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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Ukrán külügyminiszter-helyettes: nem teljesíthető a magyar kisebbség minden 
kívánsága 
2018. február 20. – MTI, Magyar Idők, Magyar Nemzet, Webrádió, 888.hu, Hirado.hu  

Ukrajna nem tudja teljesíteni a kárpátaljai magyar kisebbségnek az oktatás nyelvére 

vonatkozó minden kívánságát - jelentette ki Olena Zerkal, európai integrációért felelős ukrán 

külügyminiszter-helyettes az Ötös ukrán televízió műsorában, amelyből kedden idézett 

részleteket a Zerkalo Nyegyeli című hetilap internetes oldalán. A diplomata szerint Ukrajna 

túl sok időt - a függetlenné válásától számítva 25 évet - vesztegetett el úgy, hogy nem oldotta 

meg a nyelvi kérdést, ami miatt ezt már "pszichológiai válság" nélkül nem lehet orvosolni. 

"Tudjuk, mit akarunk elérni. Természetesen nem vagyunk képesek a magyar nemzeti 

közösségnek az általa megfogalmazott minden érdekét kielégíteni (...) Érdekeltek vagyunk az 

állam fejlesztésében, márpedig ez összefügg a nyelv fejlesztésével is.” - fogalmazott a 

miniszterhelyettes. Példaként hozta fel Franciaországot, ahol - mint rámutatott - annak 

idején megtiltották a francián kívül minden más nyelv használatát. 

 

Miniszteri biztos: még alá lehet írni a nemzeti kisebbségvédelmi 
kezdeményezést 
2018. február 20. – MTI, Hirado.hu, Magyar Idők, mandiner.hu   

Április 3-áig van még idő aláírni a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést (Minority 

SafePack) a határon túli magyarok jogaiért - mondta a szomszédságpolitika fejlesztéséért 

felelős miniszteri biztos az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. Kalmár Ferenc hozzátette: 

még 300-350 ezer aláírás hiányzik az egymillióhoz, az aláírásgyűjtő ív pedig elérhető a 

postákon és az interneten is. Jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós szabályozás, amely 

megfelelő jogi védelmet biztosítana az európai őshonos nemzeti közösségeknek. Ha sikerül 

összegyűjteni egymillió aláírást, akkor az Európai Bizottság köteles foglalkozni a több mint 50 

millió őshonos kisebbség, köztük a határon túli magyarok ügyével - mondta. 

 

380 új helységnévtábla kerül ki az első osztályú utakra 
2018. február 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Újabb előrelépés történt Szlovákiában a kétnyelvűsítés területén. Míg tavaly a vasútállomások 

kaptak méltó kisebbségi nyelvű helységnévtáblákat, most a közutakon van lehetőség a magyar 

és a ruszin feliratok megfelelő használatára. A belügyminisztérium és a közlekedési tárca 

közötti együttműködésnek köszönhetően azokon a településeken, ahol a nemzeti kisebbség 

aránya meghaladja a 20 százalékot új helységnévtáblák kihelyezésére van lehetőség. Az első 

osztályú utakon mintegy 380 kisebbségi nyelvű helységnévtáblát cserél ki a közlekedésügyi 

minisztérium országszerte. Az új táblák mindössze kék szegélyükben különböznek az 

államnyelvitől, nagyságuk és formájuk mostantól megegyezik. 
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https://magyaridok.hu/kulfold/ukran-kulugyminiszter-helyettes-nem-teljesitheto-magyar-kisebbseg-minden-kivansaga-2818535/
https://magyaridok.hu/kulfold/ukran-kulugyminiszter-helyettes-nem-teljesitheto-magyar-kisebbseg-minden-kivansaga-2818535/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/02/19/minority-safepack
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/02/19/minority-safepack
http://www.bumm.sk/belfold/2018/02/20/380-uj-helysegnevtabla-kerul-ki-az-elso-osztalyu-utakra
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Lomnici Zoltán: az Aranycsapat a nemzeti történelem része 
2018. február 20. – MTI, Magyar Idők, Webrádió 

Az Aranycsapat nem csupán a magyar sporttörténet része, hanem „a magyar nemzet 

történetének ügye” – jelentette ki Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Emlékév Testület vezetője 

kedden sajtótájékoztatón a debreceni Nagyerdei Stadionban. Az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke emlékeztetett: kezdeményezésére Szabó Tünde sportért felelős 

államtitkár tavaly április 1-jén, Puskás Ferenc születésének 90. évfordulóján hirdette meg az 

Aranycsapat-emlékévét, amely az új Puskás-stadion – vagy, ahogy ő említette: az 

Aranycsapat-stadion – átadásával zárul. 

 

Wass-megemlékezések: a román hatóságok közbelépését kéri az Elie Wiesel 
Intézet 
2018. február 20. – MTI, Magyar Idők, Krónika, Bihari Napló 

A holokauszt kutatásával foglalkozó romániai Elie Wiesel Intézet az Agerpres hírügynökség 

által közzétett közleményben szólította fel a román hatóságokat, hogy járjanak el a háborús 

bűnösök kultuszának felélesztési kísérleteivel szemben. Az intézet arra hivatkozva kérte ezt, 

hogy a hét végén Nagyváradon filmvetítéssel emlékeztek Wass Albertre, az író születésének 

110. és halálának 20. évfordulója alkalmából – írja az MTI. Nagyváradon szombaton az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös 

szervezésében vetítették le szombaton az Adjátok vissza a hegyeimet című 

dokumentumfilmet. Amint Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke 

az MTI-nek elmondta, a Wass Albert életét felelevenítő dokumentumfilmet, Koltay Gábor 

alkotását mintegy hetvenen tekintették meg a vetítésen.  

 

Leghamarabb két év múlva kezdik el a fekete-tengeri földgáz kitermelését 
2018. február 20. – MTI, Krónika 

Az amerikai ExxonMobil és az osztrák OMV Petrom várhatóan 2020–2021-ben kezdi el 

kitermelni a fekete-tengeri földgázt, és évente 6 milliárd köbméter gáz felszínre hozását 

tervezik a Neptun talapzatból – mondta Sorin Gal, a romániai ásványkincsek kitermelését 

szabályozó kormányzati ügynökség vezérigazgatója kedden. Egy bukaresti energiaügyi 

konferencián a vezérigazgató az Agerpres hírügynökség szerint elmondta: az amerikai 

vállalatnak 2018 novemberében kellene jeleznie, hogy a projekt a következő szakaszába lép. 

Hozzátette, a kitermelés tervezett mennyisége, az évi 6 milliárd köbméter gáz több mint a 

felét teszi ki a romániai éves 10–11 milliárd köbméteres gázfogyasztásnak. 

 

Kelemen Hunor: az idő csak telik, a politikai osztály pedig értelmetlen vitákban 
vesz el 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

  
E

rd
é

ly
  

https://magyaridok.hu/belfold/lomnici-zoltan-az-aranycsapat-nemzeti-tortenelem-resze-2820746/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/wass-megemlekezesek-a-roman-hatosagok-kozbelepeset-keri-az-elie-wiesel-intezet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/wass-megemlekezesek-a-roman-hatosagok-kozbelepeset-keri-az-elie-wiesel-intezet
https://kronika.ro/gazdasag/leghamarabb-ket-ev-mulva-kezdik-el-a-fekete-tengeri-foldgaz-kitermeleset
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92539-kelemen-hunor-az-id-csak-telik-a-politikai-osztaly-pedig-ertelmetlen-vitakban-vesz-el
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92539-kelemen-hunor-az-id-csak-telik-a-politikai-osztaly-pedig-ertelmetlen-vitakban-vesz-el
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2018. február 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Románia ma nem képes nagy, átfogó projekteket véghezvinni. Utolsó nagy megvalósítása a 

NATO-ba és az Európai Unióba való belépés volt − hangsúlyozta hétfőn, a Digi24 televízió 

Jurnalul de seara műsorának meghívottjaként Kelemen Hunor. A szövetségi elnök kifejtette: 

az oktatás, az egészségügy, az úthálózat és a vasúti infrastruktúra, valamint a regionális 

fejlesztés és a decentralizáció területén − amely területeket a magyar közösség sajátos 

problémáinak megoldása mellett prioritásként kezel az RMDSZ − olyan projekteket kellene 

meghatározni, amelyekben a parlamenti pártok is közös nevezőre juthatnak. Ezeket a 

hétköznapi csatározásokból is ki kellene emelni, nem szabad politikai haszonszerzésre 

felhasználni: konszenzusra van szükség, mert anélkül 2020-ban, 2024-ben is arra eszmélhet 

a társadalom, az évek elteltek, előre lépni mégsem sikerült. „Ezért mondom azt, hogy üljünk 

le egy asztalhoz, kezdjük el a párbeszédet, vállaljunk be közösen egy-egy projektet. Akik a 

parlamentben vagyunk, mind a társadalmat képviseljük” – nyomatékosított a politikus. 

 

Egyesülne Moldovai Köztársasággal egy erdélyi község 
2018. február 20. – MTI, maszol.ro 

A Moldovai Köztársasággal történő egyesülésről fogadott el szimbolikus nyilatkozatot a 

Beszterce-Naszód megyei Párva község önkormányzata - közölte kedden az Agerpres 

hírügynökség. A románok lakta Párva község önkormányzata által hétfőn elfogadott 

nyilatkozatnak a polgármester, alpolgármester, a községi jegyző és valamennyi 

önkormányzati képviselő által aláírt, román nemzeti szalaggal szegélyezett változatáról a 

polgármester közölt fényképet közösségi oldalán. Ebben azzal a kéréssel fordulnak Románia 

elnökéhez, parlamentje két házának az elnökeihez és a kormányhoz, hogy tegyenek meg 

minden tőlük telhetőt "az ország újraegyesítéséért a 2018-as centenáriumi évben". 

 

Két magyar szakember is lehet a TVR vezetőségében 
2018. február 20. – maszol.ro 

Két magyar szakember is lehet a közszolgálati televízió (TVR) vezetőtanácsában. Sebesi Karen 

Attila az alkalmazottakat fogja képviselni a testületben. A Román Televíziótársasághoz közel 

álló források szerint Monica Ghiurco kapta a legtöbb szavazatot az intézmény 

vezetőtanácsába megválasztandó jelöltek közül. A szavazást a TVR bukaresti székházában, 

valamint a kolozsvári, craiovai, iaşi-i, temesvári és marosvásárhelyi területi stúdiókban 

tartották meg hétfőn. 

 

Ami a segesvári magyarokat összefogja 
2018. február 20. – szekelyhon.ro 

Koncert, könyvbemutató, tudományos előadás, színház, farsangi mulatság, vetélkedő 

helyszíne Segesváron a Gaudeamus Ház – Oktatási és Szórványközpont, amely a város 

magyar közösségét összefogja, illetve a szórványból érkező magyar diákok kollégiuma. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92573-egyesulne-moldovai-koztarsasaggal-egy-erdelyi-kozseg
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92568-ket-magyar-szakember-is-lehet-a-tvr-vezet-segeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ami-a-segesvari-magyarokat-osszefogja
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Nyomoznak az erdélyi magyar család ügyében, akiknek fotóját uszításra 
használták 
2018. február 20. – transindex.ro, Krónika, Magyar Nemzet 

yomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság abban az ügyben, amelynek során a 

ismeretlen személy jogosulatlanul tette közzé egy erdélyi magyar család fotóját a Facebookon, 

úgy hogy közben a fényképhez valótlan, a családot hátrányosan érintő bejegyzéseket fűzött, 

írja a Magyar Nemzet. A lap arról is beszámolt, hogy az érintetteknek többen is jogi segítséget 

ajánlottak föl az eset kirobbanása óta. 

 

Cáfolják a székely kosarasok megalázását 
2018. február 21. – Krónika 

Cáfolja a Krónikának a temesvári megyei kórház egyik orvosa, hogy székelyföldi diáklányokat 

alázott meg hiányos románnyelvtudásuk miatt. Dr. Livia Popescu szerint a kosárlabdázók 

kézdivásárhelyi edzője tévesen értelmezi a történteket, mert bár valóban nehézségei adódtak 

a kosárlabdázókkal való kommunikáció terén, semmi szín alatt nem sértette meg őket szóban 

sem. 

 

A többnyelvűségért tolják a biciklit 
2018. február 21. – Krónika 

Biciklitoló flashmobot szervez szerda délután Kolozsvár főterén a Musai–Muszáj civil 

akciócsoport, amely azt kifogásolja, hogy a polgármesteri hivatal még mindig nem helyezte ki 

a kincses város összes bejáratához a többnyelvű helységnévtáblákat, holott az erre kötelező 

bírósági ítéletet már egy éve meghozták. Emil Boc polgármester viszont nem látja tragikusnak 

a helyzetet, szerinte mindez csak „aprócska vihar egy pohár vízben”. 

 

Idén sem lesznek kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen? 
2018. február 21. – Krónika 

A közigazgatási bíróságon március 6-án zajlik az első tárgyalás a Maros megyei prefektúra 

által kezdeményezett perben a marosvásárhelyi utcanévjegyzék kétnyelvűsítését kimondó 

határozat visszavonásáról. Az RMDSZ kezdeményezésén kívül a kormányhivatal azt a Szabad 

Emberek Pártja (POL) által benyújtott határozatot is visszavonatná, amely a kétnyelvű 

utcanévtáblák kihelyezését szavatolja a megyeszékhelyen. Utóbbi ügyben még nincs kitűzve a 

tárgyalás időpontja. A városi önkormányzat egyébként pénzt különített a költségvetésből a 

táblák elkészítésére és kihelyezésére, de úgy tűnik, a perek miatt erre idén sem kerül sor. 

 

Közel húsz cég kivitelezné a háromba osztott bihari szakaszt 
2018. február 21. – Krónika 

Nagy érdeklődés mutatkozott az észak-erdélyi autópálya Bihar megyei aszfaltcsíkjának 

megépítése iránt: az immár három szakaszra kiírt versenytárgyalásra tizenkilenc cég 

jelentkezett. Mint ismeretes, korábban egyetlen szakaszként kezelte a Bors és Berettyószéplak 

közötti mintegy 60 kilométeres távot a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat 
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http://vilag.transindex.ro/?hir=32944
http://vilag.transindex.ro/?hir=32944
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(CNAIR), illetve elődje, az Országos Út- és Autópálya-társaság (CNADNR). Ám valamennyi 

korábbi próbálkozás kudarcba fulladt, máig csak az amerikai Bechtel vállalat által a 

berettyószéplaki gyűjtőtónál megépített völgyhíd áll, karbantartás híján pedig az sincs túl jó 

állapotban. 

 

Tusnádfürdő is pert veszített 
2018. február 21. – Krónika 

A Hargita megyei törvényszék alapfokú ítélete értelmében el kell távolítani a magyar és angol 

nyelvű feliratot az új tusnádfürdői városháza homlokzatáról. A pert ezúttal is a Dan Tanasă 

vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) kezdeményezte. A törvényszék az 

elmúlt évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően most is az egyesület javára döntött, 

arra kötelezve a fürdőváros polgármesterét, hogy a két feliratot vegye le, ugyanakkor fizessen 

ki 1050 lej ügyvédi költséget, illetve bélyegilletéket. Noha az igazságügyi minisztérium 

honlapján megjelent összefoglalóban tévesen „Községháza” feliratot említenek, egyértelmű, 

hogy a „Városháza” megnevezésről van szó. Az ítélet nem jogerős, a marosvásárhelyi 

ítélőtáblán lehet fellebbezni. 

 

Megfelelő jogi védelem kell a nemzeti kisebbségek számára 
2018. február 20. – hirek.sk 

Nyilvános meghallgatásra került sor az uniós polgárságról az Európai Parlament 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának február 19-ei ülésén. A meghallgatáson 

az uniós polgársággal és az azzal kapcsolatos alapvető jogokkal, többek között a kisebbségi 

jogok kapcsolatával foglalkozó szakemberek és nemzetközi akadémikusok fejtették ki a 

véleményüket, továbbá eszmecserére is sor került az uniós polgárság kapcsán. Csáky Pál EP-

képviselő ajánlásával Tárnok Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvidéki PhD 

hallgatója is részt vett a meghallgatáson, aki előadásában hangsúlyozta, hogy az Európai Unió 

tagállamainak kiemelt figyelmet kell szentelniük az őshonos nemzeti kisebbségek 

védelmének, és az uniónak magas szintű elvárásokat kell támasztania e téren. 

 

Felhívás – Vonós mesterkurzusokat szervez a Hagyományok Háza szlovákiai 
hálózata 
2018. február 20. – bumm.sk, hirek.sk 

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 2018-ban 3 vonós mesterkurzus indítását tervezi. 

Az első ilyen jellegű szakmai találkozás márciusban lesz a nagyidai Ilosvai Házban. Az első 

mesterkurzus 2018. március 23–25. között kerül megrendezésre a nagyidai Ilosvai Házban. A 

haladó zenészek széki és gömöri anyagot tanulhatnak, a zenei előképzettséggel rendelkező 

kezdő népzenészek Mátyusföld zenefolklórjával fognak ismerkedni. A képzést Agócs Gergely 

(A gömöri hagyományos népzene) és Árendás Péter (Széki népzene) előadása teszi teljesebbé. 

Meghívott vendégek lesznek a gömöri hangszeres népzene hagyományőrző mesterei, Tamás 

János prímás (Felsővály) és Molnár Géza brácsás (Alsókálosa). 
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http://www.hirek.sk/belfold/20180220075834/Megfelelo-jogi-vedelem-kell-a-nemzeti-kisebbsegek-szamara.html
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/20/felhivas-vonos-msterkurzusokat-szervez-a-hagyomanyok-haza-szlovakiai-halozata
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/20/felhivas-vonos-msterkurzusokat-szervez-a-hagyomanyok-haza-szlovakiai-halozata
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A Kereszténydemokrata Internacionálé tagszervezete lett a VMSZ 
2018. február 20. – Pannon RTV 

A brüsszeli székhelyű Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) a világ keresztény és 

humanista nézeteket valló jobbközép politikai pártjait és szervezeteit tömöríti. A CDI célja a 

kereszténydemokrata irányzatú szervezetek nemzetközi politikai tevékenységének 

összehangolása és együttműködésének elősegítése, a kereszténydemokrata elvek 

népszerűsítése. Testületi tagként a CDI főbb regionális szövetségei az EU-ban az Európai 

Kereszténydemokrata Unió, ezen belül az Európai Unió tagállamaiban az Európai Néppárt, 

Amerikában az Amerikai Kereszténydemokrata Szervezet. 

 

2019 őszén nyithatják meg az új határátkelőhelyet Rábé és Kübekháza között 
2018. február 20. - Pannon RTV 

Az új Rábé–Kübekháza határátkelőhely kiépítése kapcsán tartottak konferenciát Újvidéken. A 

beruházás a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

keretében valósul meg. Törökkanizsa községhez tartozik Rábé. A magyar–román–szerb 

hármas határ mellett fekszik. Tőle néhány kilométerre található Magyarországon Kübekháza. 

A két település között a tervek szerint egy határátkelőt hoznak létre. 

 

Marad a 4000 dináros hektáronkénti támogatás 
2018. február 20. - Pannon RTV 

Az IPARD-pályázatokról és az állami támogatásokról volt szó a szerb köztársasági parlament 

mezőgazdasági bizottságának mai ülésén. Marad a 4000 dináros hektáronkénti támogatás 

2018-ban - mondta a Pannon RTV-nek Fremond Árpád. A bizottság VMSZ-es alelnöke az 

IPARD-program kapcsán elmondta, az érdeklődés kisebb volt, mint ahogy azt várták. 

Szerinte ez annak tudható be, hogy a 2017-es mezőgazdasági év rossz volt a gazdák számára, 

ezért kevesebb pályázatot nyújtottak be. Fremond Árpád arról is nyilatkozott, hogy milyen 

támogatásokra számíthatnak a termelők idén a szerb államtól. 

 

Egyháztanácstagoknak tartottak lelkigyakorlatot Karácsfalván 
2018. február 20. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület egyháztanácstagjai számára szerveztek 

február 17-én lelki napot Karácsfalván, a Sztojka-líceumban. Az egész napos programon 

kereken száz egyháztanácstag vett részt a kerület 45 magyar egyházközségéből. Számukra 

tartott nagyböjti elmélkedést Kicsák János nagydobosi görögkatolikus pap. 

 

Leállította a kárpátaljai határátkelők felújítását az EU 
2018. február 20. – karpatalja.ma 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/keresztenydemokrata-internacionale-tagszervezete-lett-vmsz
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/2019-oszen-nyithatjak-meg-az-uj-hataratkelohelyet-rabe-es-kubekhaza-kozott
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/marad-4000-dinaros-hektaronkenti-tamogatas
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/egyhaztanacstagoknak-tartottak-lelkigyakorlatot-karacsfalvan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/leallitotta-a-karpataljai-hataratkelok-felujitasat-az-eu/
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Visszakövetelik Ukrajnától a már átutalt milliókat. Az Európai Unió blokkolta hat nyugat-

ukrajnai határátkelőhely felújítására szánt összeg folyósítását, és a korábban átutalt 29,2 

millió euró visszafizetését követeli az országtól – közölte a Reuters február 20-án az Európai 

Bizottság és az ukrán kormány közötti belső levelezésre hivatkozva. Információink szerint az 

említett átkelők között két kárpátaljai – az Asztély–Beregsurány, illetve az Ungvár–

Felsőnémeti határátkelő – is szerepel. 

 

Áprilisban kezdődnek a tavaszi behívások Ukrajnában 
2018. február 20. – karpatalja.ma 

Áprilistól májusig négyezer személyt soroznak be az Ukrán Nemzeti Gárda kötelékébe – 

tájékoztat a gárda sajtószolgálata február 20-án. A húsz és huszonhét év közötti férfiakat 

érintő sorkatonai szolgálatot 2014-ben, a kelet-ukrajnai válság kiéleződése miatt állították 

vissza az országban. Évente kétszer – tavasszal és ősszel – hívják be az újoncokat a 

hadseregbe. 

 

IX. Farsangi Hagyományőrző Találkozó 
2018. február 20. – Kárpátalja 

Bár idén a tél Ukrajna gazdasági helyzetére való tekintettel elmaradt, de a KMKSZ 

Beregszászi Középszintű Szervezete (BKSZ) ezúttal is, immár kilencedik alkalommal 

megszervezte télbúcsúztató farsangi hagyományőrző találkozóját. A múlt szombati 

rendezvénynek Jánosiban a Helikon Hotel adott otthont, ahol Sin József, a KMKSZ BKSZ, 

valamint a Beregszászi Járási Tanács elnöke és Snicer Zsolt, a KMKSZ Jánosi 

Alapszervezetének elnöke forralt borral és fánkkal várta az érkező bálozókat, s közben a 

Kokas Banda húzta és tussal köszöntötte az érkezőket. 

 

Kibékülés a kultúra érdekében 
2018. február 20. – volksgruppen.orf.at 

Hosszú tárgyalások után kibékült a Burgenlandi Tartományi Kormány és az Esterhazy 

Alapítvány. A felek egy közös alapelvi megegyezést írtak alá és mutattak be. A megegyezés 

által lezártnak tekinthető az évek óta folytatott viszálykodás a két fél közt. 

 

A magyar korona Grazban 
2018. február 19. – volksgruppen.orf.at 

Március végéig lehet még megtekinteni Grazban a Handelshaus Lászlóvári-ban a magyar 

korona és jogar leghűbb másolatát. A replikákat Rónai Attila kaposvári ötvösmester 

készítette. Ő az egyetlen, aki alaposan és hosszabb időre készíthetett méreteket és 

fényképeket az eredeti darabról a Magyar Parlamentben. A másolat megtekintéséhez előzetes 

időpontegyeztetés szükséges. 

 

Stefan-László-díj 2018 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/aprilisban-kezdodnek-a-tavaszi-behivasok-ukrajnaban/
http://karpataljalap.net/?q=2018/02/21/ix-farsangi-hagyomanyorzo-talalkozo
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2896626/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2890339/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2896375/
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2018. február 20. – volksgruppen.orf.at 

Az idén is meghirdetésre kerül a DDr. László Stefan püspökről, a Kismartoni Egyházmegye 

legelső püspökéről elnevezett díj. Az immár 17. alkalommal meghirdetett pályázatra ismét 

fiatal kutatók jelentkezését várják. A díjat az 1988-ban alapított László Stefan Társaság hozta 

létre. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. február 20. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Református Egyház vette át az Ukrajnai Egyházak Tanácsának 

vezetését 

A Kárpátaljai Református Egyház vette át az Ukrajnai Egyházak Tanácsának vezetését. Zán 

Fábián Sándor református püspök fél éven keresztül fogja betölteni az ukrajnai felekezetek 

90%-t tömörítő testület vezető tisztségét. Ukrajnában a pravoszláv és a görög-katolikus vallás 

a meghatározó, a protestáns egyházak tagjai a lakosság mindössze 3%-t teszik ki.  

 

Nagyváradon a napokban kikerült a belvárosi híd neve – a Szent László-híd 

tábla, ám csak románul 

Nagyváradon a napokban kikerült a belvárosi híd neve, a Szent László-híd tábla, ám csak 

románul. Ezért is tiltakozott az Erdélyi Magyar Néppárt, valamint Bihar megyében a nyelvi 

jogok terén észlelt hiányosságok miatt is. Mai sajtótájékoztatójuk után kérdezte a Határok 

nélkül munkatársa Csomortányi Istvánt, a Néppárt  Bihar megyei elnöke. 

 

Temesváron – Romániában elsőként – a kisebbségekkel való kapcsolattartásért 

felelős osztály felállítását tervezik 

Míg Nagyváradon és környékén nem érvényesülnek a nyelvi jogok, holott több esettben 

törvény adta lehetőség van rá, addig a szórványban - a temesvári polgármesteri hivatalban - 

Romániában elsőként, a kisebbségekkel való kapcsolattartásért felelős osztály felállítását 

tervezik. A városban sok nemzetiség él, azonban alacsony arányszámuk miatt legtöbbjüknek 

nincs képviselőjük az önkormányzati testületben. A három fősre tervezett testületnek 

egyelőre csak egy tagja van, Valdman Kinga, akit a Határok nélkül munkatársa kérdezett 

arról, hogy ki és milyen ügyben fordulhat a kisebbségi osztályhoz. 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-02-20_18:30:00&ch=mr1
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Kolozsváron meg még mindig csak négy többnyelvű helységnévtáblát raktak ki a 

16-ból 

Kolozsváron még mindig csak négy többnyelvű helységnévtáblát raktak ki a 16-ból, amire a 

várost a bíróság kötelezte. De a táblákért harcoló Muszáj-Muszájosok nem hagyják annyiban 

és nem tolják haza a bringát, sőt! A szerdán délután ötkor kezdődő főtéri tiltakozás résztvevői 

egy többnyelvű helységnévtáblával felszerelt kerékpárt fognak áttolni a Főtérről a 

Polgármesteri Hivatal udvarára, amelyet a hivatal udvarán található kerékpár tárolóban 

lakatolnak le. A részletekről Bethlendi András jogászt, a Muszáj-Muszáj akciócsoport egyik 

tagját kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Iskolaválasztási kedv Kassán 

Felvidéken Kassán,  az utolsó népszámlálás lehangoló adatai szerint, a több, mint 240 ezres 

lakosú városban alig 3 százalék magyar él. Ennek ellenére a városban található két magyar 

tannyelvű középiskola megtartotta rangját. A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola és Gimnázium és a Szakkay József Szakközépiskola – vagy, ahogy mindenki 

ismeri: a legendás kassai ipari. Palcsó Zsóka a kilencedikeset kérdezte, hogy ki milyen 

iskolába tanul tovább. 

 

Tízéves hagyománya van a Székelyföldről indult Felolvasó-maratonnak 

Tízéves hagyománya van a Székelyföldről indult Felolvasó-maratonnak, amelyhez immár 

több tízezren csatlakoznak szerte a Kárpát-medencében. Idén Petőfi Sándor költészete 

szerepelt a felhívásban.  

 

Négy háromszéki fiatalember arra vállalkozott, hogy megkeresse Wass Albert 

sírját 

Négy háromszéki fiatalember arra vállalkozott, hogy Afrikát átszelve, annak legdélibb 

csücskén, megkeressék Wass Albert sírját. Az erdélyi író nagybátyjáról van szó, aki 

húszévesen vesztette életét a búr háborúban, és s sírját már felkereste Kolozsvár híres 

asszonya, Bornemissza Elemérné, 1909-ben. Ennek emlékére indul a székelyek expedíciója, 

amelyről a Határok nélkül riportere kérdezte a csapat egyik tagját, Tulit Zsombort, a 

Székelyek a magasban expedíció-sorozat szervezőjét, ahol 8 ezer méternél magasabb 

csúcsokat hódítottak meg és tűzték ki a székely zászlót. 

 

 


