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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Szijjártó: Az ukrán kormánynak további lépéseket kell tennie 
2018. május 17. – hirado.hu, karpatalja.ma 

Részben visszavonulót fújt az ukrán elnök, ugyanis mégsem fosztják meg ukrán 

állampolgárságuktól azokat a kettős állampolgárokat, akik részt vesznek más ország 

választásán, vagy külföldi útlevelet használnak. A tervezett szigorítás természetesen a 

kárpátaljai magyarokra is vonatkozott volna, emiatt korábban tiltakozott a helyi magyarság és 

a kormány is. Most ezt a javaslatot visszavonta Petro Porosenko, de ettől még a magyarokat 

szintén hátrányosan érintő ukrán oktatási törvény és a tervezett nyelvtörvény ügyében nincs 

megegyezés – közölte az M1 Híradója. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Ukrajnában 

folyamatosan zajlik a nemzetiségek, így a kárpátaljai magyarok jogainak csorbítása, ezért az 

ukrán kormánynak további lépéseket kell tennie, ha komolyan gondolja csatlakozási 

szándékát a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

 
A KMKSZ üdvözli, hogy az ukrán elnök visszavonta az állampolgársági törvény 
módosító indítványát 
2018. május 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Kárpátalja, Webrádió  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatban üdvözölte, hogy Petro 

Porosenko ukrán elnök szerdán visszavonta azt a törvénymódosító javaslatát, amely 

elfogadása esetén megfosztotta volna ukrán állampolgárságuktól a más országok választásain 

részt vevő vagy külföldi útlevelet használó kettős állampolgárokat. Az MTI-hez csütörtökön 

eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ üdvözli az ukrán elnök által sürgősségi eljárással 

beterjesztett állampolgársági törvénytervezet visszavonását. "A visszavont törvényjavaslat 

rendkívül hátrányosan érintett volna több millió ukrán állampolgárt, akik az elmúlt évek 

kilátástalan helyzetéből menekülve külföldre kényszerültek" - mutatott rá a magyar szervezet.         

 
Kelemen Hunor: az Erdély területén élő románok ma nyitottabbak a 
kisebbségek irányába 
2018. május 17. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Nem hiszem, hogy Románia problémái megoldódnának kizárólag gazdasági növekedéssel, 

vagy modernizálással. Jövőkép és őszinte beszéd hiányában nem lehet továbblépni, haladni 

és fejlődni – hangsúlyozta Marosvásárhelyen, a Dr. Bernády György Közművelődési 

Alapítvány centenáriumi évről szóló szemináriumán Kelemen Hunor. Az utolsó nagy cél és 

projekt, amelyben a társadalom körében többnyire egyetértés volt, az a NATO-hoz és az 

Európai Unióhoz való csatlakozás. Azóta sem létezik hosszú távú tervezés, a politikai osztály 

nem tud egy asztalhoz ülni, nem tudnak megegyezni egy autópálya nyomvonalában, de a 

román-magyar kapcsolatok rendezésére sincs terve Romániának – taglalta előadásában az 
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RMDSZ elnöke. Kifejtette: az sem igaz, hogy modellértékű a kisebbségvédelem Romániában. 

Ez csakis akkor válik igazsággá, ha maguk a kisebbségi közösségek állítják. 

 

Erdélybe érkezett a zarándokvonat – dél-amerikai fiatalok is a csíksomlyói 
búcsúba tartanak 
2018. május 17. – Krónika, maszol.ro 

Virágokkal, zászlókkal fogadták a csíksomlyói búcsúba a budapesti Nyugati pályaudvarról 

csütörtök reggel útjának indult Boldogasszony zarándokvonatot Erdély számos településén. A 

négynapos útra induló zarándokokat Budapesten Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára 

búcsúztatta, és a zarándoklat lelki vezetője, Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg.  

 

Eltávolították a történelemhamisító molinót a kolozsvári Főtérről 
2018. május 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Diszkriminatívnak és történelemhamisítónak tartja a kolozsvári polgármesteri hivatal főtéri 

óriásposzterét a Musai-Muszáj kezdeményező csoport, amely csütörtökön a molinó 

eltávolítására szólította fel a városházát. Nem sokkal később a Musai-Muszáj Facebook-

oldalán közzétettek egy videót, amely tanúsága szerint egy férfi eltávolította a Főtéren 

felállított állványzatról az óriásplakátot. 

 

Hogyan tovább az európai kisebbségpolitikában? Kerekasztal-beszélgetést 
tartottak Brüsszelben  
2018. május 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Büszke vagyok arra, amit a Minority SafePackkel sikerült elérnünk: az 1 320 000 uniós 

állampolgár támogatásának köszönhetően elmondhatjuk, hogy a kisebbségvédelmi 

kezdeményezések közül a mienknek van a legszélesebb társadalmi támogatottsága és 

legitimitása – mondta el Vincze Loránt Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A FUEN 

elnöke, közösen az RMDSZ EP-képviselőivel vett részt május 16-án, szerdán délután a 

Hogyan tovább az európai kisebbségpolitikában? címmel megtartott kerekasztal-

beszélgetésen. A Csáky Pál, az MKP EP-képviselője által kezdeményezett beszélgetést az EP 

által elfogadott, A kisebbségek védelme és hátrányos megkülönböztetésük tiltása az EU 

tagállamaiban című állásfoglalás jövőjéről szervezték. 

 

Átadták Az év családorvosa a Kárpát-medencében pályázat díjait 
2018. május 17. – Felvidék Ma 

Május 17-én, csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át Budapesten a Magyar 

Tudományos Akadémia Krúdy-termében „Az év családorvosa a Kárpát-medencében” című 

pályázat díjait. A díjazottak között volt két felvidéki orvos, dr. Hugyivár Imre köbölkúti és dr. 

Vojcek János muzslai háziorvos. Az ünnepélyes díjátadón prof. dr. Balogh Sándor, a Magyar 

Általános Orvosok Tudományos Egyesületének (MÁOTE) elnöke köszöntötte a sikeres 
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pályázókat. Ismertette a jelenlévőkkel a pályázat szándékát, annak céljait. Véleménye szerint 

rendkívül fontos, hogy színvonalas orvosi ellátásban részesüljön mindenki, hangsúlyozta 

továbbá, hogy a minőségi és színvonalas orvosi ellátás biztosítása minden orvoskollégának a 

felelőssége. 

 

Korodi Attila a Krónikának: teljesen elfogadhatatlan, ahogy a terrorizmus 
definícióját megfogalmazták 
2018. május 17. – Krónika 

Nem szavazta meg az RMDSZ szerdán a képviselőházban a terrorizmusról szóló törvény 

módosítását, mivel álláspontja szerint a szöveg nem fogalmaz pontosan, ezért felhasználható 

a magyar közösség ellen. Korodi Attila, a szövetség frakcióvezetője a Krónikának elmondta, 

teljesen elfogadhatatlanná tette a törvényt, ahogy a terrorizmus definícióját megfogalmazták, 

azt, hogy kit vádolhatnak terrorizmussal, mi az a terrorizmus. 

 

Magyarul tanítják a hivatali nyelvet: új közigazgatási képzést indít Kolozsváron a 
BBTE 
2018. május 17. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Hiánypótló céllal új szakot indít Kolozsváron a magyar tagozaton a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE): a közigazgatás szakra júliusban alapképzésen és mesterin is 

felvételit hirdetnek – jelentették be csütörtöki sajtótájékoztatójukon a magyar tagozat 

illetékesei. Az új képzés a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán 

fog működni, amelynek ez a negyedik komponense lesz a kommunikáció, az újságírás és a 

politológia szak mellett – közölte Markó Bálint rektorhelyettes. Magyar nyelvű közigazgatási 

képzést a felsőoktatási intézmény eddig is működtetett a sepsiszentgyörgyi és a 

szatmárnémeti kihelyezett tagozaton, ezzel a helyi igényeket szolgálták ki, de a kincses 

városban ez mostanáig hiánycikk volt. 

 

Már lehet jelentkezni a nyári óvodába Kolozsváron  
2018. május 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Csütörtöktől lehet jelentkezni Kolozsváron az Argumentum Nostrum Egyesület és az RMDSZ 

Kolozs megyei Nőszervezete által szervezett Anyó nyári óvodába - jelentette be Fekete Emőke, 

a nyári óvoda koordinátora csütörtöki sajtótájékoztatóján. Fekete elmondta, a tavalyi nagy 

érdeklődésre való tekintettel idén 30 százalékkal megnövelték a kapacitásukat, tehát 8 héten 

keresztül, július 2. és augusztus 24. között összesen 27 csoportot indítanak. A gyerekekre 

összesen 22 óvónő, 2 önkéntes óvónőjelölt fog vigyázni, és idén dadákat is sikerült biztosítani. 

Minden csoportba 20 gyereket fogadnak. A nyári óvoda támogatója a Bethlen Gábor Alap, 

Kolozs Megyei Tanács és Kolozsvár Polgármesteri Hivatala.  
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Cseke Attila: a PSD polgármestereinek sem érdeke a prefektusok 
megerősödése 
2018. május 17. – maszol.ro 

Mozgalmas időszak elé néz a törvényhozás, hiszen a következő hetekben fogadják el azt a 

nagyon fontos törvénycsomagot, amely az önkormányzati munkát is szabályozza: a 

közigazgatási törvénykönyv tervezetét.  Ennek kapcsán Cseke Attila szenátusi frakcióvezetőt, 

a közigazgatási törvénykönyv kidolgozásával megbízott parlamenti különbizottság RMDSZ-es 

tagját kérdezték. Főként arról érdeklődtek, hogy milyen hatásuk lehet a tervezetbe 

foglaltaknak a polgármesterek munkájára, és mit tesz az RMDSZ, ha minden ellenkezése 

ellenére mégis bővül a prefektusok hatásköre. 

 

„Azt kiabálta, hogy takarodjunk az országból, majd szembeköpött” – a tüntető 
tapasztalatai 
2018. május 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

A május 14-én elkezdett ötnapos imasorozat végső momentumát tartják pénteken este 7 

órától a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem előtt. Az eseményre a helyiek 

mellett négyszáz, Csíksomlyó felé tartó magyarországi zarándokot is várnak, köztük magas 

rangú egyházi méltóságokat.  

 

Fontos európai intézmény ülésezik hamarosan Bálványoson 
2018. május 17. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Erős hazai ellenszélben szervezik május 30. és 31. között a háromszéki Bálványoson, az 

Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, Önkormányzati 

bizottságának ülését – mutattak rá csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón a 

háromszéki elöljárók. Grüman Róbert, a Kovászna megyei tanács alelnöke, a több mint 500 

európai régió önkormányzati képviselőjét tömörítő uniós bizottság alelnöke elmondta, hogy 

tavaly októberben született a döntés, hogy Bálványoson szervezik az ET önkormányzati 

kongresszusi bizottság kihelyezett ülését, amelynek kiemelt témája a kisebbségi 

nyelvhasználat az európai helyi és regionális önkormányzatokban.  

 

Az erdélyiek vendégszeretetét csodálják a gyalogos zarándokok 
2018. május 17. – szekelyhon.ro 

Mintegy százfős zarándokcsoport indult el gyalogosan május 13-án Parajdról a Mária-út 

utolsó száz kilométerén Csíksomlyó felé. A csoport az udvarhelyszéki útvonalon halad a 

pünkösdi búcsú helyszínére. Az ötödik napon a Hármaskeresztnél Böjte Csaba ferences 

szerzetes is csatlakozott a gyaloglókhoz. 

 

Hat erdélyi műemlék épületben szervezik meg jövő héten a Nyitott kastélyok 
hetét 
2018. május 18. – Krónika 
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Az erdélyi kastélyok, történelmi épületek iránti érdeklődés felkeltése a fő célja a Piknik – 

Nyitott kastélyok hete rendezvénysorozatnak, amelynek keretében hat erdélyi nemesi lak 

nyitja meg kapuit a látogatók előtt május 24. és 27. között. „Azt szeretnénk elérni, hogy az 

erdélyi kastélyok és kastélykertek visszakerüljenek az emberek mentális térképére” – 

fogalmazott a Krónikának Mostis Gergő, a PONT csoport munkatársa, a Nyitott kastélyok 

hete szervezője. 

 

Szoboravatóval indul a Szent László Napok 
2018. május 18. – MTI, Krónika, Bihari Napló 

Gróf Rhédey Lajos szobrának várva várt avatása és számos lovas program jelenti az idén 

június 18. és 24. között a nagyváradi várban zajló Szent László Napok legnagyobb újdonságát. 

Idén is kiemelt szerepet kapnak a családbarát, hagyományőrző, valamint kulturális 

rendezvények, idén premierképpen lesznek lovas programok is. A fesztivált csúcsra járató 

hétvége sztárfellépői a Magna Cum Laude, Rúzsa Magdi és Fenyő Miklós. 

 

Közel száz állást kell felszámolni a Hargita megyei rendszerben 
2018. május 18. – Krónika 

Néhánynapos késéssel vagy két részletben kapták, kapják meg áprilisi bérüket a Hargita 

megyei oktatási rendszer alkalmazottai. Vannak azonban olyanok, akik utolsó tanügyi 

fizetésüket kapják kézhez, ugyanis megyeszerte 80-90 állást kénytelenek felszámolni az 

iskolák. 

 

A magyarok mint potenciális terroristák 
2018. május 18. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Romániában már megszokhattuk: ha egy törvény nem 

fogalmaz egyértelműen, hanem többféleképpen is lehet értelmezni, akkor az, akinek ez 

valamiért érdeke, nem fog habozni, hogy előbb-utóbb olyan értelmezést találjon, amely saját 

politikai céljait szolgálja. Ha pedig valamikor valamelyik párt, rosszabb esetben állami 

hatóság úgy dönt, hogy – például elterelendő a figyelmet az egyre aggasztóbb gazdasági 

helyzetről, az inflációról, az alacsony bérekről az elvándorlásról, vagy egyszerűen csak azért, 

mert nincs egyéb, érdemi kampányötlete – egyszer csak ezen törvény gumiparagrafusát 

megpróbálja ráhúzni bármilyen magyar követelésre, akcióra vagy megmozdulásra, máris kész 

a kézdivásárhelyi petárdás „terroristák” ügyéhez hasonló újabb műbalhé”. 

 

Ötödször rendezik meg Torockón a Duna Napot 
2018. május 17. – MTI, hirado.hu  

Koncertekkel, táncházakkal, népviselet-bemutatóval, filmklubbal, kiállítással, irodalmi 

performanszokkal, hagyományos erdélyi gasztronómiai, családi és egyéb programokkal várja 

az érdeklődőket az erdélyi Torockón június 2-án az ötödik Duna Nap. "Öt évvel ezelőtt 

vásároltunk Torockó főterén egy műemléképületet, amelyet kulturális központtá alakítottunk 

át azzal a céllal, hogy a szülőföldön maradást, a magyar identitás erősítését, a magyar nyelv, a 

magyar kultúra ápolását próbáljuk segíteni" - idézte fel a kezdeteket az MTI-nek a Duna 
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Napot szervező Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Dobos Menyhért 

elmondta: ehhez kapcsolódott az az ötlet, hogy a trianoni döntés évfordulójához, június 4-hez 

legközelebbi hétvégén egy kulturális rendezvény ünnepelje a nemzeti összetartozás napját. 

 

Kitüntették az izsai Sámson Ferencet a magyar honvédelem napján 
2018. május 17. – Ma7.sk 

A magyar honvédség létrejöttének 170. évfordulója, illetve a magyar honvédelem napja 

alkalmából főként katonai hagyományőrző és civilszervezetekben végzett tevékenységéért dr. 

Simicskó István honvédelmi miniszter kitüntetésében részesült az izsai Sámson Ferenc. A 

Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatára Tárnok István, a Felvidéki Huszár és 

Hagyományőrző Egyesület elnöke és Domin István, Izsa polgármestere terjesztette fel őt. 

 

Kitelepítések 70 – tárlatnyitó Léván 
2018. május 17. – Felvidék Ma 

Rendhagyó vándorkiállítás nyílt meg szerdán Léván, a Reviczky Társulás közösségi termében. 

Rendhagyó volt azért, mert magát a tárlatot számos megemlékezés követte. Mielőtt Wirth 

Jenő, a Reviczky Társulás elnöke egyperces néma főhajtásra kérte volna a kiállítás látogatóit, 

elmondta: „A Reviczky Társulás vezetése mély fájdalommal vette tudomásul, hogy egy olyan 

ember távozott az élők sorából, aki mindig is erős támasza volt a lévai magyar közösségnek. 

Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért Társulás igazgató asszonya személy szerint 

engem is folyamatosan támogatásáról biztosított közösségszervező munkám során, s ebben az 

épületben működik a SZAKC körzeti irodája is. Közös munkálkodásunk mindig is szép 

eredményeket hozott nemzetiségi közösségünk javára. Emlékét örökké megőrizzük.” 

 

Palócföldi csalogány, a magyar népdal ünnepe az Ipoly mentén 
2018. május 17. – Felvidék Ma 

Az ipolynyéki Balassi  Bálint Alapiskola szerdán szervezte meg a Palócföldi Csalogány 

népdalversenyt. A megmérettetésre közel ötven tanuló jelentkezett be az Ipoly menti 

intézményekből és a magyarországi testvériskolákból. „Kilenc évvel ezelőtt az akkori igazgató 

Jusztin Imre és az alsó tagozatos pedagógusok jöttek a népdalverseny kezdeményezésével. Az 

esemény célja, hogy közösen ünnepeljük a magyar népdalt, felhívva a néphagyományokra és 

a magyar kultúrára a figyelmet” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Gyurász Szilvia, a 

Balassi Bálint Alapiskola igazgatója. 

 

Az MKP elnöke az új pártsajtó előfizetésére biztat 
2018. május 17. – Körkép 

Az új pártmédiumot maga az MKP elnöke, Menyhárt József reklámozza, terjesztését pedig az 

MKP központi és járási titkárának frissen alapított cége végzi. “Engedje meg, hogy figyelmébe 

ajánljam az újonnan megjelenő MAGYAR7 című hetilapot, (…)  Segít eligazodni a világban, 

megérteni a körülöttünk zajló folyamatokat., erősíti az együvé tartozást, és megakadályozza, 
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hogy bárki saját egyéni érdekeitől vezérelve rossz irányba terelje a közösségi folyamatokat. 

(…) Szeretném Önt arra biztatni, hogy fizesse elő a MAGYAR7 című hetilapot!” Ezekkel a 

szavakkal reklámozza a Magyar Közösség Pártjának elnöke a 2018 május elején megjelent új 

hetilapot. Az MKP-hoz köthető új pártsajtó 1,5 millió eurós támogatással indult, működését a 

Pro Media Alapítványon keresztül a magyar kormány támogatta. 

 

Magyar állami kitüntetés vett át a muzslyai Varga Zoltán atya 
2018. május 17. – vajdasag.ma 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a bánáti szórványban élő fiatalok körében 

végzett sikeres közösségépítő és cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként Magyar Arany 

Érdemkeresztet adományozott Ft. Varga Zoltán atyának, muzslyai lelkésznek, szalézi 

szerzetesnek. A kitüntetést ma adta át ünnepélyes keretek között dr. Babity János főkonzul a 

szabadkai főkonzulátuson. 

 

Szijjártó: Szerbiával még idén nyissanak meg minden tárgyalási fejezetet 
2018. május 17. – Pannon RTV 

A nyugat-balkáni országok EU-integrációs folyamatát fel kellene gyorsítani. 

Ezt hangsúlyozta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Varsóban a lengyel 

külügyminiszterrel közösen tartott sajtóértekezleten. Az MTI-nek az európai uniós bővítésre 

vonatkozó kérdésére válaszolva Szijjártó Péter elmondta: a magyar álláspont az, hogy a 

nyugat-balkáni országok EU-integrációs folyamatát fel kellene gyorsítani. Elégedetlenségét 

fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság 2025-öt jelölte meg csatlakozásuk 

céldátumaként, és szorgalmazta: Montenegróval és Szerbiával még idén nyissanak meg 

minden tárgyalási fejezetet. 

 

Pásztor István Carlo Lo Cascióval találkozott 
2018. május 17. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke ma fogadta Carlo Lo Cascio belgrádi olasz 

nagykövetet. A találkozón szó esett arról, hogy Olaszország támogatja Szerbia EU-

csatlakozását, illetve arról, hogy az olasz befektetők fokozottan érdeklődnek az esetleges 

vajdasági beruházások iránt. Jelenleg mintegy 70 olasz cég van jelen Vajdaságban, és 20 cég 

szerepelt mint kiállító az idei újvidéki Mezőgazdasági Vásáron. 

 

A péterrévei dr. Koncz Gyula lett az év vajdasági családi orvosa 
2018. május 17. – Pannon RTV 

Dr. Koncz Gyula az Óbecséhez tartozó Péterréve egészségházának vezetőorvosa, és egyben 

mintegy 2500 személy háziorvosa, páciensei között gyerekek is vannak. Ő szervezi meg a falu 

lakossága számára az egészségvédelmet. Az év családorvosa a Kárpát-medencében című 

pályázaton díjazott személyeket Balogh Sándor, a Magyar Általános Orvosok Tudományos 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/peterrevei-dr-koncz-gyula-lett-az-ev-vajdasagi-csaladi-orvosa
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Egyesületének elnöke köszöntötte, aki elmondta: a minőségi és színvonalas orvosi ellátás 

biztosítása minden orvoskollégának a felelőssége. 

 

Továbbra is magas a kanyarós megbetegedések száma Kárpátalján 
2018. május 17. – MTI, Magyar Idők, hirado.h  

Továbbra is magas a kanyarós megbetegedések száma Kárpátalján, ahol az év eleje óta 2238 

esetet regisztráltak. A Kárpátalja megyei egészségügyi főosztály csütörtöki közlése szerint a 

rahói járási Feketetisza község iskolájában az utóbbi napokban 36 tanuló betegedett meg 

kanyaróban, közülük ketten kórházi kezelésre szorulnak. A településen a közegészségügyi 

hatóság munkatársai három héten át megfigyelik a betegekkel kapcsolatba került 

személyeket. A kanyaró gyors kárpátaljai terjedése és az ellene használt oltóanyag teljes 

hiánya miatt Hennagyij Moszkal, a megye kormányzója idén januárban Magyarország 

ungvári főkonzulátusától kért segítséget. A magyar kormány napokon belül sürgősséggel 

nyolcezer adag kanyaró elleni vakcinát juttatott Kárpátaljának több mint 100 millió forint 

értékben. 

 

Magyar kezdeményezésből jött létre Ukrajna legnagyobb internetes népzenei 
archívuma 
2018. május 17. – karpatalja.ma 

Az ukrán zenefolklór hiánypótló gyűjteménye május 17-től magyar, ukrán és angol nyelven 

érhető el a nagyérdemű számára. A Polyphony Projekt négyéves munka gyümölcse, de 

korántsem a végterméke. – 2014-ben kezdtem el Ukrajnában népzenét gyűjteni – nyilatkozta 

a Kárpátalja.má-nak a kezdetekről Both Miklós zenész, népdalgyűjtő, a projekt vezetője. 

 

Indulhat a radamosi projekt 
2018. május 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága arról értesítette a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösséget, hogy megkezdődhetnek Radamosban a korai fejlesztő 

óvodai központ létrehozásának előkészületei. A projektet a Magyar Kormány mintegy 

félmillió euróval támogatja. 

 

A horvátországi magyarság értékeit is kutatja a Magyar Patrióták Közössége 
2018. május 17. – kepesujsag.com 

A Magyar Patrióták Közössége 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy megőrizze és felkutassa a 

magyarság kulturális és materiális értékeit. Fennállásuk óta kiemelten foglalkoznak a 
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https://magyaridok.hu/kulfold/tovabbra-is-magas-a-kanyaros-megbetegedesek-szama-karpataljan-3106624/
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyar-kezdemenyezesbol-jott-letre-ukrajna-legnagyobb-internetes-nepzenei-archivuma/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174539624
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délvidéki magyar emlékekkel, többször kutattak már a Bánságban és a Szerémségben is, 

legutóbb pedig a Drávaszögben és a szlavóniai magyar falvakban jártak. 

 

Könyvtárosok vendégségben 
2018. május 17. – kepesujsag.com 

A Pélmonostori Városi Könyvtár és a keretében működő Horvátországi Magyarok Központi 

Könyvtára az évek során szakmai és baráti kapcsolatokat épített ki több magyarországi és 

vajdasági könyvtárral is. Az együttműködésnek köszönhetően 2007 óta kerül sor a 

Könyvtárosok vendégségben elnevezésű programra, amely idén is folytatódott. 

 

25 éves a Virágzás Napjai az Őrségben 
2018. május 17. – volksgruppen.orf.at 

Idén huszonötödik alkalommal rendezik meg az Őrség pünkösdi összművészeti fesztiválját, a 

Virágzás Napjait. A négynapos rendezvény nyitó koncertjén, május 18-án, pénteken este 

parasztzene szól az őriszentpéteri Pajtaszínházban - egyszer autentikus módon, másszor 

Bartók által feldolgozott formában - kiváló népzenészek és klasszikus zenészek közös 

előadásában. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. május 17. – Kossuth Rádió 

Petro Porosenko ukrán elnök visszavonta a kettős állampolgárságot érintő 

törvénymódosítási javaslatát 

 Petro Porosenko ukrán elnök visszavonta azt a törvénymódosítási javaslatát,amelyben 

megfosztotta volna ukrán állampolgárságuktól a kettős állampolgárokat. A jogszabály-

tervezetet Magyarország és a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek is élesen bírálták. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban üdvözölte az indítvány 

visszavonását., hiszen ez nemcsak a nemzeti kisebbségeket érintette volna hátrányosan, 

hanem több millió ukránt is, akik külföldön dolgoznak. Ukrajna alkotmánya jelenleg tiltja a 

kettős állampolgárságot, de annak meglétét semmi  nem szankcionálja. 

 

A terrorizmus fogalmának kibővítéséről fogadott el szerdán törvénymódosítást 

nagy szavazattöbbséggel a képviselőház 
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A terrorizmus fogalmának kibővítéséről fogadott el szerdán törvénymódosítást nagy 

szavazattöbbséggel a képviselőház. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti 

frakciója a jogszabály ellen szavazott. A Határok nélkül riportere a miértekről beszélgetett 

Korodi Attila frakcióvezetővel. 

 

Többség és kisebbségek a centenárium évében – Valóság, elvárások és víziók 

Többség és kisebbségek a centenárium évében – Valóság, elvárások és víziók címmel 

kisebbségi szemináriumot szervezett Marosvásárhelyen, a Bernády Alapítvány. Az Alapítvány 

célja, hogy  fórumot biztosítson, a kényes témák, a többség-kisebbség viszonyában 

megoldásra váró problémák megbeszélésére, a magyar-román párbeszédre.  

 

Tudományos konferencia Pozsonyban 

Ugyan erről a témáról, csak nem a máról, hanem a 100 évvel ezelőtti csehszlovákiai magyar 

kisebbségi lét kezdeti korszakáról rendeztek ma konferenciát Pozsonyban. Újabb lépés a 

felvidéki magyar önismeret felé –  így is lehet értékelni a Fórum Intézet, a Szlovákiai Magyar 

Kultúra Múzeuma és a pozsonyi Magyar Intézet történelmi szimpóziumát, amelyet Petrogalli 

Oszkár munkásságának, illetve a szlovenszkói magyar kisebbségi politizálás kezdeti 

időszakának szenteltek. 

 

Nyomunkban a jövő címmel tartott Szabadkán konferenciát a Vajdasági Magyar 

Közgazdász Társaság 

Nyomunkban a jövő címmel tartott Szabadkán konferenciát a Vajdasági Magyar Közgazdász 

Társaság. Földi Mártával, a Társaság elnökével és Pleschinger Gyulával, a budapesti  Magyar 

Közgazdasági Társaság elnökével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

 

Beszélgetés Lengyel Lászlóval, a zentai Agrárinnovációs Iroda vezetőjével 

A 2015 óta működő zentai Agrárinnovációs Iroda a Szent István Egyetem szakmai bázist 

kihasználva igyekszik a legmodernebb módszerekkel felvértezni a kertészeti kar kihelyezett 

képzésének hallgatóit és a Délvidék gazdálkodóit. Lengyel Lászlóval, az Iroda vezetőjével 

Ternovácz István beszélgetett. 

 

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomlyóba 

A Csíksomlyói búcsúra tartó Boldogasszony zarándokvonatot idén is ünnepi műsorral és 

pogácsával várták a Kolozsváriak!  A Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum, a KIFOR szervezte meg a 

zarándokvonat utasainak üdvözlését.  

 


