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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó Péter: viharos évet zárnak a magyar nemzeti kisebbségek 
2017. december 13. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, mno.hu, hirado.hu, atv.hu, hirek.sk 

Viharos éven vannak túl a magyar nemzeti közösségek, akik közül a kárpátaljai magyaroknak 

kell szembenézniük a legnagyobb nehézségekkel a továbbra is elfogadhatatlan ukrán oktatási 

törvény miatt – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt. A tárcavezető éves meghallgatásán 

pártállástól függetlenül köszönetet mondott a testület valamennyi tagjának, amiért szerinte 

egyetértésükkel talán soha nem látott konszenzust tudtak kialakítani a kárpátaljaiakat sújtó 

ügyben. Kiemelte továbbá, hogy ebben a kérdésben az Európai Unió eljárása is példátlanul 

korrekt, ugyanis Brüsszel is világosan kiállt Magyarország három legfontosabb elvárása 

mellett. Ezek közül az első, hogy kisebbségek már meglévő jogait, így Ukrajnában az 

anyanyelven történő oktatás lehetőségét nem lehet korlátozni, emellett minden a 

kisebbségeket érintő döntés előtt konzultálni kell a képviselőikkel, a Velencei Bizottság 

törvénymódosítást sürgető állásfoglalását pedig maradéktalanul végre kell hajtani – 

emlékeztetett Szijjártó Péter. 

 

Trócsányi László: a tét az anyanyelvi oktatás 
2017. december 13. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kormany.hu, Híradó, Mandiner 

Trócsányi László igazságügyi miniszter bízik abban, hogy az ukrán fél olyan javaslatokkal fog 

előállni az oktatási törvény ügyében, amelyek figyelembe veszik a magyar kisebbség jogos 

érdekeit, és így a magyar anyanyelvű oktatás teljes egészében fennmarad Kárpátalján. A 

miniszter a mandiner.hu-n szerdán a Velencei Bizottságnak az ukrán oktatási törvénnyel 

kapcsolatos döntésével kapcsolatban közölt írásában felidézte: a jogszabály az ukrán nyelv 

védelmében gyakorlatilag felszámolja a nemzeti kisebbségek nyelvén – így a magyar nyelven 

– történő oktatás lehetőségét az általános iskola ötödik osztályától kezdve, azzal az indokkal, 

hogy az ukrán nyelv megfelelő tudása nélkül a nem ukrán anyanyelvűek nem tudnak 

boldogulni Ukrajnában. 

 

Lekörözte a márciuska a csíksomlyói búcsút: nincs garancia arra, hogy 
felterjesztik az UNESCO-listára az erdélyi magyar értéket 
2017. december 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Évekbe telhet, míg a csíksomlyói búcsúnak a szellemi világörökségi listára való felvétele ismét 

napirendre kerülhet az UNESCO illetékes bizottsági ülésén. Az RMDSZ ismét mulasztással 

vádolja a kulturális minisztériumot. A parlament UNESCO-bizottsága írásban kérte számon a 

művelődési minisztériumon, hogy miért nem szerepelt a csíksomlyói pünkösdi búcsú szellemi 
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http://magyaridok.hu/belfold/szijjarto-peter-viharos-evet-zarnak-magyar-nemzeti-kisebbsegek-2571739/
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világörökségi listára történő felterjesztése a világszervezet december 4–9. között Dél-

Koreában tartott ülésének napirendjén – mondta el a Krónikának Novák Csaba szenátor.  

 

Osztrák lehet a székely csemege? Folytatódik a kürtőskalács-háború 
2017. december 13. – Krónika 

Az osztrák kormány illetékes hivatalához fordult a kürtőskalács hagyományos különleges 

termékként való európai uniós bejegyzése ügyében a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület 

(NKSZ) azt követően, hogy a magyar Földművelésügyi Minisztérium elutasította az erre 

vonatkozó kérését – közölte szerdán kiadott közleményében a szaktestület sajtószolgálata. A 

szaktestület mellékelte közleményéhez a budapesti minisztérium november 21-én hozott 

elutasító határozatát, az osztrák kormány illetékes hivatalába benyújtott folyamodványát, és 

azt a keresetet is, amellyel magyarországi bíróságon kívánja megtámadni a magyar agrártárca 

határozatát. 

 

Félnek az unireások a marosvásárhelyi iskolaalapítástól 
2017. december 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

Veszélyben érzi magát a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium közössége a parlament által 

nemrég elfogadott, a Római Katolikus Teológiai Gimnázium újraalapítását lehetővé tevő 

törvénymódosítás miatt. A magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Marius Paşcan, a Népi 

Mozgalom Párt (PMP) parlamenti képviselője, Maros megye volt prefektusa által kedden 

saját Facebook-bejegyzésben közölt, de alá nem írt közlemény szerint a gimnázium szülői 

közössége levélben fordult Klaus Johannis államfőhöz, mivel úgy érzik, az RMDSZ által 

kezdeményezett jogszabály-módosítás hátrányosan érinti a diákokat. A bejegyzés szerint a 

főgimnázium „tehetetlen” résztvevője volt a parlamenti eljárásnak, amelynek során 

módosították a 2011/1-es számú tanügyi törvénynek a kisebbségi iskolák létrehozására 

vonatkozó 45. cikkelyét. 

 

Hungarikum? A ferencesek elsősorban vallási eseményként tekintenek a 
csíksomlyói zarándoklatra 
2017. december 13. – Krónika 

Fogadalmi búcsúként, elsősorban római katolikus vallási eseményként tekintenek a 

csíksomlyói zarándoklatra a ferencesek, akiknek szerdai közleménye azt sugallja: nem 

feltétlenül örülnek annak, hogy a búcsút hungarikummá nyilváníthatják. A Ferences Rendház 

arra reagálva bocsátott ki állásfoglalást, hogy a budapesti Hungarikum Bizottság december 5-

ei ülésén született döntésének értelmében a csíksomlyói pünkösdi búcsú – a magyarság más 

értékeivel együtt – bekerült a Magyar Értéktárba. „A keresztény vallásokon átívelő 

csíksomlyói búcsú a magyarság kiemelkedő közösségi eseményként a nemzet összetartozását 

fejezi ki” – idézik a bizottság indoklását a ferencesek, hozzátéve: a bejelentést „pozitív 

hírként” veszik tudomásul, amelyről az MTI tudósítása alapján szereztek tudomást. 
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1000 év Erdélyben, 100 év Romániában: rendben van így az RMDSZ kiadványa?  
2017. december 13. – transindex.ro 

2018-ban Romániában a mai országrészek egyesülésének 100 éves évfordulóját ünnepeli az 

állam és a lakosság nagy része. A centenárium kapcsán az RMDSZ egy kiadvánnyal 

jelentkezett 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában címmel. A politikai szervezet az utóbbi 

időben többször hangsúlyozta, hogy a jövő év pozitív kampánnyal fog telni, amelyben arra 

világítanak rá, hogy az elmúlt száz évben mi mindennel járultak hozzá a romániai magyarok 

az ország épüléséhez. Az RMDSZ vezetői többször hangsúlyozták a higgadt párbeszéd 

fontosságát a kisebbségiek és többségiek között. A mi kérdésünk pedig: Ön szerint 

mennyiben segíti a fent említett kiadvány borítója a higgadtságot, az érdemi párbeszédet, a 

nacionalista politikai diskurzusok lebontását?  

 

Címzetes tanári állások: Székelyföldön jól átejtette a rendszer az iskolákat 
2017. december 13. – maszol.ro 

Hargita megyében tavaly hét címzetes román nyelv és irodalom tanári állást hirdettek meg. 

Ezekre több tucatnyian jelentkeztek olyan megyékből, mint Olt, Dolj, Konstanca, Bákó. A hét 

állásból hatot más megyékben élők foglaltak el, hogy aztán iskolakezdéskor, szeptemberben 

bejelentsék: áthelyeztetik magukat egy másik megye iskolájába. A székelyföldi iskoláknak pár 

nap alatt kellett helyettesítőt keríteniük – vázolta a lehetetlen helyzetet a Maszolnak Waczel 

Ferenc, a Hargita megyei humánerőforrás- menedzsmentért felelős tanfelügyelőt. Ennek a 

visszás jelenségnek a megfékezésére tesz kísérletet az RMDSZ egy törvénymódosítással, a 

kérdés az, teljes humánerőforrás-decentralizáció nélkül felszámolható-e az alapprobléma. 

 

Merre tovább, Székelyföld Labdarúgó Akadémia? 
2018. december 13. – szekelyhon.ro 

Öt évvel ezelőtt kezdődött el a tervszerű szakmai munka a Székelyföld Labdarúgó 

Akadémiánál, illetve az FK Csíkszeredánál. Az éppen lejáró időszak egyik látványos 

eredménye, hogy összesen már tizenhat játékosuk mutatkozott be a román és a magyar 

utánpótlás-válogatottak valamelyikében. Az elmúlt periódusról, illetve a jövőről Szondy 

Zoltánnal, az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia elnökével beszélgettek. 

 

Magyarországi önkormányzatok is támogatják a templomépítést 
2017. december 13. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egymillió forinttal támogatja a magyarországi Baja város a Bözödújfaluért Egyesület 

templomépítési szándékát. A támogatás ékes bizonyítéka annak, hogy Baja és 

Erdőszentgyörgy 2002-ben kötött testvértelepülési szerződésének kézzelfogható hozadéka is 

van. 

 

„Ne nézzetek hülyének bennünket” – Porcsalmi Bálint üzent az USR-nek 
2017. december 13. – maszol.ro, transindex.ro 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/merre-tovabb-szekelyfold-labdarugo-akademia
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszagi-onkormanyzatok-is-tamogatjak-a-templomepitest
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/89788-ne-nezzetek-hulyenek-bennunket-porcsalmi-balint-uzent-az-usr-nek
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„Ti jogállamot prédikáltok másoknak, de közben az ügyészállam megerősítésén dolgoztok. Az 

is lehet, hogy tudatlanul, akaratotok ellenére. Ez a legszomorúbb”. Így reagált szerdán 

Facebookon Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke a Mentsétek meg Romániát  

(USR) magyar nyelvű üzenetére. 

 

Eckstein-Kovács Péter az igazságügyi változásokról és a szövetség szerepéről 
2017. december 14. – Krónika 

Az igazságügyi rendszer működését szabályozó törvények módosításai a korrupcióellenes 

ügyészek hatásköreinek megcsonkítását célozzák, az RMDSZ pedig akkor is tartja magát a 

parlamenti támogatásról a kormánypártokkal kötött megegyezéshez, ha a jogállamot kell 

közösen csorbítani – vélekedett a Krónikának nyilatkozva Eckstein-Kovács Péter jogász, az 

RMDSZ volt szenátora, egykori kisebbségügyi miniszter. Az igazságügyi törvények 

módosításáról egyébként tegnap kellett szavaznia a képviselőháznak, de lapzártánkig nem 

került sor a végszavazásra. 

 

Milliárdok óvodafejlesztésre 
2017. december 14. – Krónika 

Magyarország kormánya csak Erdélynek 7,5 milliárd forint, mintegy 107 millió lejes 

támogatást juttat a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program révén – hangsúlyozta tegnap 

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke az 

Óvodapedagógusok a gyermekközpontú óvodákban című konferencia sepsiszentgyörgyi 

rendezvényén. A finanszírozásból több tucat új óvoda, bölcsőde épül, több száz ingatlan 

megújul, külső játszóterek, zöldövezetek létesülnek, és hangsúlyos szerepet kap az 

óvodapedagógusok képzése, módszertani kiadványok készítése, konferenciák, kerekasztal-

beszélgetések szervezése – fejtette ki Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság 

főosztályvezető-helyettese. Az RMPSZ a program erdélyi stratégiai partnere, Burus-Siklódi 

Botond pedig arról is beszámolt, hogy a továbbiakban 2300 magyar óvónőnek módszertani 

csomagot juttatnak el, jövő évtől pedig három akkreditált képzést indítanak. 

 

Búcsú a piszkos politikától 
2017. december 14. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a csíksomlyói búcsú körüli UNESCO-s hercehurca 

megkülönböztetett védelem helyett eddig inkább csak a zarándoklat szellemiségéhez 

méltatlan helyzeteket eredményezett. Hogy miért sült el fordítva? Mert mindegy, mit 

emelnek be a romániai politikai színtérre: azt óhatatlanul megforgatják az aktuális vagy 

időtlen csatározások piszkában”. 

 

Az őshonos kisebbségek védelme újabb EP-jelentésben kapott helyet 
2017. december 13. – hirek.sk 
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Az Európai Parlament ez évi utolsó plenáris ülésén elfogadta az uniós polgárságról szóló 

2017-es évi jelentést, amely első alkalommal tesz említést az őshonos kisebbségek 

védelméről. A dokumentum elfogadását megelőző parlamenti vitában a Magyar Közösség 

Pártja EP-képviselője, Csáky Pál a Petíciós Bizottság néppárti témafelelőseként az unió 

területén élő őshonos kisebbségek létére és helyzetére hívta fel képviselőtársai figyelmét. A 

jelentés Csákynak és erdélyi kollégájának, Sógor Csabának köszönhetően tartalmaz számos 

hivatkozást a kisebbségekre, számbeli adatokkal alátámasztva a nemzeti vagy őshonos 

kisebbségek és kisebbségi nyelvet beszélő uniós polgárok jogos igényeit a nagyobb európai 

szintű figyelemre. 

 

A nemzetiségi iskoláknak segít az új kormányrendelet 
2017. december 13. – Új Szó, bumm.sk 

A kormány mai ülésén jóváhagyta az oktatásügyi minisztériumban kidolgozott rendeletet, 

mely azoknak az alapiskoláknak a javadalmazási és fenntartási előírásait érinti, ahol a tanítás 

a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, illetve a diákok valamely nemzeti kisebbség nyelvét 

tanulják. Az előírás több mint 30 000 diákot érint pozitívan. 

 

Zenta idén is támogatja a mezőgazdaságot 
2017. december 13. - Pannon RTV 

A Zentai Önkormányzat idén is támogatja a mezőgazdasági termelőket. Mintegy 18 millió 

dinárt osztottak szét az 1220 sikeres pályázó között. Hétfőn a zentai, szerdán a felsőhegyi és a 

bogarasi sikeresen pályázó gazdák írták alá a szerződéseket. A termelők a megnyert pénzt 

bármire elkölthetik. Márkus Anna, Bogaras: „Regisztráció alkalmából pályáztuk meg ezt a kis 

összeget. Ez nagyon szerény kis összeg, de a semmitől többet ér.”  

 

Évzáró ünnepséget tartott Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa 
2017. december 13. – Vajdaság MA 

A Magyar Állami Népi Együttes legújabb produkciójával búcsúztatta a 2017-es évet 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. A hagyományos évzáró ünnepségnek ezúttal a 

szabadkai Sportcsarnok adott otthont, ahová a délvidéki magyarság képviselői és a 

főkonzulátus partnerei kaptak meghívást. A jótékonysági előadáson a Lurkóházakat 

üzemeltető Poverello Alapítvány részére szerveztek gyűjtést. 

 

Vajdaságban is jelen van a Hagyományok Háza 
2017. december 13. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Kárpát-medencei néphagyomány ápolását és továbbéltetését tűzte ki célul a 2001-ben 

létrehozott Hagyományok Háza, amely 2017-től Vajdaságban is jelen van. A néphagyomány 

mai alkalmazásának lehetőségeit, egyebek mellett a mesemondás és a népdaloktatás 

módszereit, valamint az eszközös táncok sokszínűségét mutatják be a Hagyományok Háza 
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által szervezett szakmai napok keretében szerdán és csütörtökön a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon (MTTK).  

 

Elindult a vajdasági magyar felsőoktatási tájékoztató körút 
2017. december 13. - Pannon RTV 

A program célja, hogy részletes eligazodást nyújtson a leendő vajdasági magyar egyetemisták 

számára a továbbtanulás terén. Ifjúsági Fórum közös szervezésében valósulhatott meg. Az 

idei első előadást kedden az újvidéki Április 7. Egészségügyi Középiskolában tartották. 

 

Ünnepi műsor keretében adták át a felújított topolyai színházat 
2017. december 13. - Pannon RTV 

A 240 férőhelyes terem az elmúlt két évben teljes átalakításon ment keresztül. A jövőben 

színházi előadásokon és művelődési műsorokon kívül bálok, konferenciák szervezésére is 

alkalmas lesz. Kislinder Gábor polgármester adta át rendeltetésének az új topolyai színházat. 

Elsőként a Kodály Zoltán magyar és a Vuk Stefanović Karadžić szerb művelődési központ 

produkcióját tekinthették meg a meghívott vendégek. 

 

Az ukrajnai magyar szervezetek és történelmi egyházak üdvözlik a Velencei 
Bizottság ajánlásait 
2017. december 13. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma, Webrádió  

Közös állásfoglalásban üdvözlik az ukrajnai magyar szervezetek és történelmi egyházak a 

Velencei Bizottságnak az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban megfogalmazott ajánlásait, 

de emlékeztetnek arra, hogy a kárpátaljai magyarságot létében érintő probléma megoldását 

változatlanul az oktatás nyelvét szabályozó 7. törvénycikk módosításában látják. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) vezetői és a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület, Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye püspökei, valamint a Munkácsi 

Görög Katolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének esperese által jegyzett, az 

MTI-hez szerdán eljuttatott állásfoglalás szerint az aláírók üdvözlik, hogy a Velencei Bizottság 

állásfoglalásában jelentős részben visszatükröződnek azok az aggályok és kritikai 

észrevételek, melyeket az elmúlt év folyamán és különösen a törvény ez év szeptember 5-i 

elfogadása után a dokumentum 7. cikke előírásait illetően fogalmaztak meg. 

 

Moszkva egyenlő nyelvi jogokat sürget Kijevtől a nemzeti kisebbségek számára 
2017. december 13. – MTI, karpatalja.ma, origo.hu  

Moszkva arra hívja fel Kijevet, hogy egyeztessen a nemzeti kisebbségekkel olyan megoldások 

kidolgozása érdekében, amelyek egyenlő nyelvi jogokat biztosítanának Ukrajna minden 

állampolgára számára - jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője 

szerdán Moszkvában. "Arra hívjuk fel az ukrán kormányt a Velencei Bizottság ajánlásainak 

figyelembe vételével, hogy folytasson konzultációkat a nemzeti kisebbségek képviselőivel és 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elindult-vajdasagi-magyar-felsooktatasi-tajekoztato-korut
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/unnepi-musor-kereteben-adtak-felujitott-topolyai-szinhazat
http://magyaridok.hu/kulfold/az-ukrajnai-magyar-szervezetek-es-egyhazak-udvozlik-velencei-bizottsag-ajanlasait-2572183/
http://magyaridok.hu/kulfold/az-ukrajnai-magyar-szervezetek-es-egyhazak-udvozlik-velencei-bizottsag-ajanlasait-2572183/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/moszkva-egyenlo-nyelvi-jogokat-surget-kijevtol-a-nemzeti-kisebbsegek-szamara/
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más érdekelt felekkel olyan megoldások kidolgozása céljából, amelyek Ukrajna minden 

állampolgára számára kivétel nélkül azonos nyelvi jogokat biztosítanának" - mondta 

Zaharova.  

 

A kisebbségek igényeinek függvényében meghosszabbíthatják az oktatási 
törvény bevezetését megelőző átmeneti időszakot 
2017. december 13. – Kárpátalja 

Az új ukrán oktatási törvény bevezetését megelőző átmeneti időszak a nemzeti kisebbségek 

szükségleteinek függvényében meghosszabbítható 2022-ig – jelentette az UNIAN 

hírügynökség Lilija Hrinevics oktatási és tudományos miniszternek a kormány szerdai ülése 

előtt tett nyilatkozatára hivatkozva. A tárcavezető közölte, a Velencei Bizottság (VB) ajánlásai 

nyomán alakítják ki a nemzeti kisebbségek oktatási modelljeit, melyeket a készülő Az 

általános középfokú oktatásról törvényben fektetnek le. 

 

Kárpátalján járt a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője 
2017. december 13. – Kárpátalja 

Kárpátaljára látogatott Heizer Antal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kelet-Európa és 

Közép-Ázsia Főosztályának közelmúltban kinevezett vezetője. Háromnapos látogatásának 

egyik helyszínén, Ungváron a KMKSZ székházában kedden, december 12-én találkozott a 

KMKSZ vezetőivel, Barta Józseffel, a KMKSZ alelnökével, a Kárpátaljai Megyei Tanács első 

elnökhelyettesével és Gulácsy Gézával, a KMKSZ elnökhelyettesével, a „KMKSZ” 

Jótékonysági Alapítvány igazgatójával, megyei képviselővel. A megbeszélésen jelen volt 

Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja és Kuti László ungvári első beosztott 

konzul, valamint dr. Gyebnár István, a főosztály munkatársa. 

 

Az EBESZ kisebbségi főbiztosával találkozott a KMKSZ elnöke 
2017. december 13. – Kárpátalja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, parlamenti 

képviselő, valamint Tóth Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke Kijevben találkozott 

Lamberto Zannierrel, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

kisebbségi főbiztosával. A megbeszélésen tájékoztatták a főbiztost a 2017. szeptember 5-én 

Ukrajna Legfelső Tanácsa által elfogadott oktatási törvény 7. paragrafusával kapcsolatos 

álláspontjukról. Az említett jogszabály azzal, hogy megszünteti a kisebbségi nyelveken 

történő oktatást, ellentétes az ország alkotmányával, semmibe veszi Ukrajna nemzetközi 

vállalásait, ezzel pedig felgyorsítja az asszimilációs folyamatokat, ami alapjaiban veszélyezteti 

a kisebbségek megmaradását – hangsúlyozták. 

 

Kárpátaljai látogatócsoport járt az Európai Parlamentben 
2017. december 13. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea EP-képviselő meghívására december elején 23 fős kárpátaljai csoport 

látogatott Brüsszelbe. A képviselő asszonynak évente 110 ember utaztatására van lehetősége, 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/12/13/kisebbsegek-igenyeinek-fuggvenyeben-meghosszabbithatjak-az-oktatasi-torveny-bevezeteset
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/13/kisebbsegek-igenyeinek-fuggvenyeben-meghosszabbithatjak-az-oktatasi-torveny-bevezeteset
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/13/karpataljan-jart-kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium-foosztalyvezetoje
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/13/az-ebesz-kisebbsegi-fobiztosaval-talalkozott-kmksz-elnoke
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/karpataljai-latogatocsoport-jart-az-europai-parlamentben/
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és elmondása szerint mindig maximálisan kihasználja a keretet, mert fontosnak tartja, hogy a 

választók betekintést nyerjenek abba a munkába, amelyet képviselőtársaival végez. Így a 

Kárpátalján élő magyar közösség tagjai átláthatják, hogyan születnek azok a döntések, 

amelyek egész nemzetek, sőt világrészek sorsát befolyásolják, ugyanakkor kihatással vannak 

minden egyes ember életére is. 

 

,,Mi egy család vagyunk….” – KMKSZ ISZ a Visegrádi Nemzetközi Ifjúsági 
Konferencián 
2017. december 13. – karpatalja.ma 

A Fidesz ifjúsági szervezeteként működő Fidelitas kezdeményezésére hívták életre a Visegrádi 

Nemzetközi Ifjúsági Konferenciát, mely negyedik ízben visszatért az alapítóhelyszínre. A 

Fidelitast messzemutató célok vezérlik. Ezek egyike, hogy a visegrádi régió és az azzal 

együttműködő további országok közötti kapcsolatot szeretnék erősíteni a fiatalok körében. A 

konferencia során az érdeklődők előadást hallhattak a V4-es országok ifjúságpolitikájáról, 

valamint a V4-ek és az Európai Unió kapcsolatáról. A Fidelitas sajtószóvivője, Párkányi 

Eszter elmondta, hogy a konferencia végén megszületett egy olyan záródokumentum, egy 

közös nyilatkozat azokról a kérdésekről, amelyek a régió fiataljai szerint fontosak, és 

amelyekben közös kiállás szükséges európai szinten is. Az egyhangú elfogadás is mutatja, 

milyen szoros az együttműködés a szervezetek között. 

 

Szlovéniában is elkezdődött a Minority SafePack kampánya 
2017. december 13. – nepujsag.net 

Az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) néhány évvel ezelőtt kezdte meg a 

Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés előkészítését, amelynek uniós 

tárgyalásához egymillió aláírásra van szükség. A szervezők jelenleg 350 ezer aláírásnál 

tartanak. A polgári kezdeményezés szlovéniai kampánykezdéséről Horváth Ferenc, az 

MMÖNK elnöke tartott sajtótájékoztatót hétfőn a lendvai Bánffy Központban. 

 

Megoldja-e a problémákat a törvénymódosítás? 
2017. december 13. – nepujsag.net 

Már beszámoltunk olvasóinknak arról, hogy a parlament elfogadta a községi önkormányzatok 

finanszírozásáról szóló törvény módosításait, amelyek az olasz és a magyar közösségnek, 

pontosabban a községi kisebbségi önkormányzatoknak lehetővé tette az állam általi közvetlen 

finanszírozást. Eddig csak a községi önkormányzatokon keresztül folyhatott a pénzelés, ami a 

múltban több ízben és több községben problémát okozott. A módosítás csak 2019-től jelent 

megoldást, tehát a most tervezésre kerülő 2018-as tételek az eddigiekkel azonos módon 

kerülnek a községi kisebbségi önkormányzatokhoz. 

 

A Magyar Páneurópa Unió sajtódíja Bence Lajosnak 
2017. december 13. – nepujsag.net 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/mi-egy-csalad-vagyunk-kmksz-isz-a-visegradi-nemzetkozi-ifjusagi-konferencian/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/mi-egy-csalad-vagyunk-kmksz-isz-a-visegradi-nemzetkozi-ifjusagi-konferencian/
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4071-szlov%C3%A9ni%C3%A1ban-is-elkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-minority-safepack-kamp%C3%A1nya.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4072-megoldja-e-a-probl%C3%A9m%C3%A1kat-a-t%C3%B6rv%C3%A9nym%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4074-a-magyar-p%C3%A1neur%C3%B3pa-uni%C3%B3-sajt%C3%B3d%C3%ADja-bence-lajosnak.html
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A Magyar Páneurópa Unió Eötvös József Sajtódíját az idén a neves személyiségekből álló 

kuratórium Bence Lajos muravidéki költőnek, publicistának, lapunk munkatársának és 

Margittai Gábor írónak, szerkesztőnek ítélte oda. Az elismerést december 5-én Budapesten 

adták át a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. 

 

Szakmabörze a göntérházi iskolában 
2017. december 13. – nepujsag.net 

A Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában csütörtökön szakmabörzét tartottak a 

muravidéki középiskolák bemutatkozásával, melynek célja a középiskolába való 

beiratkozással együtt járó bizonytalanságok eloszlatása volt. Urisk Suzana projektvezető 

elmondta, hogy a meghívást szinte mindegyik muravidéki középiskola készséggel elfogadta. 

 

Irodalmi est Arany János balladáiból 
2017. december 13. – volksgruppen.orf.at 

Balladaestet rendeznek holnap, csütörtökön 18 órától Arany János műveiből a Bécsi Magyar 

Otthonban. A programon a 200 éve született költő poéziséről hallhat előadást a közönség, 

majd a népszerű Svung Magyar Színkör tagjainak előadásában hangoznak el az egyik 

legnagyobb magyar költő sokszor drámai hangvételű balladái. 

 

Már olvasható a legújabb Bécsi Napló 
2017. december 13. – volksgruppen.orf.at 

Megjelent, és már olvasható a Bécsi Napló legújabb száma. Az ausztriai magyarok lapja 38. 

évfolyamának 6. száma foglalkozik az ausztriai, a szlovákiai és a kínai politikai változások 

utózöngéivel, de a magyar diaszpóra tanács üléséről, a visegrádi négyekről és Burgenland 

ünnepeiről is olvashatók benne érdekes írások. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. december 13. – Kossuth Rádió 

 

A Velencei Bizottság szerint jogosan bírálják az új ukrán oktatási törvényt az 

ország nemzeti kisebbségei és a szomszédos országok 
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http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4081-szakmab%C3%B6rze-a-g%C3%B6nt%C3%A9rh%C3%A1zi-iskol%C3%A1ban.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2883803/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2883802/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-13_18:30:00&ch=mr1
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Az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló szervezete szerint az ukrán tannyelvű 

oktatásra való radikális átállás sokkal kevesebb lehetőséget biztosít a nemzeti kisebbségeknek 

az anyanyelven való tanulásra. A Bizottság döntésének a fogadtatásáról kérdezte a Határok 

nélkül riprotere Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, az ukrán parlament képviselőjét. 

 

1000 év Erdélyben, 100 év Romániában 

1000 év Erdélyben, 100 év Romániában. Mit tett Erdélyért Románia e 100 év alatt? 

Ennek  tisztázására indított kampányt az RMDSZ, hogy a felerősödő román nacionalista 

retorikát tompítsa.   A részletekről Hegedüs Csillát, az RMDSZ ügyvezető alelnökét, a 

projektet előkészítő bizottság tagját kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

2010-ben néhány magyar értelmiségi alapította a Pozsonyi Kifli Polgári 

Társulást 

2010-ben néhány magyar értelmiségi alapította a Pozsonyi Kifli Polgári Társulást, hogy 

bemutassa és népszerűsítse a többnemzetiségű város történelmi és kulturális értékeit. A 

századforulós Pozsony híres édességéről, a patkó alakú mákos és diós kifliről elnevezett 

egyesület minden év végén díjazza legaktívabb támogatóit.  Az idei díjazottal, Hornyák 

Istvánnal beszélgetettünk. 

 

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. egy könyvadománnyal ajándékozta meg 

az ottományiakat 

A partiumi Ottomány büszkesége a Lovass Kúria, ahol a falu vezetése egy olyan gyűjtemény 

felállításáról döntött, amely a kommunizmus időszakával foglalkozik. Ezt gyarapítván a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. egy könyvadománnyal ajándékozta meg az ottományiakat. 

 

Tizenötödik alkalommal szerveztek jótékonysági estet a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány nagyszalontai gyermekotthona javára 

Tizenötödik alkalommal szerveztek jótékonysági estet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

nagyszalontai gyermekotthona javára. A romániai és magyarországi magánszemélyek és 

vállalkozók adományaiból a téli hónapok költséges számláinak fedezése mellett, az otthon 

vezetői a hálótermek bútorzatát szeretnék felújítani. 

 
 


