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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az új oktatási törvény megvétózását kérik az ukrán elnöktől kárpátaljai magyar 
szervezetek 
2017. szeptember 13. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, Lokál, origo.hu, 168Óra 

Nyílt levélben kéri három kárpátaljai magyar szervezet Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy 

alkotmányos felhatalmazásával és politikai befolyásával élve akadályozza meg az új ukrán 

oktatási törvény hatályba lépését. A KMKSZ, az UMDSZ és a KMPSZ által aláírt levél szerint 

az oktatásról szóló törvény 7. cikkelye „ellentétes az ország alkotmányával, semmibe veszi 

Ukrajna nemzetközi vállalásait, megfosztva a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven való 

tanulás lehetőségétől, felgyorsítva ezzel az asszimilációs folyamatokat, ami alapjaiban 

veszélyezteti azok megmaradását”. Az aláírók arra kérik az ország elnökét, hogy „alkalmazza 

az Ukrajna törvényei által biztosított hatásköreit és politikai befolyását annak érdekében, 

hogy ne lépjen hatályba az oktatásról szóló törvény, amely nemcsak sérti az alkotmány által 

szavatolt emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, hanem veszélyt jelent országunk 

tekintélyére nemzetközi szinten is, megkérdőjelezi európai integrációs törekvéseinket, melyek 

megvalósítása lehetetlen az emberi jogok és szabadságjogok megsértésével, különösen a 

lakosság olyan veszélyeztetett csoportjainak kárára, mint a nemzeti kisebbségek”. 

 

Enyhítene az oktatási törvény szigorán Kárpátalja kormányzója 
2017. szeptember 13. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu 

Az ukrán parlament által elfogadott oktatási törvényen csak annyit kell módosítani, hogy a 

hatálya nem terjed ki az Európai Unió tagországainak a nyelveire – javasolta szerdán 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója. Hennagyij Moszkal szerint az elfogadott 

oktatási törvény, amely az ukrán nyelvnek az élet különböző területein domináló orosz 

nyelvvel szembeni védelmére irányul, összeveszítheti Ukrajnát EU-tag szomszédaival, 

amelyek támogatják az ország európai integrációs törekvéseit, és fellépnek Oroszország kelet-

ukrajnai agressziója ellen. Ennek elkerülése érdekében az oktatási törvényen csak annyit kell 

módosítani, hogy a hatálya nem terjed ki az EU-tagországok nyelveire – szögezte le 

Kárpátalja kormányzója. 

 

EP-képviselők nyílt levele Porosenko elnöknek 
2017. szeptember 13. – karpatalja.ma, gondola.hu, Kárpátinfo 

A Fidesz-KDNP EP-képviselője, Bocskor Andrea kezdeményezésére az Európai Parlament 37 

képviselője – magyarok, bolgárok, románok, lengyelek és szlovákok – nyílt levélben fordultak 

Petro Porosenko ukrán elnökhöz, hogy aggodalmukat fejezzék ki az ukrán Legfelsőbb Tanács 

által szeptember 5-én elfogadott oktatási törvény miatt. S arra kérték az elnököt, ne 

véglegesítse azt aláírásával. Az új oktatási törvény 7. cikkelyének jogsértő, a szerzett jogokat 
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korlátozó, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásaival ellentétes voltára hívták fel az 

ukrán elnök figyelmét. 

 

Magyarok a téren: civilek és nemzetpolitika 
2017. szeptember 13. – Felvidék Ma 

Magyar Napok, fesztiválok a Kárpát-medencében – és folytatva a sort: ünnepségek, 

megemlékezések, falunapok, azaz egy közösség összetartozásának megnyilvánulásai. Ezek 

változatairól, a nemzetrészenkénti sajátosságokról szóltak annak a kerekasztalnak a 

résztvevői, amelyet a Nemzetpolitikai Kutatóintézet hívott össze a Magyarság Házának új 

otthonába, a Duna Palotába. 

 

A lakossággal keresteti a rendőrség a kolozsvári román–magyar szurkolói 
összecsapás főkolomposait 
2017. szeptember 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Felhívást intézett a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán a lakossághoz a magyar és 

román futballszurkolók között a hét végén történt tömegverekedés ügyében. Az incidens 

főszereplői ezúttal is a Kolozsvári U magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült ultrái 

voltak.  

 

Elítéli a kolozsvári U elnöke a klub huligánjainak randalírozását 
2017. szeptember 13. – Krónika 

Elítéli a kolozsvári Universitatea futballklub vezetősége a hétvégi kincses városi incidenst, 

amelynek során az együttes ultrái rátámadtak a Kolozsvári CFR magyar szurkolóira és azok 

magyarországi vendégeire. A klub közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában Radu 

Constantea, a harmadosztályban szereplő U elnöke leszögezte: a kolozsvári Universitatea 

küldetésének tartja a 98 éves futballklub történelmének és értékeinek ápolását, akárcsak az 

ellenfél és a sportszerető közösség tiszteletét. „Az Universitatea elítéli a fizikai és verbális 

erőszakos megnyilvánulásokat, történjen az a sportrendezvényeken vagy azokon kívül. A 

futballklub elutasítja az ilyesfajta magatartást, és sajnálatának ad hangot az elmúlt napokban 

történt incidens kapcsán, függetlenül attól, hogy milyen okok vezettek a sajnálatos esemény 

kirobbanásához” – szerepel a közleményben. 

 

Kányádi Sándort és Szilágyi Istvánt is jelölték Prima Primissima díjra 
2017. szeptember 13. – Krónika, Nyugati Jelen  

Kányádi Sándor költőt, írót, műfordítót és Szilágyi István írót is jelölték a 2017. évi Prima 

Primissima díjra, a tíz kategória három-három jelöltjét szerdán jelentették be Budapesten. A 

Prima Primissima díj 15 éve változatlan formában, sikeresen működik és a magyar 

társadalomban, a kulturális, tudományos életben jelentős presztízst vívott ki – idézte az MTI 
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a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnökét. Csányi Sándor hozzátette, a díj 

struktúrája nem változott: minden kategóriában három jelölt (Prima) közül kerül ki a Prima 

Primissima díj nyertese. Idén 750 főt - köztük először határon kívülieket is - jelöltek a korábbi 

díjazottak, az alapítók, a szakmai szervezetek.  

 

Novák Csaba Zoltán szerint az Egyesült Államoknak nagyobb szerepet kellene 
vállalni az itthoni kisebbségek kérdésében  
2017. szeptember 13. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az Amerikai Egyesült Államoknak aktívabb szerepet kellene vállalnia a kisebbségi jogokat 

érintő vitákban - véli Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor. "Örvendetesnek tartjuk, hogy 

az elmúlt évtizedekben az Amerikai Egyesült Államokban olyan partnerre leltünk, amely 

elkötelezett a kisebbségi jogérvényesítés irányába. Mindazonáltal úgy véljük, hasznos lenne, 

ha Románia stratégiai partnereként még aktívabb szerepet vállalna a nemzeti kisebbségek 

jogait érintő vitákban. Az országos érdekeltségű kérdések Románia külső partnerei számára is 

relevánsak, ennek okán célszerű hangot adniuk véleményüknek, álláspontjuknak minden 

stratégiai fontosságú témában. Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok ösztönző 

segítségével Románia hatékonyabban érvényesítené az ország által ratifikált nemzetközi 

egyezmények előírásait" - fogalmazott kedden Novák a szenátus plénumában, annak kapcsán, 

hogy a felsőház közös nyilatkozatot fogadott el az Amerikai Egyesült Államok és Románia 

közti stratégiai partnerség megkötésének 20. évfordulója alkalmából.  

 

Gheorghe Falcă csattanós választ adott a magyargyűlölőknek 
2017. szeptember 13. – maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt Arad megyei szervezetének elnöke, Gheorghe Falcă aradi 

polgármester közleményben ítélte azokat a szociáldemokrata párti kijelentéseket, miszerint 

„nem jó hazafi az, aki nem gyűlőli a magyarokat”. A hétvégén a Hunyad megyei Cebén több 

ezren gyűltek össze Avram Iancu sírja körül, az 1848-as román szabadcsapatok vezérének, a 

románok nemzeti hősének halála 145. évfordulója lakalmából. Sajtóbeszámolók szerint a 

szociáldemokrata pártvezér Liviu Dragnea és a liberális vezető Ludovic Orban, de más 

szónokok is egymást licitálták túl magyarellenes kijelentéseikkel. A rendezvényen részt vett 

Gheorghe Falcă is, és szerinte több kritikát is kapott a kormánypárt részéről, amiért jó 

kapcsolatot ápol a magyarokkal s az RMDSZ helyi szervezetével. Az aradi elöljáró 

közleményében kifejtette: büszke arra, hogy egy multikulturális, soknemzetiségű és -

felekezetű város elöljárója. 

 

Szent István városa szívesen áll Szent László városa mellé 
2017. szeptember 13. – Bihari Napló 

Böcskei László váradi megyés püspök a napokban jelentette be, azt kezdeményezi, hogy Szent 

Lászlónak a várban legyen a lovas szobra. Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár 

polgármestere örömmel üdvözölte a kezdeményezést, s máris felajánlotta segítségét. Erről 

exkluzív interjút adott a Bihari Naplónak a városvezető. 
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Zatykó Gyula lehet a magyarságügyi tanácsos 
2017. szeptember 13. – Bihari Napló 

Jelenleg egyeztetések folynak a nagyváradi városvezetés és az Erdélyi Magyar Néppárt  

(EMNP) között arról, hogy Bolojan polgármesternek legyen magyarságügyi tanácsosa. Az 

egyeztetés részleteiről Zatykó Gyula, az EMNP alelnöke tájékoztatta a Bihari Naplót, aki 

elmondta, hogy a város vezetőségével való találkozások során merült fel az EMNP részéről az 

az ötlet, hogy Ilie Bolojan polgármesternek legyen egy a magyar közösség ügyeivel foglalkozó 

tanácsosa, és a polgármester egyetértett ezzel a felvetéssel. Zatykó Gyula elmondta, hogy 

egyelőre semmiféle konkrétumról nem egyeztek meg, a tárgyalások jelenleg is folynak. 

 

Közel negyven előkészítős kezdte a tanévet a Bolyaiban 
2017. szeptember 13. – szekelyhon.ro 

Két előkészítő osztály indulhatott a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban ebben a 

tanévben, ugyanis április elején kiderült, szinte kétszer annyi hatévest írattak be, mint ahány 

hely volt eredetileg. Az iskola vezetősége ezért még egy előkészítőt kért a tanfelügyelőségtől. 

 

Kelemen Hunor tájékoztatta a belügyminisztert a hétvégi kolozsvári 
magyarellenes támadásról 
2017. szeptember 13. – maszol.ro 

"A hatályos nemzeti és nemzetközi szabályozások tükrében súlyosnak tartjuk, hogy 2017 

Romániájában zárt sportrendezvényen magyar emberekre támadnak, hogy a csendőrség csak 

azt követően indított vizsgálatot az ügyben, hogy egy helyi sajtóorgánum beszámolt a 

magyarellenes incidensről" – tájékoztatta szerdán Carmen Dan belügyminisztert Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke azt követően fordult a tárcavezetőhöz, hogy a Kolozsvári U 

focicsapat ultrái egy hétvégi sportrendezvényen a Kolozsvári CFR 1907 magyar szurkolóira és 

a focibajnokság további résztvevőire támadtak. Kelemen Hunor levelében azt kéri: a 

belügyminisztérium tegyen meg minden szükséges lépést azért, hogy a hatóságok részletesen 

vizsgálják ki a történteket. 

 

Egyelőre maradnak a zászlók 
2017. szeptember 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Jövő szerdán ítélet születhet arról, hogy el kell-e távolítani a székelyudvarhelyi polgármesteri 

hivatal homlokzatáról és tanácsterméből a székely és a városzászlót. A csíkszeredai 

városházán ugyanakkor tovább lenghetnek a lobogók, a tárgyalást ugyanis elhalasztották, 

mivel a kijelölt bírói tanács tartózkodott az ügy megoldásától. 

 

Közveszélyes ultrák 
2017. szeptember 14. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a felelősségre vonásnak nem azért kell megtörténnie, mert 

román futballhuligánok támadtak magyar szurkolókra. Hiszen a kolozsvári U ultráinak 

magaviselete nem „magyar ügy”, itt elsősorban nem az incidensek etnikai vetülete a fontos 
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(bár attól sem lehet elvonatkoztatni). Azt kell figyelembe venniük a klub, a rendvédelmi 

szervek és az igazságszolgáltatás képviselőinek, hogy ezek a vadállatok az egész társadalomra 

veszélyesek, és közbiztonsági kockázatot jelentenek, hiszen ugyanúgy gyűlölik a rivális 

csapatok (román) szurkolóit is, és nem riadnak vissza a rendőrökkel, csendőrökkel való 

összetűzésektől sem. Felelősségre vonásukat, jobb útra térítésüket egyaránt megköveteli a 

törvény és a sport szelleme”. 

 

Koalíciós Szerződés: Záradékban határozzák majd meg a programprioritásokat 
2017. szeptember 13. – bumm.sk 

A Híd, a Smer és az SNS vezetői hétfőn aláírták a Koalíciós Szerződés kiegészítését. 

Mindeddig azonban csupán a folyamatok szabályozására vonatkozóan aktualizálták a 

dokumentumot, amely az elkövetkező hetekben a programprioritásokat tartalmazó 

záradékkal fog kiegészülni. A Híd 20 programponttal készült, azt azonban még nem tudni, 

melyek kerülnek majd be közülük a szerződés záradékába. Hétfőn csupán az első fázis zárult 

le, amelyben a koalíciós szerződést aktualizálták, meghatározták például, milyen 

rendszerességgel találkozzon a Koalíciós Tanács, kik vehetnek részt az üléseken, és hogyan 

zajlanak a járási és megyei tanácsok ülései.  

 

Komárom polgármestere a Független Erők Csoportjának listáján 
2017. szeptember 13. – Felvidék Ma 

Sajtótájékoztatón jelentette be ma Stubendek László, Komárom polgármestere, hogy 

független jelöltként indul az idei megyei választásokon Nyitra megyében. Nem érkezett 

egyedül, a Független Erők Csoportja (FECSKE) négy képviselője társaságában tartott 

sajtótájékoztatót. 

 

Komárom magyar megjelölése a járási hivatal épületén zavarja a névtelen 
feljelentőt 
2017. szeptember 13. – bumm.sk 

Arra kérte a kulturális minisztérium a Komáromi Járási Hivatal vezetőjét, Szendi Lászlót, 

hogy cserélje le a hivatal tábláját, amin magyarul szerepel Komárom neve. Szendi a 

belügyminisztérium útmutatására és a kisebbségi kormánybiztos állásfoglalására hivatkozva 

nem kíván eleget tenni a felszólításnak, mert akkor sértene törvényt, ha eleget tenne neki.  

 

A vidék jövője: honnan, hogyan és mennyi támogatás szerezhető? 
2017. szeptember 13. – Felvidék Ma 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház kassai irodájának szervezésében valósult meg szeptember 

12-én Szepsiben az elsősorban kis- és középvállalkozóknak rendezett szakmai találkozó. A 

Vidék jövője – Jövő vidéke című rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. Több határon átnyúló 

együttműködés és szakmai projekt szakreferense tartott előadást a helyi Magyar Házban. 
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Anyaországi támogatás a vajdasági magyarság szempontjából kiemelt 
jelentőségű könyvtáraknak 
2017. szeptember 13. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtárban írta alá Hajnal Jenő, az MNT elnöke a támogatásra 

vonatkozó megállapodást a kedvezményezett kiemelt jelentőségű közkönyvtárak és közepes 

nagyságú közkönyvtárak képviselőivel. A vajdasági magyarság szempontjából kiemelten 

fontos közkönyvtárak összesen 11 millió forint értékben kapnak új könyveket. A Magyar 

Nemzeti Tanács, a korábban elfogadott kulturális stratégiájával összhangban 

megkülönböztetett figyelmet fordít a vajdasági magyar közgyűjtemények hálózatba 

szerveződésére és a vajdasági magyarság szempontjából fontos közkönyvtárak rendszeres és 

folyamatos állománygyarapítására. A legújabb gyermek-, és szépirodalmi kiadványok mellett 

a magyar nyelvű szakirodalommal történő gazdagítására is figyelmet fordítanak. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek 

köszönve az MNT hét kiemelt jelentőségű, hét közepes nagyságú, valamint 15 falusi és 

fiókkönyvtárat részesít támogatásban. 

 

Telt ház előtt ismertették a Prosperitati Alapítvány pályázatait Óbecsén 
2017. szeptember 13. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Szabadka után Óbecsén is lakossági fórumon ismertették tegnap este a Prosperitati 

Alapítvány negyedik pályázati körének részleteit. A falusi házak és a mezőgazdasági földek 

vásárlása, valamint a mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések támogatása iránt akkora volt az 

érdeklődés, hogy zsúfolásig megtelt a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagyterme. 

 

Még lehet jelentkezni a szabadkai MTTK-ra 
2017. szeptember 13. – Pannon RTV 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar harmadik körben is felvételt hirdet leendő 

hallgatói számára. Az okleveles tanítói szakon 15 önköltséges és hat az állami költségvetésből 

fizetett hely vár még betöltésre, az okleveles óvópedagógus szakon pedig öt önköltséges és 

négy állami hely betöltetlen még. A beiratkozáshoz középiskolai végzettség szükséges. 

 

Szabadka, Zombor: Vasárnap ingyenes vizsgálat a kórházban 
2017. szeptember 13. – Vajdaság.ma 

A szabadkai kórházban szeptember 17-től megszervezik az ingyenes orvosi vizsgálatot minden 

polgár számára, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e egészségügyi könyvecskével. Az 

ingyenes vizsgálatot a zombori Dr. Radivoj Simonović kórházban is megszervezik. A 

soinfo.org portál szerint a vizsgálatokat négy orvos végzi majd a speciális endokrinológiai 

klinika helyiségeiben, illetve a kórház cukorbetegek számára fenntartott gyengélkedőjében, 

amelynek bejárata a Szaloniki harcosok utca felől található. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21753/Anyaorszagi-tamogatas-a-vajdasagi-magyarsag-szempontjabol-kiemelt-jelentosegu-konyvtaraknak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21753/Anyaorszagi-tamogatas-a-vajdasagi-magyarsag-szempontjabol-kiemelt-jelentosegu-konyvtaraknak.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=356645
http://pannonrtv.com/web2/?p=356696
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21754/Szabadka--Zombor-Vasarnap-ingyenes-vizsgalat-a-korhazban.html
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Utcára megy a Fidelitas az igazságtalan ukrán oktatási törvény miatt 
2017. szeptember 13. – 888.hu 

Tüntetést szervez a Fidelitas a felháborító ukrán oktatási törvény ellen. A demonstrációra 

pénteken 19 órától kerül sor Budapesten az ukrán nagykövetség előtt. Az esemény 

beharangozójában a következő olvasható: "Az ukrán parlament által elfogadott oktatási 

törvény súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyarság anyanyelvi oktatásának lehetőségeit. 

Fontos, hogy az ilyen, és ehhez hasonló eseteknél egy nemzetként álljunk ki, és ítéljük el a 

történteket.” Hozzáteszik: A nagykövetség előtt fáklyagyújtással és mécsesekkel tiltakozunk a 

ukrán nyelvtörvény ellen, illetve kérjük azokat, akik részt vesznek a tüntetésen, hozzanak 

magukkal egy magyar szépirodalmi művet, melyet eljuttatunk a kárpátaljai magyar fiatalok 

részére." 

 

Értük jöttek, nem ellenünk 
2017. szeptember 14. – HVG – Németh András 

A nemzetiségi kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogát erősen korlátozó 

törvényt fogadott el az ukrán parlament: 2020-tól csak az óvodákban és az általános iskolák 

alsó osztályaiban lehet anyanyelven tanulni. Fél óra alatt másfél évnyi egyeztetést dobott 

szemétbe az ukrán kormány. Az oktatási törvény tárgyalása során ugyanis a minisztérium 

képviselői 30 perccel a végszavazás előtt terjesztették be az oktatás nyelvét szabályozó hetedik 

cikkelyt.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2017. szeptember 14-i lapszámában olvasható.) 

 

Ki állítja meg Kijevet? 
2017. szeptember 14. – G. Fehér Péter – Heti Válasz  

A rendszerváltás óta nem ért olyan brutális asszimilációs kísérlet magyar kisebbséget, mint 

most Ukrajnában az oktatási törvénnyel. De vajon miért szúrják Kijev szemét a kárpátaljai 

magyarok? 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. szeptember 13-i számában olvasható) 

 

Kétségbeesetten keresik a megoldást Kárpátalján 
2017. szeptember 14. – Vég Márton – Magyar Nemzet 

Kora délután parkoltunk le a nagyszőlősi Perényi Zsigmond középiskola előtt ötórás autózás 

után. Az iskolát véletlenszerűen választottuk ki, miután Kárpátalján és Magyarországon is 

botrány lett az új ukrán oktatási törvényből, amely az általános iskola felső tagozatától 

eltörölné a nemzetiségek anyanyelvi oktatását három év átmeneti idő után. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2017. szeptember 14-i számában olvasható) 

 

Különösen méltánytalan a magyar kisebbséget sújtó ukrán döntés 
2017. szeptember 13. – Kárpátalja 
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https://888.hu/article-utcara-megy-a-fidelitas-az-igazsagtalan-ukran-oktatasi-torveny-ellen
http://karpataljalap.net/?q=2017/09/13/kulonosen-meltanytalan-magyar-kisebbseget-sujto-ukran-dontes
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A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek és Magyarország kormánya, a magyar 

parlamenti pártok egyaránt mély aggodalommal és felháborodással fogadták, hogy Ukrajna 

Legfelső Tanácsa szeptember 5-én új oktatási törvényt fogadott el, melynek 7., az oktatás 

nyelvéről rendelkező cikkelye az ország törvényeivel és nemzetközi kötelezettségvállalásaival 

ellentétben létében fenyegeti a kisebbségek nyelvén folyó oktatást. 

 

Miért nem jó az új ukrajnai oktatási törvény a kárpátaljai magyaroknak? 
2017. szeptember 13. – karpatalja.ma 

A 2017. szeptember 5-én megszavazott új ukrajnai oktatási törvény nagy visszhangot váltott 

ki: politikusok, oktatási szakemberek, újságírók, hétköznapi emberek tucatjai nyilvánultak 

meg a kérdésben. Ukrán oldalról jellemzően a jogszabály mellett, magyar részről pedig 

általában ellene foglaltak állást. A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai 

közel két évtizede vizsgálják a tudományos kutatások nemzetközi módszertana alapján a 

kárpátaljai magyar nyelvhasználatot, s ezen belül a nyelvoktatás kérdéskörét is.  

 

Ünnepelt az egykori koronaváros 
2017. szeptember 13. – Kárpátalja 

Szeptember 10-én az egykori koronavárosban, Visken kettős ünnepséget tartottak. A 

községben ugyanis évszázados hagyománya van a szüretnek. A szüretelés mellett a község 

napját is ősszel ünneplik a helyiek. Az utóbbi időben úgy döntött a település vezetősége, hogy 

ezt a két eseményt összehozva próbál igazi ünnepséget szervezni a helyiek számára. 

 

A Muravidéken is indul az aláírásgyűjtés 
2017. szeptember 13. - Népújság 

Pénteken a lendvai Bánffy Központban került bemutatásra a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés, amelyet a szlovén állampolgárok is 

támogathatnak. A kezdeményezést és az aláírásgyűjtési folyamatot Vincze Loránt, az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke mutatta be a muravidéki magyar 

szervezetek képviselőinek. 

 

Az infrastrukturális államtitkárral a 2. vágányról, kerékpárútról, vasútról 
2017. szeptember 13. - Népújság 

A 2. vágány építéséről, üzemeltetéséről és működtetéséről meghirdetett népszavazás kapcsán, 

a projektismertetés és a szembesítés érdekében a Muravidéken járt a múlt csütörtökön Leben 

Jure, az Infrastrukturális Minisztérium államtitkára, a 2. vágány projektfelelőse. A 

muraszombati program előtt előre nem bejelentett kitérőt tett Lendvára, ahol találkozott 

Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának 

elnökével. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/miert-nem-jo-az-uj-ukrajnai-oktatasi-torveny-a-karpataljai-magyaroknak/
http://karpataljalap.net/?q=2017/09/13/unnepelt-az-egykori-koronavaros
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3497-a-muravid%C3%A9ken-is-indul-az-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1sgy%C5%B1jt%C3%A9s.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3499-az-infrastruktur%C3%A1lis-%C3%A1llamtitk%C3%A1rral-a-2-v%C3%A1g%C3%A1nyr%C3%B3l,-ker%C3%A9kp%C3%A1r%C3%BAtr%C3%B3l,-vas%C3%BAtr%C3%B3l.html
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Őszi program a Magyarok Népfőiskolájánál 
2017. szeptember 13. - Volksgruppen 

A Burgenlandi Népfőiskolák őszi/téli programja több mint 700 tanfolyamot tartalmaz. 

Elsősorban ezúttal is nyelvtanfolyamokat találunk az ajánlatban. A nyugati nyelvek mellett 

nagy szerep jut a német mint idegennyelv-tanfolyamoknak és a burgenlandi népcsoportok 

által beszélt nyelveknek, így a magyarnak is. A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának 

vezetője Somogyi Attila különösen büszke arra, hogy a VHS az egyetlen olyan burgenlandi 

intézmény, ahol megszerezhető a nemzetközileg is elismert ECL nyelvvizsga. A népfőiskola 

minden éven indít kezdő-, haladó-, de speciális, mint magyar a munkahelyen vagy magyar, 

mint hivatalos nyelv tanfolyamokat is. 

 

Több figyelmet követelnek a Népcsoportok 
2017. szeptember 13. - Volksgruppen 

Az Ausztriában élő elismert népcsoportok több odafigyelést követelnek az októberben 

újonnan megválasztásra kerülő kormánytól. Az elmúlt években nem történt semmi fejlemény 

egy új népcsoporttörvény kivitelezése terén, kritizálták a népcsoporttanács képviselői mai 

sajtótájékoztatójukon. 

 

Életműdíj Csapó Endrének 
2017. szeptember 14. – Magyar Élet 

A multikulturális újságírás kimagasló teljesítményeit jutalmazó díjak között a 

legrangosabbat, az Életműdíjat lapunk főszerkesztőjének, Csapó Endrének Új Dél Wales 

kormányfője, Gladys Berejiklian adta át több mint 50 évi újságírói, főszerkesztői 

tevékenységéért az ausztráliai magyarság szolgálatában. A közönség meleg fogadtatásban 

részesítette az ünnepeltet.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Élet 2017. szeptember 14-i számában olvasható) 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 13. – Kossuth Rádió 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2865692/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2865903/
http://www.mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Nyílt levélben fordultak a kárpátaljai magyar szervezetek Petro Porosenko 

ukrán elnökhöz 

Nyílt levélben kéri három kárpátaljai magyar szervezet Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy 

alkotmányos felhatalmazásával és politikai befolyásával élve akadályozza meg a 

kisebbségellenes új ukrán oktatási törvény hatályba lépését. Interjú Brenzovics Lászlóval, a 

KMKSZ elnökével, parlamenti képviselővel és Orosz Ildikóval, Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnökével. 

 

Precedensértékű pert nyert a Magyar Polgári Egyesület illetve a civil szervezetet 

támogató Erdélyi Magyar Néppárt a magyar nyelv használatának ügyében 

Precedensértékű pert nyert a Magyar Polgári Egyesület illetve a civil szervezetet támogató 

Erdélyi Magyar Néppárt a magyar nyelv használatának ügyében. Az eljárást négy évvel ezelőtt 

kezdeményezték, amikor a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordultak. Interjú Menyhárt 

Gabriella ügyvéddel és Csomortányi  Istvánnak, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei 

elnökével. 

 

Továbbra is nagy az érdeklődés a magyar kormány által támogatott délvidéki 

térség- és gazdaságfejlesztési program pályázatai iránt 

Továbbra is nagy az érdeklődés a magyar kormány által támogatott délvidéki térség- és 

gazdaságfejlesztési program pályázatai iránt. A most elérhető, nagyobb összegű kiírások célja, 

hogy a mezőgazdasággal foglalkozó családok számára biztosítsanak felvásárló piacot - mondja 

Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője. 

 

A sokszínűség képei címmel nyílt kiállítás a nemzetiségek alkotásaiból  

A Romániában élő nemzeti kisebbségek jobb megismerése és a rasszizmus, az idegengyűlölet 

visszaszorítása a célja a bukaresti kormány Etnikumközi Hivatala és a nagyenyedi Inter-Art 

Alapítvány szervezésében létrejött rendezvénynek. A sokszínűség képei címmel nyílt kiállítás 

a nemzetiségek alkotásaiból. Ezzel párhuzamosan rendezték meg a Sokszínűség Kupát, a 

Román Labdarúgó Szövetség támogatásával. 

 

Szatmárnémetiben a magyar nyelvű színjátszásnak több mint 220 éves 

hagyománya van 

Szatmárnémetiben a magyar nyelvű színjátszásnak több mint 220 éves hagyománya van. 

Saját színházépülete 170 éve, 1847 óta van a városnak. Ez egyike volt Magyarország első 

kőszínházainak. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat idei évadának 

sajtótájékoztatóján járt a Határok nélkül munkatársa. 
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Beszámoló a csíkszeredai augusztus 20-i ünnepségről 

Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen, számos külhoni magyar személyiség részesült állami 

elismerésben. A köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket, többségük a 

külképviseleteken veszi át. A csíkszeredai ünnepi eseményről számol be a Határok nélkül 

riportere. 

 

 


