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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövessétek szüleitek példáját, őrizzétek és legyetek büszkék magyar 
gyökereitekre 
2017. február 22. – Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár fogadta a Rákóczi Szövetség 

Diaszpóra- és Szórványprogramja keretében magyarországi tanulmányúton részt vevő 

diaszpóra fiataljait a Magyarság Házában. A program keretében 2016 szeptembere és 2017 

júniusa között 650 diaszpórában és 1850 Kárpát-medencei szórványban élő magyar fiatalnak 

van lehetősége az anyaországba látogatni. A program elsődleges célja, hogy személyes 

kapcsolatok által elősegítsék a diaszpóra és a szórvány magyar fiataljainak egymás és az 

anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás 

tudatának erősítését. 

 

Ausztráliában is lesznek magyar híradók 
2017. február 22. – MTI, Magyar Nemzet, Index.hu, 444.hu, Hvg.hu, Gondola.hu, 24.hu, 

Bumm.sk, Híradó.hu 

Sikeres és eredményes tárgyalásokat folytattak a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezetői 

Ausztráliában. Számtalan találkozón, egyeztetésen vagyunk túl, konkrét megállapodásokat 

kötöttünk - mondta az MTI-nek Dobos Menyhért, a Duna MSZ Zrt. vezérigazgatója. 

Ausztráliai látogatásunk sikeres volt, tovább mélyítette a kapcsolatot a hazai és az 

Ausztráliában élő magyarok között - ezt Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. 

televíziós médiaszolgáltatásért felelős igazgatója közölte az MTI-vel. 

 

Parlamenti albizottság foglalkozik a magyar kisebbség ügyeivel 
2017. február 22. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Először alakult a román parlamentben olyan albizottság, amely kimondottan a magyar 

kisebbség ügyeivel foglalkozik. Kulcsár Terza József háromszéki RMDSZ képviselő, az MPP 

megyei elnöke kezdeményezte, hogy a képviselőház emberjogi albizottságában alakuljon meg 

a magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság. A háromszéki képviselő szerdai 

sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a 15 tagú emberjogi bizottság legalább három 

képviselőjének kellett csatlakoznia a kezdeményezéshez, ahhoz, hogy törvény szerint 

megalakulhasson az albizottság. Sikerült több képviselőtársát is meggyőznie ennek 

szükségességéről, ezért Kulcsár Terza József és Benkő Erika háromszéki RMDSZ képviselők 

mellett egy roma párti és két szociáldemokrata párti képviselővel jött létre a magyar 

kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kovessetek-szuleitek-peldajat-orizzetek-es-legyetek-buszkek-magyar-gyokereitekre
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kovessetek-szuleitek-peldajat-orizzetek-es-legyetek-buszkek-magyar-gyokereitekre
http://www.hirado.hu/2017/02/22/ausztraliaban-is-lesznek-magyar-hiradok/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/77041-parlamenti-albizottsag-foglalkozik-a-magyar-kisebbseg-ugyeivel
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Fontos szakaszgyőzelemről ír a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
2017. február 22. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk, Krónika, transindex.ro 

Fontos és előzmények nélküli szakaszgyőzelmet ért el a teljes Kárpát-medencei magyar 

közösség az Európai Unión belüli kisebbségi jogérvényesítés terén a Minority SafePack 

európai polgári kezdeményezéssel - állapította meg a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

legfrissebb elemzésében. Az elemzés szerint jogi szempontból a bizottság kényszerhelyzetben 

van, ugyanis meg kell pontosan jelölnie, hogy melyek azok a pontok, amelyek nem tartoznak 

az uniós szabályozás körébe. A FUEN nyilatkozatai szerint az EB következő döntésétől 

függően több forgatókönyv is elképzelhető. Kevéssé valószínű, hogy az EB pozitív döntést hoz 

és ezúttal regisztrálja a kezdeményezést, megadva az aláírásgyűjtés azonnali elindítását 

lehetőségét. A második forgatókönyv szerint az EB részleges regisztrálásról dönt, amelyre 

akkor lehet esély, ha valós párbeszéd indul a kezdeményezőkkel, s ennek megegyezés a vége. 

A harmadik lehetőség egy újabb negatív döntés, amely azonban a részletes indoklás révén 

lehetőséget teremt arra, hogy a kezdeményezők a befogadható elemekből új javaslatot 

nyújtsanak be, miközben, párhuzamosan a törvényszék tartalmi értelmezését kérik az 

elutasított elemekről. 

 

Széles körű összefogás a kommandói iskoláért 
2017. február 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Folyamatosan érkeznek az adományok, a felajánlások a leégett kommandói iskola 

újraépítésére, a különböző felszerelések pótlására. A Kovászna Megyei Tanács a napokban 

kiadta az új iskola építési munkálatainak elkezdéséhez szükséges urbanisztikai bizonylatot. 

Kocsis Béla, Kovászna megye legmagasabban fekvő településének polgármestere lapunknak 

elmondta, meghirdették a közbeszerzést a tervek elkészítésére, abban bíznak, hogy 

hamarosan a kivitelezésre is kiírhatják, és legkésőbb májusban elkezdődhet az építkezés. 

 

RMDSZ: a magyar közösségnek joga van a magyar helységnévtáblákhoz  
2017. február 22. – transindex.ro, Krónika 

Az RMDSZ Kolozs megyei és kolozsvári szervezete örömmel nyugtázza, hogy a Kolozs Megyei 

Törvényszék másodszor állapítja meg ítéletében: a jelenleg érvényben lévő romániai 

törvények szerint a helyi magyar közösségnek joga anyanyelvén kiírva látni városának nevét - 

írja közleményében az RMDSZ.  

 

Maros megyében egy magyar osztállyal több indul jövőtől 
2017. február 22. – maszol.ro 

Maros megyében egy osztállyal több kilencedik indul a 2017-2018-as tanévben – mondta a 

Maszolnak Illés Ildikó. A főtanfelügyelő-helyettes elmondta, idén nincs akkora 

létszámcsökkenés, mint például a tavaly, alig hatvan gyermekkel van kevesebb. A román 

tagozatokon mintegy négyszázzal csökkent a diákok száma, ami azzal jár, hogy ősztől 

tizenhárommal kevesebb 9. osztály indul. „A statisztikák alapján állandóságot látok, azt, hogy 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/80642/Fontos_szakaszgyozelemrol_ir_a_Nemzetpolitikai_Kutatointezet
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szeles-koru-osszefogas-a-kommandoi-iskolaert
http://itthon.transindex.ro/?hir=46073
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77027-maros-megyeben-egy-magyar-osztallyal-tobb-indul-jov-t-l
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van és lesz elég gyerek a megye iskoláiban. Az eloszlással lesznek gondok inkább, hiszen 

kiéleződni látszik a helyzet az olyan vidéki városokban, mint Szászrégen, Dicsőszentmárton 

vagy Ludas, ahol valami okból kifolyólag kevesebb a gyerek” – mondta Illés Ildikó. 

 

Székelyföld: noha a törvényszék szerint nem létezik, mégis nagy az érdeklődés 
iránta 
2017. február 22. – szekelyhon.ro 

Egyre nagyobb érdeklődés övezi Székelyföld turisztikai látványosságait – derült ki a bukaresti 

Romexpón megszervezett turisztikai vásáron. Ott legalább szabadon használható a 

Székelyföld (románul Ținutul Secuiesc) megnevezés. 

 

Marosvásárhelyi katolikus gimnázium: akadékoskodik a prefektus 
2017. február 22. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Kedvezőtlenül alakul a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügye: Lucian 

Goga Maros prefektus visszaküldte a városi tanácsnak az egyházi tanintézményt is magába 

foglaló iskolahálózati tervet, arra hivatkozva, hogy az erről szóló határozat jogszerűtlen. A 

határozatot az RMDSZ kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésén fogadta el a helyi 

tanács. Az iskolahálózat tervét a tanfelügyelőségnek kellett volna jóváhagynia, ám előbb a 

prefektúra véleményezte a jogszerűségét. 

 

Gondokkal küzdő otthoni beteggondozás Hargita megyében 
2017. február 22. – Krónika 

Egyelőre csak tárgyal a lehetséges megoldásokról a Hargita megyei önkormányzat annak 

kapcsán, hogy februárban jelentősen csökkent az otthoni beteggondozásra szánt állami 

támogatás. A Caritas igazgatója a megyei pályázati rendszert bírálja, és a kisebbségi honatyák 

segítségére is számít. 

 

Nyelvükben él a nem 
2017. február 22. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az anyanyelv nemzetközi napjáról sokféleképpen meg lehet 

emlékezni: felolvasásokkal, előadásokkal, könyvbemutatókkal, konferenciákkal, netán 

villámcsődülettel vagy „partizánakciókkal”. Ám idén az élet úgy hozta, hogy február 21-én 

Kolozsváron leginkább a megyei törvényszék „tett ki magáért” e jeles napon azzal, hogy 

alapfokon kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére kötelezte a kincses város polgármesteri 

hivatalát”. 

 

Március 15. munkaszüneti nappá nyilvánításáról nyújt be törvénytervezetet 
Kulcsár-Terza József  
2017. február 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Törvénytervezetet nyújt be a parlamentbe, hogy március 15-ét, a világ magyarságának 

ünnepét, hivatalos munkaszüneti napnak nyilvánítsák - jelentette be szerdai sajtóértekezletén 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekelyfold-bar-a-torvenyszek-szerint-nem-letezik-megis-nagy-az-erdeklodes-a-terseg-irant
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekelyfold-bar-a-torvenyszek-szerint-nem-letezik-megis-nagy-az-erdeklodes-a-terseg-irant
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/77044-marosvasarhelyi-katolikus-gimnazium-akadekoskodik-a-prefektus
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/gondokkal-kuzdo-otthoni-beteggondozas-hargita-megyeben
http://www.kronika.ro/velemeny/nyelvukben-el-a-nem
http://itthon.transindex.ro/?hir=46083
http://itthon.transindex.ro/?hir=46083
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Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő. "Mi, magyarok vagyunk a legnagyobb romániai 

kisebbség. Mi tiszteletben tartjuk a román nemzeti ünnepet, de azt szeretnénk, hogy március 

15-e, a mi nemzeti ünnepünk, munkaszüneti nap legyen a magyarok számára, hogy méltó 

módon részt vehessenek az ünnepségeken. (...) Ez ügyben, a hátralévő rövid idő alatt 

törvénytervezetet nyújtunk be a parlamentben" - nyilatkozta Kulcsár-Terza József, a Magyar 

Polgári Párt Kovászna megyei elnöke, akit az RMDSZ-szel kötött egyezség alapján 

választottak meg képviselőnek a szövetség listáján. 

 

Az EMNT céljai nem változtak 
2017. február 22. – szekelyhon.ro 

„Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete nem egységbontást, hanem 

nemzetünk egységes képviseletét akarja” – fogalmazott a szervezet elnöke az évi közgyűlésen. 

„Az előző évekhez képest a céljaink nem változtak: továbbra is azon munkálkodunk, hogy 

visszaadjuk a magyarság önrendelkezési jogát, ünnepeinket szabad lélekkel ünnepelhessük 

meg, és megerősítsük a szülőföldhöz való kötődést, itt mindenekelőtt az itthonmaradásra 

gondolok. Úgy gondolom, hogy főleg most nincs idő a kishitűségre, a megalkuvásra. Nemzeti 

közösségünk felemelkedése csakis akkor lehetséges, ha nem hátrálunk meg” – mondta az 

EMNT Maros megyei elnöke, Cseh Gábor az évértékelőn. 

 

El kell távolítani a Községháza feliratot az alapfokú ítélet szerint 
2017. február 23. – Krónika 

Újabb csíki településen kell eltávolítani a Községháza feliratot a polgármesteri hivatalnak 

otthont adó épületről: a Hargita megyei törvényszék elsőfokú ítélete ezúttal Csíkrákos 

polgármesterét kötelezi erre. 

 

Magyarellenességről egy szó sem esik az AI-jelentésben 
2017. február 23. – Krónika 

A múlt kínálta tanulságok ellenére tavaly heves és könyörtelen támadások érték az emberi 

méltóság és egyenlőség alapelvét olyanok részéről, akik bármilyen áron a hatalom 

megszerzésére vagy megtartására törekszenek, nem visszariadva a bűnbakkeresés, a 

félelemkeltés propagandájának terjesztésétől sem – áll az Amnesty International (AI) tegnap 

Londonban ismertetett éves világjelentésében. Az AI szerint Romániában folytatódott a roma 

lakosság elleni rendszerszintű diszkrimináció, a romák kényszerkitelepítése és egyéb 

jogsértések. Az állami szervek magyarellenes megnyilvánulásairól a jelentés nem tesz 

említést. 

 

A tüntetőknek nincs programjuk 
2017. február 23. – Barát József – 168 Óra 

Az elmúlt huszonöt év legsikeresebb magyar politikusa Markó Béla – ezt állította Majtényi 

László, a demokratikus ellenzéki pártok köztársasági elnökjelöltje. Markó vezetésével 

Erdélyben sikerült létrehozni a magyar nyelvű közoktatás rendszerét az óvodától az 

egyetemig, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kivívta a hivatalos nyelvhasználat jogát 
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visszaszerezte a ma szabadon működő magyar egyházak és magánemberek javait. Igaz: az 

utóbbi időben megbicsaklott valami. 

(Az interjú teljes terjedelmében a 168 Óra 2017. február 23-i számában olvasható.) 

 

Jóváhagyta a kormány a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvénytervezetet 
2017. február 22. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Új közszolgálati intézmény, a Kisebbségi Kulturális Alap koordinálhatja majd hamarosan a 

kisebbségi kultúra anyagi támogatását. A kormány ugyanis ma jóváhagyta a Kisebbségi 

Kulturális Alapról szóló törvénytervezetet, illetve annak parlamentben történő megvitatását 

javasolta. A Kisebbségi Kulturális Alap létrehozása a kormány programnyilatkozatából 

következik, és részben átveszi majd a jelenlegi támogatási rendszer helyét, amely által az 

állam a kisebbségi kultúrát a Kormányhivatal égisze alatt működő támogatási program 

kapcsán finanszírozza. A jelenlegi 4,5 millió euró helyett az említett alap a támogatási 

program céljára a javaslat szerint 8 millió eurót kap majd az állami költségvetésből. Emellett 

a kulturális támogatások a kormányhivataltól a kulturális tárca hatáskörébe kerülnek, a 

minisztérium költségvetéséből érkezik majd a pénz az alapba. 

 

Leadták a petíciós íveket a párkányi hulladékégető felépítése ellen 
2017. február 22. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

A Magyar Közösség Pártja párkányi helyi szervezete 7557 tiltakozó aláírást gyűjtött össze a 

város területére tervezett hulladékfelhasználási és újrahasznosítási központ felépítésének 

szándéka ellen. Az aláírt íveket a petíciós bizottság tagjai – Szigeti László és Farkas Iván – 

szerdán adták le Pozsonyban a környezetvédelmi minisztériumban. 

 

Kétnyelvűség és képességfejlesztés a nyitrai Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézetben 
2017. február 22. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Benyovszky Krisztián, a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet vezetője az 

intézet arculatának egyedi vonásairól nyilatkozott. A közel 60 éves tradícióval rendelkező 

nyitrai pedagógusképzés egyik alappillérét a magyar szakos tanárok képzése jelenti. 

Napjainkban azonban a tanárképzésen túlmutat a nyitrai Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézetének kínálata, mert a továbbra is fontosnak tartott 

pedagógusképzésen túl tolmács- és fordítóképzést, magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelképzést, 

valamint finnugor tanulmányok látogatását is biztosítják az érdeklődők számára. Ez a 

profilszélesítés annak a közszférából fakadó igénynek az eredménye, hogy a jövendőbeli 

szlovákiai magyar értelmiségieket tudatos, aktív anyanyelvi és államnyelvi nyelvhasználatra 

készítsék fel. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170222130152/Jovahagyta-a-kormany-a-Kisebbsegi-Kulturalis-Alaprol-szolo-torvenytervezetet.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170222170509/Leadtak-a-peticios-iveket-a-parkanyi-hulladekegeto-felepitese-ellen.html
http://felvidek.ma/2017/02/ketnyelvuseg-es-kepessegfejlesztes-a-nyitrai-magyar-nyelv-es-irodalomtudomanyi-intezetben/
http://felvidek.ma/2017/02/ketnyelvuseg-es-kepessegfejlesztes-a-nyitrai-magyar-nyelv-es-irodalomtudomanyi-intezetben/
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Alapiskolai beíratás: ismét sokrétűen kampányol a Via Nova ICS 
2017. február 22. – hirek.sk 

A Via Nova Ifjúsági Csoport a felvidéki magyar tannyelvű alapiskolák jövendő elsőseinek 

biztosítása érdekében 2007-ben indította első Beíratási Körútját. Negyedik éve Varga Tibor, 

az ICS országos elnökhelyettese koordinálja a beíratási kampányt, amely részeként már 

látható a legújabb kisfilm is, melyet portálunk munkatársai készítettek. A beíratások 

áprilisban kezdődnek, az ezzel kapcsolatos munka már javában folyik. A kampány 

legfontosabb részeiről kérdezte a Via Nova elnökhelyettesét a hirek.sk. 

 

Morvay Péter lett a Bél Mátyás Intézet igazgatója 
2017. február 22. – bumm.sk, Új Szó 

A Bél Mátyás Intézet Tanácsa Rudolf Chmel elnök vezetésével ült össze Pozsonyban. A 

tanácskozás fő témái a 2017-es év projektjei, a döntéshozó szerv összetételének változásai, 

valamint az intézet kuratóriumának felállítása volt. Rudolf Chmel továbbra is a Híd think-

thankjének elnöke marad, változás állt be azonban az igazgatói poszton. Júlia Šagátová, 

ideiglenes igazgató helyét Morvay Péter veszi át. A Bél Mátyás Intézet idei legfontosabb 

feladata, hogy politikai háttérmunkával segítse a végrehajtásban tevékenykedő 

munkatársakat – nyilatkozta Morvay. Fontos új elem továbbá a független, főleg párton kívüli 

szakemberekből álló kuratórium létrejötte. Ez a Bél Mátyás Intézet egyfajta tanácsadó 

szerveként működik majd, melynek véleményét a párt elnöksége minden egyes ülésekor 

kikéri majd.  

 

A Fideszes pénzt irigylik, a szlovákiai magyart sajátjaiknak osztogatják 
2017. február 22. – Körkép 

„Miközben hidas oldalról folynak a nagy krokodilkönnyek a magyarországi támogatáspolitika 

vitatható döntéseivel kapcsolatban, ugyanez az érdekkör hosszú évek óta kitartóan osztogatja 

a pénzt sajátjainak. Kezdődött mindez még a parlamenti választások előtt az Ifjú Szívek 

ügyével, mely egyébként az egyedüli olyan szlovákiai magyar színházi intézmény, melynek 

működési költségei államilag biztosított. Alanyi jogon éves szinten mintegy fél millió eurót 

kap a szlovák állami költségvetésből. Minőségi munkát végeznek, díjakat nyernek, legyen.  Az 

már kevésbé van rendben, hogy a többi hasonló, és szintén minőségi munkát végző 

intézmény nincs ilyen szerencsés helyzetben. Az pedig már egyáltalán nem járja, hogy a Most-

Hidas pártsajtó (Új Szó, Paraméter, Pátria rádió, egykor olvasott Bumm) egymással 

versengve nehezményezi az MKP-nál és Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárnál, 

hogy az Ifjú Szívek miért nem kiemelt intézmény Magyarországon IS.” 

 

Új egyházi óvodákat is fizet Magyarország 
2017. február 23. – Új Szó 

Az utóbbi öt évben a magyar kormány mintegy 3,4 millió eurós támogatást nyújtott a 

felvidéki történelmi egyházaknak és civil szervezeteknek. Most azonban minden korábbinál 

nagyobb pénzcsomagot kapnak az egyházak, és nem csak felújításokra – a református egyház 

rengeteg pénzből valósíthat meg óvodaprogramot. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170221184445/Alapiskolai-beiratas-ismet-sokretuen-kampanyol-a-Via-Nova-ICS.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/02/22/morvay-peter-lett-a-bel-matyas-intezet-igazgatoja
http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/02/22/a-fideszes-penzt-irigylik-a-szlovakiai-magyart-sajatjaiknak-osztogatjak
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Pásztor István: Ez a döntés a közösségi érdekről szól 
2017. február 22. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az eddigi választások folyamán a vajdasági magyarok meg tudták érteni, mi a saját érdekük, 

erre számít most is Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Pannon Televízió 

Közügyek című műsorának felvételén elmondta, jelenleg a párt rendelkezik egy politikai 

megegyezéssel, alapvető érdeke pedig a politikailag stabil Szerbia. Ezért nem indít saját 

köztársasági elnökjelöltet. Összetett politikai helyzet áll fenn és a VMSZ összetett politikai 

döntést hozott Aleksandar Vučić jelöltségének támogatásával kapcsolatban – részletezte 

Pásztor. 

 

Heves reakciók a készülő új oktatási kerettörvényre 
2017. február 22. – Pannon RTV 

Heves reagálásokat váltott ki a készülő új oktatási kerettörvény Szerbiában. A szakszervezetek 

a sztrájkot is kilátásba helyezték amennyiben nem tudnak megegyezni az oktatási 

minisztériummal. A nemzetiségek és ezzel a magyarok jogai nem csorbulnak – mondják az 

illetékesek. A törvénytervezetekkel a szakszervezetek nem értenek egyet. Amennyiben a 

tárgyalások nem vezetnek eredményre, petíciót gyűjtenek és átnyújtják a szerbiai 

parlamentnek, végső soron pedig a sztrájktól sem zárkóznak el. 

 

A nemzeti közösségek szerepe az uniós csatlakozásban 
2017. február 22. – Vajdasági RTV, Vajdaság Ma 

A nemzeti kisebbségek jogait évekig nem tartották tiszteletben, a pozitív eredményekhez idő 

kell, de intenzíven dolgoznak rajta – jelentette ki szerdán Tanja Miščević, a szerbiai uniós 

tárgyalócsoport vezetője. Az Újvidéken megtartott nemzetközi konferencián az európai 

intergrációról és a szerbiai nemzeti közösségek jogainak kérdéséről tárgyaltak. 

 

Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben  
2017. február 22. – Kárpátalja 

Az elmúlt hét végén folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett 

munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat. Tisztújító közgyűlést tartottak 

Aknaszlatinán, Taracközön, Szőlősgyulán, Fertősalmáson, Feketeardóban, Nagypaládon, 

Tiszaújhelyben, Nagybégányban, Tiszacsomán és Ráton. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=315784
http://pannonrtv.com/web2/?p=315815
http://rtv.rs/hu/politika/a-nemzeti-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-szerepe-az-uni%C3%B3s-csatlakoz%C3%A1sban_802366.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/22/tisztujito-kozgyulesek-kmksz-alapszervezeteiben
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Lét, jövő és remény a szórványoktatásban  
2017. február 22. – Kárpátalja 

Február 17. és 19. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú 

Szakképzési Intézetében szórványban oktató pedagógusok számára szervezett konferenciát a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A szakmai összejövetel idén Juhász 

Ferenc gondolatára épült: „A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem.” A 

szórványkonferencia évről évre azt a célt szolgálja, hogy új módszerekkel, lehetőségekkel 

ismertesse meg a szórványvidéken tevékenykedő óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, 

általuk elősegítve a magyarság „végvárainak” színvonalas oktatását – tájékoztatta a 

Kárpátalját Takács Mária, a KMPSZ szórványprogram-felelőse. 

 

Felrúgták az ukrán–magyar projektet  
2017. február 22. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Hosszú ideje nagy gondot jelent Csapon, hogy nincs tiszta és megfelelő nyomású víz a 

vízvezetékrendszerben, amely elavult, és nem is a város tulajdonában van. Az új városvezetés 

Valerij Szamardak polgármesterrel és Balogh Oszkár alpolgármesterrel az élen külföldi 

források és partnerek bevonásával kívánta megoldani a problémát. Úgy tűnt, hogy a 

legkézenfekvőbb megoldás egy közös magyar–ukrán, határon átnyúló, európai uniós 

forrásból finanszírozandó projekt lesz. A projekt előkészítése több mint egy éve zajlik, melyet 

az Európai Unió, a Kárpátaljai Megyei Tanács, a KMKSZ, minden magyarországi 

partnerszervezet és a szomszédos Záhony önkormányzata is támogat. A február 21-i csapi 

tárgyaláson azonban Valerij Szamardak, Csap város polgármestere és Ihor Hizsan 

kommunális ellátásért felelős alpolgármester felrúgta a projektet. 

 

Beadványokkal fordultak a kormányhoz  
2017. február 22. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Tanács február 16-án tartotta hatodik ülésszakának első ülését, ahol sok 

fontos kérdésben születtek döntések. Az ülésen jelen volt az ukrán Legfelső Tanács három 

kárpátaljai képviselője, Brenzovics László, Horváth Róbert, valamint Valerij Luncsenko is. A 

megyei képviselők elfogadták Petro Lazarnak, a megyei közigazgatás pénzügyi főosztálya 

vezetőjének beszámolóját a 2016-os megyei költségvetés teljesítéséről, majd módosították a 

megye 2017. évi költségvetését. A költségvetés módosítása során a tavalyi évről megmaradt 

források elosztásáról is döntöttek, ebből a forrásból a KMKSZ megyei tanácsi frakciójának 

köszönhetően a magyarok lakta területekre is jutott pénz. 

  

Megalakult a KMKSZ ISZ Tiszaásványi Alapszervezete  
2017. február 22. – Kárpátalja 

A KMKSZ Ifjúsági Szövetségének újabb alapszervezetét alakították meg Tiszaásványban a 

település jövőjéért tenni akaró fiatalok. Az alakuló közgyűlésre a tiszaásványi kultúrházban 

került sor február 18-án, szombaton, ahol jelen volt Budaházi Mihály, a KMKSZ ISZ Ungvári 

Járási Szervezetének elnöke, valamint meghívást kapott Orbán István, a KMKSZ Tiszaásványi 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/02/22/let-jovo-es-remeny-szorvanyoktatasban
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/22/felrugtak-az-ukran-magyar-projektet
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/22/beadvanyokkal-fordultak-kormanyhoz
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/22/megalakult-kmksz-isz-tiszaasvanyi-alapszervezete
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Alapszervezetének elnöke, Ferkó Csaba, Tiszaásvány polgármestere, Simon Ibolya, a 

Tiszaásványi Kultúrház igazgatója, Begela Tímea, a Tiszaásványi Kultúrház munkatársa. 

  

Ukrajnában is létrehozták a határhelyzetek és várakozási idők honlapját 
2017. február 22. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ezentúl egész Ukrajnában is megtekinthetővé válnak a határhelyzetek és a várakozási idők. 

Az információk szerint a határőrök háromóránként frissítik majd a honlapot. A honlapon 

minden határátkelő fel van tüntetve, melyeket különböző színekkel ábrázolnak, jelölve azok 

forgalmát, zsúfoltságát. Zöld színnel jelölik azokat a határátkelőhelyeket, melyeken egy 

óránál kevesebb a várakozási idő, kékkel, amelyeken közel 2 óra, pirossal pedig azokat, ahol 

több mint 2 órába kerül az átkelés. 

 

Cerar–Horváth találkozó 
2017. február 22. – Muravidéki Magyar Rádió 

Miro Cerar szlovén miniszterelnök tegnap délután Ljubljanában munkamegbeszélésen 

fogadta Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét.  

A megbeszélés témái a nemzeti közösséget érintő aktuális kérdések voltak. 

 

Éjjel magyar zene lesz az MMR-en 
2017. február 22. – Népújság 

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának múlt csütörtökön 

meghozott határozata értelmében az eddigi szlovén válogatás helyett március 15-étől magyar 

zene lesz hallható éjféltől 6-ig az MMR hullámhosszán. A programbizottság elfogadta a 2016-

os magyar nyelvű rádió- és tévéműsorok program- és gyártási terve megvalósításáról szóló 

beszámolót Zver Ilona, az RTV magyar nyelvű műsorokért felelős vezérigazgató-helyettes és 

Végi József, az MMR felelős szerkesztője ismertette. 

 

Megnyílt a magyar fejlesztési intézet irodája 
2017. február 22. – Népújság 

profut0817Február 17-e óta tart nyitva a Lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési 

Iroda a Malom utca 6/f. szám alatt Lendván („fehér ház”). Az irodát Horváth József 

megbízott igazgató vezeti, ügyfélfogadás minden hétfőn és csütörtökön 9–15 óra között, 

valamint szerdán 9–17 óra között van. A gazdaságfejlesztési támogatások kiírása március 15-

ére várható. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/02/21/ukrajnaban-letrehoztak-hatarhelyzetek-es-varakozasi-idok-honlapjat
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174456479
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2394-%C3%A9jjel-magyar-zene-lesz-az-mmr-en.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2393-megny%C3%ADlt-a-magyar-fejleszt%C3%A9si-int%C3%A9zet-irod%C3%A1ja.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 22. – Kossuth Rádió 

Megmozdult a kisváros – Párkányban 7500 aláírás a szemétégető ellen 

Öt nap alatt  7500 aláírás gyűjtöttek össze a Párkányba tervezett hulladékégető ellenzői a 

Magyar Közösség Pártja helyi szervezetének vezetésével. Az aláírásokat ma délben adták le a 

környezetvédelmi minisztériumban, Pozsonyban.  

Lesz többnyelvű helységnévtábla Kolozsváron. Nemcsak a bíróság, de a 

kolozsváriak is szorgalmazzák 

Február 21-én, az anyanyelv világnapján hirdette ki a Kolozs Megyei Törvényszék, hogy ki kell 

helyezni a kincses városban a többnyelvű helységnévtáblákat. Az ítélet nem jogerős, a 

városháza szóvivője már jelezte, fellebbeznek. Szőcs Izabella jogásszal és Bethlendi Andrással, 

a helységnévtáblák ügyét felvállaló Muszáj -Muszájos civil csoport tagjával beszélgetett a 

Határok nélkül munkatársa az ítélethirdetést után. 

Újra elővették és leporolták az ügyet - talán most a végére is járnak.  A bukaresti 

katonai ügyesség elrendelte az 1989-es forradalomban elkövetett 

terrorcselekmények kivizsgálását 

A román Legfelsőbb Bíróság és a Semmisítőszék mellett működő Főügyészség katonai 

részlege tavaly novemberben elrendelte az 1989-es forradalom ügyében indított kivizsgálás 

kiterjesztését. A december 22-e után hatalomra került  politikai és katonai vezetés a hatalom 

megtartásáért sok ember halálát, fizikai vagy pszichikai sérülését okozta. Ezek kivizsgálása 

ügyében idézték be tanúnak Tőkés László európai parlamenti képviselőt a bukaresti katonai 

főügyészségre.  

Van pénz, paripa, fegyver - mégsem épül még Szepsiben a magyar iskola 

A Jövőért Alapítványnak idén el  kell kezdenie a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 

építését  a felvidéki Szepsiben - erről állapodtak meg az iskolaközpont és a mellette működő 

szülői szövetség, valamint  a közelmúltban rendezett viharos hangulatú lakossági fórum 

résztvevői. A terület és a pénz is rendelkezésre áll, a város polgármestere 2014 óta húzza az 

építkezés megkezdése - mondja Iván László, a Jövőért Alapítvány ügyvezetője. 

Még mindig vagyontalanul – a Csíki Magánjavak vagyonközösség bíróságon 

harcol az igazáért 

A Csíki Magánjavak vagyonközösségének elkobzása hatalmas veszteség volt és ma is az a csíki 

és gyergyói székelységnek. Az egykori határőrezredek vagyonából alakult alap iskoláztatást, 

közérdekű fejlesztéseket, közösségi érdekeket szolgált. A román állam elkobozta, 

visszaszolgáltatására pedig sajnos nincsenek egyértelmű jogszabályok, így maradt a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-22_18:30:00&ch=mr1
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bíróságokon keresett igazságtétel. A napokban évi értékelőjét tartotta és vezetőségét 

választotta újra a Magánjavak közgyűlése.  

Szülőföldön magyarul - változatlanul nagy az érdeklődés Délvidéken a pályázat 

iránt 

A január végén meghirdetett Szülőföldön magyarul pályázatra folyamatos a jelentkezés 

Délvidéken. A nehéz gazdasági körülmények miatt különösen fontos, hogy minden 

óvódás,  általános- és középiskolai  diák megkapja az oktatási támogatást, ezért a Vajdasági 

Magyar Szövetség irodáiban segítenek a szülőknek kitölteni az íveket. 

 
 


