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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyarországon megvan a szükséges számú aláírás a Minority Safepack 
megvalósításához 
2018. február 21. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk, maszol.ro 

Az Európai Unióban egyetlenegy olyan jogi szabályozás sincs, amely foglalkozna az őshonos 

kisebbségek jogaival, ami azt jelenti, hogy az őshonos kisebbségek érdekeinek védelme 

Európában jelenleg értékelhetetlen – jelentette ki Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) elnöke Brüsszelben szerdán. Vincze Lóránt az Európai 

Parlamentben (EP) tartott, az őshonos kisebbségek jogainak védelme érdekében indított 

Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezésről (Minority SafePack) tartott 

háttérbeszélgetésen kijelentette: meg kell törni a tagállamok monopóliumát a 

kisebbségvédelem területén, hiszen az az unió intézményei jelenleg úgy tartják, hogy a 

kisebbségvédelem kizárólagosan tagállami kompetencia. 

 

Magyar lábnyomok Velencében 
2018. február 21. – Vilagszam.hu, globoport.hu, M1 Híradó 

Velence középkori magyar emlékeiről szólt a Magyar emlékek Itáliában sorozat negyedik 

része a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. székházában. Az előadássorozat és a mögötte álló 

gyűjtőmunka kitűnően illeszkedik a Nemzetpolitikai Államtitkárság Julianus programjához. 

A Nemzeti Regiszter már több mint 400 ilyen emléket tartalmaz szerte a világból, több 

tucatot Olaszországból. A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki beszélt a 2018-ra 

meghirdetett Mátyás király Emlékévről is. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott: Hunyadi 

Mátyás uralkodásával egyszerre érkezett meg hazánkba az itáliai reneszánsz kultúra és lépett 

be Magyarország az Európa jövőjét meghatározó nemzetek sorába. 

 

Kelemen Hunor: az ET-jelentés is igazolja, nincs rendezve a magyar kérdés 
Romániában 
2018. február 22. – maszol.ro 

Románia nem modellértékű ország a kisebbségi közösségek védelmének tekintetében. Ezt a 

sokszor, sok helyen ismételt valóságot az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezmény 

alkalmazását vizsgáló szakértői testületének legfrissebb jelentése is alátámasztja – 

hangsúlyozta szerdán, a testület nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény 

betartásáról szóló jelentésének közzététele után Kelemen Hunor. Az RMDSZ üdvözli a 

szakértői testület következtetéseit, amelyben számtalan utalás található az árnyékjelentésére 

– részletezte a szövetségi elnök. „Ez azt jelenti, hogy a mi következtetéseink helyesek: koránt 

sincs rendezve a kisebbségi közösségek, a magyar emberek helyzete Romániában. A 2007-es 

uniós csatlakozást követően Románia már nem felel meg azoknak a vállalásoknak, amelyeket 
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https://magyaridok.hu/kulfold/vincze-lorant-az-oshonos-kisebbsegek-erdekeinek-europai-vedelme-jelenleg-ertekelhetetlen-2823831/
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92656-kelemen-hunor-az-et-jelentes-is-igazolja-nincs-rendezve-a-magyar-kerdes-romaniaban
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feltételként szabtak meg számára. Ha ezeket egy ország nem teljesíti, azt a kisebbségek érzik 

meg a leginkább” – tette hozzá Kelemen Hunor. 

 

Magyarellenességet szült a fekete-tengeri gáz magyarországi exportjának terve 
2018. február 21. – MTI, maszol.ro 

Magyarellenes előítéletekre alapozva támadják Romániában az ellenzéki médiumok és 

jobbközép ellenzéki pártok a szociálliberális kormánykoalíciót, miután kiderült, hogy magyar 

cégek nyerték meg az Arad és Szeged között hamarosan elkészülő román-magyar gázvezeték 

kapacitáslekötési eljárását. A Hotnews.ro ellenzéki hírportál szerdán A Magyarországnak 

eladott román gáz botránya címmel arról számolt be: a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) 

képviselői a többi ellenzéki párt politikai támogatását próbálják megszerezni ahhoz, hogy 

parlamenti különbizottság létrehozását kezdeményezhessék az ügy kivizsgálása érdekében. 

Előzőleg a román ellenzéki sajtó azon méltatlankodott: Szijjártó Péter február eleji bukaresti 

látogatása után a magyar külgazdasági és külügyminiszter MTI-nek adott nyilatkozatából 

kellett megtudnia, hogy Magyarországra kerülhet a fekete-tengeri lelőhelyekről kitermelendő 

földgáz jelentős része, mivel erről a román fél semmilyen konkrétumot nem hozott 

nyilvánosságra. 

 

A kommunizmus délvidéki áldozataira emlékeztek Budapesten 
2018. február 21. – VajdaságMA, Pannon RTV 

Az emlékest eseményeit megelőzően megtartották Tóth László és Póth Imre tiszakálmánfalvi-

újvidéki szerzőpáros Bácskai tájkép bárányokkal című filmjének magyarországi 

ősbemutatóját. Nincs bűn bűnös nélkül, és ahhoz, hogy méltóképpen emlékezzünk, a 

bűnösöket is néven kell nevezni, és miközben a kommunista diktatúrák miatti 

veszteségeinket vesszük számba, emlékeznünk kell a délvidéki eseményekre is, a jugoszláv 

kommunista partizánok 1944-es vérengzésének és kegyetlenkedéseinek tömegsírokban 

nyugvó áldozataira - üzente Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a párt parlamenti 

frakcióvezetője. 

 

Tizenhét településen hiányzik a kétnyelvű tábla Kolozs megyében 
2018. február 21. – Krónika 

Kolozs megye tizenkét településén helyeztek ki tavaly kétnyelvű helységnévtáblákat, hátra 

van még további 17 település – közölte szerdán az RMDSZ megyei szervezete az anyanyelv 

nemzetközi napja alkalmából. Antal Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető 

elnöke közölte, ezeket a táblákat sok esetben a helyi RMDSZ-es tanácsosok 

kezdeményezésére szerelték fel, azonban helyenként a prefektúra vagy az RMDSZ megyei 

szervezetének a közbenjárására is szükség volt.  A szövetség tájékoztatása szerint Kolozs 

megyéből 85 település szerepel abban a kormányhatározatban, mely rögzíti, hogy hol kell az 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92638-magyarellenesseget-szult-a-fekete-tengeri-gaz-magyarorszagi-exportjanak-terve
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kommunizmus-delvideki-aldozataira-emlekeztek-budapesten
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tizenhet-telepulesen-hianyzik-a-ketnyelvu-tabla-kolozs-megyeben
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adott kisebbség nyelvén is feltüntetni a települések neveit. Ezek közül 2017 elején 27 

helységben hiányoztak a kétnyelvű felirattal ellátott táblák.  

 

A nemzeti kisebbségek jogainak védelmére ösztökéli Romániát az Európa 
Tanács 
2018. február 21. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Romániának fokoznia kell a romákkal szembeni megkülönböztetés leküzdésére, valamint a 

területén élő valamennyi nemzeti kisebbség jogainak védelmének javítására irányuló 

erőfeszítéseit – közölte az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezmény tanácsadó bizottsága (FCNM) szerdán. A strasbourgi székhelyű, 47 

tagállamot számláló Európa Tanács szakértő bizottsága jelentésében aláhúzta, Romániának 

meg kell teremtenie a kisebbségi jogok védelmének egységes és koherens jogi kereteit, mert a 

hatályos rendeletek eltérő szempontok szerint szabályoznak, amely által ellentmondásos 

értelmezésükre nyílik lehetőség. Arra hívták fel a figyelmet, hogy Románia még nem fogadta 

el azt a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslatot, amelyet több mint tíz évvel 

ezelőtt javasolt a parlament. 

 

Kijavította a bosszantó hibát a Bolyaiakat testvérekként hirdető vásárhelyi 
polgármesteri hivatal 
2018. február 21. – Krónika 

Marosvásárhely polgármesteri hivatala kijavíttatta azt a nevetséges szarvashibát, melyet az 

egyik belvárosi turisztikai pannó feliratozása során követett el. A tájékoztató céllal kihelyezett 

táblán a két világhírű matematikus, Bolyai Farkas és fia, János szobrát úgy említették 

románul, mintha a szoborcsoport egy testvérpárt ábrázolna. 

 

RMDSZ-es nem március 15. közpénzből történő megünneplésére 
2018. február 21. – Krónika 

Ötszáz lejt szeretett volna elkülöníttetni Maros megye egyik leggazdagabb községének a 

költségvetéséből Márton Irma, az EMNP koronkai tanácsosa, hogy a jelképes összegből 

kaláccsal és meleg teával kínálják a március 15. megünneplésére érkezőket. A néppárti 

tanácsos azok után állt elő javaslatával, miután néhány hónappal ezelőtt a magyar többségű 

település összes önkormányzati képviselője támogatta a helyi románság kérését, és közpénzt 

szántak Románia nemzeti ünnepére. A kölcsönösség jegyében a Marosvásárhely 

tőszomszédságában fekvő település mind a négy román tanácsosa támogatta Márton 

határozattervezetét, az RMDSZ azonban – Takács Szabolcs polgármester javaslatára – 

elutasította. 

 

Asztalos Csaba: a gyűlöletbeszéd és a szegénység által diszkriminálják 
leggyakrabban a roma lakosságot 
2018. február 21. – transindex.ro, maszol.ro 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-es-nem-marcius-15-kozpenzbol-torteno-megunneplesere
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A gyűlöletbeszéd és a szegénység - főként a lakhelyhez való hozzáférés - által diszkriminálják 

leggyakrabban a roma lakosságot Romániában, nyilatkozta az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke, Asztalos Csaba. A testület elnöke az Európa 

Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bizottságának 

szerdán közzétett jelentése kapcsán nyilatkozott az ügyben. A bizottság jelentése szerint 

Romániában nem koherens és nem egységes a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó 

törvénykezés, a Diszkriminációellenes Tanács elnöke viszont azt nyilatkozta, hogy 

„Romániának koherens és szilárd törvényi kerete van” erre vonatkozóan. „Véleményem 

szerint jelenleg Romániának nincs gondja a diszkrimináció leküzdését szolgáló törvényi 

kerettel. Igaz ugyan, hogy lehet kisebb javításokat eszközölni benne, de ami a joggyakorlatot 

illeti, nagyon világos, hogy nincs probléma. Van egy jogi keretünk. Bárki, akit diszkrimináció 

ér Romániában, élhet a törvényadta eszközökkel, hogy megvédhesse magát”, mutatott rá 

Asztalos.  

 

Markó Attila nem tudja, hogy pontosan mi miatt ítélték el öt év letöltendőre  
2018. február 21. – transindex.ro 

A bukaresti táblabíróság február 13-án 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte távollétében 

Markó Attila volt romániai kisebbségügyi államtitkárt. A volt politikus Facebook-

bejegyzésében úgy reagált az ítéletre, hogy azt nem a bíróságon, hanem valahol máshol 

hozták ellene. A Transindex megkeresésére Markó Attila elmondta, elfogadhatatlannak tartja, 

hogy ebben az ügyben 4 év börtönre ítélték, amelyhez hozzáadtak 1 év büntetést a Mikó-ügy 

kapcsán született ítéletből. 

 

Közvitára bocsátották Székelyföld autonómiastatútumát 
2018. február 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A törvénytervezetet a képviselőház honlapján március 6-ig lehet tanulmányozni és 

véleményezni. A kormánynak és a törvényhozói tanácsnak február 26-ig van ideje 

véleményezni az autonómia statútumot. A közvitát követően a képviselőház szakbizottságai 

tárgyalnak a tervezetről és remények szerint még a tavaszi ülésszak folyamán a plénumbeli 

vitára is sor kerül – mondta el a kezdeményező Kulcsár Terza József. Kulcsár Terza József 

abban bízik, hogy az autonómiastatútum kapcsán „normális hangvételű” vitát lehet majd 

folytatni a képviselőház szakbizottságaiban. Hozzátette: a cél az, hogy kialakuljon egy 

párbeszéd és el tudják magyarázni, hogy az autonómia nem jelent határmódosítást. A 

háromszéki politikus szerint a törvénytervezetet nem tudják „elfektetni” a bukaresti 

parlametben, hiszen ez kétházas jogszabály, ezért ha 45 nap alatt nem kerül sor a parlamenti 

vitára, akkor hallgatólagosan elfogadottnak tekinthető. 

 

 

Székelyföld is bemutatkozik a hétvégén a Romexpón 
2018. február 21. – maszol.ro 

Idén is közös standdal népszerűsítik Székelyföldet Hargita, Kovászna és Maros megye 

turisztikai egyesületei a február 22–25. között megszervezett bukaresti nemzetközi turisztikai 
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vásáron. A három megye egységes arculattal, ugyanakkor térségükre jellemző turisztikai 

ajánlatokkal teszi teljessé a székelyföldi idegenforgalmi kínálatot – közölte Hargita Megye 

Tanácsa. Az intézmény által létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás többnyelvű 

szóróanyagokkal és turisztikai ajánlatokkal lesz jelen, így próbálják a megyébe csábítani a 

román fővárosból a turistákat. 

 

Szalagajándék az anyaországból 
2018. február 21. – Bihari Napló 

Szerdán a nagyváradi RMDSZ-székházban járt két fideszes politikus, Muraközi István 

berettyóújfalui polgármester és Vitányi István országgyűlési képviselő. Nemzetiszínű 

szalagokat hoztak. 

 

Szorosabbra fűzné az együttműködést Gyergyószékkel Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa 
2018. február 21. – szekelyhon.ro 

Tóth László decemberben foglalta el Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetői 

tisztségét. Hivatalos minőségben most először járt Gyergyószentmiklóson. A szerdai látogatás 

során együttműködési lehetőségekről egyeztetett. Számba vették, hogy Magyarország a 

csíkszeredai főkonzulátuson keresztül mindeddig milyen szerepet vállalt Gyergyószentmiklós 

és a térség életében, és azokat a lehetőségeket is, hogy miként bővíthetnék, erősíthetnék az 

eddigi együttműködéseket – mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere az új 

főkonzullal való megbeszélésük lényegét. 

 

Messze még a győzelem a marosvásárhelyi kétnyelvűségért folytatott 
küzdelemben 
2018. február 21. – szekelyhon.ro 

Március hatodikán lesz az első tárgyalás abban a perben, amelyben a prefektúra az RMDSZ 

kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozó városi tanácsi határozatának érvénytelenítését kérte. A 

megszavazott határozatot a bíróságon a polgármesteri hivatal jogásza, ügyvédje védi. A városi 

költségvetésbe belefoglalták a táblák megrendelésére és kihelyezésére szükséges pénzt, de úgy 

tűnik erre idén sem kerülhet sor. 

 

Lelakatolták a többnyelvűséget a Musai-Muszáj kolozsvári flashmobján 
2018. február 21. – Krónika, maszol.ro 

Körülbelül harmincan vonultak a szerdai flashmob keretében Kolozsvár főteréről a 

polgármesteri hivatalhoz, ahol többnyelvű helységnévtáblával felszerelt kerékpárral hívták fel 

a figyelmet az egy évvel ezelőtt meghozott ítélet hiányos végrehajtására. A Musai–Muszáj 

mozgalom az ügyben a prefektúrához fordult. 

 

Regisztrációra buzdít az EMNT-EMNP Gyergyóban is 
2018. február 21. – szekelyhon.ro 
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http://www.erdon.ro/szalagajandek-az-anyaorszagbol/3774095
https://szekelyhon.ro/aktualis/szorosabbra-fuzne-az-egyuttmukodest-gyergyoszekkel-magyarorszag-csikszeredai-fokonzulatusa
https://szekelyhon.ro/aktualis/szorosabbra-fuzne-az-egyuttmukodest-gyergyoszekkel-magyarorszag-csikszeredai-fokonzulatusa
https://szekelyhon.ro/aktualis/messze-meg-a-gyozelem-a-marosvasarhelyi-ketnyelvusegert-folytatott-kuzdelemben
https://szekelyhon.ro/aktualis/messze-meg-a-gyozelem-a-marosvasarhelyi-ketnyelvusegert-folytatott-kuzdelemben
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A családtámogatások terén év eleje óta adódott újdonságokat és a közelgő magyarországi 

parlamenti választásokkal kapcsolatos tudnivalókat ismertették az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT), illetve az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) gyergyószéki képviselői. 

 

Ünneprontók március 15-éje 
2018. február 22. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „decemberben azt hittük, Koronkán olyasvalamire készülnek, 

ami Erdély-szerte jó példát mutathat minden egyes magyarlakta település számára a 

centenárium évében. Éppen ezért az ellentámadás nemcsak az RMDSZ-tanácsosok szégyene, 

hanem sajnos azoké is, akik manapság még képesek pozitívan gondolkodni, és hisznek a 

közéleti normalitás meghonosodásában, elterjedésében. Takács Szabolcsék mindezt 

felháborító módon hátba támadták, éppen akkor, amikor Koronka minden elismerés 

kapujában állt. Talán erre mondják azt, hogy valakik végérvényesen eljátszották a bizalmat”. 

 

Komp kötheti össze Dunaradványt és Neszmélyt 
2018. február 21. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó 

Az esztergomi székhelyű Ister-Granum European Grouping for Territorial CO-operation Ltd. 

társaság kompközlekedés kiépítését tervezi a magyarországi Neszmély és a Komáromi 

járásbeli Dunaradvány között. „Az építkezés pozitív hatással lesz a régióra. Hozzájárul az 

életkörülmények javulásához az egész területen” – tájékoztatott a befektető az előterjesztetett 

projektben. A munkálatok költségeit 1,4 millió euróra becsülik. Az építkezés a tervek szerint 

az idén kezdődik, és 2019-ben fejeződik be. 

 

Császárok "születtek" és haltak meg Brigetioban, ami a világörökség részévé 
válhat 
2018. február 21. – bumm.sk 

Magyarország, Szlovákia, Ausztria és Németország január 31-én benyújtotta pályázatát az 

UNESCO Világörökség Bizottságának, azzal a céllal, hogy a limes egy újabb szakasza váljon a 

világörökség részévé. A Duna mintegy 1500 kilométeres szakaszán 98 helyszín található, ezek 

közül 65 magyarországi egy pedig komáromi. A brigetioi érdekességekről a Klapka György 

Múzeum igazgatónőjét, Számadó Emesét kérdezték. 

 

Magyar sarkot adtak át Kassán 
2018. február 21. – Felvidék Ma 

A kassai régió magyar óvodáinak képviselői február 20-án vehették át a Magyar Kormány 

ajándékcsomagjait a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének közreműködésével 

a MaJel Rovás Központ épületében. A Magyar Kormány 2016 decemberében döntött arról, 

hogy 17,1 milliárd forintos összeggel támogatja Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programjának első ütemét, melynek keretében első láncszemként a külhoni magyar óvodákat 
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erősítik meg. A program szakmai részének keretében partnerként a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége működik közre.  

 

Új természetismeret könyv a láthatáron 
2018. február 21. – Felvidék Ma 

Az oktatásügyi minisztérium idei költségvetésében körülbelül 10,5 millió eurót különítettek el 

tankönyvekre. A 2018/2019-es tanévben az alapiskolák harmadikos tanulói már új 

természetismeret könyvből fognak tanulni, nemcsak a szlovák, hanem a magyar 

alapiskolákban is. A könyvek kiszállítása az iskolákra a napokban kezdődik. 

 

A magyar széppróza napját ünnepelték Pozsonyban 
2018. február 21. – Felvidék Ma 

A magyar széppróza napja alkalmából Grendel Lajos Bukott angyalok című könyvének 

pozsonyi bemutatójával nyitotta meg kapuit a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet az új 

székházában. A magyar széppróza napját az idén először ünnepeljük, a Magyar Írószövetség 

ugyanis tavaly év végén kezdeményezte, hogy – amint április 11-ét, József Attila 

születésnapját a magyar költészet napjaként ünnepeljük, a magyar dráma napja pedig 

szeptember 21-e, Az ember tragédiája ősbemutatójának dátuma – ezentúl minden évben 

Kárpát-medence szerte Jókai Mór születésnapján, február 18-án rendezzék meg a magyar 

széppróza ünnepét. 

 

Csáky: Korrekciót kezdeményeznek a DG Regio képviselői a szlovákiai Leader-
központokat illetően 
2018. február 21. – Felvidék Ma 

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője február 20-án  megbeszélést tartott az Európai Bizottság 

Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának (DG Regio) képviselőivel. „A megbeszélésre 

az MKP szakértőinek a felkérésére került sor, a témája pedig a Leader program szelektív 

szlovákiai hálózata volt, amelynek kialakítása diszkriminálja az ország déli részén élő 

polgárokat” – jelentette ki Csáky. 

 

Komáromban volt az első Magyar Széppróza Napja csúcspontja 
2018. február 21. – Új Szó 

Idén első alkalommal ünnepeljük a magyar széppróza napját, a Magyar Írószövetség döntése 

alapján február 18-án, Jókai Mór születésnapján. A szakmai előadásokat, kiállítás megnyitót, 

a Jókai-díj átadását, koszorúzást és kultúrműsort magában foglaló nyitórendezvény vasárnap 

délután zajlott Komáromban, de az elkövetkező napokban számtalan helyen rendeznek író-

olvasó találkozókat és egyéb eseményeket szerte a Kárpát-medencében. 

 

Érsek szerint nem fogják tömegesen cserélni a helységnévtáblákat 
2018. február 21. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó 
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Érsek Árpád közlekedési miniszter szerint nem kell tartani a kétnyelvű táblák cseréjétől a 

településeken. „Azokat nem fogják most tömegesen kicserélni. Ha sérült, átfestették vagy 

rossz állapotban van, akkor kicserélik a táblát, s olyat tesznek oda, amely a rendelet szerint 

oda illő” – mondta a tárcavezető. A közlekedési miniszter a szerdai kormányülés előtt így 

reagált az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alelnökeinek, 

Juraj Blanárnak és Anton Hrnkonak a bírálatára, akik szerint az új táblák feleslegesek. 

 

Kortárs vajdasági magyar festők kiállítása nyílt Szabadkán 
2018. február 21. - Pannon RTV 

Vajdasági Magyar Festészet 2017 címmel nyílt tárlat kedd este Szabadkán. A Szabadegyetem 

aulájában több mint 30 vajdasági képzőművész mutatja be alkotását. Sajátos tájképként 

jellemzi műveit Pesti Emma fiatal festőművész. Alkotásain geometriai elemek hangsúlyos 

ecsetvonásokkal keverednek. Állandó visszatérő motívum a türkiz. Pesti Emma, 

képzőművész: „Egy éve kezdődött ez a szerelem, a türkizzel és valahogy úgy éreztem, az első 

ilyen türkiz hold vagy nap alkalmazásakor, hogy ez ide nagyon kellett, most van kész a kép. 

Azóta nagyon sokszor visszatér nekem ez a szín.” 

 

Topolyára látogatott a Szerbiai Labdarúgó Szövetség vezetősége 
2018. február 21. - Pannon RTV 

Slaviša Kokeza, a szövetség elnöke megismerkedett a településen épülő labdarúgó akadémia 

részleteivel, illetve a klub jövőbeni terveivel. Kokeza elmondta, Topolyán komoly munka 

folyik, amelyből többek között a Szerbiai Labdarúgó Szövetség is profitálhat, ennek 

érdekében pedig a szövetség a lehetőségeitől függően támogatni fogja a projektet. Kokeza 

bízik benne, hogy az idén augusztusban elkészülő akadémiáról több válogatott szintű játékos 

is kikerül majd. 

 

A vidékfejlesztési lehetőségekkel ismerkedtek az adai termelők 
2018. február 21. - Pannon RTV 

A vidékfejlesztés fontosságával, valamint az európai uniós mezőgazdasági stratégiákkal 

ismerkedhettek az Ada községi termelők tegnap este. A fórumot a helyi Pro Communitas Civil 

Szervezet és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége Ada községi falugazdász irodája 

szervezte. Nemcsak Szerbia, de Magyarország és Európa is a vidék elnéptelenedésével küzd - 

hangsúlyozta Mezei Dávid. 

 

Rengetegen vettek részt a Magyarkanizsai Egészségház akciójában 
2018. február 21. - Pannon RTV 

Minden várakozást felülmúlt a Magyarkanizsai Egészségház keddi akciója, amikor a 

betegségek megelőzése és korai felfedezése érdekében ingyenes ultrahangos vizsgálatot 

hirdettek meg. A vizsgálatokon bárki részt vehetett, függetlenül attól, van-e az illetőnek 

egészségügyi biztosítása vagy nincs. Az ingyenes akcióra nem kevesebb, mint 165 polgár 
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jelentkezett, a község szinte minden településéről. A havazás ellenére az oromhegyesi Vajda 

Petronella is úgy gondolta, hogy részt kell vennie az akcióban. Vajda Petronella, Oromhegyes:  

„Nagyon fontosnak tartom a megelőzést, hogy mindenki részt vegyen ezen, én is azért vagyok 

itt, mert szeretném megelőzni a problémákat.” 

 

A szolidaritás jegyében 
2018. február 22. – Magyar Szó 

A Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok – egyebek mellett a Vajdasági 

Magyar Szövetség – nőszervezetei közös nyilatkozatban emelték fel hangjukat az ukrajnai 

oktatási törvény ellen, amelynek 7. cikkelyét nemcsak Magyarország, hanem a Velencei 

Bizottság is megvitatta, pontosabban, megállapította, hogy joggal bírálják Ukrajna 

szomszédjai a szeptemberben elfogadott új ukrán oktatási törvényt, amely csak az általános 

iskola első négy osztályában engedélyezi a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatását. 

 

Kárpátaljai kormányzó: két lengyel állampolgár próbálta felgyújtani a KMKSZ 
központi irodáját 
2018. február 21. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, Webrádió, karpatalja.ma  

A Falangi lengyel radikális szélsőjobboldali szervezet két tagja próbálta felgyújtani a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházát február 4-én - közölte 

szerdán Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója. A megyevezető Moskal.in.ua hivatalos 

honlapján közzétett bejegyzésében azt írta, az ukrán hatóságok azonosították azt a két 

személyt, akik február 4-én hajnalban Ungváron megkísérelték felgyújtani a KMKSZ központi 

irodáját.  

 

Diplomaosztó ünnepség az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
2018. február 21. – Kárpátalja 

A Gaudeamus igiturt énekelve búcsúztak az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar 

Oktatási-Tudományos Intézetének (UMOTI) végzős diákjai. A tizedik éve működő kar két 

szakának diplomaosztójára kedden, február 20-án került sor az egyetem Zanykovecka utcai 

épületének nagytermében. Nappali és levelező tagozatos magyar nyelv és irodalom, illetve 

történelem szakos végzősök vehették át a magiszteri diplomájukat.  

 

A CDI teljes jogú tagja lett a „KMKSZ” – UMP 
2018. február 21. – Kárpátalja 

A Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) szerint a keresztény kultúra érték, ezért meg 

kell őrizni – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kereszténydemokrata 

irányultságú centrumpártokat tömörítő CDI budapesti konferenciájának keretében tartott 

sajtótájékoztatón, múlt pénteken. A konferencián az internacionálé teljes jogú tagjává 

választották a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Pártot. 
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Megnyílt a RIT téli tárlata a Rákóczi-főiskolán 
2018. február 21. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tagjainak 

munkáiból nyílt kiállítás Beregszászban. A RIT 2017-es évösszegző tárlatát február 20-án 

nyitották meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross Arnold 

kiállítótermében. A vendégeket Kulin Ágnes, a RIT elnöke köszöntötte. 

 

Folytatódnak a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben 
2018. február 21. – Kárpátalja 

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

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

aktuális célokat. 

 

Kijev konzultációt mímel oktatásügyben 
2018. február 22. – Szőlősi Hunor – Figyelő 

Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter időhúzással és az általános középfokú oktatásról 

szóló törvénytervezet nyelvi cikkelyére vonatkozó egyeztetés megtagadásával vádolta meg a 

kárpátaljai magyar szervezetek képviselőit a február 14-o kormányülésen, amiért elnapolták 

az ugyanarra a napra kitűzött megbeszélést a szaktárca képviselőivel. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. február 22-i számában olvasható) 

 

Ukrajna nem enged az ukránosításból 
2018. február 22. – Jeszenszky Géza – Heti Válasz 

Magyarországon minden politikai erő egyetért abban, hogy az ukrán iskolatörvény ellentétes 

az európai normákkal és az eddig példás magyar-ukrán viszonnyal. A magyar kormány 

válasza: mindaddig blokkolni Ukrajna közeledését az EU-hooz és a NATO-hoz, amíg nem 

változtatják meg a törvényt úgy, hogy azt a magyar kisebbség is kielégítőnek találja jövője 

biztosításához. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2018. február 22-i számában olvasható) 

 

Elsősorban a magyar anyanyelvű diákokat várják, de óriási szükség van a 
nyitásra 
2018. február 21. – nepujsag.net 

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 

sikeres nyílt napokról számolnak be, hiszen a szlovéniai diákok mellett Magyarországról és 

Horvátországról is érdeklődtek a továbbtanulás után. Rudaš Jutka tanszékvezető örömmel 

fogadta a nemzetiségi oktatási különtörvény elfogadását is. A Maribori Magyar Tanszék 

elsődlegesen a kisebbségi anyanyelvű diákokat várja, de – amint azt a jelenlegi helyzet is 

mutatja – óriási szükség van a nyitásra. 
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Fotókból felsejlő múlt 
2018. február 21. – nepujsag.net 

A göntérházi fotókiállítás a hétvégén a hetési faluhoz köthető hagyományokat, a személyeket 

vagy csak egyszerűen a helyszíneket és az emberélet fordulóihoz köthető emlékképeket 

mutatta be. A kis falu múltból átöröklött, ritkaságszámba menő hagyományai (mint amilyen a 

Gergely-járás) is megelevenedtek a faluban összegyűjtött képeken, de Göntérháza társadalmi 

és kulturális életét (ünnepségek, színjátszók, citerások, mulatók), a kalákában végzett paraszti 

munka vígságait (cséplés) és más rendezvények hangulatát is visszaadták a fényképek Gál 

Tibor válogatásában-nagyításában. 

 

Petesházán készülnek az új szezonra 
2018. február 21. – nepujsag.net 

Pénteken tartotta éves közgyűlését a Petesházi Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület. 

Gömböš Géza, az egyesület elnöke szerint pénzügyileg is jó évet zárt a 32 tagot tömörítő 

egyesület, mely a működéséhez szükséges pénznek a megduplázását jelentette. Nem csak a 

rendezvények szaporodtak meg, melyekhez hasonlókat terveznek idén is, de az egylet által 

termelt, eladásokból származó források is nőttek. 

 

Újjáalakult a Magyar Népcsoporttanács 
2018. február 21. – volksgruppen.orf.at 

A héten megtartotta alakuló ülését a Magyar Népcsoporttanács. A testület az ausztriai 

magyarság érdekeit képviseli az osztrák kormány felé. A legfontosabb feladat továbbra is a 

népcsoporti támogatások reformja. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. február 21. – Kossuth Rádió 

 

Az UNESCO közgyűlésén 1999-ben nyilvánították február 21-ét az Anyanyelv 

nemzetközi napjának 

Az UNESCO közgyűlésén 1999-ben nyilvánították február 21-ét az Anyanyelv nemzetközi 

napjának. 2000-től ünnepeljük. A Földön mintegy 6000 nyelvet beszélnek, és ezeknek a fele 

veszélyben van, a kihalás fenyegeti. A délvidéki Muzslyán nem fenyegeti a magyar nyelvet 
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http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4438-fot%C3%B3kb%C3%B3l-felsejl%C5%91-m%C3%BAlt.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4454-petesh%C3%A1z%C3%A1n-k%C3%A9sz%C3%BClnek-az-%C3%BAj-szezonra.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2896820/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-02-21_18:30:00&ch=mr1
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ilyen veszély, de tény, hogy a régióban egyre nehezebb megtölteni a magyar tannyelvű 

osztályokat. A település kétnyelvű, iskolája a mai napra műsorral készült.  

 

Kárpátalján a magyar tannyelvű iskolákban nem a gyermeklétszám jelenti a 

gondot 

Kárpátalján a magyar tannyelvű iskolákban nem a gyermeklétszám jelenti a gondot. A tavaly 

ősszel elfogadott új ukrán oktatási törvény kétségessé teszi az anyanyelven való oktatást. 

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 egyik népszerű ukrán televízió műsorában. 

 

2019-ben új határátkelőhely nyílik a magyar-szerb határon 

2019-ben új határátkelőhely nyílik a magyar-szerb határon, ami elsősorban a Vajdaság 

bánsági részében élők számára jelent kaput a világra és új gazdasági lehetőségekkel kecsegtet 

- hangzott el a magyar szerb határon átnyúló együttműködési program újvidéki 

nyitórendezvényén. 

 

Európai uniós programban talált egymásra Nagykanizsa önkormányzata és a 

Hargita Megyei Önkormányzat 

Európai uniós programban talált egymásra Nagykanizsa önkormányzata és a Hargita Megyei 

Önkormányzat. A régiók közötti együtt működére alapuló turisztikai fejlesztési program 

nemzetközi partner-találkozóját most Székelyföldön, Madéfalván tartották. 

 

Egy erdélyi magyar civil térkép kialakításába kezdett a Magyar Civil Szervezetek 

Erdélyi Szövetsége 

Egy átfogó adatbázis létrehozásába, egy erdélyi magyar civil térkép kialakításába kezdett a 

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége. Bodó Barna elnök Szilágysomlyón mutatta be a 

térképen megjelenő első megyét, a Szilágyságot. A készülő adatbázis ötletéről, céljáról és 

megvalósításának tervéről a Határok nélkül munkatársa kérdezte Bodó Barnát. 

 

Gyászol a felvidéki magyarság 

Életének 87. évében elhunyt  Gyüre Lajos költő, író, irodalomtörténész, tanár, a kassai 

magyar közélet kiváló személyisége. Kassán ma délelőtt helyezték örök nyugalomra. Palcsó 

Zsóka összeállításban  részletet hallunk Gyüre Lajossal készült portréműsorból, amit T. Nagy 

Imre készített. Az elmúlt percekben a 87 éves korában elhunyt Gyüre Lajos költőre, tanárral 

emlékeztünk.  


