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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: Kárpátalja mindig számíthat ránk 
2018. február 28. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Lokál, bama.hu   

Kormányzati segítséget ajánlott Orbán Viktor miniszterelnök Brenzovics Lászlónak, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének, miután kedd hajnalban 

felgyújtották a szervezet központi irodáját Ungváron. A kormányfő a Facebook-oldalán tett 

közzé egy telefonbeszélgetést, amely a szerdai kormányülésre menet készült. Ebben egyebek 

mellett az épület és az emberek hogylétéről érdeklődik, s arról tájékoztatja a KMKSZ elnökét, 

hogy a kormányülés napirendjén szerepel a téma. Azt is kérdezi, mire van szükségük: 

pénzügyi segítségre, újjáépítésre vagy bármi másra. Orbán Viktor a beszélgetésben 

megerősíti, hogy a szervezet és az ott élő magyarok számíthatnak a magyar kormányra. 

 

Szijjártó az EBESZ főtitkárával egyeztetett 
2018. február 28. – MTI, origo.hu, Magyar Idők, kormany.hu, Magyar Hírlap   

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Thomas Gremingerrel, az Európai Biztonsági 

és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkárával egyeztetett szerdán telefonon a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházát ért támadás ügyében. A tárcavezető 

egy más témában tartott sajtótájékoztatón az MTI kérdésére elmondta: a szervezet 

főtitkárának megismételte Magyarország javaslatát, hogy ne csak Ukrajna keleti, hanem a 

nyugati részén, Kárpátalján is teremtsék meg az EBESZ speciális megfigyelő missziójának 

állandó jelenlétét. Az EBESZ feladata a konfliktusok megelőzése, márpedig drámai 

következményei lehetnek annak, ha a helyzet így marad Kárpátalján - hangsúlyozta. Szijjártó 

Péter közölte: a főtitkár megerősítette, hogy nincs jogi akadálya a magyar javaslat 

megvalósításának, így a külügyminiszter szerint az "csak politikai szándék kérdése". 

 

Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a kisebbségi 
nyelvhasználatot szabályozó nyelvtörvényt 
 2018. február 28. – MTI, hirado.hu, origo.hu, 168óra, 444.hu  

Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználati jogait kiszélesítő, 2012-ben életbe lépett nyelvtörvényt - tette közzé szerdán 

hozott döntését honlapján a testület. Az alkotmánybíróság indoklása szerint a jogszabály 

azért alkotmányellenes, mert a házszabály megsértésével fogadta el a törvényhozás. A testület 

a jogszabály tartalmát nem vizsgálta. A döntés nyomán a nyelvtörvény hatályát veszti - 

mutatott rá a sztrana.ua hírportál, hozzátéve, hogy így mostantól nincs jogszabály 

Ukrajnában, amely szabályozná a nyelvhasználatot. Az alkotmányellenessé minősített 

nyelvtörvény kibővítette a nemzeti kisebbségek addigi nyelvhasználati jogát azzal, hogy a 

kisebbségek hivatalosan is használhatják anyanyelvüket is mint regionális státusú nyelvet 

azokban a közigazgatási egységekben, amelyekben arányuk eléri a 10 százalékot. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/02/28/orban-viktor-karpatalja-mindig-szamithat-rank
http://www.origo.hu/itthon/20180228-szijjarto-az-ebesz-fotitkaraval-egyeztetett.html
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/02/28/az-ukran-alkotmanybirosag-alkotmanyellenesnek-minositette-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatot-szabalyozo-nyelvtorvenyt/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/02/28/az-ukran-alkotmanybirosag-alkotmanyellenesnek-minositette-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatot-szabalyozo-nyelvtorvenyt/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. március 1. 
2 

Vasárnapi iskolák a diaszpórában 
2018. március 1. – Figyelő  

 

Vasárnapi magyar iskolák oktatói vettek részt Budapesten a Balassi Intézet által szervezett évi 

rendes továbbképzésen. Néha nagyon nehéz körülmények között tanítanak. A pedagógusok 

alapvetően önkéntesek, van, akinek nincs is ilyen irányú végzettsége. A szabadidejüket 

feláldozva hívják össze a diaszpóra tagjait annak érdekében, hogy magyar nyelvet tanuljanak. 

Óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy szórványban élők meg tudják tartani a magyarságukat, az 

identitásukat. 

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő március 1-jei számában olvasható.) 

 

Novák Csaba Zoltán: Románia pótolja mulasztását a Csíksomlyói búcsú 
UNESCO-listára történő felterjesztését illetően!  
2018. február 28. – transindex.ro, Krónika 

Szerdán a szenátus plénuma méltatta, hogy a márciuska bekerült az UNESCO kulturális 

örökségei közé. Ennek kapcsán Novák Csaba Zoltán emlékeztette a szenátust Románia azon 

mulasztására, amely által megakadályozták a csíksomlyói pünkösdi búcsú felkerülését az 

UNESCO szellemi világörökségi listára. A Maros megyei törvényhozó beszédében külön kitért 

arra, hogy az Európa Tanács szakértői testülete által kiadott jelentésében is szerepel az, hogy 

Románia nem támogatta a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű Csíksomlyói búcsú 

UNESCO-listára történő felterjesztését. 

 

Lemondott a marosvásárhelyi önkormányzat egyik magyar képviselője 
2018. február 28. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Egészségügyi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről Györfi Júlia, a Szabad Emberek Pártja 

(POL) marosvásárhelyi önkormányzati képviselője, a román-magyar vegyes párt azonban 

bejelentette: magyar jelöltet küld helyette a testületbe. A Maros megyei Népújság napilap 

beszámolója szerint Györfi Júlia az önkormányzati testület keddi ülésén jelentette be 

lemondását. A testület több tagja is méltatta munkásságát, Makkai Gergely, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott alpolgármester pedig arra 

kérte a képviselőt, hogy folytassa az RMDSZ-ben a tevékenységét, ezt azonban Györfi Júlia 

elutasította. Dan Masca, a POL alapító elnöke az MTI-nek szerdán elmondta: ugyan ő 

következne a jelöltlistán, de úgy határoztak, hogy a távozó magyar képviselő helyére magyar 

jelöltnek kell lépnie, így Pápai László Zsolt lesz a POL új önkormányzati képviselője. 

 

Nem csak a nemzeti identitás megőrzése, hanem a másság elfogadtatása is cél  
2018. február 28. – transindex.ro 

A magyarlapádi szórványközpontban járt a transindex.ro, ahol egy képviselő szerint román 

gyerekeket nevelnek át magyarrá ételért cserébe. A valóság persze sokkal másabb, és sokkal 

szebb is.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=50799
http://itthon.transindex.ro/?hir=50799
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92951-lemondott-a-marosvasarhelyi-onkormanyzat-egyik-magyar-kepvisel-je
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27124
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Szászrégeni diákok „fogadják örökbe” a marosvécsi Kemény-kastélyt  
2018. február 28. – transindex.ro 

A 2017-es tanév a Maros megyei diákok számára újdonsággal kezdődött, ugyanis ebben az 

évben ők is részt vehetnek az Örökségünk Őrei-Fogadj örökbe egy épületet programban. A 

szászrégeni „Lucian Blaga”, Technológiai Líceum 13 diákja és két vezetőtanára a Marosvécsen 

található Kemény-kastély ismertetését tűzte ki célul. 

 

Szobrot kap az Arad arculatát meghatározó műépítész 
2018. február 28. – maszol.ro 

Az aradi képviselő-testület keddi ülésén megszavazták a Kultúrpalota lépcsőjén álló szobor 

felállításáról szóló határozattervezetet. Tavaly, születésének 145. évfordulóján döntött úgy az 

aradi önkormányzat – Bognár Levente aradi alpolgármester javaslatára –, hogy szobrot állít a 

város néhai neves építészének, Szántay Lajosnak. 

 

Benkő Erika: Nem működik a gyakorlatban a kórházakban magyarul törvény 
2018. február 28. – maszol.ro 

Hiába hirdették ki, nem működik a gyakorlatban a kórházakban magyarul törvény – mutatott 

rá parlamenti felszólalásában Benkő Erika sepsiszentgyörgyi RMDSZ képviselő szerdán. A 

képviselő ismertette azoknak a kézdivásárhelyi kosaras kislányoknak az ügyét, akiket az edző 

beszámolója szerint megaláztak a temesvári megyei kórházban. Benkő Erika leszögezte: az 

anyanyelvhez való jog nemzetközileg elismert jogosultság, 2018-ban Romániában azonban 

még mindig gondot okoz a kisebbségek számára, hogy hivatalos helyzetekben, például az 

orvosnál használhassák anyanyelvüket. 

 

Magyar bölcsőde Déván 
2018. február 28. – Nyugati Jelen 

Megszavazta szerdai ülésén a helyi tanács a dévai magyar bölcsőde létesítését. A bölcsőde a 

helyi tanács és a dévai református parókia közötti partnerség keretében alakul meg, magyar 

nyelven fog működni és valamennyi olyan szülőnek szól, aki magyar nyelvű gondozást óhajt 

gyermeke(i) számára, vallási felekezettől és nemzetiségtől függetlenül. A magyar bölcsődének 

a dévai református egyház tulajdonában lévő, korszerűen felújított ingatlan biztosít helyszínt, 

a dévai önkormányzatnak alárendelt bölcsőde pedig magyar tagozatot létesít, amely az 

említett ingatlanban fog működni. A bölcsőde szakszemélyzetének bérezését, illetve az épület 

folyó költségeit az önkormányzat állja. 

 

Három gömöri vállalkozás is sikeresen pályázott 
2018.02.28. – hirek.sk 

Három gömöri vállalkozás is sikeresen pályázott a külhoni magyar fiatal vállalkozók, illetve a 

külhoni magyar családi vállalkozások támogatására kiírt pályázaton.  Fe
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http://multikult.transindex.ro/?hir=10621
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/92969-szobrot-kap-az-arad-arculatat-meghatarozo-m-epitesz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92974-benk-erika-nem-m-kodik-a-gyakorlatban-a-korhazakban-magyarul-torveny
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyar_bolcsode_devan.php
http://www.hirek.sk/itthon/20180228114614/Harom-gomori-vallalkozas-is-sikeresen-palyazott.html
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Az idén 11. alkalommal adják át a Jedlik Ányos-díjat Szímőn 
2018.02.28. – hirek.sk 

Április 15-ig várja Szímő község önkormányzata és a Jedlik Kuratórium a javaslatokat a 

Jedlik Ányos-díjra, amelyet idén 11. alkalommal adnak át. A díjat azoknak a szlovákiai 

magyar szakembereknek ítélik oda, akik a természet- és a társadalomtudományok terén 

kiemelkedő teljesítményt értek el. A díjra valamennyi szlovákiai magyar tudományos és 

kulturális intézmény, szervezet tehet javaslatot, a döntést a kuratórium hozza meg. 

 

A Szent Korona mindig is összetartotta a magyarságot, összefogásra van 
szükség 
2018.02.28. – hirek.sk 

Negyven éve tért haza a Szent Korona! címmel február 27-én az Egy Jobb Komáromért 

Polgári Társulás által szervezett Komáromi Polgári Esték című rendezvénysorozat keretében 

került sor a magyarországi dr. Bene Gábor jogász és Zetényi-Csukás Ferenc író vetítéssel 

színesített előadására a helyi Viking vendéglőben. 

 

Újra virágkorát éli a kisüzemi sörkészítés 
2018.02.28. – Új Szó 

Jobbnál jobb italkülönlegességek kerülnek ki a kisüzemi és néhány családi sörfőzdéből. 

Fokozatosan a fogadókban is megjelennek a sörkülönlegességek. Kovács László, a Szlovákiai 

Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének alelnöke elmondta, az elmúlt évszázadban annyira 

elterjedt a nagyüzemi sörgyártás, hogy a kisebb sörfőzdék szinte mind megszűntek. „A kisebb 

sörfőzdék most újra teret kaptak. Nehéz megmondani, melyik sör a jobb, de a kisüzemekben 

precízebb, lassúbb a gyártás” – nyilatkozta az Új Szó-nak Kovács László. 

 

Zsong az élet a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban 
2018.02.28. – Felvidék Ma 

Nyílt napokat tartottak a héten a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban. Mi is ott 

jártunk, hogy megtapasztaljuk, milyen az iskola belülről szemlélve. 

Két napon át nyitva álltak iskola kapui az alapiskolát végző diákok és szüleik számára. Az 

érdeklődőknek Kiss Ágota pályaválasztási tanácsadó tartott előadást a gimnázium 

adottságairól és a továbbtanulási lehetőségekről, eredményekről. 

 

A reformáció nemzetmegtartó ereje is jelentős 
2018.02.28. – Felvidék Ma 

A protestantizmus népszerűségét annak is köszönhette, hogy a nép nyelvén szóltak a 

prédikátoraik, a reformáció Felső-Magyarországon és Erdélyben talált táptalajra, és onnan 

terjedt el az egész Királyságban. A magyar reformáció öt századát mutatja be a Soli Deo 

Gloria elnevezésű kiállítás, amely február 27-én nyílt meg a Pozsonyi Magyar Intézetben, 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180228150311/Az-iden-11-alkalommal-adjak-at-a-Jedlik-Anyos-dijat-Szimon.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180227232640/A-Szent-Korona-mindig-is-osszetartotta-a-magyarsagot-osszefogasra-van-szukseg.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180227232640/A-Szent-Korona-mindig-is-osszetartotta-a-magyarsagot-osszefogasra-van-szukseg.html
https://ujszo.com/regio/ujra-viragkorat-eli-kisuzemi-sorkeszites
http://felvidek.ma/2018/02/zsong-az-elet-a-dunaszerdahelyi-vambery-armin-gimnaziumban/
http://felvidek.ma/2018/02/a-reformacio-nemzetmegtarto-ereje-is-jelentos/
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amely új helyen, a Stefánia út l. szám alatt várja az érdeklődőket. A kiállítás március 6-ig 

tekinthető meg. 

 

 

Befejeződött a Magyar Nemzeti Kereskedőház Csillagtúrája 
2018. február 28. – MTI  

 Befejeződött a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Kárpát-medencei Csillagtúrája, 

amelynek keretében az elmúlt két hónapban hét helyszínen közel 300 vállalkozással 

értékelték az eddigi közös munkát, miközben újabb versenyképes magyar vállalkozásokat 

kutattak fel - mondta Oláh Zsanett, az MNKH vezérigazgatója szerdán Szabadkán, a 

Csillagtúra zárórendezvényén. Oláh Zsanett kiemelte, hogy az MNKH összesen 22 

külképviseleti irodát működtet a szomszédos országok magyarlakta területein, illetve 

Lengyelországban. Az irodahálózat mintegy 5,5 milliárd forint értékű üzletkötésben 

működött közre, mintegy 3000 magyar érdekeltségű vállalkozással alakított ki napi szintű 

együttműködést. A vezérigazgató megjegyezte, hogy 2017-ben meghatszorozták a sikeres 

ügyletek értékét, ami azt jelenti, hogy akár a határon túli magyar vállalkozások, akár a 

magyarországi vállalkozások számára egyre több üzleti lehetőséget, egyre nagyobb piacot 

tudnak biztosítani. 

 

Szabadkán zárult a kárpát-medencei Csillagtúra 

2018. február 28. – VajdaságMA 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) megsokszorozta sikeres üzleteinek számát, tudtuk 

meg ma a kárpát-medencei Csillagtúra szabadkai, s egyben utolsó állomásán. Az MNKH 

Csillagtúrájának a célja az volt, hogy azzal a közel háromezer határon túli magyar vállalkozás, 

amelyekkel kapcsolatba kerültünk, találkozzunk, s felmérjük, hogyan tudnánk hatékonyabbá 

tenni a közös munkát – fogalmazott Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

vezérigazgatója. 

 

Zenta: Megnyílt a Logiscool élményalapú programozóiskola 

2018. február 28. – VajdaságMA 

Ünnepélyes keretek között nyílt meg ma este Zentán a Logiscool élményalapú 

programozóiskola, amelynek létrejöttét Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága és a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. A megnyitóünnepségen jelen volt mások mellett 

Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Stratégiai Tervező és Tájékoztatási 

Főosztályának vezetője, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Vicsek Annamária, az 

Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Nyilas 

Mihály, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi–Nemzeti 

Közösségi Titkárság titkára, a tartományi kormány alelnöke, Perpauer Attila, a Magyar 

Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke és a zentai Községi Tanács oktatással és 

művelődéssel megbízott tagja, Pék Zoltán köztársasági parlamenti képviselő, Kormányos 
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http://webradio.hu/hirek/gazdasag/befejezodott_a_magyar_nemzeti_kereskedohaz_csillagturaja
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22209/Szabadkan-zarult-a-karpat-medencei-Csillagtura.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22210/Zenta-Megnyilt-a-Logiscool-elmenyalapu-programozoiskola.html
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László tartományi parlamenti képviselő, valamint Breuer Anita és Csitári Gyula, a Logiscool 

programozóiskola két alapítója is. 

 

A szerbiai ukrán nagykövet válasza a VMDP-nek 

2018.február28. – MagyarSzó 

Válaszolt Olekszandr Alekszandrovics, a szerbiai ukrán nagykövet a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt (VMDP) levelére, amelyben a párt elnöke, Csorba Béla aggodalmát fejezte ki 

a KMKSZ ungvári központját ért támadás és az Ukrajnában mindinkább elharapódzó 

kisebbségellenesség miatt. Az ukrán nagykövet megköszönte a levelet, a folytatásban pedig 

arról tájékoztatta a VMDP-t, hogy az ukrán külügyminisztérium élesen elítélte a KMKSZ 

ungvári központjának a felgyújtását. 

 

Jogainkról van szó 

2018. február 28. – MagyarSzó 

A Kárpát-medencében élő magyarság helyzetét is nagyban javítaná az őshonos európai 

nemzeti kisebbségi közösségek jogaival foglalkozó Minority Safepack Initiative – Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés. Az európai kisebbségi politikusok többsége egyetért 

abban, hogy sorsdöntő kezdeményezésről van szó, mely az EU jogrendjében kívánja 

megszilárdítani a kisebbségi jogvédelmet, mégpedig az uniós tagállamok számára kötelező 

erejű kisebbségvédelmi rendszerben gondolkodva. 

 

 

Közlekedj okosan interaktív tanmese a nagyszőlősi óvodában is 
2018. február 28. – karpatalja.ma 

– Az Ungvári Főkonzulátus már 2017-ben megkezdett egy közlekedésbiztonsági 

akciósorozatot Kárpátalján – tudtuk meg Buhajla József főkonzultól. – Láthatósági 

mellényeket osztottunk ki a Nemzeti Rendőrség, valamint iskolások számára, hiszen az itteni 

közlekedési morál és az utak állapota is katasztrofális. Rendkívül sok a baleset, számos helyen 

nincs közvilágítás, a gyalogosok és kerékpárosok nagy részén nincs láthatósági mellény és 

nincsenek kivilágítva. 

 

Vezetői hétvége és közgyűlés a kárpátaljai magyar cserkészeknél 
2018. február 28. – karpatalja.ma 

Rendhagyó csapatépítő, alkotó, értékelő és motiváló hétvégét tartott a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség Karácsfalván február 23-25. között, a 18 év feletti cserkészei és vezetői 

részére. A hétvége programját közgyűléssel zárták. Az alkalom kiemelt célja volt az elmúlt 

időszak értékelése, illetve a jövő tervezése. A szervezők fontosnak tartották a fiatalok 

bevonását a vezetői munkába, illetve ezzel párhuzamosan a megfáradt vezetők motiválását. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3615/kozelet_politika/179375/A-szerbiai-ukr%C3%A1n-nagyk%C3%B6vet-v%C3%A1lasza-a-VMDP-nek.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3615/kozelet/179370/Jogainkr%C3%B3l-van-sz%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3615/kozelet/179370/Jogainkr%C3%B3l-van-sz%C3%B3.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kozlekedj-okosan-interaktiv-tanmese-a-nagyszolosi-ovodaban-is/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/vezetoi-hetvege-es-kozgyules-a-karpataljai-magyar-cserkeszeknel/
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20 millió hrivnya sorsáról döntöttek 
2018. február 28. – karpatalja.ma 

Február 23-án a Beregszászi Járási Tanács 8. ülésszakának tizenötödik plenáris ülésén 

harminc kérdésről szavazott a jelen lévő 26 járási képviselő. A költségvetés módosítása során 

mintegy 20 millió hrivnya költségvetési forrás odaítéléséről döntöttek, jelentős összegeket 

fordítanak oktatási, kulturális és egészségügyi közintézmények felújítására, valamint rossz 

állapotban lévő útszakaszok felújítási tervdokumentációjának elkészítésére. Változni fog az 

iskolai étkeztetés rendje is szeptembertől. A járási tanács képviselői meghallgatták a 

Beregszászi Városi Ügyészség és a Beregszászi Járási Polícia vezetőinek a beszámolóját. 

 

Folytatódnak a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben 
2018. február 28. – Kárpátalja 

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

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

aktuális célokat. 

 

 

Új tér Lendva központjában, parkolóházak, gyalogutak 
2018. február 28. – nepujsag.net 

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2025 cím megpályázásával Lendva olyan célt tűzött ki 

maga elé, melynek megvalósítása érdekében a kulturális tevékenység mellett meg kívánja 

változtatni a város arculatát is. A 2017–2025 közötti községi kulturális program beruházási 

terve a városban – a pályázatoktól függően – több tér kialakítását, az áruház átalakítását, 

parkolóház építését és sok más építészeti beavatkozást tartalmaz. 

 

Csekély emelkedés a tanulólétszámban a kétnyelvű iskolákban 
2018. február 28. – nepujsag.net 

Február 26-án lezárultak a beiratkozások az első osztályba a 2018/19-es tanévre. A 

muravidéki kétnyelvű általános iskolákban az elsősök létszáma az utóbbi évekéhez hasonló, 

szám szerint 87, de szinte mindegyik iskolában számítanak még néhány utólagos 

beiratkozásra a következő hetekben. A legnagyobb kétnyelvű iskolába, az 1. Számú Lendvai 

KÁI-ba a 2018/19-es tanévre 65 tanulót írattak be a szülők, ebből a gyertyánosi tagiskolába 

10 kisdiákot. 

 

Pozitív 2017-es év, számos kihívás 2018-ban 
2018. február 28. – nepujsag.net 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) pozitívan zárta a 2017-es évet: az intézet 

tanácsa hétfői rendkívüli ülésén rövid vita után egyhangúlag elfogadta az elmúlt év tartalmi 

és pénzügyi beszámolóját, élénkebb vita alakult ki azonban az színházi tevékenység, valamint 

a Bánffy Kávézó és Könyvesbolt működtetése kapcsán.  
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http://karpataljalap.net/?q=2018/02/28/20-millio-hrivnya-sorsarol-dontottek
file:///C:/Users/TothGabri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JZL6B7RU/Folytatódnak%20a%20Kárpátaljai%20Magyar%20Kulturális%20Szövetség%20(KMKSZ)%20alapszervezeti%20közgyűlései,%20amelyeken%20összegzik%20az%20elmúlt%20ciklusban%20elvégzett%20munkát,%20és%20megfogalmazzák%20az%20újabb,%20aktuális%20célokat.
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4487-%C3%BAj-t%C3%A9r-lendva-k%C3%B6zpontj%C3%A1ban,-parkol%C3%B3h%C3%A1zak,-gyalogutak.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4491-csek%C3%A9ly-emelked%C3%A9s-a-tanul%C3%B3l%C3%A9tsz%C3%A1mban-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-iskol%C3%A1kban.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4488-pozit%C3%ADv-2017-es-%C3%A9v,-sz%C3%A1mos-kih%C3%ADv%C3%A1s-2018-ban.html
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A közvetlen finanszírozásról döntsön az új tanács! 
2018. február 28. – nepujsag.net 

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa pénteki ülésén 

elfogadta az egyesületi beszámolókat, határozott egy új testvértelepülési kapcsolat 

felvételéről, megnyílik a tájház Szentlászlón és felmerült a közvetlen finanszírozás is. A 2017-

es támogatások felhasználásáról beérkezett egyesületi beszámolók tárgyalásánál Vugrinec 

Zsuzsa elnök elmondta, hogy a község magyarlakta településein működő mind a tizenegy 

egyesület maradéktalan beszámolót küldött el, némely egyesületek képekkel is kiegészítették 

a tartalmi elemeket. 

 

Megvalósították a programokat, elfogadták a zárszámadást 
2018. február 28. – nepujsag.net 

A Hodos községi magyar önkormányzat 27., február 22-én megtartott ülésén a tagok 

megtárgyalták és elfogadták a 2017-es zárszámadást. Az ülésen megvitatták a nemzeti ünnep 

alkalmából rendezendő ünnepséget is, amelyet március 10-én szerveznek a művelődési 

házban. Az ülésen a tanács megtárgyalta az elmúlt évi számvitelt, amelyet a felügyelőbizottság 

is áttekintett. 

 

Határmenti üzleti vásár Sopronban 
2018. február 28. – volksgruppen.orf.at 

„Regio Sourcing Sopron 2018” címmel határon átnyúló üzleti vásárt szervez március 21-22-én 

a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara. A vásárra 70 osztrák és magyar kiállítót várnak a 

gazdasági élet minden területéről. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. február 28. – Kossuth Rádió 

 

Az Európa Tanács nyilvánosságra hozta a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezmény tanácsadó bizottságának Romániáról szóló jelentését 

Az Európa Tanács nyilvánosságra hozta a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezmény tanácsadó bizottságának Romániáról szóló jelentését. A dokumentum több 
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/4489-a-k%C3%B6zvetlen-finansz%C3%ADroz%C3%A1sr%C3%B3l-d%C3%B6nts%C3%B6n-az-%C3%BAj-tan%C3%A1cs.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4490-megval%C3%B3s%C3%ADtott%C3%A1k-a-programokat,-elfogadt%C3%A1k-a-z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1st.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2898261/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-02-28_18:30:00&ch=mr1
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fontos kisebbségvédelmi kérdésben elmarasztalja Romániát és számos olyan a romániai 

magyar közösséget érintő jogsértést is bemutat, amelyek az erdélyi magyar civilszervezet által 

készült árnyékjelentésekben szerepeltek. A Civil Elkötelezettség Mozgalom, a CEMO is 

jelentős szerepet vállalt az ügyben. 

 

A három nyugat-szlovákiai megye, Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye 

magyar alelnökei tartottak szakmai megbeszélést kedden 

A három nyugat-szlovákiai megye, Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye magyar alelnökei 

tartottak szakmai megbeszélést kedden.A kezdeményező, Berényi József Nagyszombat 

megyei alelnök azt szeretné, ha a három megye a jövőben szorosabban is együttműködne, és 

ki más is mozdíthatná elő a kooperációt, ha nem a magyar alelnökök. 

 

Szabadkán tegnap megalakult a Vajdasági Fiatal Vállalkozók egyesülete. 

Szabadkán tegnap megalakult a Vajdasági Fiatal Vállalkozók egyesülete. Összefogással, 

mentorprogramokkal sikeresebbé szeretnék tenni a vállalkozásokat, azok piacra jutását. Jelen 

volt az alakuló ülésen az anyaországi és a szlovákiai testvérszervezet is, tehát nemzetközi 

együttműködésre is lehetőségük lesz az egyesület tagjainak. Elsőként Méhes Bélát, a 

Vajdasági Fiatal Vállalkozók alapító elnökét kérdezi a Határok nélkül riportere. 

 

A kárpátaljai szórványvidékeken egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása 

A kárpátaljai szórványvidékeken egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása, a legnagyobb 

gondot a tanárhiány jelenti, hangzott el a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által 

szervezett szórványvidéken oktató beregszászi tanárok konferenciáján. A Határok nélkül 

riproterének mikrofonja előtt elsőként Takács Máriát, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség szórványprogram-felelősét halljuk. 

 

Száz évig feküdt darabjaiban egy mocsárban Csík vármegye címere 

Száz évig feküdt darabjaiban egy mocsárban Csík vármegye címere, amelyet az 1888-ban 

épült és 1912-ben bővített vármegyeház, a mai Városháza homlokzatáról távolítottak el. A 

címert restaurálták és a Csíki Székely Múzeumban helyezték el. A Határok nélkül munkatársa 

a múzeum igazgatóját, Gyarmati Zsoltot kérdezte. 

 

Magyarkanizsán a női labdarúgó klub 8 éve alakult meg 

Habár a labdarúgás sokak szerint a férfiúk sportja, nagyon sok lány is szereti rúgni a bőrt, és 

nemegyszer eredményesebben a fiúknál. Ez a helyzet Magyarkanizsán is, ahol a női labdarúgó 
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klub 8 éve alakult meg, s olyan rohamléptekkel fejlődött a csapat, hogy az idén már akár a 

szerbiai szuperligába is bejuthatnak. 

 


