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Nyomtatott és online sajtó 
 

Lázár: Trianon gyászmunkáját még mindig nem végeztük el 
2017. május 31. – MTI, Híradó.hu, mno.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, InfoRádió 

Trianon gyászmunkáját még mindig nem végeztük el - jelentette ki a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter a makói országzászló újraavatásán szerdán. Lázár János úgy fogalmazott, a 

gyászidőszak 97 évvel a tragédia és 75 évvel a rá emlékező országzászló felállítása után sem 

zárult még le. Csonka emlékművek az újraállított országzászlók, mert csak a trianoni szégyen 

egyik felét mutatják meg - tette hozzá.  A traumának sosem csak áldozatai vannak, hanem 

elkövetői, cinkosai és haszonélvezői is. Az ő felelősségük, az engesztelés és a bocsánatkérés 

emlékműveit nem találjuk Párizsban, Versailles kastélyai között, a Felvidéken, Erdélyben, a 

Partiumban, Délvidéken és Kárpátalján sem - mondta a politikus. 

 

Falugazdász-hálózat anyagországi támogatásból  
2017. május 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

25 millió forinttal támogatja Magyarország a vajdasági falugazdász-hálózatot. A 

falugazdászok fő feladata, hogy információval lássák el a termelőket és segítsék őket a 

pályázatoknál. Nyolc taggal bővült a vajdasági falugazdász hálózat, a szerződéseket a 

falugazdászképzés zárórendezvényén írták alá Zentán. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy „Vajdaságban, a magyarság körében is a 

mezőgazdaság kiemelt helyen szerepel, fontos az is, hogy ezáltal magyar munkaerőt tudunk 

alkalmazni, helyben tudjuk őket tartani, hiszen a szülőföldön való boldogulás az egyik 

legfontosabb célja a magyar kormányzatnak.” 

 

Ferenc pápa megáldotta a Szent László-lángot 
2017. május 31. – Felvidek.ma, Magyar Kurir 

A 2017-es évet a lovagkirály trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója 

alkalmából a nemzetpolitikai államtitkárság Szent László-évvé nyilvánította. Ennek jegyében 

idén számos rendezvényt tartanak Szent László tiszteletére. Ferenc pápa május 31-én 

audiencián fogadta Rómában a Szent László-év tanácsadó testületének és az Országos 

Lengyel Önkormányzatnak a tagjait, és megáldotta a Szent László-lángot – írja az MTI. Gaal 

Gergely, a testület elnöke, a delegáció vezetője az MTI-nek elmondta: Ferenc pápa a 

kihallgatáson megáldotta a Magyarországon élő lengyel közösség önkormányzata által 

elindított Szent László-lángot, amely a tervek szerint idén bejárja a lovagkirály nevéhez 

kötődő kárpát-medencei és lengyelországi helyeket. 

 

Magyarság Háza: kulturális programok a nemzeti összetartozás napján 
2017. május 31. – MTI, Híradó.hu, Magyar Demokrata 

Számos program várja az érdeklődőket a nemzeti összetartozás napja alkalmából péntektől 

vasárnapig a Magyarság Házában - közölte Csibi Krisztina, az intézmény igazgatója szerdai 
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budapesti sajtótájékoztatón. Csibi Krisztina rámutatott: az emléknapot minden évben 

többnapos rendezvénysorozat egészíti ki, így lesz idén is. A programokkal a külhoni magyar 

közösségek hagyományait, kultúráját próbálják bemutatni, és történelmi példaképeket 

idéznek meg. Fő üzenete ennek a napnak, hogy a magyaroknak össze kell fogni a közösségeik 

megmaradásáért - hangsúlyozta Csibi Krisztina. 

 

Szabadkán tárgyalt Szili Katalin 
2017. május 30. – Pannon RTV 

A szülőföldön való megmaradás egyik alapja a megélhetés biztosítása – nyilatkozta Szili 

Katalin magyar miniszterelnöki megbízott tegnap este Szabadkán. Szili Katalin a Magyar 

Nemzeti Tanács meghívására érkezett az észak-bácskai városba. Látogatása során 

tájékoztatást kapott az MNT és a Prosperitati Alapítvány eddigi működéséről. Szabadkán a 

Magyar Nemzeti Tanács székházában találkozott a szerbiai magyar kisebbségi önkormányzat 

és a VMSZ képviselőivel. A külhoni magyarság gazdasági támogatása elengedhetetlen – 

hangsúlyozta. 

 

Rákóczi Szövetség: több mint 5500 diák utazhat a nemzeti összetartozás napján 
2017. június 1. – MTI, hirado.hu, Webrádió, felvidek.ma, Pannon RTV 

A június 4-i nemzeti összetartozás napján a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja 

keretében 129 Kárpát-medencei középiskola több mint 5500 diákja utazhat legalább egy 

határ átlépésével egy másik magyar iskolához. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a 

programot pályázat keretében hirdette meg a Rákóczi Szövetség, s bármely Kárpát-medencei 

középiskola pályázhatott. A jelentkezés feltétele az volt, hogy június 4-én a Kárpát-

medencében legalább egy határt átlépve ellátogatnak egy másik ország magyar iskolájához, 

ahol közös programot bonyolítanak.  

 

Ellopták a székely zászlót Kilyénből 
2017. május 31. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka eltűnt a kilyéni református templom előtt felvont nagy 

méretű székely zászló – tájékoztatta a Háromszéket Nagy Gábor Levente. Az MPP 

sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője a megyeszékhely csatolt településének református 

lelkészével együtt tegnap a rendőrségen is jelentette az esetet. Mint ismert, a székely zászló 

felvonását a polgári alakulat kezdeményezte még tavaly, ők adományozták azt, és fel is vonták 

a templom előtt, senkit nem zavart. A vasárnapi istentisztelet alatt is ott volt a jelkép, hiányát 

hétfőn észlelték. 
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Patinás épületben tanul ősztől a nagybányai magyar iskolások egy része  
2017. május 31. – transindex.ro 

Felújított épületben kezdik el ősszel az új tanévet a nagybányai Németh László Elméleti 

Líceum 1-4 osztályos tanulói a városközpontban levő épületben, amelyet a református egyház 

ajánlott fel az iskolának. Az 5-12 osztályos tanulók továbbra is a város szélén levő 

iskolaépületben tanulnak, de abban reménykednek, hogy ideiglenesen. Az iskola igazgatósága 

abban bízik, hogy egy román iskolával épületet cserélhetnek, és így középiskolás és 5-8 

osztályos diákok is a városközpontban járhatnak iskolába.   

 

A kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó, 2001/215-ös törvény módosítását 
kéri több jogvédő szervezet is Románia Kormányától  
2017. május 31. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Identitás Szabadságáért Jogvédő Csoport (AGFI), a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

(CEMO), és a Politeia egyesület az Agerpres hírügynökséghez is eljuttatott közleményében 

felidézi, hogy Románia több ízben hangsúlyozta itthon és külföldön: prioritásként kezeli a 

nemzetközi egyezmények tiszteletben tartását. Ennek értelmében az aláírók kérik, hogy a 

kormány tartsa magát nyilvánosan hirdetett vállalásaihoz, valamint a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) - Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és az RMDSZ közti megállapodáshoz, 

következésképpen a nemzetközi egyezményekkel összhangban módosítsa a közigazgatásban 

való kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó jogszabályt. A civil jogvédők többek közt "szóban 

és írásban is többnyelvű közigazgatást", többnyelvű formanyomtatványok kibocsátását, 

többnyelvű utcai táblák elhelyezését és a hagyományos helymegnevezések feltüntetését kérik, 

ahol azt a törvény indokolja, valamint azt, hogy csökkentsék a mindehhez szükséges 

kisebbségi számarány-küszöböt.  

 

Kalákában készítik fel a sepsiszentgyörgyi focipályát az első ligás szereplésre 
2017. május 31. – maszol.ro 

Nagyszabású közösségi összefogással megvalósítható, ami most lehetetlennek tűnik: egy 

hónap alatt kellene korszerűsíteni a sepsiszentgyörgyi stadiont ahhoz, hogy a Sepsi OSK 

július 15-től hazai pályán kezdhesse az első ligás szereplését – hívta fel a focikedvelők 

figyelmét Diószegi László. Diószegi László elmondta, számításaik szerint 300–400 ezer 

eurónyi befektetésre van szükség, aminek egy része közösségi összefogással megspórolható. 

„Sepsiszentgyörgynek van 50 ezer lakosa, ha ebből 5000 embert érdekel és fontos számára a 

foci, akkor most megmutathatják, hogy összefogással képesek vagyunk a lehetetlenre is” – 

mondta Diószegi László, aki arra kérte a sepsiszentgyörgyieket, hogy – amint idejük engedi – 

menjenek ki a stadionba és segítsenek. 

 

Pünkösdi forgatag Madéfalván 
2017. május 31. – szekelyhon.ro 

Egynapos rendezvénnyel várják a pünkösdi búcsúra zarándoklókat Madéfalván vasárnap. A 

Pünkösdi Forgatag nevű program 15.42-kor a Csíksomlyói Expressz és a Székely Gyors 
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zarándokvonatok érkezésével kezdődik, délután négy órakor pedig a Siculicidium-

emlékműnél koszorúzással folytatódik. 16.20-tól kopjafát avatnak Trianon emlékére, délután 

öttől pedig kulturális programokkal folytatódik az esemény. 

 

Szent László-ereklye Csíkban 
2017. május 31. – szekelyhon.ro 

Tamás József püspök hozza Szent László csontereklyéjét a csíkszeredai Millenniumi 

templomba, amit a hívek csütörtökön, az esti szentmise előtt fogadnak. Az ereklyefogadási 

szertartás után az ünnepi misét Szent László tiszteletére mutatják be, azt követően pedig az 

oltárra helyezett ereklye előtt bárki leróhatja kegyeletét. A Szent László-emlékévbe 

bekapcsolódva június 2-án délelőtt 9 órakor a Millenniumi templomtéren megnyitják a 

szabadtéri Szent László-kiállítást, amely alapvető tudnivalókat és fényképeket is tartalmaz a 

lovagkirályról. A megnyitón ünnepi beszédet mond Semjén Zsolt, Magyarország 

miniszterelnök-helyettese. A köszöntők után a Szent László-ereklyét Gyimesbükkbe viszik, de 

estére vissza is szállítják Csíkszeredába.  

 

Megkétszerezte kiállító felületeit a Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét 
bemutató válaszúti múzeum  
2017. május 31. – transindex.ro 

A magyar állam támogatásával végzett munkálatok révén megkétszerezte kiállító felületeit a 

Kallós Zoltán néprajzkutató gyűjteményét bemutató válaszúti múzeum. A megnagyobbított 

múzeumépületet pénteken avatják fel. Mogyorósi Ágnes néprajzkutató, a válaszúti Kallós 

Zoltán Néprajzi Múzeum és Népművészeti Központ kurátora az MTI-nek felidézte, hogy a 91 

éves Kallós Zoltán - visszaemlékezése szerint - 13 éves korában kezdte gyűjteni a falusi élet 

tárgyait, gyűjteménye mára mintegy hatezer darabot számlál. "Zoli bácsi szokta is 

hangoztatni, hogy nem szereti, ha valaki ráül a gyűjtéseire és nem teszi azokat közkinccsé. Az 

volt tehát az elsődleges cél, hogy bemutassuk az általa összegyűjtött értékeket" - fogalmazott a 

muzeológus.  

 

A kolozsvári Házsongárdi temetőben Seszták Miklós jelenlétében szentelték fel 
a helyreállított Biasini-kriptát  
2017. május 31. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro 

A kolozsvári Házsongárdi temetőben Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 

jelenlétében szentelték fel szerda délután a Házsongárd Alapítvány által helyreállított Biasini-

kriptát. Beszédében a miniszter az értékek és a jogok védelmére szólított fel. "Össze kell 

fognunk, hisz együtt erősek lehetünk akár egy síremlék, akár egy iskola megvédéséért. 

Magyarország kormánya ezekben az ügyekben mindig támogatni fogja önöket" - jelentette ki 

Seszták Miklós.  
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Miguel Maury Buendía: megvan az akarat a katolikus gimnázium helyzetének 
rendezésére 
2017. május 31. – szekelyhon.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, transindex.ro 

A helyi hatóságok, a római katolikus egyház képviselőivel és politikusokkal egyeztetett 

szerdán Marosvásárhelyen Miguel Maury Buendía érsek, a Szentszék romániai apostoli 

nunciusa a Római Katolikus Teológiai Gimnázium ügyében. A kétórás megbeszélést követően 

az apostoli nuncius azt mondta, megvan az akarat a helyzet rendezésére. „Számomra 

rendkívül pozitív eredmény, hogy minden oldalon sikerült visszaállítani a bizalmat. A 

technikai problémákat elmagyarázta a prefektus, aki sokat segített abban, hogy kimozduljon 

az ügy a holtpontról. (...) Az én üzenetem az, hogy mindenki legyen nyugodt, mert azt láttam, 

hogy megvan az akarat a helyzet rendezésére, és lennie kell megoldásnak” – nyilatkozta a 

találkozást követően Miguel Maury Buendía érsek az Agerpres beszámolója szerint. 

 

Egynyelvűsítik az utcaneveket Marosvásárhelyen 
2017. május 31. – maszol.ro, transindex.ro 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szerdán elkezdte leszerelni a Dózsa György utca 

kétnyelvű utcanévtábláit, és helyükre román nyelvű táblákat helyeztek ki, illetve helyenként 

csak a Gheorghe Doja feliratot hagyták meg. A marosvásárhelyi RMDSZ a hírre reagálva 

közölte: felháborítónak tartják, hogy az önkormányzat még azokat a kétnyelvű táblákat is 

leszereli, amelyeket több éves küzdelmet követően függesztettek ki, miközben a városban a 

mai napig kevés olyan utca van, ahol valós kétnyelvű felirat jelölné az utcák nevét. 

„Meggyőződésünk, hogy a törvények jóhiszemű értelmezése lehetővé teszi a kétnyelvű 

utcanévtáblák kihelyezését. Marosvásárhelyen él a legnagyobb magyar közösség 

Romániában, a lakosság közel fele magyar. A közösséggel szembeni tisztelet jele lenne a 

kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztése” – fogalmaz közleményében az RMDSZ szervezete, 

hozzátéve, hogy mindent meg fognak tenni eltávolított magyar feliratok visszahelyezésért. 

 

Civil programok és egyházi fejlesztések a háromszéki önkormányzat 
támogatásával 
2017. május 31. – maszol.ro 

Több mint 600 civil, ifjúsági és sportegyesület illetve egyház pályázott tevékenységei 

támogatására a háromszéki önkormányzatnál. Kovászna Megye Tanácsa szerdai ülésén 

megszavazta, hogy idén sport tevékenységre 600 000 lejt, ifjúsági szervezetek számára 125 

000 lejt, kulturális és szabadidős tevékenységekre 700 000 lejt, az egyházak támogatására 1 

500 000 lejt költenek. Összesen 632 pályázat érkezett, és az elbíráló bizottság döntése 

értelmében 480 projekt kap vissza nem térítendő támogatást – tájékoztatott Tamás Sándor. 

A háromszéki tanácselnök szerint idén háromszor nagyobb keretet állapítottak meg az 

egyházak támogatására, mert beszűkültek az egyházak pályázati lehetőségei és szerették 

volna, hogy nagyobb beruházásokra is adjanak támogatást. 
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Sikeresen végződött a Selye János Egyetem komplex akkreditációja 
2017. május 31. – hirek.sk 

Peter Plavčan oktatásügyi miniszter megerősítette, hogy a felsőoktatási törvény 85 §-val 

összhangban a Selye János Egyetem egyetemi besorolású intézmény, így nemcsak nevében, 

hanem státuszában is egyetem. A komplex akkreditációs eredmény fontos mérföldkő az 

egyetem életében és hatalmas ugrás az egyetlen, teljes szervezettségű, jogalanyisággal 

rendelkező szlovákiai magyar felsőoktatási intézmény számára, hiszen a 2008-as komplex 

akkreditációs megmérettetésben az intézmény nem tudta teljesíteni az egyetemi besorolás 

kritériumait.  

 

Megyei választások – Berényi József a Körképnek: Eredményeink, sikereink 
vannak, esélyesként indulok 
2017. május 31. – Körkép 

A Magyar Közösség Pártja galántai és dunaszerdahelyi járási konferenciája egyhangúlag 

támogatta Berényi József jelölését Nagyszombat megye elnöki posztjára. Az MKP korábbi 

elnöke a négy évvel ezelőtti választásokon két korábbi minisztert legyőzve jutott be a megyei 

választások második fordulójába, ahol a magyarság számarányát meghaladó eredményt ért el. 

Az interjúban elmondta, célja a győzelem, azaz a megyefőnöki poszt megszerzése, 

a képviselők számát tekintve pedig célként nevezte meg az eddigi mandátumokat 

megszerzését. 

 

Megyei választások – Rigó Konrád a Körképnek: Nagyszombat elaludt, 
változásra van szükség! Így győzhetek 
2017. május 31. – Körkép 

Újoncként vág bele a megyei politikába Rigó Konrád kulturális államtitkár, miután pártja 

nem támogatta a rivális MKP megyefőnök-jelöltjét. Nem tagja a Most-Hídnak, de a párt 

megyei kampányának vezetését is rá bízták. Sajtóhírek szerint Bugár Béla egyik lehetséges, 

kiszemelt utóda, aki politikai szempontból jövőre már a függetlennek ígért Kisebbségi 

Kulturális Alapot is felügyelheti. Így  közvetve annak a pénzcsomagnak az elosztását is, 

melynek eddigi egyoldalú, elfogult, politikai döntései botrányoktól hangosak. 

 

Elhunyt Hetényi József, Esterházy János rabtársa 
2017. május 31. – hirek.sk 

Életének 89. évében elhunyt Hetényi József, Esterházy János rabtársa. Mindig a legnagyobb 

tisztelettel és őszinte csodálattal beszélt a Gulágon eltöltött időkről Hetényi József, akit 

Esterházy János lélekben erősített az embertelen körülmények közepette. 

 

Lesz Arany János szobor a Tompa téren 
2017. május 31. – Felvidék Ma 

Mintegy kétórás feszültségekkel teli vita után a rimaszombati városi képviselő-testület 

megszavazta, hogy a Tompa téren a névadó és Petőfi szobra mellé Arany János szobrát is 
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felállítsák szeptemberben. A szobor felállítása mintegy 20 millió forintba kerül, ebből 17 

millió forintot az Arany János Emlékbizottság áll, de besegít a tiszaújvárosi, az ózdi és a 

putnoki önkormányzat is. 

 

Közös nyilatkozatot adtak át Érsek Árpádnak 
2017. május 31. – Felvidék Ma 

Sajtótájékoztatón mutatták be azt a nyilatkozatot, amely a Nyitra megyei közlekedési helyzet 

megoldásának szükségességét szorgalmazza. Az aláírók, Bastrnák Tibor parlamenti képviselő, 

Milan Belica, a Nyitrai Megyei Önkormányzat  elnöke, valamint Karol Borik, a Nyitrai Járási 

Hivatal vezetője szerint az új komáromi híd megépülésével egyszerre kell, hogy megépüljön 

az elkerülő út is. Ha nem így lesz, fennáll a veszélye, hogy Komárom nem tudja elviselni a híd 

miatt megnövekvő forgalmat. 

 

Helyet keres az egyházi alapiskola 
2017. június 1. – Új Szó 

Előreláthatóan ősszel kezdődik a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújítása 

és bővítése, ezért az iskola vezetésének addigra megoldást kell találnia arra, hogy az építkezés 

ideje alatt hol folyjon a tanítás. A városvezetés azt indítványozta, hogy a két városi 

fenntartású magyar alapiskolában, a Corvin Mátyás és a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában 

találjanak két-két szabad termet az egyházi iskola alsó tagozatos osztályai részére. A javaslat 

mindkét iskola vezetése részéről ellenállásba ütközött, az iskolák szerint nincs szabad 

kapacitásuk, nem tudnak osztályokat felajánlani. 

 

Tárgyaltak az oktatási tárca vezetőjével, hogy ne szűnjenek meg a magyar 
nyelvű szakok 
2017. május 30. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Tizenhárom magyar nyelven oktató középiskolai szakot szüntethet meg a szerbiai Oktatási 

Minisztérium. Emellett más kisebbségi nyelven működő szakot is eltörölnek. Emiatt 

tárgyaltak ma a nemzeti tanácsok képviselői a minisztérium illetékeseivel Belgrádban, 

ugyanis a nemzeti kisebbségek ezzel a döntéssel nem értenek egyet. Nemtetszésüknek ma 

hangot is adtak. A minisztérium döntése a múlt héten került nyilvánosságra. Az oktatási 

minisztérium létszámcsökkentésre és racionalizációra hivatkozott a szakok megszüntetésével 

kapcsolatban. Mladen Šarčević oktatási miniszter részéről nyitottság volt érezhető – mondta 

Jerasz Anikó. 

 

Pásztor István is ott van az Európai Régiók Közgyűlésének ülésén 
2017. május 30. – Pannon RTV 

Szerdán kezdődött az Európai Régiók Közgyűlésének kétnapos ülése Alsó-Ausztriában. Az 

ülésen a Tartományi Képviselőház elnöke, Pásztor István és alelnöke Damir Zobenica is jelen 

volt. Az Európai Régiók Közgyűlésének kulcsfontosságú feladata, hogy a régió hangja legyen 
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egész Európában. A Vajdaság Autonóm Tartomány és egész Szerbia részére nagyon fontos, 

hogy aktív résztvevő legyen a régióközi európai együttműködés és az európai regionális 

politika folyamatában – mondta Pásztor István. Hozzátette, Vajdaság a szervezetbéli 

részvételével fejleszteni szeretné a politikai kapcsolatokat más régiókkal is. 

 

Több mint negyven végzős Bácsfeketehegyen 
2017. május 31. – Magyar Szó 

A bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolában tegnap tartották a nyolcadikos diákok 

ballagását. A búcsúzó diákok először a Gaudeamus igiturt énekelve körbejárták az iskola 

tantermeit, majd az előcsarnokban került sor az ünnepi műsorra. Bojtos Béla iskolaigazgató 

arról számolt be a Magyar Szónak, hogy az idei iskolaévben a végzős diákok száma 

meghaladja a negyvenet. 

 

A VMÚE Zentán mutatta be riportkönyveit 
2017. május 31. – Pannon RTV 

Két könyvét is bemutatta a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület Zentán. A riportkönyvek az 

újságíró táborokban készült riportokon keresztül mutatják be a szórványban élő magyarok 

mindennapi nehézségeit. A Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület két ízben szervezett újságíró 

tábort, amelynek célja, hogy olyan területeket látogassanak meg, ahol már évek óta nincs 

magyar iskola és a magyar sajtótermékek sem jutnak el a településekre. A kutatómunka után 

a résztvevők tollat ragadtak és megírtak egy-egy mozaikot a táj történetéből. 

 

Küzdelem az anyanyelvű oktatás megőrzéséért 
2017. május 31. – Kárpátalja 

Kijevben ülésezett múlt pénteken a Legfelső Tanács tudományos és oktatási bizottságában a 

készülő oktatási törvény tervezetének parlamenti vitára történő előkészítésére létrehozott 

munkacsoport. A tanácskozáson Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke megengedhetetlennek nevezte, hogy sérüljön a 

nemzeti kisebbségeknek az anyanyelvű oktatáshoz való joguk. 

 

Fontos lépés a falusi turizmus legalizálása felé 
2017. május 31. – Kárpátalja 

Brenzovics László parlamenti képviselő előterjesztésére a falusi magángazdaságokról szóló 

törvényt módosító, a falusi zöldturizmus fejlesztését célzó törvénytervezetet fogadott el első 

olvasatban Ukrajna Legfelső Tanácsa május 23-i ülésén. Eszerint falusi zöldturizmusnak (a 

magyar szóhasználatban a falusi vendéglátás kifejezés is használatos) minősül a falusi 

magángazdálkodás keretében, az adott magángazdaság vagyontárgyainak felhasználásával, a 

helyi szokásoknak és a vendéglátás hagyományainak megfelelő, egyidejűleg legfeljebb 10 

személynek nyújtott, szállást és étkezést, valamint a szabadidő eltöltésének megszervezését 

magába foglaló szolgáltatás.  
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Több mint tízezren ballagtak idén Kárpátalján 
2017. május 31. – Kárpátalja 

Múlt pénteken megyénk 667 tanintézményében közel 157 ezer gyermek számára jelezte az 

utolsó csengő a tanév végét. Több mint 10 ezer tanuló vett búcsút hét végén az alma matertől. 

Közülük több mint 1100-an magyar tannyelvű osztályban szerezték meg a középiskolai 

végzettséget. A megyei oktatási főosztály adatai szerint Kárpátalján összesen 118 nemzetiségi 

iskola működik – 71 magyar, 12 román, 1 orosz – és 34 kétnyelvű, közte 27 magyar–ukrán és 

1 magyar–orosz tannyelvű. Ezekben a tanintézményekben magyar nyelven összesen 16 275 

gyermek sajátítja el a tananyagot.  

 

Ők jelentik a jövőt 
2017. május 31. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Május utolsó vasárnapja gyermeknap, ennek megfelelően idén is megszervezte a gyermekek 

örömére hagyományos gyermeknapi rendezvényét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ), ezúttal a felső-Tisza-vidéki Visken. A focipályára sok-sok gyermek ellátogatott, 

akiknek ezen a napon minden felnőtt igyekezett a kedvükben járni. 

 

Megkezdték a nagypaládi határátkelőhöz vezető út kiépítését 
2017. május 31. – Kárpátalja 

A Nagyszőlősi járásban megkezdték a nemsokára megnyitásra kerülő Nagypalád–Nagyhódos 

határátkelőhöz vezető útszakasz építését – jelenti a mukachevo.net hírportál. Az útjavítók a 

falu elejétől egészen a magyar–ukrán államhatár vonaláig aszfaltozzák az utat. Az ehhez 

szükséges költségeket az állami költségvetésből utalták ki – közölte Hennagyij Moszkal 

kormányzó. 

 

Nyelvi fejtörő 
2017. június 1. – Németh András – HVG 

Minél rosszabb, annál jobb – ez lehet a mottójuk azoknak, akik a múlt héten ismét 

megpróbálták egymásnak ugrasztani a kárpátaljai magyarokat és ukránokat. A provokáció – 

legalábbis ezúttal – nem bizonyult hatékony fegyvernek. Kisebbségi nyelvű 

helységnévtáblákat állítottak fel a Nagyszőlősi és a Beregszászi járás bejáratánál. Bár a hír 

néhány óra alatt bejárta az orosz internetet, az állításokból szinte semmi sem igaz: a táblák 

szövege például annyira magyartalan volt, hogy azt nem állíthatták magyarok. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2017. június 1-i számában olvasható) 

 

Újabb 17 millió forint a Muravidékre 
2017. május 31. - Népújság 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati 

felhívásainak eredményei. Az alábbiakban közöljük a muravidéki nyertes pályázatokat, 

amelyekkel a vidék megközelítően további 17 millió forinthoz jutott. A központi kiírás 600 
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millió forintjára egyébként megközelítőleg 2.300 pályázat érkezett be, az összes igény 

megközelítette az 5 milliárd forintot Az említett 2.300 pályázatból 887 pályázat nyert kisebb- 

nagyobb összeget, a többi pályázat nem kapott támogatást, illetve érvénytelen volt. 

 

Fejlődésorientált költségvetés 
2017. május 31. - Népújság 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsának hétfői 

ülésén az Euromur Kft. 2016-os beszámolója, az önkormányzat 2017-es munkaterve és 

költségvetése szerepelt. Emellett új tagot neveztek be a községi nemzetiségi bizottságba is. A 

napirend meghatározása után az önkormányzat elnöke, Vida Törnar Judit az előző 

rendszeres, illetve a közben megtartott kettő levelező ülés jegyzőkönyvét bocsátotta vitára. 

 

A muravidéki tanulók a nagyváradi döntőben 
2017. május 31. - Népújság 

A Szent László tanulmányi és rajzversenyt a Szent László-év keretében a Karosi Turul 

Hagyományőrző Íjászegyesület szervezi a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának támogatásával és a Pro Patria Egyesület együttműködésével. A 

tanulmányi versenyre a magyar tanítási nyelvű általános iskolák felső tagozatosai nevezhettek 

be, a rajzversenyre pedig azon általános iskolák alsósai, amelyek felsősei részt vettek a 

tudáspróbán. A május 24-ei budapesti elődöntőre az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 

Iskola négyfős csapata is benevezett, és 126 ponttal, ami az eddigi elődöntők legmagasabb 

pontszáma, első helyezést ért el. 

 

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör a hétvégén ünnepli fennállásának 85. 
évfordulóját 
2017. május 31. – MTI, Webrádió 

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör a hétvégén ünnepli fennállásának 85. évfordulóját, a 

szervezet a horvátországi magyarság legrégebben működő művelődési egyesülete - közölte az 

MTI-vel Ranogajec-Komor Mária, az egyesület elnöke. Mint mondta: a szervezetet 1932-ben 

alapították Zágrábban élő magyarok, valamint a fővárosban tanuló vajdasági és horvátországi 

magyar egyetemisták. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. május 31. – Kossuth Rádió 

Minden nagyon szép, mindennel nagyon meg volt elégedve a pápai nuncius 

Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyre látogatott Miguel Maury Buendia érsek, pápai nuncius. A Vatikán 

bukaresti nagykövete az Erdélyi Katolikus Státus Alapítvány és a marosvásárhelyi  római 

katolikus teológiai líceum szülői bizottságának meghívásának ma délután tett eleget, hogy 

tájékozódjon a felekezeti iskola helyzetéről.   

Nincs járványveszély Csíksomlyón 

Nincs járványveszély Csíksomlyón - írta tegnapi közleményében Hargita megye Tanácsának 

elnöke, Borboly Csaba. A szervezés a korábbi években is megszokott nyugalomban zajlik. 

Csíksomlyó várja a zarándokokat, rémhírek és álhíresztelések ellenére is.  

Még ki sem írták a megyei választásokat Szlovákiában, de már ez tematizálja a 

belpolitikát 

Szlovákiában még ki sem írták a megyei választásokat, csak annyit lehet tudni, hogy 

valamikor novemberben lesz a voksolás, de a belpolitika már teljes egészében a választások 

előtti egyeztetések és egyezkedések jegyében zajlik.  

Több falugazdász, több információ, jobb gazdálkodás 

Zentán a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének a szervezésében folytatódik a falugazdász 

képzés. Ehhez az anyagi támogatást a magyar kormány biztosítja. Ott készült a Határok 

nélkül tudósítójának riportja. 

A délvidéki iskolákba is eljutott Áder János köztársasági elnök ajándékkönyve 

A délvidéki iskolákba is eljutott Áder János köztársasági elnök ajándékkönyve, amit a magyar 

osztályok végzős diákjainak szánt. Ezzel a gesztussal köszöni meg, hogy vállalva a több 

tanulást a magyar oktatást választották. A Magyar Nemzeti Tanács a pedagógusokkal együtt 

kampányol, hogy szeptemberre is megteljenek a padok a magyar osztályokban. 

A gyermeknap közeledtével kitüntették a temesvári Gerhardinum Római 

Katolikus Teológiai Líceum tehetséges diákjait 

A gyermeknap közeledtével - amit Romániában június elsején ünnepelnek - kitüntették a 

temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum azon tehetséges diákjait, akik az 

iskolai, megyei vagy országos szintű versenyeken kimagasló eredményeket értek el. A keddi 

díjátadás után a Határok nélkül riportere először a magyar tagozat legfiatalabb, első osztályos 

tehetségeit kérte mikrofon elé. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-31_18:30:00&ch=mr1
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Futball-legendák találkozása Ungváron 

A függetlenné vált Ukrajna labdarúgó-válogatottja első mérkőzését Magyarország ellen 

játszotta Ungváron 1992. április 29-én, azóta ennek évfordulóján méltatják az ukrán 

labdarúgás napját. A 3:1-es magyar győzelemmel végződött mérkőzésen Sallói István és 

Kiprich József duplájával győztek a magyarok. Huszonöt évvel a legendás első mérkőzés után 

újra összejöttek az egykori főszereplők, hogy kiegészülve néhány ismert, de azon a meccsen 

nem szerepelt egykori válogatott játékossal felidézzék az ukrán labdarúgás hőskorát. Ezúttal 

viszont a kicsit fiatalabb csapattal kiállt ukrán öregfiúk győztek 3:1-re. 

 


