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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az EPP elé viszi a magyar kisebbség ügyét az RMDSZ 
2017. március 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Európai szintre kívánja emelni a romániai magyar kisebbség ügyét az RMDSZ, amely az 

Európai Néppárt (EPP) közelgő máltai kongresszusán kíván beszámolni azokról a 

jogsérelmekről, amelyek a magyar közösség ellen irányultak az elmúlt időszakban. Porcsalmi 

Bálintnak, az alakulat ügyvezető elnökének keddi tájékoztatása szerint a március 29-30-án 

Máltán tartandó kongresszus napirendjén a menekültváltság, a biztonsági kérdések, a 

terrorizmus, a Brexit, továbbá különböző gazdasági kérdések szerepelnek, olyan témák, 

amelyek Európa jövőjét a következő években jelentősen meghatározzák. A politikus közölte, 

az RMDSZ delegációjának az a feladata, hogy a kétoldalú találkozókon, 

munkamegbeszéléseken és tárgyalásokon a romániai magyarság helyzetét meghatározó 

témákról számoljon be, különös tekintettel az elmúlt időszakra jellemző jogsérelmekre. 

Elmondta, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) „hatalommal való visszaélése", a 

marosvásárhelyi iskola ügye, a magyar közösség elleni diszkriminációs esetek, az 

anyanyelvhasználat korlátozása is részét képezi a delegáció által folytatott egyeztetéseknek. 

 

Térítésmentes lesz az anyanyelvi fordítás a bírósági eljárásokban 
2017. március 28. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Ismét térítésmentessé válnak az anyanyelvre történő fordítások a polgári peres eljárásokban. 

A vonatkozó jogszabályoknak az anyanyelv-használatot – így a magyar nyelv használatát is – 

megkönnyítő módosítását kedden hagyta jóvá a parlament. A törvénymódosító javaslatot a 

Most-Híd nyújtotta be. Céljuk az volt, hogy a közigazgatási, illetőleg polgári peres eljárással 

kapcsolatos beadványok és bizonyítékok lefordításának költségei ne az eljárás résztvevőit 

terheljék. A problémára tavaly októberben a Magyar Közösség Pártja (MKP) hívta fel a 

figyelmet, hangsúlyozva, hogy az jelentős visszalépés az anyanyelvhasználat terén és sérti a 

jogegyenlőség elvét, illetve az Európa Tanács (ET) nyelvi kartáját is, amit Szlovákia 2002-ben 

aláírt. 

 

A KMKSZ tiltakozik az ukrajnai kisebbségeket sújtó jogalkotási törekvések miatt 
2017. március 28. – MTI, Magyar Idők, Kárpátinfo, karpatlaja.ma, Kárpátalja, hirek.sk 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége kedden Ungváron kiadott 

nyilatkozatában tiltakozik az ukrajnai kisebbségeket sújtó jogalkotási törekvések miatt, és 

szorgalmazza, hogy a hatalmi szervek hagyjanak fel "a jogi formába burkolt kisebbségellenes 

törekvésekkel", továbbá tegyenek érdemi lépéseket azok jogainak biztosítása és érvényesítése 

érdekében. Az MTI-hez is eljuttatott dokumentum hangsúlyozza: a KMKSZ úgy véli, hogy a 

nyelvhasználattal, anyanyelvű oktatással és az állampolgársággal kapcsolatos jogok szűkítése 

ellentmond Ukrajna alkotmányának és az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak. "Az 

amúgy is feszült helyzetet csak tovább ronthatja, ha a törvényalkotók az országban 
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tapasztalható égető gazdasági, szociális és demográfiai problémák megoldását a nemzetiségi 

kisebbség jogainak és lehetőségeinek csorbításával kívánják orvosolni" - olvasható a 

nyilatkozatban. 

 

Román nyelvű színházi előadásokat finanszíroznak Csíkszeredában 
2017. március 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Első alkalommal finanszíroz román nyelvű színházi előadásokat Csíkszereda önkormányzata. 

A Luceafărul elnevezésű programsorozatban négy vendégelőadást láthatnak a csíkszeredai 

román ajkú lakosok – írta az Agerpres hírügynökség. Az ötlet a Csíki Játékszín igazgatójától, 

Parászka Miklóstól származik, aki szerette volna, hogy a román lakosság számára is 

biztosítsanak előadásokat. „A román ajkú lakosságnak nyelvi akadályok miatt nem nagyon 

volt lehetősége részt venni előadásainkon, így bérletes rendszerben hoznánk előadásokat, 

abban a reményben, hogy a közönség megszereti színházunkat, és a magyar nyelvű 

előadásokra is ellátogatnak majd, amelyeket az igények függvényében feliratozni is fogunk” – 

nyilatkozta Parászka. 

 

A budapesti Székely Fesztivál díszvendége lesz Gyergyószék 
2017. március 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Gyergyószék székely többségű települései egységes arculattal, közösen mutatkoznak be a 

budapesti Millenáris Parkban, a május 12 és 14. között rendezendő Székely Fesztiválon. 

Díszvendégként vesz részt Gyergyószék a harmadik alkalommal rendezendő Székely 

Fesztiválon, amelyet május 12 és 14. között tartanak a budapesti Millenáris Parkban. „A 

napokban minden település összegyűjti azon értékeit, amit meg szeretne mutatni 

Budapesten, ezeket összesítik, és ebből áll majd össze a végleges kínálat. Nem a várost vagy 

külön-külön a helyiségeket szeretnénk népszerűsíteni, hanem egységesen fog megjelenni a 

térség. A gyergyószéki népzenére és néptáncra úgy hívjuk fel a figyelmet, hogy egy olyan 

csoport utazik a magyar fővárosba, amely révén minden település képviseltetheti magát” – 

mondta Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. 

 

Ismét megvédték az örökségünk: a Kozmutzások és a református kollegisták 
nyertek  
2017. március 28. – transindex.ro 

A Református Kollégium csapata a Purjesz-Óváry házzal és a Kozmutza Flóra Hallássérültek 

Speciális Iskola csapta a Sétatérrel nyerte az Örökségünk Őrei − Fogadj örökbe egy 

műemléket! kolozsvári vetélkedőjét, aminek hétfő este volt a döntője a Magyar Operában. A 

végső sorrend a csapatok elmúlt hónapokban kifejtett online (közösségi média, rádió és 

televíziós szereplés stb.) és offline (kiadványok, takarítási akciók és vetélkedők szervezése, 

flashmobok és kirándulások) tevékenysége, illetve a verseny hétfő esti döntőjén bemutatott 

előadásuk alapján alakult ki.  
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L'Alchimiste-ügy: az Iskola Alapítvány felbontja a bérleti szerződéseket  
2017. március 28. – transindex.ro 

Az Iskola Alapítvány kuratóriumának tagjai nem tekintik lezártnak a L'Alchimiste vendéglőt 

működtető cég és az Iskola Alapítvány között kötött szerződés témáját, annak ellenére sem, 

hogy Nagy Zoltán, az alapítvány kuratóriumának elnöke közölte: felbontja a bérleti szerződést 

mind a vendéglőt működtető Videbor kft.-vel, amelyben felesége társtulajdonos, mind annak 

a kolozsvári főtéri épületnek a tulajdonosával, amelyben a vendéglő működik. A Transindex 

forrásai szerint a kuratóriumi tagok közül többen is ragaszkodnak ahhoz, hogy a kialakult 

helyzetet a jövőben a kuratóriumi üléseken kielemezzék, tisztázzák és levonják a 

következtetéseket.  

 

Katolikus gimnázium ügye: ezt ígérte a szülőknek a közoktatásért felelős 
államtitkár 
2017. március 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Hazafele tartanak Bukarestből a szülők, akik a római katolikus teológiai líceum helyzetét 

szerették volna tisztázni. Csíky Csengele úgy nyilatkozott a Maszolnak, hogy azért kellett 

megtenniük ezt az utat, hogy szembesüljenek ugyanazzal, amivel itthon: egyik intézmény a 

másikra hárítja a felelősséget. Liviu Ispas közoktatásért felelős államtitkár meghallgatta a 

szülői küldöttséget, és elismételte, hogy a katolikus gimnázium a polgármesteri hivatal és az 

önkormányzat kezében van, így ők tehetnek lépéseket. Ugyanakkor hozzátette, ragaszkodik 

ahhoz, hogy új iskolahálózatot hozzanak létre. „Azon a véleményen vagyunk, hogy a bolondját 

járatják velünk, politikai játszmának vagyunk az eszközei” – mondta a Civilek a Katolikus 

Iskoláért szülői csoport szóvivője. 

 

A település, ahol a székely furfang nem ismer határokat 
2017. március 28. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem mondanak le a hármasfalusiak három egykori különálló településének megjelöléséről. 

Miután a rendőrség és törvényszék segítségével Maros megye prefektusa leszereltette a 

gépkocsivezetőket megtévesztőnek tartott falunévtáblákat, a helyiek faragott táblákat 

készülnek állítani. 

 

A magyarokra is gondoltak az aradi költségvetés elfogadásakor 
2017. március 28. – maszol.ro 

A helyi közösség számbeli arányával összhangban lévő tételeket sikerült megszavaztatni a 

magyar szervezeteknek és intézményeknek. Az aradi magyarság identitásának megőrzéséhez 

fontos, hogy költségvetési keretekkel rendelkezzenek intézményei, egyházai, civil szervezetei 

– jelentette ki Bognár Levente, a város RMDSZ-es alpolgármestere. „Amíg sem területi, sem 

kulturális autonómiával nem rendelkezik az erdélyi magyarság, a lehetőségekhez mérten a 

helyi önkormányzati forrásokból kell finanszírozni a magyar szervezeteket, kulturális és 

hagyományőrző rendezvényeket” – jelentette ki az elöljáró. 
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Megkönnyítheti az ügyintézést a magyar állam által biztosított új dokumentum 
2017. március 29. – Krónika 

Adókártyát kapnak a magyar állampolgársággal is rendelkező erdélyiek: a dokumentum 

megkönnyíti az esetleges magyarországi ügyintézést, ugyanakkor semmilyen kötelezettséget 

nem ró az érintettekre – közölte a Krónikával Mile Lajos, Magyarország kolozsvári 

főkonzulja. A magyar hatóságok már el is kezdték kiküldeni a dokumentumokat, első körben 

a kiskorúak kapnak adókártyát, a magyar kormány meglátása szerint ugyanis leghamarabb 

nekik lehet szükségük az okiratra, ha például iskoláztatási támogatást vagy ösztöndíjat 

igényelnek. „Az a megfontolás vezette Budapestet, hogy a magyar állam nyújtotta különböző 

kedvezményekről nehogy lemaradjon valaki, hiszen akár az oktatásban, akár a gyerekeknek 

járó kedvezmények igénybevételekor szükség lehet az adókártyára. Nem szeretnék, ha ennek 

hiánya nélkül bárki hátrányos helyzetbe kerülne” – magyarázta lapunknak Mile Lajos. 

 

Első olvasatban megszavazta a parlament a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 
törvényt 
2017. március 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Második olvasatba utalta a szlovák törvényhozás a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 

törvényt, amely így az előzetes terveknek megfelelően még az idei év nyarán életbe léphet. Az 

alap létrehozása szerepel a kormányprogramban is. A törvény alapjaiban változtatja majd 

meg a kisebbségi kultúrák finanszírozását, hiszen annak szétosztásáról a közszolgálati 

intézményként működő Kisebbségi Kulturális Alap fog dönteni, és nem a kormányhivatal. Az 

idei évben 4,5 millió eurót oszt szét a kormány a kisebbségi kultúrákra. A jövő évtől ez az 

összeg majdnem a duplájára nő. Az alapnak 8 millió eurós lesz az éves költségvetése, ugyan 

ebből az összegből kell finanszírozni az intézmény fenntartását is, de a szétosztásra váró 

összeg így is jóval magasabb lesz, mint az idei évben volt. 

 

Anyanyelv-használati felmérés Kassán 
2017. március 28. – hirek.sk 

A Kassai Magyarok Fóruma nyelvhasználati felmérést indított Kassa nyelvi dimenziói 

címmel, hogy feltérképezzék a Kassán elő vagy dolgozó, magyarul beszelő emberek 

nyelvhasználati szokásait. Az április végéig tartó felmérés kezdeményezői arra kíváncsiak, a 

kassai magyar intézményeken kívül a magyar nyelvet hol és milyen alkalmakkor használják. 

 

Ünnepi megemlékezés a lévai Reviczky Társulás jubileumán 
2017. március 28. – Felvidék Ma 

Fogd azt a zászlót, ez a küldetésed, s az egész nemzet fog követni téged! – A Reviczky Társulás 

a névadó Reviczky Gyula verssoraihoz hűen végzi a munkáját immáron húsz esztendeje. A 

társulás a lévai magyarság egyik alappillére, amely a magyar kultúra, a magyar identitástudat 

megerősítésén, megőrzésén dolgozik a ma már szórványnak számító Léván. Történetében ez a 

húsz év hozott sok örömet és persze akadt szomorúságra okot adó alkalom is. Az élet 
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megpróbáltatásaival szemben mégis mindig helytállt, és megvívta a magyarság ügyének 

harcát, mint ahogy azt tenni fogja az elkövetkezendő években is, mindaddig míg magyar 

ember lesz Léván. 

 

Szakmai tanácskozás az MNT és a magyarországi Szerb Országos Önkormányzat 
között 
2017. március 28. – Pannon RTV 

Közös szakmai tanácskozást tartott a Magyar Nemzeti Tanács és a magyarországi Szerb 

Országos Önkormányzat. A két intézmény találkozója kedd délelőtt kezdődött, Szabadkán a 

Magyar Nemzeti Tanács székházában. Az eszmecsere központi témája a két országos 

kisebbségi önkormányzat működésének szorosabbá tétele, a kultúra, oktatás és tájékoztatás, 

valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén. 

 

A nemzeti közösségek nyelvén történő tájékoztatásról tanácskoztak ma 
Belgrádban 
2017. március 28. – Pannon RTV 

A nemzeti közösségeket érintő kérdésekről és a nemzeti közösségek nyelvén történő 

tájékoztatásról tanácskoztak ma Belgrádban. A Kisebbségi nyelveken történő tájékoztatás, 

javaslatok a politikusok számára, a következő évtized nevet viselő programot a Nyílt 

társadalom Alap támogatásával valósították meg. A tanácskozás kiinduló pontja a Civil 

társadalom fejlesztési központ által a tavalyi év második felében végzett felmérés volt. A 

kerekasztal megbeszélésen ismertették a központ által elkészített tanulmányt. Ebből kiderül, 

hogy a kisebbségek elégedetlenek az anyanyelvükön történő tájékoztatás minőségével. Ezen a 

téren a horvát kisebbség kiemelkedő, mivel a megkérdezettek 79 százaléka volt ilyen 

véleménnyel. 

 

Az elnökválasztáson való részvételre szólította az adai lakossági fórum 
résztvevőit a VMSZ 
2017. március 28. – Pannon RTV 

A vajdasági magyaroknak egységet kell mutatniuk azzal, hogy vasárnap elmennek szavazni, 

hangzott el a tegnap este megtartott adai lakossági fórumon. Ezzel biztosítható lenne, hogy 

megvalósuljon az a program, amit a VMSZ célul tűzött ki. A program, amely jelentős 

mértékben befolyásolná az itteni magyarok sorsát. A lakossági fórumon felszólalt Pásztor 

István, a VMSZ elnöke is. Elmondta, Szerbiában senki nem gördített akadályt az elé, hogy 

jelenleg a vajdasági magyarságnak nagyobbak a lehetőségeik, mint az itteni szerbségnek, és ez 

a Kárpát-medencében egyedülálló. 
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Szorosabb lesz az együttműködés az MNT és a Szerb Országos Önkormányzat 
között 
2017. március 28. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Pannon RTV 

A Magyar Házban megtartott tanácskozást követően együttműködési szerződést írt alá Szutor 

Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke és Hajnal Jenő, a Szerbiában élő magyarok 

kisebbségi önkormányzata, az MNT elnöke. A megbeszélésen szó volt az országos kisebbségi 

önkormányzatok szerepéről, illetve bemutatták a kisebbségi jogok megvalósításában, a 

kultúra, az oktatás és a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén 

elért eredményeket. 

 

Nem csökken az érdeklődés a kettős állampolgárság iránt 
2017. március 28. – Magyar Szó 

Péterrévén eddig nagyjából 1400-an kértek magyar állampolgárságot a kihelyezett konzuli 

fogadónapokon. Kedden tizenötödik alkalommal érkeztek a faluba Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának a munkatársai, akiknek közel 160-an adták át állampolgársági kérelmüket. 

Kinka Erzsébet, a VMSZ péterrévei szervezetének az elnöke elmondta: még Titelről, 

Verbászról és Kúláról is érkeztek Péterrévére kérelmezők, és a tapasztalatok szerint az 

érdeklődés továbbra is nagy a kettős állampolgárság iránt. Dr. Szegedi Piroska konzul 

elmondta: ha a kettős állampolgár a korábbi választási regisztrációt követően lakcímet vagy 

nevet változtatott, ezt egy formanyomtatvány kitöltésével jelentenie kell a magyar 

hatóságoknak. Ha rossz a lakcím, a név vagy nem történt meg a regisztráció, a kettős 

állampolgár a 2018-as magyar országgyűlési választásokon nem élhet szavazati jogával. 

 

Kezdetét vette a Rákóczi-napok programsorozat a beregszászi főiskolán 
2017. március 28. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Immáron 12. alkalommal rendezték meg a Rákóczi-napok elnevezésű programsorozatot a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az esemény március 27-én a Főiskola 

Felnőttképzési Központjának oklevélátadó ünnepségével indult. Orosz Ildikó rektor 

köszöntötte az egybegyűlteket, afeletti örömét fejezve ki, hogy idén is szép számmal végezték 

el a Felnőttképzési Központ által indított képzéseket.  

 

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2017. március 28. – Kárpátalja 

Március 23-án került sor Ungváron a Kárpátaljai Megyei Tanács hatodik ülésszakának 

második plenáris ülésére. Az ülésen jelen volt Mikola Bojarkin, az Állami Geológiai és 

Lelőhelykezelő Szolgálat megbízott vezetője. napirend előtt a megyei tanács KMKSZ-frakciója 

kezdeményezte, hogy tűzzék napirendre a beregszászi hidak rekonstrukciós terveinek, 

valamint a Beregszász–Tasnád (Zatisne)–Kígyós közút nagyjavítási dokumentációjának az 

elkészítését. Ugyancsak szorgalmazták, hogy tárgyaljon a testület a beregszászi elkerülő út 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21285/Szorosabb-lesz-az-egyuttmukodes-az-MNT-es-a-Szerb-Orszagos-Onkormanyzat-kozott.html
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http://karpataljalap.net/?q=2017/03/28/kezdetet-vette-rakoczi-napok-programsorozat-beregszaszi-foiskolan
http://karpataljalap.net/?q=2017/03/28/ulesezett-karpataljai-megyei-tanacs
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megépítésének tervéről, a beregszászi járási tiszacsomai kultúrház tetőzetének és a falubéli 

Mologyizsna utca javításáról. 

 

Meghallgatás a Legfelső Tanács kisebbségi bizottságában 
2017. március 28. – Kárpátalja 

Az emberi jogok nemzeti stratégiájának megvalósítása az őshonos népek és nemzeti 

kisebbségek jogainak biztosítása és védelme terén, valamint az e védelem hatékony 

mechanizmusainak létrehozására irányuló jogszabályi kezdeményezések témában tartott 

meghallgatást a Legfelső Tanács emberi jogi, nemzeti kisebbségi és etnikumközi kapcsolatok 

bizottsága március 22-én – jelentette az ukrán parlament hivatalos weboldala. „Véleményem 

szerint a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására és védelmére, a nemzetiségek közötti 

harmónia és egyetértés feltételeinek megőrzésére irányuló állami dokumentumok 

végrehajtása rendkívül fontos és aktuális kérdés Ukrajna számos polgára számára – jelezte 

Brenzovics László képviselő, az etnikumközi viszonyok parlamenti albizottság elnöke. 

 

Gyermekkórházakat részesített támogatásban a Katolikus Karitász Kárpátalján 
2017. március 28. – MTI, Webrádió, Kárpátalja 

Az Ungvári Gyermekkórháznak kórtermi bútorokat, a Munkácsi Megyei Gyermekkórház 

onkológiai részlegének infúziószabályozó készüléket adott át kedden Kárpátalján a Katolikus 

Karitász. A gyermekkórházaknak nyújtott támogatással kapcsolatban Écsy Gábor, a Katolikus 

Karitász országos igazgatója az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy az utóbbi 

években folyamatosan figyelemmel kísérik a kárpátaljai fejleményeket. A kialakult 

válsághelyzetben a Katolikus Karitász számos módon próbálja segíteni a - szavaival - 

borzasztó körülmények között élő családokat, és azon intézményeket, amelyek a napi 

közösségi, egészségügyi ellátásban valamilyen kiemelt szerepet töltenek be. 

 

Elárverezték a kárpátaljai Csap egykori köztéri Lenin-szobrát 
2017. március 28. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ukrajnában, a kárpátaljai Csapon először kelt el árverésen köztéri Lenin-szobor, amelyet 

2014 februárjában, a kijevi Majdanon történt események hatására döntöttek le ismeretlenek a 

helyi nyugdíjas otthon előtti parkban - adták hírül kedden kárpátaljai hírportálok. A 

jelentések szerint a március 17-én tartott liciten kikiáltási áron vette meg a világproletariátus 

vezérének bronzba öntött mását - a város költségvetésébe befolyó - 254 ezer hrivnyáért 

(hozzávetőleg 2,7 millió forintért) az árverésre jelentkező egyetlen vásárló. 

 

Laptopokat kapott a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Magyarországtól 
2017. március 28. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Húsz laptoppal gazdagodott Magyarország Beregszászi Konzulátusa jóvoltából a Kárpátaljai 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete március 27-én. Az átadóra a konzulátus dísztermében 

került sor. A jelenlévőket Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul köszöntötte, aki 
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tájékoztatta a kárpátaljai könyvtárak vezetőit, hogy a hordozható számítógépeket a Brüsszeli 

Magyar Külképviseletektől szállították el Magyarország Külü  gyminisztériumába, ahol úgy 

döntöttek, hogy a beregszászi konzulátus konzuli körzetébe tartozó magyarlakta települések 

könyvtáraiban lesz a legjobb helyük a számítógépeknek. 

 

„Legyen aktív, nyitott és innovatív az egyesület!” 
2017. március 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tisztújító közgyűlést tartott tegnap a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete. 

Az elnöki tisztséget a következő mandátumban is Balaskó József tölti be. Az alapvető gondot 

az egyesületi tagok passzivitása jelenti. Ezen változtatni szeretnének, s ennek szentelnek 

figyelmet az egyesület rendkívüli közgyűlésén, melynek összehívását az elnök a közeljövőben 

tervezi. 

 

Mindszenty József 125 éves lenne 
2017. március 28. - Volksgruppen 

Mindszenty József bíboros-hercegprímás születésének 125. évfordulóján, 2017. március 29-

én, szerdán este 18.30-kor ünnepi hangversenyt rendez a Pazmaneum. A Collegium 

Pazmaneum dísztermében Johannes Brahms, Bartók Béla, Mathias Rüegg és Antonin Dvořak 

művei szerepelnek majd műsoron. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 27. – Kossuth Rádió 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége tiltakozik az ukrajnai 

kisebbségeket sújtó jogalkotási törekvések miatt 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége Ungváron kiadott nyilatkozatában 

tiltakozik az ukrajnai kisebbségeket sújtó jogalkotási törekvések miatt, és szorgalmazza, hogy 

a hatalmi szervek hagyjanak fel "a jogi formába burkolt kisebbségellenes törekvésekkel", 

továbbá tegyenek érdemi lépéseket azok jogainak biztosítása és érvényesítése érdekében. A 

KMKSZ úgy véli, hogy a nyelvhasználattal, az anyanyelvű oktatással és az állampolgársággal 

kapcsolatos jogok szűkítése ellentmond Ukrajna alkotmányának és az ország nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak. 
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Elvben megegyezett az Igazi Csíki Sör és a romániai Heineken 

Elvben megegyezett az Igazi Csíki Sör és a romániai Heineken, amely Ciuc román néven 

gyártja a csíki sört. Lesz tehát román és magyar csíki sör, eltűnik azonban az "igazi" jelző - 

remélhetőleg csak a nevéből. A megegyezés hátteréről beszélgetett a sörmanufaktúra 

tulajdonosával Oláh-Gál Elvira. 

Nem történt érdemi lépés a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében 

Marosvásárhelyen ma is tanácskoztak, de megállapodás, érdemi előrelépés nem történt. 

Nincs előrelépés egyelőre a marosvásárhelyi katolikus líceum ügyében. 

Együttműködési szerződést írt alá Szabadkán a szerbiai magyar és a 

magyarországi szerb országos kisebbségi önkormányzat  

Együttműködési szerződést írt alá ma Szabadkán a szerbiai magyar és a magyarországi szerb 

országos kisebbségi önkormányzat.  A Határok nélkül riporterének összeállításában elsőként 

Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét halljuk. 

A Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén osztották meg a Tandem 2016 

című szociológiai felmérés eredményeit 

Gondolnák-e, hogy a magyar nyelv presztízse nagyobb Kárpátalján, a szláv közeg ellenére, 

mint az angolé? A kivándorlást fontolgató ukránok között pedig előkelő helyen szerepel 

Magyarország. Ezek az információk is kiderülnek a TANDEM 2016 címmel az ukrán-magyar 

együttélésről készült szociológiai felmérésből, amelynek eredményeit ma osztották meg a 

Nemzeti Összetartozás Bizottság tagjaival a Magyar Parlament Esterházy termében. Grezsa 

István kormánybiztost a felmérésből levont nemzetpolitikai következtetésekről kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás – beszámoló a fiatal vállalkozók 

helyzetéről a NÖB ülésén 

A mai napon egy másik jelentést is a Nemzeti Összetartozás Bizottsága elé tártak készítői, 

amely a külhoni fiatal vállalkozók helyzetéről szólt a 2016-os tematikus év nyomán. Címe: 

Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás pontosan jelzi az irányt, amelyen a határon túli 

gazdaságfejlesztésnek haladnia érdemes. Kántor Zoltántól, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatójától arra kért választ a Határok nélkül munkatársa, hogy milyen következtések 

vonhatók le a tanulmányból. 

Bekerült a Magyar Értéktárba az aradi Szabadság-szobor 

Tegnapi műsorunkban hírül adtuk, hogy kiemelkedő nemzeti érték lett Koós Károly 

életműve, az aradi Szabadság-szobor, Torockó épített öröksége, valamint a nagybányai 

művésztelep és festőiskola. Folytassuk Zala György monumentális alkotásával, az aradi 

Szabadság-szoborral, amely tehát szintén bekerült a Magyar Értéktárba. Az 1849. október 6-

án Aradon kivégzett honvédtiszteknek emléket állító kivételes műalkotás nemcsak az aradi 

magyarok féltett kincse, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság számára a 
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szabadságért, az emberi jogokért, az önrendelkezésért vívott küzdelem jelképe - véli Király 

András bukaresti tanügyi államtitkár, az aradi Szabadság-szobor Egyesület elnöke. 

 
 


