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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi a kárpátaljai magyarság melletti közös kiállásra buzdított Komáromban 
2017. szeptember 14. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó, 

Vajdaság.ma, Lokál, OrientPress, Webrádió, Magyar Idők, KDNP hírek,  

Az anyanyelvi oktatás a szülőföldön való boldogulás legfontosabb garanciája, s a kárpátaljai 

magyaroktól most ezt akarják megvonni - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a Selye János Egyetem 

idei akadémiai évének ünnepélyes megnyitóján, ahol a kárpátaljai magyarság melletti közös 

kiállásra is buzdított. Nagy álmokat csak közös erővel, egységes akarattal lehet megvalósítani 

- szögezte le beszédében Potápi Árpád János, rámutatva: a Selye János egyetem, Szlovákia 

első és egyetlen magyar egyeteme, egy ilyen összefogás kiemelkedő példája.  Az államtitkár 

rávilágított: az ilyen eredmények elérésénél csak egy nehezebb dolog van, a megtartásuk, ami 

viszont a komáromi intézmény esetében sikerült. Kifejtette: a Selye János Egyetemnek, amely 

az elmúlt évtized alatt biztos ponttá vált a felvidéki magyarság életében, nemrégiben sikerült 

teljesítenie az egyetemi besorolás megtartásához szükséges elvárásokat. Hozzátette: 

elindulása óta az intézmény csaknem megduplázta hallgatói létszámát és megsokszorozta 

képzési programjait, így bizonyította életképességét, amit az is alátámaszt, hogy az 

egyetemnek ma már egyre több hallgatója van az anyaországból is. 

 

Gál Kinga: a törvénytervezet veszélyezteti a nemzeti kisebbségek létezését 
2017. szeptember 14. – MTI, Magyar Hírlap, 888.hu, hirado.hu,  Webrádió, karpatalja.ma 

A szeptember 5-én Kijevben elfogadott ukrán oktatási törvény ellentmond Ukrajna saját 

alkotmányának és számos törvényének, szembemegy a nemzetközi normákkal és 

egyezményekkel, veszélyezteti a nemzeti és nyelvi kisebbségek puszta létezését - jelentette ki 

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Strasbourgban, az Európai 

Parlament Kisebbségi Munkacsoportjának ülésén csütörtökön. A képviselő elmondta, az 

anyanyelvhasználat az identitás és kultúra megőrzésének legalapvetőbb feltétele. Ennek 

korlátozása az érintett közösségek mindennapi létét lehetetleníti el. Minden eszközt fel kell 

használni annak érdekében, hogy a törvénytervezet ne léphessen életbe, "hiszen a szerzett 

jogok elvétele visszafordíthatatlan károkkal jár a kisebbségi közösségek számára" - 

fogalmazott. 

 

A Magyarok Kijevi Egyesülete is az új törvény megvétózását kéri az államfőtől 
2017. szeptember 14. – MTI, Magyar Idők, Kárpátinfo, karpatalja.ma 

A Magyarok Kijevi Egyesülete írásos beadvánnyal fordult Petro Porosenko ukrán elnökhöz, a 

múlt héten elfogadott új oktatási törvény megvétózását kérve tőle - tájékoztatta az MTI-t 

Petneházy Gyula, az egyesület elnöke.  Tóth Mihály, az Ukrán Nemzeti Tudományos 

Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa 
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csütörtökön az MTI-nek nyilatkozva rámutatott: a Kijevben élő magyarok az eddigi oktatási 

rendszerben tanultak, Kárpátalján magyar nyelvű oktatásban részesültek az általános- és a 

középiskolában, s mindez nem jelentetett akadályt számukra abban, hogy elsajátítsák az 

ukrán nyelvet, valamint képesek voltak felsőoktatási intézményben diplomát szerezni. A 

kijevi magyaroknak nem okozott gondot az érvényesülés az ukrán társadalomban - 

hangsúlyozta a szakértő. 

 

Szociológus a szurkolói magyarellenességről: a sport a társadalom tükre 
2017. szeptember 14. – Krónika 

Megerősödni látszik a lelátók magyarellenessége, ami ellen a szervezőknek, 

sportszervezeteknek, szponzoroknak és szurkolóknak is kötelességük határozottan fellépni – 

mondta a Krónikának Péter László szociológus. Péter László sportszociológus szerint a KVSC 

Kolozs Kupa során történt incidensek nem teljesen függetlenek a kosárlabda-Európa-

bajnokság kolozsvári csoportmérkőzésein történt magyarellenes megnyilvánulásoktól 

(zászlóégetés, folyamatos xenofób rigmusok, ultrák szervezett utaztatása Kolozsvárra, 

érezhető nacionalista felhangok). A kolozsvári egyetemi tanárnak meggyőződése ugyanis, 

hogy az U-s ultrák sportcsarnoki „ténykedése” – bár más városok román szurkolóival is 

összetűzésbe kerültek „ki a nagyobb kakas a szemétdombon” alapon – és az elmaradt 

szankciók bátorították a huligánokat arra, hogy minősíthetetlen erőszakossággal lépjenek fel 

a Kolozsvárra látogató magyarországi szurkolókkal szemben. 

 

Tíz bejelentés érkezett a rendőrséghez a szurkolók közötti kolozsvári 
tömegverekedés ügyében 
2017. szeptember 14. – Krónika, maszol.ro 

Tíz elektronikus bejelentést kapott csütörtök délutánig a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság 

a szeptember 9-én Kolozsváron történt, magyar és román futballszurkolók közötti 

tömegverekedés ügyében – közölte a Krónikával Carmen Livia Jucan szóvivő. A rendőrségi 

szóvivő közölte, a hatóság címére beérkezett tíz e-mailben az összetűzésre vonatkozó 

információk és fényképek is szerepeltek. Elmondása szerint folyamatban van az elkövetők 

azonosítása, ugyanakkor köszönetet mondanak mindazoknak, akik hozzájárultak a nyomozás 

sikerességéhez. 

 

A prefektus közbeszólt 
2017. szeptember 14. – Erdély Ma, Háromszék 

A bölöni református egyházközség három alkalommal, egy-egy háromnapos rendezvénnyel 

szerette volna megünnepelni a reformáció ötszáz éves évfordulóját, ám a kormánymegbízotti 

hivatal közbelépése miatt változtatni kényszerültek, illetve más időpontban kell 

megszervezniük azokat. A kis bölöni református közösség pályázatot nyújtott be az 

önkormányzathoz, amit sikeresen bíráltak el, ám nem sokáig örvendhettek a tizenegyezer 
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lejes támogatásnak: a prefektúra formai hibát talált a kiírásnál, azért annak megsemmisítését 

kérte.  

 

Nyilatkozatban tiltakozik a képviselőház külügyi bizottsága az ukrajnai oktatási 
reform ellen  
2017. szeptember 14. – transindex.ro, Krónika 

„Minden Európában élő kisebbségnek joga van ahhoz, hogy anyanyelvén tanulhasson, és ettől 

a jogától nem lehet megfosztani nemzeti közösségeinket, még Ukrajnában sem, hiszen ez 

alapvető emberi jog. Éppen ezért a képviselőház külügyi bizottságának elnökeként egy 

nyilatkozat- tervezetet terjesztettem a szakbizottság elé, amelyet a mai ülésen elfogadtunk 

annak érdekében, hogy minden lehetséges diplomáciai eszközt felhasználva felhívjuk a 

figyelmet az ukrajnai oktatási törvényben foglalt kisebbségellenes törekvésekre. 

Aggodalommal követjük ezt a folyamatot, hiszen mi, Romániában élő magyarok többszörösen 

tudjuk és értjük, hogy egy ilyen jellegű oktatási törvény milyen kihatással lesz az ott élő 

magyar és román közösségekre, kisebbségekre” – fejtette ki Biró Rozália, az RMDSZ Bihar 

megyei parlamenti képviselője, a képviselőház külügyi bizottságnak elnöke azt követően, hogy 

a szakbizottság befejezte munkálatait.  

 

Kijevben ülésezett a román-ukrán kormányközi vegyesbizottság plénuma  
2017. szeptember 14. – transindex.ro, Krónika 

Kijevben ült össze szerdán a nemzeti kisebbségek védelméért felelős román-ukrán 

kormányközi vegyesbizottság plénuma. A felek az ülés végén közös nyilatkozatot írtak alá, 

amelyben vállalják, hogy újból napirendre tűzik mindazokat a kérdésköröket, amelyek 1997, 

vagyis a bizottság megalakulása óra felmerültek a felek érdekeinek védelmében. A 

külügyminisztérium tájékoztatása szerint a román fél arra kérte ukrán tárgyalópartnereit, 

hogy mielőtt Ukrajna államelnöke kihirdetné a kijevi parlament által elfogadott új tanügyi 

törvényt, kérjék ki a Velencei Bizottság, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségekért felelős főbiztosának véleményét a vitatott 

jogszabályról. A külügyi tárca közleménye leszögezi, hogy a kijevi tárgyalások során Románia 

küldöttsége a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelmére vonatkozó nemzetközi 

normák jóhiszemű tiszteletben tartását szorgalmazta úgy az Ukrajnában élő románok, mint a 

Romániában élő ukránok tekintetében.  

 

Hét személyt azonosítottak a maszol.ro olvasói a szombati magyarellenes 
incidens résztvevői közül 
2017. szeptember 14. – maszol.ro 

Hét személyt is azonosítottak a Maszol olvasói a szerdán megjelent cikkbe beágyazott 

felvételek alapján a fellegvári CMC-sporttelepen szombaton történt incidens résztvevői közül. 

A támadók nevét és közösségi adatlapját átadták a rendőrségnek. 

 

A strasbourgi bíróságra került a székely zászló ügye 
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2017. szeptember 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A strasbourgi emberjogi bíróság elé vitte az adomány székely zászló ügyét Kulcsár Terza 

József. A háromszéki MPP elnöke, parlamenti képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján 

elmondta, a hazai bíróságon jogerősen elveszítette azt a pert, amelyben a Kovászna megyei 

prefektúra kérte, hogy semmisítsék meg azt az adományozási szerződést, amellyel a megyei 

önkormányzat leltárába vették és az ülésteremben elhelyezték az általa adott székely zászlót. 

 

Már az épületet is elvennék a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumtól 
2017. szeptember 14. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Az egykori II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium marosvásárhelyi épületei 2004-es 

visszaszolgáltatásának a felülvizsgálatát kezdeményezte Marius Pașcan, a Népi Mozgalom 

Párt (PMP) Maros megyei képviselője, Maros megye volt prefektusa. A parlamenti ellenzék 

soraiba tartozó képviselő csütörtöki sajtótájékoztatójáról az Agerpres hírügynökség számolt 

be. Marius Pascan kijelentette: Lucian Goga prefektust és Dorin Florea polgármestert kérte a 

római katolikus egyház javára történt restitúció felülvizsgálati kérelmének a benyújtására, 

ugyanis az általuk vezetett intézmények illetékesek fellépni az ügyben. A képviselő a romániai 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) álláspontjára hivatkozott, mely egy 2014-ben tett 

feljelentés alapján megállapította, hogy a restitúciós bizottság 2004-ben törvénytelenül 

juttatta vissza a marosvásárhelyi iskolaépületeket a Gyulafehérvári Római Katolikus 

Érsekségnek, de a DNA azt is hozzátette, hogy az ügy elévült, ezért a restitúciós bizottság 

tagjai már nem vonhatók felelősségre. 

 

Egyelőre maradnak a zászlók a csíkszeredai városházán 
2017. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

Továbbra is maradhatnak a székely és városzászlók a csíkszeredai városháza homlokzatán, 

mert elmaradt az eltávolításukról rendelkező jogerős bírói ítélet végrehajtása ellen benyújtott 

óvás tárgyalása. Miután az ítélet végrehajtását a Hargita Megyei Törvényszék júliusban 

ideiglenesen felfüggesztette, szerdán tárgyalták volna azt az óvást, amelyet Csíkszereda 

polgármestere nyújtott be azzal a céllal, hogy megakadályozza a székely- és városzászló 

eltávolítását a városháza homlokzatáról. A tárgyalás viszont elmaradt, mert a kijelölt bíró 

tartózkodásának elfogadását kérte a törvényszék elnökétől. „A kinevezett bírói tanács 

tartózkodott az ügy megoldásától, emiatt fogunk kapni egy új idézést, és egy másik bírói 

tanácshoz kerülhet az ügy. 

 

Év végéig beterjesztik az autonómiatervezetet – ígéri Kulcsár-Terza József 
2017. szeptember 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Év végéig beterjesztik a székelyföldi autonómiastatútumot a parlamentbe – jelentette be 

csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József parlamenti képviselő, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke. Rámutatott: erről az MPP hétvégi 

választmányi ülésén döntöttek. Ez most időszerű, nem szabad jövőre halasztani, mert a 

centenárium évében a románság provokációként értelmezné – magyarázta. A továbbiakban 

tárgyalást kezdeményeznek az RMDSZ vezetőségével, hogy a szövetség is vállalja fel, és 
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közösen nyújtsák be a tervezetet. Ha viszont ez nem sikerült, az MPP két képviselője, Kulcsár 

Terza és Biró Zsolt terjeszti elő a statútumot. A polgári párti politikus újságírói kérdésre 

leszögezte: természetesen az RMDSZ és az MPP által közösen kidolgozott 

autonómiatervezetről van szó. 

 

A katolikus egyház nem tekinti megoldottnak a felekezeti iskola helyzetét 
2017. szeptember 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Holló László, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke 

elmondta, az alapítvány közgyűlése szombaton határoz arról, hogy felfüggeszti-e a szerződést 

Marosvásárhely önkormányzatával a Római Katolikus Teológiai Gimnázium megszűnésének 

következményeként. Döntenek arról is, hogy milyen jogi lépéseket tesznek a különböző 

intézmények ellen, amelyek ellehetetlenítették a tanintézet ügyének megoldását. A katolikus 

egyház nem tekinti megoldottnak a felekezeti iskola helyzetét. 

 

Transzilvanisták párbeszéde – Markó Béla és Lengyel László kötetét mutatták 
be Kolozsváron 
2017. szeptember 14. – maszol.ro 

Válaszokat ad azokra a döntésekre is, amelyeket az RMDSZ az elmúlt 25 évben meghozott – 

hangzott el azon a beszélgetésen, amelyen Markó Béla és Lengyel László könyvét mutatták be. 

A kolozsvári találkozón az erdélyi, magyarországi helyzetről, a világ jelen állapotáról is 

beszélgettek a szerzők. 

 

Nem mondanak le az utcaátnevezésről Sepsiszentgyörgyön 
2017. szeptember 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

„Választási békében” kell megoldani az utcanevek ügyét, véli Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere, aki csütörtöki sajtótájékoztatóján rámutatott: mivel a törvény szerint a 

választások előtti időszakban nem lehet módosítani az utcaneveket, most van rá alkalom, 

hogy az erre vonatkozó tanácshatározatokat elfogadják. 

 

Újabb videót tett közzé a „milicista”, akiről kiderítették, hogy 
Marosvásárhelyen él 
2017. szeptember 15. – Krónika 

Újabb videóval jelentkezett a székelyudvarhelyi „miccses” botrányt kirobbantó vlogger. A 

„milicista” sem a hivatali, sem az újságírói megkeresésekre nem reagál. A Krónika 

munkatársa azonban kiderítette kilétét, és azt is, hogy rosszindulatú ember hírében áll. 

 

Fasisztoid ukránok és haladó magyar elvtársaik 
2017. szeptember 15. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „külön bosszantó, de egyben tünetértékű is, hogy még egyes 

magyar körök sem képesek felfogni, mennyire káros és veszélyes a Kárpátalján élő magyar 

közösségre a jogszabály. Az egyik „haladó” portál még haladóbb publicistája – aki egy 
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feltörekvő, überhaladó párt, a törvény elleni demonstráción egyébként részt vett Momentum 

tagja - például értetlenkedik egy sort a szerinte eltúlzott magyar reakció miatt, majd flegmán 

megjegyzi: nincs miért aggódni, hiszen a továbbiakban két tannyelvű rendszer működik 

majd, azaz a magyar diákok továbbra is több tárgyat tanulhatnak az anyanyelvükön. Majd azt 

is képes odavetni: az egynyelvű magyar középiskola konzerválja a kárpátaljai magyarok 

képzettségének és mobilitásának alacsony szintjét és ebből fakadó munkaerő-piaci hátrányát. 

A kisebbségi létről a jelek szerint kevés fogalommal bíró publicista és hasonszőrű elvtársai – 

na meg az ukrán illetékesek – kedvéért ezért ismét csak leszögeznénk: nem véletlen, hogy 

Erdélyben és a Partiumban foggal-körömmel ragaszkodunk a magyar oktatási 

intézményekhez, valamint ahhoz, hogy végre minden szinten oktassák idegen nyelvként a 

románt”. 

 

Románia kisebbségvédelmi és kulturális információs központot nyit idén az 
ukrajnai Aknaszlatinán 
2017. szeptember 13. . MTI, Erdely.ma 

 Románia kisebbségvédelmi és kulturális információs központot nyit az ukrajnai 

Aknaszlatinán - döntötte el szerdán a román kormány. A kabinet közleménye szerint a 

központ megnyitása illeszkedik Bukarestnek a határon túli román közösségek támogatására, 

valamint etnikai, kulturális és nyelvi identitásuk megőrzésére irányuló törekvéseibe. A 

bukaresti kormány programja szerint - emlékeztet a közlemény - az ilyen központok szerepe, 

hogy szerezzenek érvényt Románia érdekeinek a kétoldalú kapcsolatokban, ami a román 

nyelv és kultúra oktatására és népszerűsítésére vonatkozik. Ennek értelmében az 

aknaszlatinai központ nyelvoktatási programokat és kulturális rendezvényeket szervez majd.      

 

 

Szigeti Lászlót véglegesen felmentette a bíróság 
2017. szeptember 14. – hirek.sk bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Véget ért Szigeti László több éve tartó kálváriája, ma ugyanis a Pozsonyi Kerületi Bíróság 

végleg felmentette az MKP politikusát, volt oktatásügyi minisztert a szubvenciós csalás 

bűncselekményének vádja alól. A bírósági döntés jogerős. 

 

Magyar és szlovák EP-képviselők közösen bírálják az ukrán oktatási törvényt 
2017. szeptember 14. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó 

A szlovákiai európai parlamenti képviselők több mint fele felháborodását fejezte ki az 

Ukrajnában elfogadott új oktatási törvénnyel kapcsolatban. Az aláírók között Nagy József és 

Csáky Pál mellett ott van a smeres Monika Beňová, Monika Smolková és Vladimír Maňka, 

valamint Ivan Štefanec (KDH) és Branislav Škripek (OĹaNO). Az új jogszabály ellentétben áll 

a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával, valamint az Ukrajna és az Európai 

Unió közötti Társulási Megállapodással is: az 1. Cím, 4. fejezet, e) bekezdés kifejezetten 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.erdely.ma/romania-kisebbsegvedelmi-es-kulturalis-informacios-kozpontot-nyit-iden-az-ukrajnai-aknaszlatinan/
http://www.erdely.ma/romania-kisebbsegvedelmi-es-kulturalis-informacios-kozpontot-nyit-iden-az-ukrajnai-aknaszlatinan/
http://www.hirek.sk/belfold/20170914103421/Szigeti-Laszlot-veglegesen-felmentette-a-birosag.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170914114645/Magyar-es-szlovak-EP-kepviselok-kozosen-biraljak-az-ukran-oktatasi-torvenyt.html
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kötelezi Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére, ami az Európai Unióhoz való 

csatlakozás egyik alapfeltétele. 

 

 

Több mint száz első éves költözhet be az Európa Kollégiumba 
2017. szeptember 14. - Pannon RTV 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően az idén 113 első éves egyetemi 

és szakfőiskolai hallgató költözhet be az Európa Kollégiumba. A pályázaton nyertes 

egyetemisták teljes névsora az MNT honlapján, a www.mnt.org.rs oldalon tekinthető meg. A 

Magyar Nemzeti Tanács Hivatala minden nyertes pályázót néhány napon belül személyesen 

felkeres a szerződéskötés részleteivel kapcsolatban. 

 

Felújítja templomát a pancsovai református egyházközség 
2017. szeptember 14. - Pannon RTV 

Több, mint 150 éves a pancsovai református egyházközség. Kis létszámú, mindössze 45 főt 

számlál, ennek ellenére a parókia és a templom felújítására nagy szükség van. A tatarozások 

már két éve folynak, de még távol van a befejezés. Minden nap folynak a munkálatok a 

pancsovai református templomon és a parókián. 

 

A vajdasági lovasok felkészültek a Nemzeti Vágtára 
2017. szeptember 14. - Pannon RTV 

A hétvégén szervezik meg Budapesten a 10. Nemzeti Vágtát. A Hősök tere lóversenypályává 

változik, a környék pedig patadobogástól lesz hangos. A jubileum alkalmából a szervezők 

különleges programokkal is várják a többezres nézőközönséget. 72 település több mint 200 

lovasa méri össze tudását az előttünk álló hétvégén. A budapesti Nemzeti Vágtán 6 vajdasági 

lovasnak szurkolhatunk. Az eseménynek, mint minden évben, a Hősök tere ad otthont. 

 

Díjazták az év legsikeresebb vajdasági vállalatait 
2017. szeptember 14. - Pannon RTV 

Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke és Boško Vučurević, a Vajdasági Gazdasági 

Kamara elnöke az Újvidéken megrendezett ünnepségen átadta a díjakat az elmúlt év 

legsikeresebb vajdasági vállalatainak. A kitüntetett cégek a szabadkai Goodwill gyógyszertár, 

a belcsényi Lafarge Szerbia, az óbecsei Agro-Promet, a titeli Ćirić Agro és a kátyi Unimet cég. 

 

Gazdasági szempontból fontosak a következő csatlakozási tárgyalási fejezetek 
(videó) 
2017. szeptember 14. - Pannon RTV 

Szerbia számára főként gazdasági szempontból lehet fontos az év végéig tervezett újabb 

három csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitása – mondta Deli Andor. A vajdasági 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=356811
http://pannonrtv.com/web2/?p=356901
http://pannonrtv.com/web2/?p=356841
http://pannonrtv.com/web2/?p=356933
http://pannonrtv.com/web2/?p=356809
http://pannonrtv.com/web2/?p=356809


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. szeptember 15. 
8 

származású EP képviselő hozzátette, hogy ez főként a külföldi befektetőknek nyújt majd jobb 

képet Szerbiáról. 

 

 

Közösen lép fel a román, a magyar, a görög és bolgár külügyminiszter az ukrán 
nyelvtörvény ellen  
2017. szeptember 14. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, karpatalja.ma 

Teodor Meleşcanu és hivatali kollégái, Szijjártó Péter magyar, Ekaterina Zaharieva bolgár, 

Nikosz Kociasz görög külügyminiszterek közös levélen fejezték ki "aggodalmukat" és 

"mélységes sajnálatukat" a szeptember ötödikén, az ukrán parlament által elfogadott oktatási 

törvény miatt. A levelet Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszternek, az Európa Tanács 

főtitkárának, Thorbjorn Jaglandnak és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) vezetőjének, Lamberto Zanniernek is elküldték. A négy külügyminiszter szerint az 

Európa Tanácsnak és az EBESZ-nek minden eszközt be kell vetnie annak érdekében, hogy 

Ukrajna oktatási törvényébe beépített korlátozások ne akadályozzák a nemzeti kisebbségek 

megfelelő védelmét. 

 

Szakértő: az államnyelvű oktatási rendszer bevezetése a cél 
2017. szeptember 14. – MTI, Magyar Idők, KárpátiInfo, Kárpátalja 

Az ukrán parlament által már elfogadott oktatási törvény célja az anyanyelvű oktatási 

rendszer felszámolása és az államnyelvű rendszer bevezetése - mondta a Magyar 

Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa az M1 

aktuális csatornán csütörtökön. Fedinec Csilla arról beszélt, hogy Ukrajnában az elmúlt 26 

évben sikertelenek voltak a kisebbségek körében az államnyelv elsajátítására tett kísérletek. 

Hiába tették kötelezővé például a főiskolai és az egyetemei felvételihez az ukrán nyelvű emelt 

szintű érettségit, ezt sokan meg sem próbálják a magyar iskolát végzettek közül, mert nagyon 

nehéz. 

 

Klimkin: "nem lesz már olyan nyelvi helyzet Ukrajnában, mint korábban" 
2017. szeptember 14. – MTI, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Nem lesz már ugyanolyan helyzet az államnyelv ismeretének szintjét illetően Ukrajnában, 

amilyen eddig volt - jelentette ki Pavlo Klimkin külügyminiszter abban az interjúban, amelyet 

az Ukrinform állami hírügynökségnek adott. A kijevi diplomácia vezetője kifejtette 

véleményét, miszerint a szomszédos országokban mindig akadnak olyanok, akik a nyelvi és a 

történelmi kérdéseket átpolitizálják, hogy ily módon mozgósítsák az embereket saját céljaik 

elérése érdekében. Ez mindig is így lesz, hiszen része a politikának - fűzte hozzá.    "Nekünk 

viszont őszinte és nyitott, ugyanakkor nagyon következetes párbeszédet kell folytatnunk 

partnereinkkel, igazolva lépéseink helyességét és igazságosságát" - hangoztatta Klimkin. 

 

Az oktatási törvény 7. cikkelye 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=48601
http://itthon.transindex.ro/?hir=48601
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/2556779-szakerto-az-allamnyelvu-oktatasi-rendszer-bevezetese-cel
http://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran_oktatasi_torveny_-_klimkin_nem_lesz_mar_olyan_nyelvi_helyzet_ukrajnaban_mint_korabban
http://karpataljalap.net/?q=2017/09/14/az-oktatasi-torveny-7-cikkelye
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2017. szeptember 14. – Kárpátalja 

Az ukrán parlament honlapján ezidáig még nem tették közzé a szeptember 5-én elfogadott Az 

oktatásról szóló törvényt, a teljes szöveg nem ismert. Brenzovics László parlamenti képviselő 

titkársága lapunk rendelkezésére bocsájtotta az oktatás nyelvéről szóló, 7. cikkely, a 

képviselők között a végső szavazás előtt nem sokkal kiosztott szövegváltozatát. A törvény 

szövege ukránul is nehezen értelmezhető, elég sok két- vagy többértelmű megfogalmazás van 

benne. 

 

A 19. magyar nap Eszéken 
2017. szeptember 14. – huncro.hr 

Magyar népzenétől és szótól volt hangos Eszék főtere múlt szombaton. Ekkor rendezte a 

Népkör Magyar Kultúregyesület a 19. eszéki Magyar Napot, melyen baranyai és szlavóniai 

néptánccsoportok léptek fel. A rendezvény a termelőknek is bemutatkozási lehetőséget 

biztosított – több mint húsz stand mögül kínáltak magyaros ételeket, bort és egyebet a 

kiállítók. Az eszéki magyar nap a főkonzulátus által szervezett Magyar Hét nyitórendezvénye 

is volt egyben.  

 

Kórógy: jó volt a hangulat az idei magyar zenésztalálkozón 
2017. szeptember 14. – huncro.hr 

Tizenegyedik alkalommal rendezett zenésztalálkozót a Kórógy Hagyományőrző Egyesület és a 

HMDK. A rendezvény az utóbbi évek során Kárpát-medencei szintűvé nőtte ki magát, ugyanis 

más külhoni régiókból is érkeznek együttesek a szlavóniai faluba, hogy magyar muzsikával 

szórakoztassák a közönséget. 

 

Emlékünnep a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából 
2017. szeptember 14. – huncro.hr 

A reformáció kezdetének 500. és a magyar református egyház megalakulásának 450. 

évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést múlt szombaton a várdaróci református 

templomban. 

 

Diákcsere-program a két Szentlászló között 
2017. szeptember 14. – huncro.hr 

Több éve tart a szlavóniai és a magyarországi Szentlászló kapcsolata. A két település 

képviselői rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein. Az együttműködés már a 

gyerekek között is kialakult. Az Ernestinovói járás magyar kisebbségi önkormányzatának és 

Kelemen Dezsőnek, a járás magyar elöljáró-helyettesének a kezdeményezésére a szentlászlói 

általános iskola 14 anyanyelvápolásra járó diákja nyaralt a Balaton partján a magyarországi 

Szentlászló tanintézményének diákjaival együtt. 
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http://www.kepesujsag.com/19-magyar-nap-eszeken/
http://www.kepesujsag.com/korogy-jo-volt-hangulat-az-idei-magyar-zenesztalalkozon/
http://www.kepesujsag.com/emlekunnep-reformacio-kezdetenek-500-evforduloja-alkalmabol/
http://www.kepesujsag.com/diakcsere-program-ket-szentlaszlo-kozott/
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2. Ars Sacra Fesztivál Bécsben 
2017. szeptember 14. – volksgruppen.orf.at 

Magyarországon az országszerte hagyományos Ars Sacra Fesztivál – Szakrális Művészetek 

Hete programsorozatához az idén második alkalommal csatlakozik a bécsi Pázmáneum, 

Varga János rektor szervezése által. Könyvbemutatók, koncertek és vers felolvasóestek is 

szerepelnek a programban. 

 

Kihelyezett konzuli nap Clevelandben 
2017. szeptember 14. – Nemzeti Regiszter 

Magyarország Chicago-i Főkonzulátusa 2017. október 13-án, pénteken és 2017. október 16-

án, hétfőn 10-15 óra között kihelyezett konzuli napot tart Cleveland-ben. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 15. – Kossuth Rádió 

 

A héten emlékeztek meg a zentai csata 320. évfordulójáról 

A héten emlékeztek meg a zentai csata 320. évfordulójáról. Az eseményen Áder János magyar 

és Alekszandar Vucsity szerb államfő is jelen volt. Hogy milyen előzmények után került sor 

diadalra és hogy a zentaiak miként ápolják a győztes csata emlékét, erről kérdezte Molnár 

Tibort, a Zentai Történelmi Levéltár fő levéltárosát az ünnepi rendezvényen a Határok nélkül 

riportere. 

 

A sajnos már nem létező Székely Népi Gyermek Együttes megalakulásának 60. 

évfordulóját ünnepelték nemrégiben Marosvásárhelyen 

Következzen ismét egy évforduló! A sajnos már nem létező Székely Népi Gyermek Együttes 

megalakulásának 60. évfordulóját ünnepelték nemrégiben Marosvásárhelyen, a 

Kultúrpalotában. Az egykor nemzetközi hírű tánckart és kórust olyan neves szakemberek 

irányították, mint Birtalan József zeneszerző és karnagy vagy Székely Dénes és Székely Olga 

koreográfusok.  A marosvásárhelyi évfordulós találkozón több mint 150-en vettek részt. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2865707/
https://www.nemzetiregiszter.hu/kihelyezett-konzuli--napok--clevelandben
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-09-11_18:30:00&ch=mr1
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Elsőként Cseh Gábor, a találkozó főszervezője, volt táncos foglalja össze a legendás 

gyermekegyüttes történetét. 

 

"Írmagja se maradjon!" címmel jelent meg az 1944. szeptember 24-i gyantai 

mészárlás története. 

"Írmagja se maradjon!" címmel jelent meg az 1944. szeptember 24-i gyantai mészárlás 

története. A Fekete Körös völgyi településen a visszavonuló magyar csapatokat követő román 

alakulatok vérfürdőt rendeztek és kirabolták a települést. Gábor Ferenc nyugalmazott 

bányász negyedik a sorban. 

 

Szív a palettán a címe Schrantz György festőművész kiállításának a Csemadok 

pozsonyi székházában 

Szív a palettán a címe Schrantz György festőművész kiállításának a Csemadok pozsonyi 

székházában, a Rákosi Ernő Teremben. A 75 éves művész számára mindig a tartalom volt a 

lényeg, s ez különösen látszik az elmúlt évek terméséből összeválogatott mintegy 60 

alkotáson. Schrantz György kiállítása október 24-ig tekinthető meg a Csemadok Rákosi Ernő 

Termében.  

Beszélgetés Vetési Lászlóval, a Királyhágó-melléki Református Egyház 

szórványügyi biztosával és Maurer Oszkár szerémségi borásszal 

A Határok nélkül stúdióvendége Vetési László, a Királyhágó-melléki Református Egyház 

szórványügyi biztosa és Maurer Oszkár, szerémségi borász. 

 

Beszélgetés a csantavéri Dér Zsolttal 

Néha a porba kell hullani, hogy az ember új életet kezdhessen. A csantavéri Dér Zsolt nevét 

valószínűleg a fél világ ismerné, ha a sors kegyesebb lett volna hozzá és szerencsésebb 

csillagzat alatt születik. A fiatal délvidéki hegedűművész azonban így is egyre több 

koncertfelkérést kap nemcsak a Vajdaságban, hanem külföldön is. 

 

 

 

 


