
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. február 15. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Elhunyt Kallós Zoltán kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató, a nemzet 
művésze 
2018. február 14. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Erdély Ma, Krónika, 

transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Életének 92. évében, szerdán délután elhunyt Kallós Zoltán, a magyar néprajzkutatás 

kiemelkedő alakja, a nemzet művésze, akinek munkásságát egyebek mellett Kossuth-

nagydíjjal, Corvin-lánccal és Europa Nostra-díjjal is elismerték. A hírt a Kallós Zoltán 

Alapítvány illetékese erősítette meg az MTI-nek. A közlés szerint a neves néprajzkutatót rövid 

szenvedés után válaszúti otthonában érte a halál. Kallós Zoltánt a Magyar Művészeti 

Akadémia (MMA) saját halottjának tekinti. 

 

Szijjártó: nem hagyjuk, hogy elvegyék a kárpátaljai magyarok meglévő jogait 
2018. február 14. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, 888.hu, Kárpátalja.ma 

Manipulatívnak nevezte az ukrán kormány szerdai ülésén Lilija Hrinevics oktatási miniszter 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatát, amely szerint Ukrajnának 

tartózkodnia kell új oktatási törvényének alkalmazásától, amíg nem konzultál a kárpátaljai 

magyar közösséggel - adta hírül az MTI. Szijjártó Péter hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette: 

ha Magyarország elengedi a vétó lehetőségét a nemzetközi szervezetekben Ukrajnával 

szemben, lemond az egyetlen eszközről, amellyel megvédheti a kárpátaljai magyarokat és 

kényszerítheti Ukrajnát, hogy feleljen meg a nemzetközi jogszabályoknak. Ahhoz, hogy 

Magyarország feloldja a vétóját, Ukrajnának a velencei bizottság és az EU elvárásainak 

megfelelően addig nem lehet megkezdenie a törvény végrehajtását, amíg minden 

részletkérdésben nem állapodik meg a nemzeti kisebbségekkel, így a magyarokkal is - 

mondta.  

 

Megkezdődött a Magyar sarok fejlesztőcsomagok átadása a Felvidéken 
2018. február 14. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Komáromi járás 45 magyar tanítási nyelvű óvodája kapott Magyar sarok elnevezéssel 

fejlesztő csomagot a magyar kormánytól. Ez is része Magyarország Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programjának, amire első körben 17,1 milliárd, második körben 23,5 milliárd 

forint áll rendelkezésre. “Ez nem egy szavazatvásárló vagy haverbarát program, hanem az, 

aminek látszik, vagyis egy Kárpát-medencei óvodafejlesztési kezdeményezés, melynek célja, 

hogy elérje a 60 ezeret a magyar óvodások száma a Kárpát-medencében” – hangsúlyozta 

beszédében Grezsa István kormánybiztos. Ennek kivitelezésére a magyar kormány első 

körben 17,1 milliárd, míg második körben 23,5 milliárd forintot hagyott jóvá. “A Felvidék 

ebből első ütemben 6,3 milliárdot, második ütemben 6,4 milliárdot kap” – pontosított a 

kormánybiztos. 
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http://www.erdely.ma/elhunyt-kallos-zoltan-erdelyi-neprajzkutato/
http://www.erdely.ma/elhunyt-kallos-zoltan-erdelyi-neprajzkutato/
https://mno.hu/kulfold/ukran-miniszter-szerint-manipulativak-a-magyar-kulugyminiszter-kijelentesei-2447352
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/14/a-komaromi-jaras-45-ovodaja-kapott-fejleszto-csomagot
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Rászorulókat segít az Ökumenikus Segélyszervezet az MJVSZ adományából 
Kárpátalján 
2018. február 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Téli tüzelőt, élelmiszert, tisztálkodási és egészségügyi eszközöket adott át a Megyei Jogú 

Városok Szövetsége (MJVSZ) 100 millió forintos adományából megvalósuló segélyprogramja 

első szakaszának lezárásaként egy nagycsaládnak és egy egyedül élő idős embernek az 

Ökumenikus Segélyszervezet szerdán Beregszászon és egy vele szomszédos településen. A 

segélyadományok szétosztásában részt vett Szita Károly, az MJVSZ elnöke, aki az MTI-nek 

nyilatkozva elmondta: a kelet-ukrajnai konfliktus következményei, így a gazdasági 

nehézségek és a nemzeti valuta elértéktelenedése különösen nehéz helyzetbe hozta, sok 

esetben nélkülözésre kárhoztatta Kárpátalja lakosságát. 

 

A kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés támogatására buzdít a 
református egyház 
2018. február 14. – MTI, Webrádió 

A Magyarországi Református Egyház (MRE) elnöksége a Minority SafePack, azaz a 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés aláírására buzdít - közölte az MEE 

kommunikációs szolgálata szerdán az MTI-vel. "Az MRE elnöksége kéri, hogy a 

kezdeményezés aláírásával segítsünk együtt az elszakított területeken élő magyarságon" – 

írták. Úgy fogalmaztak: "nekünk csak egy aláírás, a kisebbségek számára azonban 

reménysugár a Minority Safe Pack, ugyanis a kezdeményezés jelenleg az egyetlen olyan 

eszköz, ami segíthet abban, hogy a nyelvi és etnikai jogaik gyakorlásában akadályozott, 

hátrányosan megkülönböztetett nemzeti kisebbségek számára az Európai Unió védettséget 

biztosítson". 

 

RMDSZ: az egész Kárpát-medencei magyar közösség szegényebb lett 
2018. február 14. – MTI, Krónika, Webrádió  

Kallós Zoltán néprajzkutató távozásával az egész Kárpát-medencei magyar közösség 

szegényebb lett - tudatta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöke az MTI-hez szerdán eljuttatott méltatásában. A romániai kulturális 

minisztériumot többször is irányító Kelemen Hunor százezrek példaképének tartotta Kallós 

Zoltánt, a néprajzkutatót, népzenegyűjtőt, az erdélyi táncházmozgalom elindítóját. Mint 

fogalmazott: a 20. század legnehezebb évtizedeiben is az elnyomás fölé emelkedett. "Kallós 

Zoltánt nem tudta legyőzni a történelem. Olyan volt, mint Erdély, mindent túlélt, ezzel pedig 

egyre erősebbé és edzettebbé lett" - fogalmazott a politikus.  
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/02/14/raszorulokat-segit-az-okumenikus-segelyszervezet-az-mjvsz-adomanyabol-karpataljan/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/02/14/raszorulokat-segit-az-okumenikus-segelyszervezet-az-mjvsz-adomanyabol-karpataljan/
http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes_tamogatasara_buzdit_a_reformatus_egyhaz
http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes_tamogatasara_buzdit_a_reformatus_egyhaz
https://kronika.ro/kultura/kallos-zoltantol-bucsuzik-az-rmdsz
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Gyurcsány pártja szerint az RMDSZ kufárkodik az erdélyi magyarok 
szavazataival 
2018. február 14. – MTI, Krónika 

A Demokratikus Koalíció alelnöke szerint az RMDSZ annak érdekében „kufárkodik”, hogy az 

erdélyi magyarok a kormányra szavazzanak. Niedermüller Péter szerdai budapesti 

sajtótájékoztatóján Tamás Sándornak, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnökének a 

Kossuth Rádióban elhangzott szavaira hivatkozott. „Az a célunk, hogy az Orbán Viktor által 

vezetett kormány folytathassa a munkáját, s ehhez mi is hozzá fogunk járulni, ahogy tettük a 

négy évvel ezelőtti anyaországi választáson is, amikor Erdélyből 65 ezer szavazattal járultunk 

hozzá a kétharmadot átbillentő mandátum megszerzéséhez” – idézte a háromszéki politikust. 

Az EP-képviselő úgy fogalmazott, eddig is tudták, hogy az RMDSZ „szervezi a 

szavazatvásárlást”, de most már bizonyítékuk is van erre.  

 

Tamás Sándor: haragudjon Gyurcsányra az ördög! 
2018. február 14. – Krónika 

„Van nemzetközi spekuláns is, de Gyurcsány egy nemzeti spekuláns” – nyilatkozta a 

Krónikának Tamás Sándor háromszéki tanácselnök, aki szerint a volt szocialista 

miniszterelnök tönkretette Magyarországot és lezüllesztette a magyar nemzeteszmét. Tamás 

Sándor szerint Gyurcsány Ferenc a baloldali szavazatokat próbálja átrendezni „ezzel az 

érzelmi üggyel”, megpróbálva szembeállítani a nemzet egyik részét a másikkal. „Ocsmány 

dolognak tartom, hogy nemzeti ügyekkel spekulál. Ő az egyetlen »nemzeti spekuláns« a 

magyar politikai palettán. Velem riogat? Eltévesztette a címzettet, hiszen nagytatám 1896-

ban magyar állampolgárnak született, édesanyám 1943-ban magyar állampolgárnak született, 

én pedig öt évet éltem Budapesten. Ott tanultam és közben dolgoztam, adózott jövedelmet 

szerezve (igaz, nem annyit, mint Gyurcsány Ferenc!)” – jelentette ki a Krónikának Tamás 

Sándor. 

 

Öt év letöltendőt kapott alapfokon Markó Attila volt kisebbségügyi államtitkár 
2018. február 14. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Újabb korrupciós ügyben ítélte el szerdán a bukaresti táblabíróság a restitúciós hatóság 

kártérítési bizottságának volt tagjait, köztük Markó Attila egykori kisebbségügyi államtitkárt, 

az RMDSZ volt parlamenti képviselőjét, akire első fokon öt év letöltendő börtönbüntetést 

szabtak ki. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) szerint az ügy 12 vádlottja – 

köztük a kártérítési bizottság nyolc tagja – csaknem 85 millió eurós kárt okoztak a román 

államnak azáltal, hogy a piaci értéknél nagyobb kártérítést ítélt meg a kommunizmus idején 

államosított ingatlanokért. Az RMDSZ volt parlamenti képviselőjét 2014-ben jogerősen 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy az illetékes restitúciós testület tagjaként 

hozzájárult egy államosított sepsiszentgyörgyi egyházi ingatlan, a Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatásához. Miután az RMDSZ politikusa ellen a kártérítési bizottság kollektív 

felelősségének elve alapján további restitúciós ügyekben is vádat emeltek, Markó Attila 

bejelentette: Magyarországon keres menedéket, mert nem bízik már a román 
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https://kronika.ro/kulfold/gyurcsany-partja-szerint-az-rmdsz-kufarkodik-az-erdelyi-magyarok-szavazataival
https://kronika.ro/kulfold/gyurcsany-partja-szerint-az-rmdsz-kufarkodik-az-erdelyi-magyarok-szavazataival
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tamas-sandor-haragudjon-gyurcsanyra-az-ordog
https://kronika.ro/belfold/ot-ev-letoltendot-kapott-alapfokon-marko-attila-volt-kisebbsegugyi-allamtitkar


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. február 15. 
4 

igazságszolgáltatásban. A mostani ítéletet távollétében hozták meg, Románia korábban 

nemzetközi körözést adott ki ellene.  

 

Hivatalosan is megüresedettnek nyilvánította a szenátus Verestóy Attila 
mandátumát 
2018. február 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hivatalosan is megüresedett a szenátusban Verestóy Attila Hargita megyei szenátor helye. 

Verestóy januárban hunyt el 63 évesen. „A szenátus tudomásul veszi, hogy Verestóy Attila 

szenátor halála miatt 2018. január 23-ától megszűnt a mandátuma, és megüresedettnek 

nyilvánítja a Hargita megyei 21-ik választókörzet szenátori helyét" - írja a szenátus által 

elfogadott határozatban. Verestóy Attila mandátumát vélhetően Antal Lóránt veszi át, a 2016. 

decemberi választásokon ugyanis ő szerepelt az első nem bejutó helyen az RMDSZ Hargita 

megyei szenátorjelölti listáján. 

 

Az RMDSZ frakciója megszavazza Marosvásárhely 2018-as költségvetését  
2018. február 14. – transindex.ro 

Tekintettel arra, hogy a 2018-as költségvetés több olyan projekt finanszírozását tartalmazza, 

amelyeket az RMDSZ fontosnak értékel a marosvásárhelyi magyar közösség szempontjából, 

az önkormányzati képviselői frakció a költségvetés elfogadása mellett teszi le a voksát, áll a 

szövetség közleményében. Az RMDSZ kérésére 92 civil szervezet, egyház és intézmény 

juttatta el a 2018-ra tervezett, illetve egyéb beruházási projektjeinek a leírását.  

 

Egyenlő esélyek a tantárgyversenyen 
2018. február 15. – Krónika 

Megszüntette az oktatási minisztérium a diszkriminációt az angol tantárgyverseny ügyében, 

így a március elején sorra kerülő megyei, majd az azt követő országos szakaszon immár a 

magyar diákok román társaikkal egyenlő esélyekkel méretkezhetnek meg. A szaktárca úgy 

döntött: a tételek közül kiveszik a fordítási feladatokat. A pedagógusok azonban még mindig 

aggódnak, a problémát ugyanis egyelőre csak erre az évre orvosolták. 

 

Fejlesztik a tejszövetkezetet 
2018. február 15. – Krónika 

Tovább bővítenék, fejlesztenék a két évvel ezelőtt kényszerből létrehozott, de egyre jobban 

működő Kézdi Lacto Coop szövetkezetet, amely kizárólag háromszéki gazdáktól begyűjtött, 

száz százalékos tehéntejből készült sajtot, tejet, tejfölt és túrót készít. A felső-háromszéki 

szövetkezet százezer eurós pályázatot nyújtott be a feldolgozók és forgalmazók közti 

együttműködés, valamint a helyi piacok fejlesztése érdekében. 
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Román felkészítő magyar diákoknak 
2018. február 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hargita megyében mintegy 250 magyar anyanyelvű nyolcadikos diák vesz részt az országos 

képességfelmérő vizsgára felkészítő román nyelvórákon. A megyei és helyi önkormányzatok 

által támogatott program vezetője, Bors Kinga romántanár az Agerpres hírügynökségnek 

elmondta, a tavaly Felcsíkon elindított felkészítőket idén Alcsík térségére is kiterjesztették, 

miután a programnak köszönhetően jelentősen nőtt a sikeresen vizsgázó diákok aránya az 

országos képességfelmérőn. A romántanár szerint 150 felcsíki és mintegy 100 alcsíki tanuló 

iratkozott be a felkészítőkre. 

 

Időhúzással fárasztják ki a magyar iskola híveit 
2018. február 15. – Magyar Hírlap 

Aggódnak a marosvásárhelyi szülők, ugyanis újabb huzavona kezdődött a Római Katolikus 

Teológiai Líceum ügye kapcsán, miután alkotmányossági óvást nyújtott be az iskola újra 

alapítását elrendelő törvény kapcsán a két jobboldali ellenzéki párt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2018. február 15-i számában olvasható.) 

 

Szijjártó Péter: a külhoni magyaroknak is az az érdeke, hogy a magyar nemzet 
erős legyen 
2018. február 14. – hirek.sk 

Magyarország és Szlovákia között az elmúlt évek során soha nem volt olyan jó és 

kiegyensúlyozott a kapcsolat, mint jelenleg – véli Szijjártó Péter, aki szerint ez a jó kapcsolat 

– aminek alapját a közös beruházások és az európai kihívásokra adott azonos válaszok 

jelentik – megteremtheti azt a bizalmat, amely a felvidéki magyarságot érintő érzékeny 

kérdések rendezéséhez is utat nyithat majd. Mikorra érhet meg erre a helyzet? Melyek azok a 

fejlesztési összeköttetések, amelyek nemcsak a két országot, de a felvidéki magyarságot is 

erősíthetik? Lesz-e folyatása a Felvidéki Gazdaságélénkítő Programnak? Indokolt-e, hogy a 

magyar választási kampányt ismét a külhoni magyarok választójoga tematizálja… egyebek 

mellett ezekről is kérdeztük a magyar kormány külgazdasági és külügyminiszterét, Szijjártó 

Pétert, aki a napokban, Pozsonyban átadta a magyar nagykövetség új épületét, s 

látogatásakor exkluzív interjút adott, amit itt olvasható. 

 

Duna-híddal kötik össze Doborgazt és Dunakilitit 
2018. február 14. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Új Szó 

Jóváhagyta a kormány szerdán azt a javaslatot, amelynek alapján gyalogos- és kerékpáros 

forgalomra szolgáló új Duna-híddal kötik össze a Csallóközt és a magyarországi Szigetközt. 

A hídnak a csallóközi Doborgaz (Dobrohošť) és a szigetközi Dunakiliti között kell megépülnie, 

a kivitelezés pontos időpontjáról később születik döntés. A jóváhagyott dokumentum szerint 

a leendő infrastrukturális beruházás közös költségeit, vagyis magának a hídnak a megépítését 
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http://www.hirek.sk/belfold/20180214000431/Szijjarto-Peter-a-kulhoni-magyaroknak-is-az-az-erdeke-hogy-a-magyar-nemzet-eros-legyen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180214000431/Szijjarto-Peter-a-kulhoni-magyaroknak-is-az-az-erdeke-hogy-a-magyar-nemzet-eros-legyen.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180214140905/Duna-hiddal-kotik-ossze-Doborgazt-es-Dunakilitit.html
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a két fél - Magyarország és Szlovákia - egyforma arányban állja, s ahhoz terveik szerint 

európai uniós forrásokat is igénybe szeretnének venni.  

 

Teljesen felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát Borsiban 
2018. február 14. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Két ütemben újul meg a magyar kormány támogatásával a borsi Rákóczi-várkastély. Az első 

ütemben tervezett felújítási munkálatokra több mint 800 millió forintot fordítanak. Ez nem 

csupán egy Rákóczi-kastély, hanem II. Rákóczi Ferenc szülőháza, tehát a magyar nemzet 

számára egy meghatározó emlékhely, a magyar nemzeti és kulturális identitás szempontjából 

egy páratlan helyszín – hangsúlyozta Borsiban a felújításról tartott sajtótájékoztatón Latorcai 

Csaba, a kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár. 

 

Léván interaktív erdei iskola létesül 
2018. február 14. – hirek.sk 

A szlovák erdészeti vállalat a magyarországi somoskői Ipoly Erdő szervezettel közösen 

dolgozik az interaktív erdei iskolán. A cél, hogy növeljék a lakosság környezetvédelmi tudatát 

és érdeklődését az erdők iránt. Az „Erdei Iskola, mint egy interaktív könyv az erdőről és az 

erdészetről“ projekt Léván valósul meg. „A projekt fő célja, hogy növelje a határ menti régió 

természeti szépségeinek vonzerejét és látogatottságát, emellett a környezetvédelmi tudat 

erősítése és a természettudományos műveltség növelése is a célok között szerepel” – 

magyarázta Marian Staník, a szlovák állami erdészeti vállalat vezérigazgatója. 

 

Kiszebábot égetve várták a tavaszt Ajnácskőn 
2018. február 14. – hirek.sk 

A téltemetés régi népszokását elevenítették fel Ajnácskőn. A hóvihar ellenére a község 

templománál mintegy ötven helybéli gyülekezett különféle zajkeltő szerszámokkal, hogy 

aztán a közeli Gortva patak partján meggyújthassák az úgynevezett kiszebábot. Mikó 

Alexandra, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke portálunknak elmondta, a lakosok 

egyre nagyobb számban vesznek részt a téltemetésben. 

 

Tudnivalók a Felvidéki Gazdaságélénkítő Program pályázatainak 
szerződéskötéseiről 
2018. február 14. – hirek.sk 

A napokban nyilvánosságra hozták a Felvidéki Gazdaságélénkítő Program eredményeit. A 

tegnapi nap folyamán a Széchenyi Programiroda értesítette a sikeres pályázókat a további 

lépésekről, teendőkről. Erről, a részletes tudnivalókról kérdezték a Baross Alapítvány 

ügyvezetőjét, Iván Tamást. 

 

Magyar iskolaválasztási kampányt indít a Rákóczi Szövetség 
2018. február 14. – hirek.sk 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180214180545/Teljesen-felujitjak-II-Rakoczi-Ferenc-szulohazat-Borsiban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180211130855/Levan-interaktiv-erdei-iskola-letesul.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180214115127/Kiszebabot-egetve-vartak-a-tavaszt-Ajnacskon.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180214105951/Tudnivalok-a-Felvideki-Gazdasagelenkito-Program-palyazatainak-szerzodeskoteseirol.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180214105951/Tudnivalok-a-Felvideki-Gazdasagelenkito-Program-palyazatainak-szerzodeskoteseirol.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20180214172324/Magyar-iskolavalasztasi-kampanyt-indit-a-Rakoczi-Szovetseg.html
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Magyar iskolaválasztási kampányt indít a Rákóczi Szövetség a következő hetekben, 

Beiratkozási Programja keretében, a Felvidéken és a Kárpát-medence további régióiban, 

különös figyelemmel a szórványvidékekre. A tavaszi általános iskolai beiratkozások előtt 

mintegy 7400 külhoni magyarul beszélő nagycsoportos óvodásnak küldd ajándékot a 

Szövetség, a szüleiknek szóló levéllel együtt. A magyar iskolaválasztási kampány célja, hogy 

racionális érvekkel meggyőzze a határon túli magyar családokat arról, hogy gyermekük 

felnőttként remélt boldogulása és a magyar közösségek hosszú távú megmaradása 

szempontjából az a leghelyesebb, ha magyar és nem államnyelvű iskolát választanak 

gyermeküknek. A külhoni magyar iskolák többlettudást nyújtanak, hiszen a magyar nyelv és 

kultúra mellett magas szinten biztosítják a többségi nemzet nyelvének és kultúrájának 

oktatását. 

 

Új gyorsforgalmi utakról ír a Magyar Idők Magyarország és Szlovákia között 
2018. február 14. – bumm.sk, Magyar Idők 

Egyszerre öt gyorsforgalmi út épül Szlovákia irányában: Pozsonytól Kassáig, 

Mosonmagyaróvártól Miskolcig készülnek a két ország közötti közúti kapcsolatok, adta hírül 

a Magyar Idők. Egyetlen pillantás elég a magyar és a szlovák autópálya-térképre, és látható, 

hogy a kelet–nyugati irányú útvonalak lényegesen jobban kiépültek, mint az észak-déliek. A 

következő években azonban jelentős változás lesz ezen a területen, hiszen Magyarországon 

egyszerre öt helyszínen épül vagy folyik előkészület kétszer két sávos út építésére. 

 

„Tízezrek boldogulását erősítettük meg a Vajdaságban” 
2018. február 15. – Figyelő 

Magyarország és Szerbia között a politikai együttműködés soha nem volt olyan jó, mint most 

– hangsúlyozta a múlt heti budapesti közös kormányülés alkalmával a két miniszterelnök, 

Orbán Viktor és Ana Brnabic, s így látja ezt a vajdasági parlament elnöke, a délvidéki magyar 

érdekképviseleti párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetője is. Mindkét ország 

keresztény alapokon nyugvó nemzetállamot épít, melyre a kisebbségben lévő közösségek 

szintén hazájukként tekinthetnek. A magyar-szerb viszonyról, a délvidéki 

gazdaságfejlesztésről és a közelgő magyarországi választásokról nyilatkozott a Figyelőnek a 

VMSZ elnöke. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Figyelő 2018. február 15-i számában olvasható.) 

 

A Lurkóház személygépkocsit kapott a Szabadkai Magyar Főkonzulátustól 
2018. február 14. - Pannon RTV 

A hajdújárási Lurkóház egy személygépkocsit kapott ma ajándékba, amelyet Babity János 

főkonzul adott át a Szabadkai Magyar Főkonzulátus nevében. Az ajándékba kapott 

személygépkocsinak nagyon örültek, mivel ez megkönnyíti majd a gyerekek iskolába 

szállítását, kirándulásokra ad lehetőséget és az irodai ügyintézés is gördülékenyebben fog 

zajlani. 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/02/14/uj-gyorsforgalmi-utakrol-ir-a-magyar-idok-magyarorszag-es-szlovakia-kozott
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/lurkohaz-szemelygepkocsit-kapott-szabadkai-magyar-fokonzulatustol
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Vajdaság: Hamarosan újabb házvásárlási pályázatot írnak ki házaspárok részére 
2018. február 14. - Vajdaság MA 

A márciusban nyíló pályázat a negyedik az elmúlt években, a pályázat összértéke 30 millió 

dinár, amelyre 30 pár jelentkezhet. Hamarosan ismét pályázhatnak falusi házak vásárlására a 

vajdasági házaspárok, illetve azon személyek, akik hosszabb ideje élnek élettársi 

kapcsolatban. A Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet pályázatáról van szó, amelyre 2015 

óta minden évben több százan jelentkeznek. 

 

A VMSZ és az SZHP közös választási rendezvénye Belgrádban 
2018. február 14. - Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség azért indul a Szerb Haladó Párttal közösen a belgrádi 

önkormányzati választáson, mert így a vajdasági magyar párt helyi szinten is meg tud jelenni 

a fővárosban. A Vajdasági Magyar Szövetség azért indul a Szerb Haladó Párttal közösen a 

belgrádi önkormányzati választáson, mert így a vajdasági magyar párt helyi szinten is meg 

tud jelenni a fővárosban, és nemcsak a köztársasági képviselőházban tudja majd képviselni a 

magyarság érdekeit – hangzott el kedden Belgrádban a VMSZ és az SZHP közös választási 

rendezvényén, ahol a szavazópolgároknak bemutatkozott, illetve bemutatta választási terveit 

Nebojša Marjanović, a VMSZ belgrádi szervezetének elnöke is.   

 

„Felvetődött a kisebbségi akcióterv módosításának a lehetősége” 
2018. február 14. - Pannon RTV 

Hatodik alkalommal ülésezett a nemzeti kisebbségek tanácsa Belgrádban szerdán. Hajnal 

Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a helyszínen a Pannon RTV-nek elmondta, hogy 

ezeken az üléseken a nemzeti tanácsok képviselői az elképzeléseket, az alapelveket tudják 

közvetíteni az illetékes minisztériumok felé. Kiemelte: felvetődött a kisebbségi akcióterv 

módosításának a lehetősége, amely elsősorban a kultúra területén lehet majd fontos a 

jövőben. 

 

Ukrajnai kanyarójárvány 
2018. február 15. – Figyelő 

Már tíz halálos áldozata van az ukrajnai kanyarójárványnak. Az idén Kárpátalján 715-en 

betegedtek meg kanyaróban, közöttük 566 gyermek. A térségben lassan elfogy az a nyolcezer 

oltóanyag, amelyet Magyarország küldött humanitárius segélyként január végén. Grezsa 

István kormánybiztos arra emlékeztetett, hogy ez a 104 millió forint értékű adomány a 2017 

márciusában küldött segélyt egészíti ki. A program keretében 2018 első negyedévének a 

végére Kárpátaljára összesen húszezer magyarországi vakcina jut el. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. február 15-i számában olvasható.) 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasag-hamarosan-ujabb-hazvasarlasi-palyazatot-irnak-ki-hazasparok-reszere
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-es-az-szhp-kozos-valasztasi-rendezvenye-belgradban
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/felvetodott-kisebbsegi-akcioterv-modositasanak-lehetosege
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Kárpátaljai kormányzó: oroszbarát külföldi radikálisok akarták felgyújtani a 
KMKSZ központi irodáját 
2018. február 14. – MTI, Webrádió, Kárpátalja  

Az egyik európai uniós tagországban működő oroszbarát radikális szélsőjobboldali szervezet 

tagjai próbálták felgyújtani a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári 

székházát február 4-én - tájékoztatta Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó az ungvári 

magyar főkonzulátus és a KMKSZ vezetőit szerdán Ungváron.  A megyevezető közölte, a két 

elkövetőt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) mobiltelefonjaik és szállodafoglalási adataik 

alapján azonosította, de már nem tartózkodnak Ukrajna területén. A személyükre vonatkozó 

adatokat továbbították az adott ország hatóságaihoz, Ukrajnában pedig körözést adtak ki 

ellenük. A kormányzó elmondta, a két külföldi a KMKSZ-iroda elleni támadást megelőző 

napon lépett be Szlovákiából Ukrajnába az Ungvár-Felsőnémeti közúti határátkelőhelyen. 

 

Jótékonysági bál a ráti gyermekotthon támogatásáért 
2018. február 14. – Kárpátalja 

Hatodik alkalommal, ismét jótékonysági céllal rendezte meg farsangi bálját február 10-én a 

beregszászi Arany Páva étteremben a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ). Ez 

alkalommal a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon támogatása volt a nagyszabású, több mint 

350 vendég részvételével zajlott esemény célja, melynek fővédnökei Milan Sasik, a Munkácsi 

Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, Ljubka Katalin, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

főosztályvezető-helyettese és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő voltak. 

 

Folytatódnak a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben 
2018. február 14. – Kárpátalja 

Folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűlései, 

amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát, és megfogalmazzák az újabb, 

aktuális célokat. 

 

Az Országgyűlés elfogadta a nemzetiségi oktatási különtörvényt 
2018. február 14. – nepujsag.net 

A Szlovén Parlament kedden elfogadta az olasz és a magyar nemzetiségi közösségek oktatási 

és nevelési különtörvényének módosítását. A hatvan szavazó képviselő közül ötven mellette 

szavazott, míg tíz képviselő tartózkodott, ellene nem szavazott senki. A vita során a 

képviselőcsoportok többsége pozitívan véleményezte a törvényt. Mint ismeretes, a törvénynek 

három kulcspontja van: az állam vállalja a nemzetiségi felsőoktatási programok 

finanszírozását, biztosítja a nemzetiségi szaktanácsadó szolgálatok anyagi háttérkörnyezetét, 

valamint meghatározza a nemzetiségi olasz, illetve a szlovén–magyar kétnyelvű iskolákban 

tanítók nyelvi tudásszintjét. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2018/02/14/kulfoldi-radikalisok-gyujtottak-fel-kmksz-szekhazat
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/02/14/kulfoldi-radikalisok-gyujtottak-fel-kmksz-szekhazat
http://karpataljalap.net/?q=2018/02/14/jotekonysagi-bal-rati-gyermekotthon-tamogatasaert
http://karpataljalap.net/?q=2018/02/14/folytatodnak-kozgyulesek-kmksz-alapszervezeteiben
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4401-az-orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s-elfogadta-a-nemzetis%C3%A9gi-oktat%C3%A1si-k%C3%BCl%C3%B6nt%C3%B6rv%C3%A9nyt.html
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Támogatást nyertek a forrásfüggő pályázatok is 
2018. február 14. – nepujsag.net 

Kedden délután került sor a Bánffy Központban a 2017-es évi anyaországi gazdaságfejlesztési 

pályázat 2. körös szerződéseinek aláírására. Ezek a projektek a Magyar Regionális 

Nemzetiségi Fejlesztési Intézetnél közzétett, novemberben zárult pályázaton úgynevezett 

forrásfüggő kategóriába kerültek, most viszont biztosítottá váltak ezekre is a pályázati 

pénzeszközök. 

 

Lassú növekedés a diákok számában 
2014. február 14. – nepujsag.net 

A pénteki és szombati információs napokon a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a szép 

számmal összesereglett szülőkből és leendő diákokból álló érdeklődőket Hajdinjak Prendl 

Silvija igazgató köszöntötte az iskola amfiteátrum-termében. 

 

Megvalósították a 2017-re kitűzött célokat 
2018. február 14. – nepujsag.net 

Megtartotta soros ülését a múlt héten a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak 

Programbizottsága. A két elektronikus médium teljes egészében megvalósította a 2017-es 

műsorok program- és gyártási tervét. A rádió 60., a tévé 40. jubileumi ünnepi rendezvényét 

őszre tervezik. 

 

Újabb 70 terv megvalósítása kezdődhet 
2018. február 14. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap délután Lendván, a Bánffy Központban sor került a magyar kormány által biztosított 

gazdasági támogatás tavalyi évi második körös pályázatának nyerteseivel a szerződések 

aláírására. Azon személyekről és vállalkozásokról van szó, akiknek pályázata nyertes lett, 

viszont tavaly a rendelkezésre álló pénzügyi keret nem tette lehetővé a támogatás átutalását. 

Összesen 70 szerződés, 60 mezőgazdasági és 10 vállalkozási projekt valósulhat meg. 

 

Bécsi Napló - szemle és est 
2018. február 14. – volksgruppen.orf.at 

Megjelent a Bécsi Napló legújabb száma. Az ausztriai magyarok lapja 39. évfolyamának első 

száma foglalkozik a német kormányalakítási kísérletekkel, a magyar külpolitikával, a szerbiai 

választásokkal, magyar irodalommal, de interjú olvasható Gáspár Adalbert alsóőri 

plébánossal is. 

 
  

M
u

ra
vi

d
é

k
  

Ő
rv

id
é

k
  

http://nepujsag.net/nemzetiseg/4400-t%C3%A1mogat%C3%A1st-nyertek-a-forr%C3%A1sf%C3%BCgg%C5%91-p%C3%A1ly%C3%A1zatok-is.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4408-lass%C3%BA-n%C3%B6veked%C3%A9s-a-di%C3%A1kok-sz%C3%A1m%C3%A1ban.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4402-megval%C3%B3s%C3%ADtott%C3%A1k-a-2017-re-kit%C5%B1z%C3%B6tt-c%C3%A9lokat.html
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174520085
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2895315/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. február 15. – Kossuth Rádió 

 

Beszélgetés a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány elnökével 

Ismeretlen tettesek ledöntötték az 1944-45-ös délvidéki magyar áldozatok emlékére állított 

verbászi keresztet azoknál a tömegsíroknál, melyekben közel 300 ártatlan áldozat nyugszik. A 

Határok nélkül munkatársa hívta fel telefonon Cseresnyés Magdolnával, a Keskenyúton 

Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány elnökét, akinek a nagyapját is a tömegsírba lőtték. 

 

Továbbra is bizonytalan, hogy sikerül-e újraalapítani a marosvásárhelyi 

katolikus iskolát 

Továbbra is bizonytalan, hogy sikerül-e újraalapítani a marosvásárhelyi katolikus iskolát, 

annak ellenére, hogy erről - egy héttel ezelőtt - törvényt fogadtak el a román parlamentben. 

Az RMDSZ által kidolgozott jogszabályt most az Alkotmánybíróságon támadta meg  két 

román  ellenzéki párt: a Nemzeti Liberális Párt és a  Népi Mozgalom Pártja. 

 

Magyar Sarok fejlesztőcsomagokat adott át Grezsa István Révkomáromban 

Révkomáromban, a Tiszti Pavilonban megtartott ünnepségen adta át Grezsa István, a 

határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programban összeállított módszertani és szakmai segédanyagokat tartalmazó 

fejlesztőcsomagot.  

 

50 éve történt a romániai megyésítés 

50 éve történt a romániai megyésítés, az a közigazgatási átszervezés, amellyel felosztották 

Székelyföldet, az új megyehatárokkal tönkretettek egységes tájegységeket és kisrégiókat. 

1968. február 13-án Csíkszeredában azért tüntettek, hogy Hargita megye székhelye ne 

Székelyudvarhely legyen. A pártvezetés engedett: az akkor 15 ezer fős kisváros lakossága 10 év 

alatt megkétszereződött, a rendszerváltozásig megháromszorozódott, és ezzel megváltozott 

nemzetiségi összetétele is. 

 

Beregszászon osztott adományt az Ökumenikus Segélyszervezet 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-02-14_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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A Megyei Jogú Városok Szövetségének 100 millió forintos adományából az Ökumenikus 

Segélyszervezet közreműködésével téli tüzelőt, élelmiszert, tisztító szereket, illetve 

egészségügyi segítséget kaptak ma beregszászi rászorulók, egyedülálló nyugdíjasok, 

sokgyermekes családok.  

 

Hivatalosan is átvették az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai a 

restaurálásra váró nagyszalontai Arany János kéziratokat 

Hivatalosan is átvették az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai a restaurálásra váró 

nagyszalontai Arany János kéziratokat. A Budapestre szállított közel 350 kézirat 

állagmegőrző restaurálását követően június végén kerülnek vissza az immár korszerű, 

felújított nagyszalontai Arany János Emlékmúzeumba.  

 

Életének 92. évében elhunyt Kallós Zoltán néprajzkutató 

Életének 92. évében elhunyt Kallós Zoltán, a Nemzet  Művésze címmel és a Magyar Corvin-

lánccal kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas néprajzkutató, népzenegyűjtő. A mezőségi 

Válaszúton született, abba az életformába, amely mára már jórészt csak a múzeumban 

látható.  Gyermekkora óta a néprajz vonzásában élt, annak varázsvilágával foglalkozott. 

Kallós Zoltán a Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben gyűjtött legszívesebben, 

különösen  énekes és hangszeres zenét,  népszokásokat és szokásköltészetet. 1992-ben 

létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt. Néprajzi gyűjteményét, válaszúti birtokát és 

szülőházát is az alapítványnak adományozta, ahol megannyi szórványvidéken élő gyermek 

tanulhat anyanyelvén, bentlakásos rendszerben. 

 
 


