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Nyomtatott és online sajtó 
 

200 milliós támogatás testvér-települési programokra 
2017. február 28. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Főtér.ro, Krónika, Transindex, 

Erdély.ma, Kárpátalja.ma, Felvidék.ma 

Testvér-települési programok megvalósítására hirdet pályázatot 200 millió forintos 

keretösszeggel a nemzetpolitikai államtitkárság, a cél: a magyar-magyar kapcsolatok 

elmélyítése. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár keddi budapesti 

sajtótájékoztatón elmondta: a pályázat célja a meglévő együttműködések kölcsönös 

fejlesztése a magyarországi önkormányzatok és Kárpát-medencei országok önkormányzatai 

között, valamint a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása. Szeretnék 

továbbá a magyar történelemhez kapcsolódó eseményeket és a nemzeti ünnepekhez 

kapcsolódó közösen megvalósítandó programokat támogatni, a testvér-településeken 

működő oktatási és nevelési intézmények együttműködését segíteni. Támogatni kívánják a 

kulturális örökség ápolását, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek 

megvalósítását, új testvér-települési kapcsolatok kiépítését. A felhívásra magyarországi 

települési önkormányzatok jelentkezhetnek, és a pályázatban be kell mutatniuk, hogy mely - 

legalább egy - határon túli településsel együttműködve kívánják a programot megvalósítani – 

közölte az államtitkár. 

 

Marosvásárhelyi katolikus iskola: a szülők kihallgatása után a gyerekek 
következnek? 
2017. február 28. – transindex.ro 

Szintet lépett a Korrupcióellenes Ügyészség a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum 

ügyében: már nemcsak a szülőket hallgatná ki teljesen indokolatlanul, hanem az iskolába járó 

gyermekek kihallgatását is kilátásba helyezte. A marosvásárhelyi iskola ügyében a szülők 

kihallgatása ezen a héten is folytatódik, és nem ez az egyetlen rossz hír. Miután szóban 

közölte az iskolával, hogy nem veheti be a nulladik osztályba jelentkezők dossziéját, hétfőn 

délután a Maros Megyei Főtanfelügyelőség az iskola vezetőségét hivatalos átiratban arról 

értesítette, hogy nemcsak nulladik osztály, de egyetlen cikluskezdő – sem új ötödik, sem 

kilencedik – osztály nem indítható a 2017-2018-as tanévben a II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Líceumban.  

 

Törvénytervezet a kettős állampolgárság elfogadásáról Ukrajnában 
2017. március 1. – karpatalja.ma 

Egy, a kettős állampolgárság elfogadásáról szóló törvénytervezetet terjesztett a Legfelsőbb 

Tanács elé február 27-én Andrij Artemenko parlamenti képviselő – tudatta az uapress.info. – 

A civilizált világ sok országában létezik a kettős állampolgárság gyakorlata – indokolta a 

lépését Artemenko, aki beismerte, hogy maga kanadai állampolgár is, de tagadta, hogy orosz 

állampolgársága lenne. A képviselő véleménye szerint legalább száz népi küldött rendelkezik 
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valamelyik más ország útlevelével. A jelenlegi törvények nem tiltják, de nem is engedélyezik a 

kettős állampolgárságot, valójában nem rendelkeznek konkrétan erről a tényállásról, 

ugyanakkor az alkotmány egyetlen állampolgárságot ismer el. 

 

Március 15-én avatják fel a New York-i 1956-os emlékművet 
2017. február 28. – MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió, 888.hu, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, 

lokal.hu 

Már áll New Yorkban az 1956-os magyarországi forradalom emlékműve, és a március 15-i 

ünnepnapon lesz az avatása - mondta Kumin Ferenc New York-i magyar főkonzul a Kossuth 

Rádió 180 perc című műsorában kedd reggel. A főkonzul elmondása szerint az amerikai 

nagyvárosban 1928-ban emelt, egész alakos Kossuth-szobor mellé állították az absztrakt 

alkotást, amelyen egy gránitkorongon acélcsillagok mutatják az 1956. október 23-ai, 

budapesti csillagállást, "az időt kőbe, acélba merevítve".    Mindkét emlékmű Manhattanben 

található, amely egy nagyon szép, reprezentatív pontja a városnak - jelezte. Hozzátette: ez egy 

méltó '56-os emlékmű, "borzasztóan büszkék vagyunk erre a szoborra". 

 

Soltész: a hazai kisebbségeknek adott lehetőségek kihatnak a külhoni 
magyarság életére 
2017. március 1. – MTI, Webrádió 

A magyarországi nemzetiségeknek megadott lehetőségek kihathatnak a külhoni magyarság 

életére - mondta az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára. Ha kis lépésekben is, de azért van változás - mondta, példaként említve, hogy 

Szerbia kormánya "egyre inkább odafigyel a magyar emberekre", Szlovákiában pedig egy 

törvénymódosítás eredményeként megmenekültek a korábban bezárásra ítélt kisiskolák. 

 

Nagyszalontára látogat a héten Áder János  
2017. február 28. – transindex.ro, Bihari Napló, Krónika 

A Magyar Tudományos Akadémia 2017. március 2-án, Arany János születésének 200. 

évfordulóján tartja az Arany János-emlékév ünnepélyes megnyitóját a költő szülőhelyén, 

Nagyszalontán. Az Akadémia tudományos konferenciát szervez, amelyen a város vezetői 

mellett Áder János köztársasági elnök is jelen lesz.  

 

Vásárhelyi iskolaügy: Biró Zsolt felszólalt a parlamentben 
2017. február 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

Napirend előtti felszólalásban tájékoztatta a román parlament alsóházát a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnázium ügyéről kedden Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. 

Amint a napirend előtti felszólalás MTI-hez eljuttatott szövegéből kiderül, Biró Zsolt 
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jogállamban nehezen értelmezhetőnek nevezte, hogy Marosvásárhelyen a romániai 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) egyenként hallgatja ki a római katolikus iskolában tanuló 

diákok szüleit. „A vádhatóság dolga az igazság kiderítése, tanúk beidézése, de 

megengedhetetlen a szülők zaklatása csak azért, mert gyerekeik számára egy egyházi 

szellemben működő, és e szellemben nevelő oktatási intézményt választottak. Egy olyan 

iskolát, amelyet az iskolahálózatban meghirdettek, a tanfelügyelőség és a minisztérium is 

engedélyezett” – jelentette ki Biró Zsolt. 

 

Érdekkonfliktussal gyanúsítja Horváth Annát az ANI 
2017. február 28. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Érdekkonfliktus gyanúja miatt jelentette fel Horváth Annát, Kolozsvár alpolgármesterét a 

korrupcióellenes ügyészségnél (DNA) az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). Az 

ügynökség keddi közleménye szerint Horváth Anna 2012 és 2016 között önkormányzati 

képviselőként részt vett annak a tanácshatározatnak a megszavazásában, amely révén 90 ezer 

lejt utaltak ki a Claudiopolis Egyesületnek, melynek Horváth Anna az elnöke. Az ANI továbbá 

azt is a DNA figyelmébe ajánlja, hogy a kolozsvári önkormányzati képviselőtestület 30 ezer 

lejt utalt ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, amellyel Horváth Anna 

oktatóként szerződéses viszonyban volt. Horváth Anna az MTI-nek adott nyilatkozatában 

képtelenségnek nevezte a vádakat. Kijelentette: a Claudiopolis Egyesület elnöki tisztségéről 

közjegyző előtt adott nyilatkozatban mondott le, a Sapientiának pedig soha sem állt az 

alkalmazásában. 

 

Halasztottak Horváth Anna perében  
2017. február 28. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az iratcsomó hiánya miatt halasztott Horváth Anna perében pénteken a Kolozs Megyei 

Ítélőtábla. A következő időpont március 10. Az iratcsomót a Legfelsőbb Bíróság és 

Semmítőszéktől kellene megkapnia az ítélőtáblának. Kolozsvár alpolgármestere esetében 

harmadik alkalommal is meghosszabbították a bírósági felügyeletet, amely a hivatala 

gyakorlásától is eltiltja. Horváth Anna a döntést megfellebbezte, azonban még nem született 

döntés.  

 

RMDSZ-es állásfoglalás: veled vagyunk, Anna! 

2017. február 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.roAz „országot irányító 

erőszakszervezeteknek", az ügyészek „mindent elsöprő hatalmának" tulajdonítja az RMDSZ a 

Horváth Anna kolozsvári tanácsos ellen tett ügyészségi feljelentést. Keddi állásfoglalásban az 

RMDSZ megdöbbenésének adott hangot annak kapcsán, hogy a Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) érdekellentét gyanúja miatt feljelentette az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnél 

(DNA) Kolozsvár tisztségéből felfüggesztett alpolgármesterét. Az szövetség úgy értékeli, hogy 

az ANI lépésével „újabb fejezethez ért a Horváth Anna ellen folytatott lejáratási kampány". Az 

RMDSZ úgy véli, kivételesnek számít az ANI eljárásrendjében a mostani „azonnali" 

feljelentés, amely az alakulat szerint megfosztja az érintett politikust attól való jogától, hogy 

az adminisztratív döntést előbb bíróságon megfellebbezve bizonyítsa a vádak alaptalanságát. 
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A szövetség szerint mindez egyértelműen diszkriminatív jellegű és felveti a visszaélés 

gyanúját. 

 

Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház a CNCD megszüntetéséről szóló 
törvénytervezetet  
2017. február 28. – transindex.ro, maszol.ro 

Hallgatólagosan átment a képviselőházon egy olyan törvénytervezet, amely megszüntetné az 

Országos Diszkriminációellenes Tanácsot. A törvénytervezetet Bogdan Diaconu volt képviselő 

nyújtotta be az előző törvényhozási ciklusban, a tervezet oldala szerint pedig még a 

parlamenti választások előtt, 2016. november 25-én járt le a megvitatás és szavazás 

határideje. A képviselőház 2017. február 28-án vette tudomásul a hallgatólagos elfogadást, a 

tervezet a szenátus elé kerül, amely döntő házként tárgyalja. a törvénytervezet az összes 

bizottságtól és a kormánytól is negatív véleményezést kapott. 

 

A hallgatólagos elfogadás módszerének az eltörlését szorgalmazza az RMDSZ a 
törvényhozásban  
2017. február 28. – transindex.ro, maszol.ro 

„Elfogadhatatlan, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) felszámolását 

kezdeményező jogszabálytervezet hallgatólagosan átmegy egyik házból a másikba. Az elmúlt 

parlamenti mandátumban az RMDSZ többször is kérte a hallgatólagos eljárás 

megszüntetését, azonban ehhez alkotmánymódosításra van szükség. Megoldást kell találnunk 

arra, hogy az e fajta törvényhozást kiiktassuk a szabályzatunkból” – mutatott rá Csoma 

Botond, az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője, azt követően, hogy a 

magyarellenességéről elhíresült Bogdan Diaconu törvénytervezete hallgatólagosan átment a 

képviselőházból a szenátusba. A tervezetről a szenátus szavaz döntő házként”. 

 

Két órával hosszabb lesz a Marosvásárhelyi Rádió műsora  
2017. február 28. – transindex.ro 

Két órával hosszabb lesz a Marosvásárhelyi Rádió magyar nyelvű műsora – erről hozott ma 

egyöntetű döntést az Audiovizuális Tanács. A mai határozat következtében a magyar adás 

március 2-ától nem este 10 órakor, hanem éjfélkor ér véget. Ebben az idősávban többnyire 

művelődési és zenei műsorok ismétlése, illetve csütörtökönként egy élő interaktív beszélgetős 

műsor hangzik majd el - közölte a Marosvásárhelyi Rádió. 

 

Egyre népszerűbbek a Mathias Corvinus Collegium képzései Erdélyben 
2017. február 28. – maszol.ro 

Duplájára nőtt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programjában részt vevő 

erdélyi magyar diákok száma a januári felvételi időszakot követően, így már 16 város 310 

tanulója vesz részt az iskola mellett végezhető képzéseken Erdélyben. Az intézmény a 

kolozsvári magyar ifjúságért végzett munkájáért Kolozsvári Cimbora Díjban részesült, 

amelyet a Magyar Ifjúsági Központ Egyesülete tavaly év végén adott át az MCC vezetőinek. 
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Új otthont kap a nagybányai magyar iskola 
2017. február 28. – Krónika 

Szeptembertől az egykori nagybányai református iskola épületébe költözhetnek a 

megyeszékhely egyetlen magyar tannyelvű tanintézetének, a Németh László Elméleti 

Líceumnak az óvodai csoportjai és elemi osztályai. A református egyház belvárosi ingatlanja 

felújítás alatt áll, a munkálatokat a magyar állam 70 millió forinttal támogatta. Az M1 

hírtelevízió tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban statikailag megerősítették az épületet, 

és kiépítették a fűtésrendszert is, szintén magyar állami támogatásból. A kivitelező július 

végére ígérte a munkálatok befejezését. 

 

A kökösbácstelkiek miatt aggódik Florea 
2017. március 1. – Krónika 

Levelet intézett tegnap Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester Teodor Meleşcanu 

külügyminiszterhez, felhívva a tárcavezető figyelmét a Kovászna megyei Kökös községhez 

tartozó Kökösbácstelek román közösségének helyzetére, amely szerinte „középkori 

körülmények között” él. A polgármestert az késztette levélírásra, hogy a miniszter hétfőn a 

Magyarországon élő román közösség gondjairól beszélt, és azt javasolta Meleşcanunak, hogy 

„vizsgáljon meg egy közelebbi problémát”. A marosvásárhelyi elöljáró szerint míg a község 

többi települése, amelyek lakossága magyar többségű, „felvehetné a versenyt a fővárosi 

Victoriei sugárúttal”, Bácsteleken középkori viszonyok uralkodnak, mivel itt semmilyen 

fejlesztési munkálatot nem végeztek. A külügyminiszternek küldött levelében Florea 

hangsúlyozza, azért szívügye ez a probléma, mert nagyapja ott volt polgármester. 

 

Szász Alpár Zoltán: nem hihetetlen, hogy 37 százalék magyar államfőre 
szavazna 
2017. március 1. – Krónika 

Egyáltalán nem valószínűtlen, hogy megfelelnek a tényeknek annak a közvélemény-

kutatásnak az eredményei, amely szerint a románok 37 százaléka hajlandó lenne magyar 

államfőt választani az ország élére, ugyanakkor kellő szakmai körültekintéssel kell az 

adatokat kezelni – kommentálta a Krónika kérdésére Szász Alpár Zoltán kolozsvári 

politológus az IRES közvélemény-kutató társaság felmérésének múlt hétvégén ismertetett 

adatait. Rámutatott: az adatokat némiképp torzíthatja az a tény, hogy egy, a kisebbségekkel 

kapcsolatos felmérés kérdéseire eleve szívesebben válaszolnak azok a románok, akik amúgy is 

pozitívan viszonyulnak a kisebbségekhez. 

 

Elmozdulás Beneš-ügyben 
2017. február 28. – hirek.sk, Új Szó 

Kedden délután tárgyalta az EP Petíciós Bizottságának koordinátori ülése a Beneš-

dekrétumokkal kapcsolatos petíciót. A szlovák diplomácia, illetve néhány szlovák EP-

képviselő mindent megtett azért, hogy megakadályozza a kérdés napirendre vételét. Ez nem 
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sikerült, mivel az EP összes frakciója támogatta Csáky Pál EP-képviselő (MKP) javaslatát a 

megtárgyalásra, illetve a közös határozat meghozatalára. A döntés értelmében az EP Petíciós 

Bizottsága levélben fordul a szlovák parlamenthez, amelyben a 2007-es parlamenti határozat 

megváltoztatásának lehetőségét is felvetik, illetve a cseh parlament 1997-es döntésének 

követésére szólítják fel a szlovák törvényhozást. Mint az ismeretes, a cseh parlament 20 évvel 

ezelőtt, a cseh–német alapszerződés ratifikálása alkalmával fejezte ki sajnálatát a németekkel 

szembeni atrocitások miatt a második  világháború utáni időszakban, illetve kért bocsánatot a 

németek kiűzése és a kollektív bűnösség elvének alkalmazása miatt. 

 

Felvidéki református óvodahálózat Pozsonytól Nagykaposig 
2017. február 28. – hirek.sk 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházi óvodahálózat létrehozását kezdte meg a 

Felvidéken. Az egyház bölcsőde- és óvodaalapítási programja a magyar kormány 

támogatásának  köszönhetően valósulhat meg. A felvidéki magyar közösségek által 

megjelenített igény talált ezúttal is meghallgatásra, így minden régióban széleskörű 

összefogásra számítanak. 

 

Tóth Tibor: idei beíratási kampányunkkal a bizonytalan és vegyes házasságban 
élő szülőkre összpontosítunk 
2017. február 28. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a Magyariskola.sk portállal és a TANDEM nonprofit 

szervezettel együtt idén is bekapcsolódik az április 1-jén kezdődő alapiskolai beíratásokkal 

kapcsolatos kampányba. A lehetséges kampányeszközökről és a fő célcsoportokról Tóth 

Tibor, a Kerekasztal ügyvivő igazgatója és a Magyariskola.sk rendszergazdája nyilatkozott a 

hirek.sk-nak. 

 

Magyarkanizsa: 110 honosítási kérelem az idei második nyílt konzuli 
fogadónapon 
2017. február 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyarkanizsai városházán ma délelőtt megtartott nyílt konzuli fogadónapon 110 

honosítási kérelmet vett át a polgároktól a Szabadkai Magyar Főkonzulátus Szegedi Piroska 

konzulasszony vezette csapata. A konzulasszony ezúttal is kihangsúlyozta, hogy a 

magyarkanizsai VMSZ-iroda által előkészített dokumentumokkal minden rendben volt, 

átvételük gond nélkül folyt le és jól működött a magyarkanizsai konzuli fogadónapok 

koordinátora, Nyilas Leonov Anita vezette helyi adminisztrációs gépezet is. A honosítási 

kérelmek átadásának legfontosabb kritériuma a magyar felmenőkkel rendelkezést igazoló 

dokumentumok mellett a magyar nyelvtudás. Ezen a téren még mindig akadnak 

próbálkozások, de a magyarul alig vagy egyáltalán nem kommunikáló személyeket leginkább 

már a konzuli fogadónapon kiszűrik. 
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http://felvidek.ma/2017/02/felvideki-reformatus-ovodahalozat-pozsonytol-nagykaposig/
http://www.hirek.sk/itthon/20170227155903/Toth-Tibor-idei-beiratasi-kampanyunkkal-a-bizonytalan-es-vegyes-hazassagban-elo-szulokre-osszpontositunk.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170227155903/Toth-Tibor-idei-beiratasi-kampanyunkkal-a-bizonytalan-es-vegyes-hazassagban-elo-szulokre-osszpontositunk.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21191/Magyarkanizsa-110-honositasi-kerelem-az-idei-masodik-nyilt-konzuli-fogadonapon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21191/Magyarkanizsa-110-honositasi-kerelem-az-idei-masodik-nyilt-konzuli-fogadonapon.html
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LSV: Egyes vajdasági községekben nem tűzik ki Vajdaság zászlaját 
2017. február 28. – Vajdaság Ma 

Egyes vajdasági községekben nem tűzték ki Vajdaság zászlaját, pedig azt az Alkotmány, 

Szerbia törvényei, Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma és a parlamenti határozat is 

kötelezővé teszi, hívta fel a figyelmet a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV). Az LSV annak 

apropóján, hogy 13 évvel ezelőtt született hivatalos döntés Vajdaság zászlajáról kiemelte, hogy 

a községek kitűzték a nemrég elfogadott úgynevezett hagyományos vajdasági zászlót, az 

eddigit viszont nem, holott az előírások szerint mindkettőt ki kell tűzni. 

 

Pásztor: Racionális lépés, hogy a VMSZ Vučićot támogatja 
2017. február 28. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarság érdeke, hogy a VMSZ és a Szerb Haladó Párt közötti koalíciós 

megállapodás talpon maradjon, többek között ezért is támogatja Aleksandar Vučić 

elnökjelöltségét a párt – mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a 

Közügyek ma esti adásának felvételén. Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenete, hogy 

támogatja a VMSZ döntését, azt bizonyítja, hogy ez egy racionális lépés – tette hozzá Pásztor. 

 

Deli: Az országjelentés a vajdasági magyarságnak is kedvező 
2017. február 28. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarság számára is kedvező a szerb országjelentés – olvasható Deli Andor 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Mint írja: két fő témakörben, kisebbségi és 

gazdasági vonatkozású javaslatokkal járult hozzá az országjelentéshez. A szöveg külön 

bekezdésben foglalkozott a kisebbségek jogaival és helyzetével, ami jó alapot adott a további 

bővítésre – teszi hozzá Deli. Szerinte módosításokkal sikerült elérni, hogy a jelentés újra 

kiemelje a részarányos foglalkoztatás fontosságát a közigazgatáson túl az igazságügyben is, 

ami jelentősen elősegíti a kisebbségi jogvédelmet. 

 

A demonstrátorokkal egyeztettek az MNT képviselői Újvidéken 
2017. február 28. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A szerb nyelv mindennapi használata és az adminisztrációs ügyintézések – ezek okozzák a 

legnagyobb gondot a magyar ajkú elsőéves egyetemistáknak. Segítséget nyújthatnak 

számukra felsőéves társaik, illetve a demonstrátoraik. A Magyar Nemzeti Tanács 

demonstrátori ösztöndíjprogramja 2011 óta működik eredményesen. A program 

fejlesztésének céljából az MNT kedden délelőtt tartott találkozót a demonstrátorokkal az 

újvidéki Európa Kollégiumban. 

 

A kormány jóváhagyta az 50 millió eurós magyar útépítési kölcsönt 
2017. február 28. – Kárpátalja 

Az ukrán miniszteri kabinet jóváhagyta a Magyarország által a Beregszászt elkerülő út, illetve 

a Vérke-parti várost Munkáccsal összekötő autóút megépítésére nyújtott hitel felhasználását 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21189/LSV-Egyes-vajdasagi-kozsegekben-nem-tuzik-ki-Vajdasag-zaszlajat.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=316935
http://pannonrtv.com/web2/?p=316912
http://pannonrtv.com/web2/?p=316953
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/28/kormany-jovahagyta-az-50-millio-euros-magyar-utepitesi-kolcsont
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– jelentette múlt kedden a mukachevo.net az UNN alapján. A tájékoztatás szerint a kabinet 

ülésén született határozat életbe léptette az Ukrajna és Magyarország között 50 millió euró 

kölcsön folyósításáról kötött szerződést. A portál emlékeztet, hogy Ukrajna és Magyarország 

tavaly novemberben írt alá megállapodást beruházási projektek, illetve útjavítási munkák 

finanszírozásáról az ukrán–magyar határ közelében, melynek értelmében Ukrajna 50 millió 

euró 18,5 év futamidejű kamatmentes hitelhez jut. 

 

„Ahol a hősöket nem feledik” – ’56-os konferencia a Rákóczi-főiskolán 
2017. március 1. – karpatalja.ma 

Az 1956-os forradalom hatása és következménye a szomszédos keleti blokk országokban 

címmel szervezett nemzetközi konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

és Magyarország Beregszászi Konzulátusa február 27-én a főiskolán. A kommunizmus 

áldozatainak emléknapjához kapcsolódva 2016-ban Kárpát-medence szerte egy éven át tartó 

eseménysorozat kezdődött az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára és a Gulagra 

történő elhurcolásra emlékezve. Az ’56-os emlékév és Gulag-emlékév programjai során 

Kárpátalján tárlatokkal, megemlékezésekkel, tudományos előadásokkal állítottak emléket a 

megalázott, meggyilkolt százezreknek. A 2016-os tematikus év helyi záróakkordja a most 

megrendezett konferencia volt. 

 

A vitás kérdések kimaradnak a törvényből 
2017. február 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő ma délelőtt sajtóértekezletet 

tartott, amelyen az időszerű nemzetiségi témákat vetette fel. Egyebek között az őshonos 

nemzeti közösségekről szóló új törvény készítéséről, valamint a Nemzetiségi Hivatal 

státusának kérdéséről beszélt a nemzetiségi médiának. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 1. – Kossuth Rádió 

Romániában hétfőn elkezdődött az iskolai beiratkozás 

Romániában hétfőn elkezdődött az iskolai beiratkozás. Ám a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Gimnázium nem indíthat új osztályokat - értesítette a megyei tanfelügyelőség az 

iskola ideiglenesen kinevezett igazgatóját, és ezt a tanintézet bizonytalan jogi helyzetével 

indokolta.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/ahol-a-hosoket-nem-feledik-56-os-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174457591
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-28_18:30:00&ch=mr1
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Nem indíthatnak új osztályokat, mert az törvénytelen. Bizonytalan a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium sorsa 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyéről ma tájékoztatta a román 

parlamentet napirend előtti felszólalásában Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke. 

Nehezményezte, hogy a korrupcióellenes ügyészség szülőket hallgat ki, és annak a 

meggyőződésének adott hangot, hogy egyeseket az iskola puszta léte zavar. 

Nyílt nap volt a Bartók Béla líceumban 

Romániában hétfőn kezdődött a beiratkozás az iskolák előkészítő osztályaiba. Ez alkalommal 

a Bartók Béla líceumban nyílt nap volt, a gyermekek és szüleik az iskolával, az induló 

osztályokkal ismerkedhettek. Erre a napra időzítette látogatását a Rákóczi Szövetség 

küldöttsége is. A magyarországi szervezet harmadik éve hozza el jelképes ajándékát a magyar 

iskolába készülő gyermekeknek, felhívva a szüleik figyelmét a magyar nyelven tanulás 

előnyeire.  

Bemutatták a felvidéki Via Nova ifjúsági szervezet idei, beiratkozási kisfilmjét 

Bemutatták a felvidéki Via Nova ifjúsági szervezet idei, beiratkozási kisfilmjét, amellyel arra 

bíztatják a szülőket, hogy magyar iskolába írassák be gyermeküket. "Szeretem az 

anyanyelvemet" - ez az idei beiratkozási körút jelmondata.  

Nem az ukrán ellen, hanem a magyar mellett. Sikeres az új ukrán nyelvtörvény 

tervezet elleni aláírásgyűjtés Kárpátalján 

Március 10-ig tart a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség által kezdeményezett aláírásgyűjtés az ukrajnai kisebbségek nyelvi 

jogainak tervezett drasztikus szűkítése ellen. Az új ukrán nyelvtörvény tervezete jelentősen 

leszűkítené az alkotmány által garantált nyelvi jogokat, kizárólagossá téve az ukrán nyelvet az 

élet minden területén, azaz, ahogy a helyi média tömören fogalmazott: még a varjú is ukránul 

károgjon.  

Jótékonysági farsangi bál Beregszászon 

Jótékonysági farsangi bált tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az 

összegyűlt adományokat kárpátaljai tehetséges diákok támogatására ajánlották fel. A Határok 

nélkül riporterének összeállításában először Orosz Ildikó rektort halljuk. 

A citeramuzsika ünnepe, a Szilasi Nap 

Muzslán 13. alkalommal rendezték meg Szilasi Mihály citerás emlékére, akinek citerajátékát a 

budapesti Néprajzi Múzeumban őrzik, a helybeliek pedig ápolják és továbbadják egyedi 

játékstílusát, a sántaciterázást.  

 
 


