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Megkapják a vonatkozó törvények fordítását az önkormányzatok 
2015. január 8. – ujszo.com, MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Anyanyelvükön is hozzáférhetővé válik a felvidéki magyar önkormányzatok és azok 

képviselő-testületei számára több szlovákiai önkormányzati törvény, azok nyomtatott 

fordítását a napokban kézbesítik a magyarlakta településekre a Pro Civis polgári társulás 

kezdeményezésének köszönhetően - közölte az MTI-vel a szervezet csütörtökön. A Pro 

Civis legújabb kezdeményezésével részint a felvidéki magyar települések önkormányzati 

testületeinek munkáját akarja segíteni, hosszabb távon pedig azt szeretnék elérni, hogy a 

magyarok lakta régiókban bevett és természetes gyakorlattá váljon az anyanyelven való 

ügyintézés. 

 

Florea visszavenné az egyházaktól az iskolákat 
2015. január 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az egyházak képtelenek megfelelő oktatási körülményeket biztosítani a diákoknak, és 

rossz a restitúciós törvény – jelentette ki Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester az 

Unirea Főgimnázium fűtésrendszerében bekövetkezett meghibásodás kapcsán. „Mindig 

csak abban a három iskolában vannak gondjaink, amelyek az egyházakhoz tartoznak. 

Felszólítom a papokat, hogy sürgősen intézkedjenek és biztosítanak anyagi hátteret a 

visszaadott iskolák általános felújítására, hogy a diákok megfelelő körülmények között 

tanulhassanak. Ha ezt nem teszik meg, újra határozottan kérem, hogy ezeket az épületeket 

adják vissza a polgármesteri hivatalnak, mert mi rendbe tesszük és tartjuk őket” – reagált 

Marosvásárhely polgármestere arra, hogy a jelentős hideg miatt a hét elején a 

marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium néhány osztálya fűtés nélkül maradt. 

 

Nem a sajtó feladata lett volna a Noua Dreaptat feljelenteni 
2015. január 8. – Erdély Ma, Duna Tv 

Bűnvádi eljárás indult az Új Jobboldal (Noua Dreapta) szélsőséges szervezet december 1-

jei sepsiszentgyörgyi tüntetése ügyében. A román szélsőséges szervezet sepsiszentgyörgyi 

tüntetésén tanúsított magyarellenességének kivizsgálását Erdély András sepsiszentgyörgyi 

újságíró petícióban kérte a prefektúrától. Az újságíró videofelvételt is mellékelt 

beadványához, ezzel bizonyítva a hungarofób rigmusokat skandálását. Erdély András 

újságíró a Duna Tv Közbeszéd című műsora vendégeként Száva Enikővel beszélgetve 

többek között elmondta: nem a sajtónak lett volna a dolga ezt az ügyet felvállalni, azaz a 

magyarellenesség kivizsgálását kérni, ő szívesebben beállt volna egy civilszervezet, egy 

politikus, vagy egy párt mögé. 

 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://ujszo.com/online/kozelet/2015/01/08/megkapjak-a-vonatkozo-torvenyek-forditasat-az-onkormanyzatok
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/florea-visszavenne-az-egyhazaktol-az-iskolakat
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=179327&cim=nem_a_sajto_feladata_lett_volna_a_noua_dreapatat_feljelenteni_video
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Korrupcióval gyanúsítja Nagy Péter Tamás volt államtitkárt a DNA 
2015. január 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Csúszópénz elfogadása és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz az Országos Korrupcióellenes 

Ügyosztály (DNA), az ügyben Nagy Péter Tamás, az RMDSZ volt mezőgazdasági 

államtitkára neve is felmerül. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak tavaly október-

november időszakban követték el a bűntényt. A DNA szeint a gyanúsítottak a tavaly 

novemberben megszervezett Indagra Vásár kapcsán fiktív szerződések révén követték el a 

bűncselekményeket, a szaktárcának 400 ezer eurós kárt okozva. 

 

Őrizetbe vették Nagy Péter Tamás volt államtitkárt 
2015. január 9. – maszol.ro 

Őrizetbe vették csütörtökön este Nagy Péter Tamás volt mezőgazdasági államtitkárt és 

Virgil Găman minisztériumi főtitkárt a tavalyi bukaresti Indagra vásár megszervezésével 

kapcsolatos korrupciós ügyben.  

 

A Bolyai a legjobb magyar nyelvű középiskola 
2015. január 8. – maszol.ro 

Két erdélyi középiskola szerepel a legjobb hazai tanintézmények tízes listáján, derül ki az 

admitereliceu.ro összesítéséből.  A portál a legjobb iskolákat a felvételi jegy, az érettségi 

átlag, illetve a tantárgyolimpiákon elért eredmények alapján rangsorolta. A kizárólag 

magyar tannyelvű középiskolák között a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

szerepel a legelőkelőbb helyen  a rangsorban, országos szinten a 88. helyre került. A 

Bolyait amúgy megelőzi az ugyancsak marosvásárhelyi, vegyes tannyelvű Unirea 

Főgimnázium, ez az intézmény a 61. helyezést kapta országos viszonylatban. 

 

Tanulmánykötet az erdélyi magyar irodalmi élet és a Securitate kapcsolatáról 
2015. január 8. – maszol.ro 

Titkosan - nyíltan - Korunk-történetek a (magyar és román) titkosszolgálatok működéséről 

címmel jelent meg tanulmány- és dokumentumkötet az erdélyi magyar irodalmi élet és a 

Securitate kapcsolatáról a kolozsvári Korunk - Komp-Press Kiadó gondozásában. Kántor 

Lajos szerkesztő a kötetet bemutató csütörtöki budapesti beszélgetésen emlékeztetett arra, 

hogy a kolozsvári Korunk folyóirat tematikus számaiban olyan mennyiségű anyag gyűlt 

össze a témában, hogy érdemes volt azt könyv formában kiadni. 

 

Szatmár: gyakorolni kell a nyelvhasználatot 
2015. január 8. – Krónika 

A lakosság hozzáállásának megváltozása kellene ahhoz, hogy valóban meghonosodjon a 

szatmárnémeti hivatalokban a magyar nyelv használata – véli Maskulik Csaba. A partiumi 

megyeszékhely RMDSZ-es tanácsosa a Krónikának elmondta: bár felajánlotta a segítségét 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38560
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/41014-orizetbe-vettek-nagy-peter-tamas-volt-allamtitkart
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/40995-a-bolyai-a-legjobb-magyar-nyelvu-kozepiskola
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/41003-tanulmanykotet-az-erdelyi-magyar-irodalmi-elet-es-a-securitate-kapcsolatarol
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azok számára, akiktől megtagadják Szatmárnémetiben az anyanyelvükön történő 

ügyintézést, mindeddig senki sem kérte a közbenjárását. 

 

Többen kifogást emelnek az NKI projektjével szemben 
2015. január 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kérdések merültek fel a Nemzetstratégiai Kutatóintézet általfinanszírozott ingyenes 

érettségi felkészítőkkel kapcsolatban. Egyebek mellett megfogalmazódott, hogy miért csak 

a két székely megyében támogatják a magyar végzősöket, milyen alapon válogatják ki a 

diákokat és a tanárokat, akiket megfizetnek a hétvégeken tartott órákért. Értesüléseink 

szerint több pedagógus elégedetlen a tanfolyamok szervezési és lebonyolítási módszerével. 

Hiányérzete van a projekt kapcsán Burus-Siklódi Botondnak, a pedagógusszövetség 

elnökének is, aki szerint azonban minden segítség jól jön. 

 

Szlovákia 146 ajánlást kapott az emberi jogok területén 
2015. január 8. – hirek.sk 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberjogi Tanácsa általános periodikus 

értékelésének 2. körében Szlovákia 146 ajánlást kapott. Ezek közül 9-et nem fogadott el, 

nem akceptált, 4-et részben akceptált, a többit pedig elfogadta. Ez az emberi jogok 

szlovákiai betartásáról szóló jelentésből következik, amelyet a kormány szerdán vett 

tudomásul. 

 

A 94-es nagygyűlésre emlékeztek Komáromban 
2015. január 8. – Felvidék Ma 

Maroknyian emlékeztek meg a felvidéki magyar közösség rendszerváltás utáni 

történetének egyik legjelentősebb eseményéről, a huszonegy évvel ezelőtt zajló komáromi 

nagygyűlésről január 8-án, Komáromban. „Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök újévi 

köszöntőjében elmondta, hinni kell az összefogás erejében, 1994-ben háromezer-ötszáz 

felvidéki magyar hitt benne, de csalódva kellett távozniuk Komáromból" – fogalmazott 

Petheő Attila, a komáromi Csemadok épülete előtt tartott megemlékezés szónoka, 

szervezője. Hozzátette: Szlovákia déli régióiban az emberek a mai napig az esélyeket 

keresik, és nézik, ahogyan a fiatal generáció külföldre vándorol. Ez a felvidéki nemzetrész 

eltűnésével fenyeget – mutatott rá. 

 

A tudományművelés szeretete 
2015. január 8. – Mihályi Katalin - Magyar Szó  

Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár hatvanadik születésnapjára december végén egy 

kötet jelent meg, amelyben 40 olyan szakember írt tanulmányt, akikkel az elmúlt 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150108091144/Szlovakia-146-ajanlast-kapott-az-emberi-jogok-teruleten.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/51087-a-94-es-nagygyulesre-emlekeztek-komaromban
http://www.magyarszo.com/hu/2578/kozelet_oktatas/120430/A-tudom%C3%A1nym%C5%B1vel%C3%A9s-szeretete.htm
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évtizedekben tudományos munkája során együttműködött, illetve volt tanítványok 

publikációi is olvashatók e könyvben. Beszélgetésünknek még egy apropója van: idén lesz 

húsz éve annak, hogy a köztiszteletben álló egyetemi tanár, vajdasági és anyaországi 

tudományos körökben megbecsülésnek örvendő kutató a Magyarságkutató Tudományos 

Társaság élén áll. 

 

Vajdasági Párt: Petíció Ceca újvidéki koncertje ellen 
2015. január 8. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Párt (VP) a leghatározottabban elítéli az újvidéki városvezetés döntését, hogy 

a Julianus-naptár szerinti újévváráskor Svetlana Ražnatović, azaz Ceca adjon koncertet az 

újvidéki Szabadság téren. A párt közleményében kifejti: Ceca dalainak, illetve magának a 

fellépésnek semmi köze Újvidék és Vajdaság kultúrájához és hagyományaihoz. A VP 

értékelése szerint gyalázatos az, hogy az illegitim újvidéki hatalom ismételten megsérti az 

újvidéki nyilvánosság nagyobb részének érzéseit, illetve ezzel a koncerttel veszélybe 

sodorja Újvidék jelöltségét a 2021. évi Európa Kulturális Fővárosa címre. 

 

Téli bábkurzus óvónők számára 
2015. január 8. – Magyar Szó 

Hétfőn kezdődött a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének hagyományos 

téli bábkurzusa. Vajdaság különböző településeiről 18 óvónő jött össze Kishegyesen, a 

Kátai-vendégházban, ahol két szakember segítségével tanultak lényeges dolgokat a 

bábozásról. 1994. óta szervezik a téli bábkurzust mondta el dr. Szőke Anna, az egyesület 

elnöke, majd arról is beszámolt, hogy bábokat is készítettek Új Éva segítségével. A kurzus 

során a résztvevők azt is elsajátították, hogy hogyan lehet a bábozás segítségével 

gyarapítani a szókincset. Ezzel a résszel Szőke Anna foglalkozott, aki szerint komoly 

problémát jelent, hogy a gyerekeknek nagyon beszűkült a szókincsük. 

 

Zenta: Évértékelő rendezvényt tartott a Napló Kör 
2015. január 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Megtartották a zentai Városháza dísztermében a Napló Kör évértékelő rendezvényét, 

amelynek keretében a kör tagjai a saját nevükben, személyesen mondták el, mit tartottak 

fontosnak vagy károsnak az elmúlt évben, mi volt számukra a legígéretesebb vagy a 

leglehangolóbb esemény a vajdasági magyar közéletben, illetve kifejtették véleményüket a 

Második nyilvánosság nevű Facebook-közösség által kiváltott közéleti vitáról és a csoport 

tevékenységének jelentőségéről is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18135/Vajdasagi-Part-Peticio-Ceca-ujvideki-koncertje-ellen.html
http://www.magyarszo.com/hu/2578/vajdasag_kishegyes/120462/T%C3%A9li-b%C3%A1bkurzus-%C3%B3v%C3%B3n%C5%91k-sz%C3%A1m%C3%A1ra.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18137/Zenta-Evertekelo-rendezvenyt-tartott-a-Naplo-Kor.html
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Beregszász: 192 évvel ezelőtt született a legnagyobb hatású magyar költő 
2015. január 8. - Kárpátalja 

Az új év első napján, Petőfi Sándor születésének 192. évfordulóján, a KMKSZ és a Rákóczi 

Szövetség Beregszászi Városi Szervezetének szervezésében emlékeztek a beregszásziak a 

magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjára a beregszászi Petőfi-

szobornál. Az ünnepségen a református és római katolikus egyházközség vezetése mellett 

megjelentek Beregszász város társadalmi szervezeteinek képviselői és vezetői is, valamint 

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul. 

  

Kárpátaljai Határmenti Polgárőrszövetséget szerveznek 
2015. január 8. – Kárpátalja 

Kárpátalja magyarlakta településeinek egy részén már régóta működik polgárőrség, jók a 

vele kapcsolatos tapasztalatok, másutt csak papíron létezik, és akad, ahol még csak ezután 

szeretnék megszervezni. De január 5-én Beregszászban minden jelenlévő település 

képviselője egyetértett abban, hogy az anyagi és jogi segítségnyújtás és a szakmai képzés 

megszervezése miatt szükségük van egy ernyőszervezetre. A KMKSZ által a Rákóczi-

főiskolára összehívott, a polgárőrszövetség megalapítását kezdeményező csoport 

megválasztására irányuló találkozón több mint húsz polgárőrszervezet és települési 

polgármester vett részt, akik egyhangúlag eldöntötték, hogy megalakítják a Kárpátaljai 

Határmenti Polgárőrszövetséget, majd ennek előmozdítása érdekében megválasztottak egy 

héttagú kezdeményező csoportot. 

 

150 hallgatója van a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának 
2015. január 8. - Volksgruppen 

Sikeresen folytatja az új évet a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája, ami a magyar 

tanítást illeti. 2015-ben is 150 hallgatóval dicsekedhet a magyar nyelvet tanító intézmény, 

a legtöbben a felsőőri járásból jönnek. A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának 

összesen 18 oktatója van, de tanfolyamról tanfolyamra bővíthetők, mondta Somogyi Attila, 

a népfőiskola vezetője. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/01/08/beregszasz-192-evvel-ezelott-szuletett-legnagyobb-hatasu-magyar-kolto
http://karpataljalap.net/?q=2015/01/08/karpataljai-hatarmenti-polgarorszovetseget-szerveznek
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2688306/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

