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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: teljesen másképp ítéljük meg a helyzetet, Klimkin: nem az emberek 
ellen irányul a jogszabály 
2017. október 12. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Index, 444.hu, origo.hu, 

ATV, Kárpátalja  

Teljesen másként ítéli meg Magyarország és Ukrajna az ukrán oktatási törvény kérdését - 

mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután 

ukrán kollégájával, Pavlo Klimkinnel tárgyalt. Az ukrán külügyminiszter azt mondta: a 

jogszabály nem az emberek ellen irányul. Szijjártó Péter a megbeszélést követő 

sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország és Ukrajna az ukrán oktatási törvény kérdését 

teljesen eltérően ítéli meg, de ennél is nagyobb baj, hogy a határon túl, Kárpátalján élő 

magyarok is másként látják a helyzetet, mint az ukrán kormány. Magyarországnak nem a 

harc a célja, hanem a megállapodás, hogy a kárpátaljai magyarok ugyanazokat a jogokat 

élvezhessék, mint a törvény elfogadása előtt - jelentette ki. Hozzátette: amíg azonban a helyi 

magyar közösség nem mondja azt, hogy elégedett a helyzettel, Magyarország nem tudja 

feloldani azt a döntését, hogy a nemzetközi szervezetekben nem támogatja az ukrán 

javaslatokat, az Ukrajnának fontos kérdéseket. 

 

Szijjártó: ne akarja megmondani az ukrán kormány, hogy mi a jó a kárpátaljai 
magyaroknak 
2017. október 12. – MTI, hirado.hu, HVG, foter.ro, Kárpátalja    

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán kormány ne akarja 

megmondani, hogy mi a jó a kárpátaljai magyaroknak. A miniszter az M1 aktuális csatorna 

csütörtök esti műsorában az ukrán oktatási törvény módosításával kapcsolatban úgy vélte: az 

ukrán kormány ugyan azzal indokolja a módosítást, hogy minden állampolgár jobban 

megtanuljon ukránul, s ezáltal jobban tudjon érvényesülni, de lehet olyan kárpátaljai magyar, 

aki magyar közegben szeretné leélni az életét és csak bizonyos szinten akar megtanulni 

ukránul. Hozzátette: a magyar kormány nyitott arra, hogy segítenek kidolgozni egy olyan 

metódust, hogyan lehet megtanítani a kárpátaljai magyar gyermekeket az ukránra, mint 

idegen nyelvre. Szerinte a mostani tanítási módszer rossz, és ezt hiába mondták már többször 

a kárpátaljai pedagógusok. 

 

Semjén Szatmáron: a támogatás nem „kegygyakorlás”, hanem a magyar állam 
kötelessége 
2017. október 12. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Magyarország most már erős ország anyagi értelemben, büszkeségében és nemzeti 

öntudatában is – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön 

Szatmárnémetiben, a magyar kormány támogatásával felújított Szent Alajos Konviktus 
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/teljesen-maskepp-iteli-meg-magyarorszag-es-ukrajna-az-ukran-oktatasi-torveny-kerdeset
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/teljesen-maskepp-iteli-meg-magyarorszag-es-ukrajna-az-ukran-oktatasi-torveny-kerdeset
https://www.hirado.hu/2017/10/12/szijjarto-ne-akarja-megmondani-az-ukran-kormany-hogy-mi-a-jo-a-karpataljai-magyaroknak/
https://www.hirado.hu/2017/10/12/szijjarto-ne-akarja-megmondani-az-ukran-kormany-hogy-mi-a-jo-a-karpataljai-magyaroknak/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/semjen-szatmaron-a-tamogatas-nem-bkegygyakorlasr-hanem-a-magyar-allam-kotelessege
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/semjen-szatmaron-a-tamogatas-nem-bkegygyakorlasr-hanem-a-magyar-allam-kotelessege
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átadásán. Semjén Zsolt a 94 millió forintból felújított katolikus bentlakásos diákotthon 

átadásán azt mondta, Magyarország és a magyar állam már nemcsak felelősséget érez, hanem 

– az új alaptörvényben leírtak szerint – felelősséget visel minden magyarért, bárhol él a 

világon. Jelen esetben a konviktus támogatása tehát nem „valamilyen kegygyakorlás vagy 

jótett”, hanem ez a magyar állam kötelessége – hangsúlyozta a kormányfőhelyettes. 

 

Potápi Törökországban: éljünk a világ bármely pontján, nemzetünk sorsáért 
felelősséget kell vállalnunk 
2017. október 12. – MTI, Magyar Idők, Kormany.hu, Híradó, Webrádió 

Éljünk a világ bármely pontján, nemzetünk sorsáért felelősséget kell vállalnunk - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

csütörtökön az isztambuli Szent Benedek-templomban a II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 

török földre lépésének 300. évfordulóján bemutatott emlékmisén. Az államtitkár az MTI-nek 

elmondta, beszédében rámutatott, hogy a Törökországban élő magyarság számára Rákóczi 

többet jelent a magyar nemzet történelmi arcképcsarnokának egyik alakjánál. Hozzátette: a 

száműzött fejedelem egyben alapítója is a törökországi közösségnek, megalapozója a magyar 

és török nép barátságának. 

 

Németh Zsolt: az Európa Tanács megvédte a kisebbségi oktatási rendszert 
Ukrajnában 
2017. október 12. – MTI, Magyar Idők, origo.hu, Magyar Hírlap, mno.hu, 888.hu, Lokál  

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) 80 százalékos többséggel elfogadta az új 

ukrán oktatási törvényt érintő sürgősségi határozatot, amellyel az Európa Tanács (ET) 

megvédte a meglévő kisebbségi oktatási rendszert Ukrajnában - közölte Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke csütörtökön az MTI-nek telefonon adott 

nyilatkozatában. Németh Zsolt elmondta, az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos 

strasbourgi vita után elfogadott határozat alapján szükségesnek látja, hogy javuljanak az 

államnyelv oktatásának feltételei, de nem tartja indokoltnak átalakítani és kétnyelvűvé tenni 

az oktatást az államnyelv tanításának érdekében. A tanács véleménye szerint a meglévő 

egynyelvű kisebbségi oktatási rendszer közepette kell javítani az államnyelv tanításának 

feltételein - mondta a politikus. 

 

Johannis: Románia nem közeledik a visegrádi négyekhez 
2017. október 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Klaus Johannis szerint Románia nem osztja a visegrádi négyek (V4) nézeteit Európa jövőjét 

illetően, és a román államfő cáfolta csütörtökön, hogy országa közeledne hozzájuk. „Románia 

hosszú évek óta próbál közeledni a V4-ekhez, ez külpolitikánk egyik alapvetése. Az utóbbi 

időben azonban a visegrádi csoport olyan álláspontokat alakított ki, amelyek lényegesen 

eltérnek a mieinktől, így szerintem jelenleg nincs realitása annak, hogy Románia közeledne a 

V4-ekhez” – mondta Johannis egy craiovai rendezvényen, újságírói kérdésre válaszolva. A 
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http://magyaridok.hu/kulfold/eljunk-vilag-barmely-pontjan-nemzetunk-sorsaert-felelosseget-kell-vallalnunk-2334505/
http://magyaridok.hu/kulfold/eljunk-vilag-barmely-pontjan-nemzetunk-sorsaert-felelosseget-kell-vallalnunk-2334505/
http://magyaridok.hu/belfold/nemeth-zsolt-az-europa-tanacs-megvedte-kisebbsegi-oktatasi-rendszert-ukrajnaban-2331409/
http://magyaridok.hu/belfold/nemeth-zsolt-az-europa-tanacs-megvedte-kisebbsegi-oktatasi-rendszert-ukrajnaban-2331409/
https://kronika.ro/belfold/johannis-romania-nem-kozeledik-a-visegradi-negyekhez
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román elnök úgy vélekedett, a visegrádi csoporton belül is széthúzás tapasztalható az unió 

jövőjét illetően. Johannis populizmusnak minősítette azt, hogy egyes bukaresti politikusok 

Románia és a V4-ek közeledéséről beszélnek. 

 

Átadták Bencze Mihály iskolaigazgatónak az Európai Polgár Díjat 
2017. október 12. – Krónika 

Átadták szerdán Brüsszelben Bencze Mihály bukaresti iskolaigazgatónak, a Nemzetközi 

Magyar Matematikaverseny alapítójának az Európai Polgár Díjat, amelyre idén Tőkés László 

és Bocskor Andrea fideszes képviselők jelölték a négyfalusi (Brassó megye) születésű 

matematikatanárt, a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatóját. Tőkés László közleménye 

szerint a jeles közéleti ember – költő, szakíró, szerkesztő és könyvkiadó –, aki az 1989-es 

változásokban is aktív szerepet vállalt, huszonöt évvel ezelőtt alapította meg az Erdélyi 

Magyar Matematikaversenyt, majd egy évvel később ezt az egész Kárpát-medencére 

továbbterjesztve létrehozta a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt. 

 

Hibáktól hemzseg a magyar szöveg a kolozsvári tömegközlekedési vállalat 
reklámtábláin 
2017. október 12. – Krónika 

Hemzseg a helyesírási hibáktól a magyar felirat a kolozsvári tömegközlekedési vállalat által 

kihelyezett reklámpannókon. A városháza azt ígéri, kijavítják a hibákat. Miután tavaly a 

többnyelvűségért harcoló Musai-Muszáj mozgalom több kampányt is indított a helyi 

tömegközlekedési vállalt járművein tiltakozásul amiatt, hogy a kihelyezett jegyautomaták 

nem tudtak magyarul, a vállalat idén a román, angol és német szöveg mellett magyar feliratot 

is tartalmazó reklámpannókat helyezett ki a városban. Az egyébként értékelendő gesztus 

szépséghibája, hogy az egyébként pár soros szöveg magyartalan és hemzseg a helyesírási 

hibáktól. 

 

Az Európa Tanácsban is erős támogatói vannak a Minority SafePacknek 
2017. október 12. – transindex.ro 

A Minority SafePack kisebbségi európai polgári kezdeményezés számára fontos, hogy az 

Európa Tanácsban is támogatókra leljen. Ennek érdekében Korodi Attila, a romániai ET-

küldöttség RMDSZ-es tagjának kezdeményezésére az ET Parlamenti Közgyűlésének őszi 

ülésszakára Strasbourgba látogatott a Vincze Loránt által vezetett FUEN küldöttség. A 

parlamenti képviselőcsoportok vezetőivel, valamint számos nemzeti delegáció képviselőivel 

folytatott megbeszélések során elhangzott, hogy a Minority SafePack kezdeményezés fontos 

eszköz lehet az őshonos kisebbségek európai jogérvényesítésében. 

 

A KREK is támogatja a Minority SafePack kezdeményezést 
2017. október 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen  

A magyar közösséget érintő aktuális kihívásokat beszélték át csütörtökön a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület elöljárói partiumi önkormányzati vezetőkkel, parlamenti 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/atadtak-bencze-mihaly-iskolaigazgatonak-az-europai-polgar-dijat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hibaktol-hemzseg-a-magyar-szoveg-a-kolozsvari-tomegkozlekedesi-vallalat-hirdetotablain
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hibaktol-hemzseg-a-magyar-szoveg-a-kolozsvari-tomegkozlekedesi-vallalat-hirdetotablain
http://itthon.transindex.ro/?hir=49002
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/87196-a-krek-is-tamogatja-a-minority-safepack-kezdemenyezest
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képviselőkkel és szenátorokkal a hagyományossá vált tanácskozásukon. Csűry István püspök 

meghívásának az RMDSZ szövetségi elnöke és a FUEN elnöke is eleget tett. Vincze Lóránt 

megköszönte Csűry István püspöknek és az egyháznak a Minority SafePack támogatását, 

hiszen fontos, hogy közösségeinkben tudatosítsuk annak lehetőségét, hogy európai védelmet 

kérünk jogainknak – fogalmazott. 

 

Szoboravatás Marosvásárhelyen a Reformáció 500. évfordulója jegyében 
2017. október 12. – maszol.ro 

Kálvin János és Károli Gáspár szobrának avatójára készül szombaton Marosvásárhelyen a 

Görgényi-, Küküllői-, Marosi- és Maros-Mezőségi Református Egyházmegyék közössége. Az 

ünnepi rendezvény délután 2 órakor a vártemplomban kezdődik, majd a sportcsarnokban 

folytatódik.  

 

A szenátus elé viszik a nyelvhasználati küszöb csökkentését 
2017. október 12. – Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor kifejtette a Nyugati Jelennek adott interjúban: „az volt a meglepő, hogy a 

román pártok a párbeszédet utasították el, kormánypártiak, ellenzékiek egyaránt. Mi 

kompromisszumos javaslatokkal készültünk. Példának okáért, a nyelvhasználati küszöbnek 

20%-ról, 10%-ra való csökkentésében elfogadhatónak tartottuk a 15%-ot, ami már járhatóbb 

út lenne, és a tömeges lakossági jelenlét estében is elfogadhatónak tartottuk volna, ha az 

olyan nagyvárosok maradtak volna benne, mint Arad, Temesvár, Brassó és Kolozsvár, tehát a 

kis települések esetében maradt volna az eredeti 20%-os küszöb. Ugyanakkor más 

kompromisszumos javaslatokkal is éltünk volna, ha lett volna, kivel beszélni. Legnagyobb 

gond, hogy elutasították a párbeszédet mindenestől”. 

 

Megnyitják a Szent László örökség-utat 
2017. október 12. – Bihari Napló 

Október 13-án, pénteken 15 órától a magyarországi Kisvárdán nyitják meg a Szent László 

örökség-utat. A városházán tartott eseményen ünnepi beszédet mond Kelemen Hunor 

szövetségi elnök, dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért 

és sportért felelős biztosa, dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Seszták Oszkár, 

a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Közgyűlés elnöke. Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető 

alelnöke a Szent László örökség-út projektet ismerteti. 

 

Korodi: az ET jelentése újabb nemzetközi jelzés arra, hogy az ukrajnai helyzet 
nemzetközi normákat sért  
2017. október 12. – transindex.ro 

Az Európa Tanács (ET) jelentése egy újabb nemzetközi jelzés arra vonatkozóan, hogy az 

ukrajnai helyzet nemzetközi normákat sért - jelentette ki csütörtökön Strasbourgban Korodi 

Attila, az ET Közgyűlésének RMDSZ-es tagja - írja a szervezet csütörtöki közleményében. 

"Bármilyen kisebbségnek joga van ahhoz, hogy anyanyelvén tanuljon, ezt nem lehet 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87193-szoboravatas-marosvasarhelyen-a-reformacio-500-evforduloja-jegyeben
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_szenatus_ele_viszik_a_nyelvhasznalati_kuszob_csokkenteset.php
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http://vilag.transindex.ro/?hir=32360
http://vilag.transindex.ro/?hir=32360
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semmilyen reformmal felülírni. Az oktatási reform álcája alatt Ukrajna súlyosan 

diszkriminálja a kisebbséghez tartozó közösségeket, továbbá ennek a törvénynek a 

gyakorlatba ültetése mind amellett, hogy visszalépést jelentene a kisebbségi jogok 

tekintetében, ellentmond az ukrán alapokmánynak és a nemzetközi keretegyezményeknek és 

szerződéseknek is" - mutatott rá a közlemény szerint Korodi Attila azt kővetően, hogy az ET 

Közgyűlése jelentésben ítéli el az Ukrajnában kialakult helyzetet.  

 

Az oktatás színvonalának romlásától tartanak a kiadók a kormány döntése 
nyomán 
2017. október 13. – Krónika 

Hátrányosan érinti a szabadpiaci versengést, és az oktatás színvonalát is rontani fogja a 

kormány szerdai intézkedése, amely alapján gyakorlatilag államosítják a tankönyvkiadást – 

véli Varga Károly, a dévai Corvin Kiadó igazgatója. Valamivel derűlátóbb Magyari Tivadar, az 

RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, aki a Krónikának azt nyilatkozta: az eddigi 

rendszer bonyolultsága miatt nem kedvezett a magyar nyelvű kiadványok ügyének, ezért az 

újtól előrelépést várnak. 

 

Magyarország is védené a Szamost 
2017. október 13. – Krónika 

Hivatalos tájékoztatást kért a román hatóságoktól a Szamos szennyezéséről a magyar 

belügyminisztérium, Budapest a végleges megoldás érdekében valamennyi fórumon felveti az 

ügyet, és a diplomáciai lépésektől sem riad vissza. Erről tájékoztatta a szaktárca 

közleményében Baranyi Krisztinát, miután a magyarországi szakpolitikus Orbán Viktor 

miniszterelnökhöz fordult. 

 

Krakkó Rudolf, a Szatmári Híd Egyesület elnöke az erdélyi magyar jogsértésekről 
2017. október 13. – Krónika 

Krakkó Rudolfot, a Szatmári Híd Egyesület elnökét az elmúlt években mintegy tízezer 

eurónyi büntetéssel sújtották a román hatóságok magyar hagyományápoló rendezvények 

szervezése miatt. A civil szervezet vezetőjével többek között a romániai magyar civil szféra 

helyzetéről beszélgettek. 

 

Nagyszombat megyében a magyar képviselet eredményes volt az elmúlt négy 
évben 
2017. október 12. – hirek.sk 

Berényi József jelenlegi megyei alelnök személyében a Magyar Közösség Pártja saját 

megyeelnökjelöltet, valamint 15 képviselőjelöltet indít Nagyszombat megyében. Egyebek 

mellett a megyei politizálás eddigi eredményeiről és a november 4-ei megyei választásokkal 

kapcsolatos kampány részleteiről is kérdeztük Fenes Ivánt, az MKP dunaszerdahelyi járási 

elnökét, megyei képviselőjét és régi-új jelöltjét. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171012135613/Nagyszombat-megyeben-a-magyar-kepviselet-eredmenyes-volt-az-elmult-negy-evben.html
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Mindennapok tudománya - Gyurgyík László a népszámlálásokról 
2017. október 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Mindennapok Tudománya című ismeretterjesztő 

sorozatának legújabb részében Gyurgyík László a népszámlálásokról beszél. A demográfus 

összeállította Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi adatait az 1970. és az 1980. évi 

csehszlovák népszámlálás adatai alapján. Mivel e két népszámlálás községsoros nemzetiségi 

adatai napjainkig nem kerültek publikálásra, ezért e kérdéskör teljesen új fénybe kerül. 

 

Holnap választják a Kisebbségi Kulturális Alap magyar szakmai tanácsainak 
tagjait 
2017. október 12. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Október 13-án, pénteken kerül sor a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) magyar szakmai 

tanácstagjainak megválasztására. A választásra jogosult szervezetek listája a Kormányhivatal 

honlapján látható, az elmúlt hetekben a KKA munkatársai kiküldték a vonatkozó 

regisztrációs íveket, melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki a helyszínen is szavazhasson. A 

listán összesen 281 szervezet neve szerepel. A delegáltak az esemény elején regisztrálnak, 

megalakítják a szavazatszámlálással foglalkozó testületeket, formális döntés születik a 

szakmai tanácsok számáról, majd kiosztásra kerülnek a szavazólapok a tanácsokra 

vonatkozólag. 

 

VII. Önkormányzati Szabadegyetem - középpontban a fejlesztési programok 
2017. október 12. – hirek.sk 

Idén is tartalmas programmal és gondolatébresztő előadásokkal, eszmecserékkel várja a 

résztvevőket a Pro Civis polgári társulás által megrendezett Önkormányzati Szabadegyetem, 

amelyre október 13-14-én, pénteken és szombaton kerül sor a Nagymegyeri Városi 

Művelődési Központban. 

 

Megjelent az Európa Kollégiumban való bentlakásra vonatkozó második 
pályázati felhívás 
2017. október 12. – Pannon RTV 

Felsőbb éves hallgatók jelentkezhetnek, illetve azok az elsőévesek, akik elmulasztották ezt az 

első körben. Az eddigi, már bentlakó kollégistáknak viszont egy új feltételnek kell 

megfelelniük. Olvasással kezdi a napot a csantavéri Hovanyec Judit. Az újvidéki Európa 

Kollégium másodéves lakója már berendezte szobáját. Nem volt kérdés számára, hogy egy év 

után ismét megpályázza a már jól ismert kollégiumi szobáját. „A programok nagyon 

tetszenek. Vannak kötelezőek, ami első hallásra furcsának tűnne, de ha mögéjük nézünk, 

akkor ez számunkra is nagyon értékes és nagyon sok plusz élményt tud nyújtani.” 
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ReforMaraton Szabadkán 
2017. október 12. – Pannon RTV 

Futva viszik el Luther Márton 95 tételét a magyar közösségekbe a Kárpát-medencében. 

Kárpát-medencét átfogó futást tartanak a reformáció jegyében. Minden bejárt helyszínen 

kiszögezik Luther Márton 95 tételét a templomok kapuira. A mozgalomhoz a szabadkai 

Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház is csatlakozott. Huzsvai Réka, bár nem 

számolta, úgy gondolja, hogy a futás során teljesítették a kötelező 500 lépést. „Nekem nagyon 

tetszett a futás, és nem fáradtam ki. Úgy gondolom, hogy ez a futás nem volt olyan hosszú táv, 

amennyit én szoktam futni.” 

 

Vita a tartományi költségevetés megvalósulásáról 
2017. október 12. - Pannon RTV 

A gazdasági mutatók azt mutatják, hogy gyorsított ütemben is fejlődhet Vajdaság - jelentette 

ki Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke. A vajdasági képviselőház ma tartotta 15. 

ülését, amelyen a legkiemelkedőbb napirendi pont a költségvetés első félévi megvalósításáról 

szóló jelentés megvitatása volt. A félévi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés szerint a 

2017-es év első felében a bevételek elérték a 36 és fél milliárd dinárt, vagyis a tervezett 63,7 

milliárd dináros teljes évi költségvetés 57 százalékát. 

 

Újabb sportpályát újítottak fel Szabadkán 
2017. október 12. – Pannon RTV 

Újabb sportpályát újítottak fel Szabadkán, most a Május elseje utcában. Az új burkolattal a 

sportolni vágyók ezentúl korszerű feltételek mellett játszhatnak, edzhetnek. Elsőnek 

Szabadka polgármestere próbálta ki a felújított kosárlabdapályát. A beruházás értéke 

csaknem másfél millió dinár. A befektetés teljes mértékben az önkormányzatnak köszönhető 

- nyilatkozta Bogdan Laban. „Láthatja mindenki, amit a helyi önkormányzat, illetve a város 

megígér az úgy is történik. Az utóbbi tíz napban ez a második sportpálya, ahol fel van újítva a 

burkolat. A burkolat új, és ebben a ritmusban folytatjuk is majd.” 

 

Bocskor Andrea: aggasztó az emberi jogok helyzete Ukrajnában 
2017. október 12. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, karpatalja.ma  

Aggasztó az emberi jogok helyzete Ukrajnában, ugyanis meggondolatlan és elhamarkodott 

döntés eredménye az ukrán oktatási törvény elfogadott módosítása, amely csorbítja a nemzeti 

kisebbségek szerzett jogait - írta Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az MTI-hez 

csütörtökön eljuttatott közleményében. Bocskor Andrea az Európai Parlament emberi jogi 

albizottságának ülését követően reményét fejezte ki, hogy nemzetközi hatásra sikerül olyan 

változtatást eszközölni az oktatást érintő új ukrán jogszabály 7. cikkében, amely nem sérti az 

ukránok nemzeti érdekeit és figyelembe veszi a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogait is. 
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Európa Tanács: az ukrán oktatási törvény a nemzeti kisebbségek anyanyelvi 
tanításának legfőbb akadálya 
2017. október 12. – karpatalja.ma 

Az új ukrán oktatási törvény nem teremt megfelelő egyensúlyt a nemzeti kisebbségek nyelve 

és az ország hivatalos nyelve között, a szabályozás ilyen formájában nagyban akadályozza a 

nemzeti kisebbségek anyanyelven történő tanítását – jelentette ki Andres Herkel észt 

néppárti képviselő, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) az ukrán oktatási 

törvénnyel kapcsolatos vitájának jelentéstevője csütörtökön Strasbourgban. Herkel aláhúzta, 

egy ország hivatalos nyelvének ismerete a társadalmi kohézió és az integráció egyik tényezője, 

amely indokolja, hogy az állam elősegítse nyelve tanulásának lehetőségét. 

 

Ukrán illetékes: kettős mérce érvényesült az ET-közgyűlés határozatában 
2017. október 12. – MTI, karpatalja.ma, KárpátHír   

Kettős mérce érvényesült az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) az új ukrán 

oktatási törvényről csütörtökön elfogadott határozatában - állapította meg Irina 

Herascsenko, az ukrán parlament első alelnöke, az ukrán küldöttség tagja csütörtökön a 

Facebookon tett bejegyzésében. A Petro Porosenko ukrán elnök mögött álló parlamenti 

frakcióhoz tartozó politikus szavai szerint az oktatási törvényről szóló strasbourgi vitát 

kezdeményező "egyes magyar és román küldöttek olyan kijelentéseket tettek, amelyeket akár 

bújtatott területi követelésnek lehet tekinteni Ukrajnával szemben". "Emellett retorikájuknak 

választási kampányíze van, amelynek célja szavazótáboruk mozgósítása, az, hogy a magyar és 

a román politikusok megmutassák választóiknak, miként küzdenek honfitársaikért a világ 

minden szegletében" - fogalmazott Herascsenko. 

 

Az ukrán sajtó az ukrajnai oktatási törvényről rendezett ET-vitáról 
2017. október 12. – Kárpátalja 

Ukrajnában a sajtó meglehetősen nagy terjedelemben foglalkozott az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének (PACE) őszi ülésszakán csütörtökön délelőtt az ukrán oktatási 

törvényről rendezett vitával. Több portál élőben közvetítette az ülést. A Jevropejszka Pravda 

kiemeli, hogy az Ukrajnát a törvény 7., az oktatás nyelvét érintő cikkelye miatt bíráló 

határozat elfogadását kiharcoló magyar és román képviselők a vita során azt kérték, ne 

tekintsék őket Putyin ügynökeinek. A honatyák felháborítónak tartották, hogy – véleményük 

szerint – álláspontjukat időnként inkorrekt módon magyarázzák Ukrajnában. 

 

Közel 170 kárpátaljai diákot támogat a Demján Sándor Alapítvány 
2017. október 12. – karpatalja.ma 

A Demján Sándor Alapítvány (DSA) jóvoltából 166 gyermek részesül anyagi támogatásban, 

melynek első részletét püspöki szentliturgiát követően a Karácsfalvai Sztojka Sándor 

Görögkatolikus Líceumban vették át a támogatott gyerekek. Demján Sándor, a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke ez év nyarán a VOSZ-szal 

együttműködésben álló Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) meghívására 
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érkezett Kárpátaljára, s vett részt az általa szervezett TurulExpo nemzetközi 

termékkiállításon. Itt fogalmazta meg szándékát a támogatással kapcsolatban.  

 

„Harcosként ismerik, mégis a békét szerette” – Szent László Konferencia 
Beregszászban 
2017. október 12. – karpatalja.ma 

Első alkalommal rendezett tudományos konferenciát a Beregszászi Római Katolikus 

Egyházközség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán október 11-én. Az alkalmat a 

2017-re meghirdetett Szent László-év szülte, melynek célja a királyunk üzenetének átadása a 

mai kor emberének. A főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának olvasótermében összegyűlt 

tanárokat, hallgatókat, érdeklődőket Majnek Antal munkácsi megyéspüspök köszöntötte. 

 

Jandroković: Horvátország és Magyarország kapcsolata példaértékű 
2017. október 12. – Képes Újság 

A magyarországi horvát kisebbség és a horvátországi magyar kisebbség helyzete jó példa 

lehetne más országok számára is – mondta Gordan Jandroković, a horvát országgyűlés 

elnöke Budapesten, a magyarországi horvátok képviselőivel való találkozó után. A parlament 

elnöke találkozott magyar kollégájával, Kövér Lászlóval is, valamint Áder János köztársasági 

elnök is fogadta a horvát delegációt, melynek Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti 

képviselője is tagja volt. 

 

Gyertyagyújtással emlékeztünk az aradi vértanúkra 
2017. október 12. – Képes Újság 

Október 6-án délután a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) az aradi 

vértanúk tiszteletére koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést tartott a 

bellyei székházának udvarán tavaly ültetett emlékfánál. A magyar kormány 2001-ben nemzeti 

gyásznappá, az aradi vértanúk emléknapjává nyilvánította Magyarországon és a magyarok 

által lakott területeken október 6-át. Ezen a napon Magyarország-szerte és annak határain túl 

is mindenütt megemlékezéseket tartanak. 

 

A szüreti mulatságnak évszázados múltja van Csúzán 
2017. október 12. – Képes Újság 

A régi szüreti mulatságok mintájára rendezi a HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Táncegyüttese 

és a Jókai Mór Kultúregyesület a szüreti fesztivált Csúzán, melynek gazdag programja sok 

látogatót vonz minden évben. Csúzán a szüreti mulatságok már a múlt század első felében is 

hasonlóképpen zajlottak, mint ma – azoknak is a felvonulás volt a leglátványosabb része. Ezt 

a hagyományt élesztette fel a honvédő háború után alakult népi táncegyüttes, a Csárdás, 

melynek tagjai eleinte lovas kocsikon járták körbe Csúzát és Vörösmartot, néhány helyen 

megálltak és táncra is perdültek. 
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Reformáció 500.: megemlékezések Szlavóniában és Baranyában 
2017. október 12. – Képes Újság 

Megemlékezéseket tartottak szombaton Harasztiban, Kórógyon, Kopácson és Sepsén a 

reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából. Harasztiban a Dózsa György Magyar 

Kultúregyesület és a magyarországi Fontos Vagy Nekünk Egyesület közös 

programsorozatának adott otthont a református egyházközség. A haraszti programhoz 

hasonlóan zajlott a kórógyi megemlékezés is, ezen kívül Kopácson és Sepsén is a 16. 

században keletkezett vallási megújulásra emlékeztek a helyi református gyülekezetek. 

 

Bemutatták a Zrínyi Magyar Kultúrkör első kiadványát 
2017. október 12. – Képes Újság 

A kiadvány nem csak a szlavóniai magyarokról nyújt új ismereteket, de esélyt teremt a horvát 

és magyar történetírás közötti párbeszéd és együttműködés kialakítására is – hangsúlyozták 

többek között A kelet-szlavóniai magyarok a két világháború között című kiadvány szakmai 

lektorai múlt csütörtökön az eszéki Bölcsészettudományi Kar dísztermében tartott 

könyvbemutatón. 

 

Újra elindul a Napraforgók táncházsorozata 
2017. október 12. - Volksgruppen 

Péntektől újra elindul a Napraforgók Táncegyüttes táncházsorozata a Collegium 

Hungaricumban. A mostani alkalommal péntek délután 17:00-tól várják a gyerekeket, 19:30-

tól pedig a felnőtteket. A látogatók ezúttal a kalotaszegi, felvidéki, somogyi és mezőségi 

táncokat sajátíthatják el. A táncházban új tánctanárok oktatnak: a pozsonyi szőttes 

tánccsoportból érkezik Füzék György és Kassai Zsuzsanna. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. október 12. – Kossuth Rádió 

 

Maros megye prefektusa perújrafelvételt kezdeményezne a római katolikus 

egyháznak visszaszolgáltatott marosvásárhelyi iskolaépület ügyében 

A napokban megjelent sajtóhírek szerint Maros megye prefektusa arra kérte fel a 

marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt, hogy kezdeményezzen perújrafelvételt a római 
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katolikus egyháznak visszaszolgáltatott marosvásárhelyi iskolaépület ügyében. Az 

Épületegyüttesben jelenleg, a jogi személyiséggel nem rendelkező, katolikus iskola osztályai 

és az Unirea főgimnázium működik. A Határok nélkül munkatársa arról kérdezte Kincses 

Előd ügyvédet, hogy indíthat-e vizsgálatot a prefektus az ügyben, vagy sem. Fenyegeti-e a 

katolikus egyházat a visszaállamosítás. 

 

A CEMO a nyelvi jogokról 

A román közigazgatási törvény módosítására tett RMDSZ-es javaslatok képviselőházi 

elutasítása nem jelent akadályt a romániai magyarok nyelvi jogainak valós alkalmazásában – 

állítja a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom, a CEMO emberjogi szervezet. A 

közleményében hangsúlyozza: fontos volna mielőbb gyakorlatba ültetni a jelenleg érvényes 

előírásokat, a törvény ugyanis számos olyan nyelvi jogot biztosít, amelyet nem, vagy 

hiányosan alkalmaznak a magyar önkormányzati vezetők is. Barabás Miklós, a CEMO 

kétnyelvűség-programmenedzsere fejti ki a részleteket. 

 

Pásztor István: Kibontakozni látszik az a rendszer, amely másfél éve a vajdasági 

magyar térség és gazdaságfejlesztési támogatások révén épül 

Kibontakozni látszik az a rendszer, amely másfél éve a vajdasági magyar térség és 

gazdaságfejlesztési támogatások révén épül, hiszen az egymást kiegészítő pályázatok egyaránt 

támogatják a családi gazdaságokat, valamint a kis- és középvállalkozásokon keresztül a 

feldolgozóipart.  Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét kérdezte a 

részletekről a Határok nélkül tudósítója. 

 

A Felvidéki Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 

pályázatot hirdetett az értéktári munka felgyorsítására 

A Felvidéki Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, mint a Csemadok 

háttérintézménye pályázatot hirdetett az értéktári munka felgyorsítására. A Településeink 

értékei elnevezésű pályázat célja, hogy aktivizálja a már működő 42 értéktári bizottságot a 

hozzá tartozó 75 településsel együtt. A Határok nélkül munkatársa Huszár Lászlót, a 

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatóját kérdezte a bővítésről. 

 

Hat héttel a tanévkezdés után tankönyvgondok Kárpátalján 

Hat héttel a tanévkezdés után tankönyvgondok Kárpátalján - bár a szakértő szerint volt év 

mikor sokkal rosszabb volt a helyzet. Az állami költségvetésből a tankönyvkiadáshoz 

szükséges összegnek csak a felét finanszírozták, a fennmaradt részt a helyi 

önkormányzatoknak kellene biztosítaniuk.  
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A Hargita Megyei Művészeti Népiskola negyven éve áll a közösség szolgálatában 

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola negyven éve áll a közösség szolgálatában. Idén 20 

helyszínen, több mint 30 szakkal és 800 diákkal kezdték a tanévet. A megnyitón készült a 

Határok nélkül tudósítójának összeállítása. 

 

Jövőre több évfordulót is ünnepelnek majd a Gombaszögi nyári diáktáborban 

Jövőre több évfordulót is ünnepelnek majd a Gombaszögi nyári diáktáborban. 90 éves lesz a 

völgyből indult szlovákiai magyar egyetemi mozgalom, és 60. évfordulóját ünnepli a 

Csemadok Gombaszögi Kulturális fesztiválja. Maga a tábor is megújul. Hétvégén lebontották 

Gombaszög kultikus épületét: a restit. Eljárt felette az idő. Több, mint 60 esztendeig szolgálta 

a táborlakókat. 

 

 


