolják. 

Harminc éves a Role 

1987-ben tartotta első koncertjét a csíkszeredai Role zenekar, majd vette fel első lemezét még 

tojástartókkal bélelt falú stúdióban. Hamar közkedveltté váltak, nemcsak a játszott rockzene 

miatt, de azért is mert a magyar költészetből, népdalkincsből és  történelmi témákból 

építkeznek. Az évfordulós rendezvénysorozat egy plakátkiállítással kezdödött, itt kérdezte a 

Határok nélkül tudósítója a zenakar tagjait az idei tervekről és az újraindulásról, hiszen tavaly 

már bejelentették, hogy megszűnt a zenekar. De szerencsére nem így történt. 

  

Határok nélkül 

2017. február 19. – Kossuth Rádió 

A Székely Szabadság Napjának előkészületeiről is tárgyaltak Marosszék Székely 

Tanácsának szombati ülésén 

Marosszék Székely Tanácsának szombat esti marosvásárhelyi ülésén a Székely 

SzabadságNapjának előkészületeiről tanácskoztak a küldöttek. A szervezési kérdések 

mellett  arról is döntöttek, hogy Izsák Balázst újabb elnöki mandátumra jelölik, az SZNT 
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nyári tisztújító küldöttgyűlésén. A részletekről Izsák Balázst Erdei kérdezte a Határok nélkül 

tudósítója. 

Még csak most kezdődött a félév, de a vajdasági Nemzeti Tanács már a 

szeptemberi iskolakezdést tervezi 

A Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanács már most tervezi, a következi tanévet. Külön 

programmal készülnek az elsősök toborzására. Ezzel egyidejűleg a tantervek és az idevágó 

jogszabályok módosításán is dolgoznak, hogy az eddiginél előnyösebb helyzetbe kerüljön a 

nemzeti szempontból fontos ismeretanyag oktatása. Petkovics Mártát, az MNT végrehajtó 

bizottságának oktatási felelősét kérdezte a Határok nélkül tudósítója. 

Pátria Nostra - Nóvé Béla történész könyve és dokumentumfilmje a forradalom 

árváiról 

Az 56-os magyar forradalom után mintegy 20 ezer fiatal kamasz került nyugatra. Közülük 

sokan Franciaországban, az Idegen Légióban kötöttek ki. Róluk szól Nóvé Béla történész 

dokumentumfilmje, a Patria Nostra, amelyet a közelmúltban a pozsonyi magyar intézetben is 

bemutattak. Itt beszélgetett az alkotóval a Határok nélkül riportere. 

Bocskai Napok Nyárádszeredában, immár 24. alkalommal, 

Bocskai  Istvánt 1605. február 21-én  Nyárádszeredában választották Erdély fejedelmévé. 

Ennek emlékére szervezték meg, immár 24. alkalommal a Bocskai Napokat. A péntektől-

vasárnapig tartó rendezvényen volt többek közt történelmi diákvetélkedő, könyvbemutató, 

irodalmi-zenés műsor, tudományos konferencia, és sportverseny is.Nyárádszereda 

polgármesterét, Tóth Sándort, előtte pedig Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat kérdezte 

a Határok nélkül riportere. 

Összeállítás a 21. budapesti Csángó Bálról 

21. alkalommal rendezték meg Budapesten a Csángó bált.  Két évtizeddel ezelőtt a fővárosban 

dolgozó és élő csángómagyarok szerveztek maguknak táncmulatságot, majd egyre 

fontosabbnak tartották megmutatni kultúrájukat. A szerény rendezvény mára a budapesti 

farsangi időszak egy jellegzetes programja lett. Szombati  a színpadi műsor, amelynek a 

szervezők a "Hejgetéstől a húshagyatig" címet adták igazi farsangi hangulatot idézett. A 

Határok nélkül csíkszeredai tudósítója idén is elkísérte a Csángóföldről érkezőket. 

  

Kárpát Expressz 

2017. február 19. – M1 

Nemzetközi Böllérfesztivál Mezőgecsében 

Valódi hentesünnep volt a napokban a kárpátaljai Mezőgecsében. A KMKSZ ugyanis minden 

évben megrendezni a Gecsei Nemzetközi Böllérversenyt. A tizenegyedik találkozón idén 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-02-19-i-adas-2/
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magyarországi és kárpátaljai hentesek vettek részt, bemutatva saját régiójuk hagyományos 

ízeit. A munkálatok már hajnalban megkezdődtek.  

Bemutatkozik Tompos Krisztina, a Petőfi Sándor Program egyik ösztöndíjasa 

Tanítványaihoz indul Tompos Krisztina, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa a Szent Ferenc 

Alapítvány Dévai Központjába. A fiatal hölgy az előző ösztöndíjas által megkezdett munkát 

folytatja tovább: néptáncot tanít otthonban élő gyerekeknek. Krisztina egy kis dunántúli 

faluban nőtt fel, már gyermekként érdeklődött a magyar hagyományok iránt. 

Értékőrzők Vetélkedő Felvidéken 

Paprikás kattancs, morvány, és túrós kukoricaganci – néhány Felvidék gasztronómiai értékei 

közül, melyeket meg is lehetett kóstolni a felvidéki Értékőrzők Vetélkedőjének döntőjén, 

Nagymegyeren. A többhónapos értékgyűjtő munka eredményeképp 11 iskola csapata jutott a 

döntőbe, ahol a zsűri előtt számoltak be arról, hogy lakóhelyükön milyen értékekre 

bukkantak. 

Kétnyelvű utcanévháború Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi magyarok még mindig elégedetlenek lehetnek a város utcáit és tereit jelző 

táblákkal. Hiába mondja ki a törvény is 2001 óta, hogy kötelező a többnyelvű feliratozás 

azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot, a városháza 

nem tesz eleget az előírásoknak. Maros megye legnagyobb településén hatvanezer magyar él. 

Számarányuk több mint kétszerese a törvény által megszabott küszöbnek. 

 

Térkép 

2017. február 18. - Duna World 

A család, a szülőföld, az anyanyelv, ezek jelentik az értékek jelentik az értéket a bodrogközi 

Ilko házaspárnak, ezért munkálkodnak nap mint nap és erre nevelik gyermekeiket is. 

Igyekeznek olyan tevékenységeket végezni, amelyek boldoggá teszik őket. Amit pedig 

örömmel és szeretettel csinál az ember, annak előbb vagy utóbb meg lesz a gyümölcse.  

A több mint húsz felvidéki, erdélyi és kárpátaljai helyszín után most Szepsiben is látható a 

megújuló épített örökségünk, értékmentés a Kárpát-medencében című kiállítás. A tárlat az 

1999 és 2012 között a Magyar Kormány támogatásával megújult külhoni magyar műemlék 

felújítások eredményeit mutatja be.  

Bizalom az alapja a hosszú házasságnak, valamint sok-sok humor - véli a nagyváradi Veres 

házaspár. Akik fél évszázados tapasztalat bölcsességet tudhatnak magukénak. Legfőbb 

tanácsuk, hogy tanuljunk meg örülni a másiknak, mert akkor minden nap egy ajándék. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-02-18-i-adas/
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Szatmárnémetiben is megszervezik már egy pár éve a házasság hete rendezvény sorozatot, 

ilyenkor a házastársakra és a jegyes párokra irányul a figyelem. Nekik kínálnak programokat, 

figyelve arra is, hogy erősítsék kapcsolatukat. A Veled kiteljesedve programsorozaton idén 

húsz pár vett részt.  

Kik vehetnék komolyabban a házasság szentségét, mint azok a párok, akik három vagy több 

csemetét vállalnak. Napjainkban több gyereket nevelni ritka kincs és óriási felelősség is. 

Hosszú távú előre látásra, bátorságra, kitartásra, vidámságra és sok-sok szeretetre van 

szükség.  

 

Öt kontinens 

2017. február 18. - Duna World 

Kanadában különös nagy becsben tartják a családi értékeket. A gyereknevelés, az 

összetartozás és a kölcsönös tisztelet a mai napig jelen van a családok mindennapjaiban. Így 

van ez Bede Fazekas Zsolt családjában is, feleségével 1987 óta élnek Kanada egyik legnagyobb 

város részében, a 3 milliós Toronto görög városrészben. 20 éve működtetik a Független rádiót 

és szerveznek kulturális programokat nagy hírű magyar előadókkal a Paraméter klubban, 

övék Észak-Amerika legnagyobb magyar könyves boltja.  

Összefogás az atyhai magyar templomért. Nem csupán a magyar és román kormány, 

számtalan szervezet és magyar település lakói, de a clevelandi magyarok is segítik a 

székelyföldi Atyha tavaly leégett templomának újjá építését. Az Ohio-i nagyvárosban 

adománygyűjtést szerveztek a székelyföldi római katolikus közösségének és egy jótékonysági 

estet tartottak, amelynek bevételét szintén a templom felújítására fordítják. Az elöregedett 

hegyi falunak lakói roppant hálásak a példátlan összefogásért és bíznak abban, hogy 

hamarosan már a felújított templomukban misézhetnek. 

Rácz Erzsébet és Pap Jenő élete csaknem négy évtizede fonódott össze. Ugyan mindketten 

Argentínában születtek, de magyarságuk megtartása mindig mindennél fontosabb volt 

számukra. 36 éves házasságuk alatt szinte mindent együtt csináltak, aktívan részt vesznek a 

magyar közösség életében, közösen vezetik családi vállalkozásukat és nem utolsó sorban 

mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekeiket magyar szellemben neveljék. 

14 évesen 30 fillérrel a zsebében indult el otthonról, nem tudta hol köt ki, de hihetetlen útja 

során még az örök szerelmet is megtalálta. Bárány Imre 70 éve hagyta el Magyarországot és 

költözött Ausztráliába, ahol találkozott azzal a lánnyal, akinek szülei ugyan nem akarták, hogy 

feleségül vegye őt, mégis kitartott.  

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-02-18-i-adas/

