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Társadalmi konzultációt indított a nemzetpolitikai államtitkár 
2015. január 20. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Eredmények és tervek a nemzetpolitikában címmel folytatta Szepsiben, majd 

Királyhelmecen és Kassán a társadalmi konzultációját Potápi Árpád János, ahol a magyar 

nemzetpolitika új, gazdaságközpontú koncepcióját ismertette az egyházi és civil 

szervezetek, magyar intézmények vezetőivel, valamint a régió magyar polgármestereivel. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, „egyre inkább oda kell figyelni a 

szülőföldön való boldogulásra, ami elsősorban azt jelenti, hogy az emberek valóban 

tudnak-e boldogulni, eltudnak-e helyezkedni, végzettségükkel tudnak-e munkát találni-

vállalni. Magyar vállalkozásokat, vállalkozókat kell nekünk is támogatni ahhoz, hogy ők 

magyar embereknek munkát adjanak, akik magyar családokat tudnak nevelni és jövőt 

biztosítani számukra. Ezáltal így a gazdaságpolitika, az emberek szülőföldön való tartása is 

nemzetpolitikai eszköz.” 

 

Választási reformok: arányos képviseletet kér az RMDSZ 
2015. január 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Nyugati 

Jelen, Magyar Hírlap 

Olyan választási jogszabályokat szorgalmaz az RMDSZ, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

magyarság számarányának és súlyának megfelelő képviselethez jusson a bukaresti 

parlamentben és az önkormányzatokban – jelentette ki kedden Márton Árpád, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezető-helyettese. Az MTI arról kérdezte a politikust, milyen 

mandátummal képviseli a szövetséget a romániai választási rendszer reformját előkészítő 

15 tagú parlamenti különbizottságban, amely a napokban kezdte meg munkáját. Márton 

Árpád rámutatott: az RMDSZ a parlamenti választáson az arányos (pártlistás) rendszerhez 

való visszatérést támogatná, de a parlament túlzott karcsúsítását nem, mert az 

csökkentené a magyar érdekképviselet politikai súlyát. 

 

Megkezdődött hivatalosan az újabb katonai mozgósítás Ukrajnában 
2015. január 20. – MTI, Kárpátalja Ma,Kárpátinfo 

Megkezdődött hivatalosan kedden Ukrajnában az újabb részleges katonai mozgósítás - 

jelentette be Andrij Liszenko, a Kijev által terrorellenesnek elnevezett kelet-ukrajnai 

hadművelet (ATO) parancsnokságának szóvivője kijevi sajtótájékoztatóján.  A 

tisztségviselő emlékeztetett arra, hogy a mozgósítás három hullámban, összesen 210 napig 

tart majd, és érinti Ukrajna valamennyi megyéjét és a fővárost is. Szavai szerint az 

újonnan behívottak azokat a katonákat váltják fel, akik tavaly tavasz óta szolgálnak. Az 

ukrán parlament által január 14-én jóváhagyott elnöki mozgósítási rendelet kedden jelent 

meg az ukrán hivatalos közlönyben, és ezzel a jogszabály életbe lépett. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150120172710/Tarsadalmi-konzultaciot-inditott-a-nemzetpolitikai-allamtitkar.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/aranyos-kepviseletet-ker-az-rmdsz
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eletbe-lepett-a-reszleges-mozgositas/
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Elhunyt Kötő József író, színháztörténész, dramaturg 
2015. január 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Életének hetvenhatodik évében elhunyt Kötő József, író, színháztörténész, dramaturg, a 

Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja – közölte a teátrum. Kötő József 1990-től 

tevékenyen részt vállalt az erdélyi magyar kulturális élet szervezésében, A Hét kolozsvári 

szerkesztője volt, valamint az RMDSZ országos társadalomszervezési titkára, 

közművelődési alelnöke. 1998-tól 2008-ig volt az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület elnöke, majd a szervezet főtanácsosaként működött haláláig. Az RMDSZ 

kötelékében az oktatási és kutatási minisztérium államtitkáraként dolgozott 1998-tól 

2000-ig, illetve 2005-től 2007-ig, majd 2008-tól 2012-ig a 4-es számú, külföldi 

választókerület RMDSZ-es parlamenti képviselője volt. 1991-től színháztörténetet tanított 

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem színházi tanszékén.  

 

Halasztással folytatódott Borboly pere 
2015. január 20. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi 

Rádió, Csíki Hírlap 

Március 3-ra halasztották Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök perét, mivel az egyik 

vádlott hiányzott, emellett egy biztosítótársaság képviselőit is meg akarják hallgatni az 

ügyben. A tárgyalásra a Hargita megyei törvényszéken került volna sor, miután az ügyet a 

marosvásárhelyi táblabíróságról ide küldték vissza. A hiányzó vádlott, Daniel Cristian 

Mandache ugyanakkor nyilatkozatot küldött, hogy mindent beismer, amivel vádolják. 

Borboly védőügyvédje, Sergiu Bogdan ezzel kapcsolatban azt mondta, ez azért pozitívum, 

mivel ezután tanúként lesz kihallgatható. 

 

Nagy András: meg akarják akadályozni a 2016-os választásokon való 
indulásomat 
2015. január 20. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Szászrégen volt polgármesterének több problémája is van a DNA állításaival. Szerinte 

semmiféle korrupciós ügy nem történt. A volt polgármester a Transindex megkeresésére 

elmondta: koholtnak tartja a vádakat, szerinte azt akarják megakadályozni, hogy 2016-ban 

indulhasson az önkormányzati választásokon a szászrégeni polgármesteri tisztségért. 

 

A Kereszténydemokrata Platform Kelemen Hunort támogatja 
2015. január 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ Kereszténydemokrata Platformja bizalmat szavaz az újabb mandátumért 

induló Kelemen Hunor szövetségi elnöknek – hangzott el a szervezet csíkszeredai 

küldöttgyűlésén. „Támogatjuk Kelemen Hunort indulását, hiszen azt tapasztaltuk, hogy az 

eltelt, négyéves mandátuma alatt határozottan, következetesen tett azért, hogy a fontos 

döntések minél szélesebb, alaposabb, demokratikus keretek között szülessenek meg”– 

fogalmazott Kelemen Kálmán, a szövetség Kereszténydemokrata Platformjának elnöke. 
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http://www.kronika.ro/kultura/elhunyt-koto-jozsef-iro-szinhaztortenesz-dramaturg
http://itthon.transindex.ro/?hir=38635
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24900
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24900
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/41601-a-keresztenydemokrata-platform-kelemen-hunort-tamogatja
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Kiemelte: az RMDSZ elnöke tárgyilagos, rátermett, széles látókörű politikus, aki eddigi 

politikai tevékenysége során a magyar közösség hosszútávú érdekeiért küzdött, mindez 

garancia a Szövetség következő négy évének következetes munkájára. 

 

Halomra buknak a KRESZ-vizsgán a székelyföldiek 
2015. január 20. – maszol.ro 

Nagyon nem megy a román KRESZ a székelyföldieknek: a tavalyi prefektúrai statisztikák 

szerint a Hargita megyeiek négyötöde megbukott a vizsgán, és ez az arány a legrosszabb az 

országban. Az oktatók kétségbe vonják ezeket az adatokat, ugyanakkor bírálják a 

tesztkérdések magyar fordítását. 

 

Idén is megszervezi kisebbségi szemináriumát a Bernády-alapítvány 
2015. január 20. – maszol.ro 

„Kisebbségvédelem: romániai gyakorlat, európai modellek, és a Minority SafePack 

kisebbségi polgári kezdeményezés” címmel szervez rangos kerekasztal-beszélgetést 

február 26-án Marosvásárhelyen a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány. A 

rendezvény része az RMDSZ megalakulásának 25. évfordulója alkalmából tartott 

eseménysorozatnak. A konferencia középpontjában a nemzeti kisebbségeknek a többségi 

társadalommal való viszonya, együttélési modelljei állnak – közölték kedden a szervezők. 

 

Harmadszorra lesz magyar állampolgár 
2015. január 20. – szekelyhon.ro 

Kilencvennégy évesen kérvényezte visszahonosítását a csíkszeredai János Pál 

nyugalmazott múzeumigazgató. A magyar állampolgárság visszaigényléséhez szükséges 

iratcsomót a kérvényező otthonában vette át hétfőn Partl Alexandra Petra, Magyarország 

csíkszeredai konzulja. János Pál 1921 júliusában született Csíkdánfalván. A kilencvennégy 

éves egykori múzeumigazgató és tanító immáron harmadszorra válhat magyar 

állampolgárrá. A visszahonosításához szükséges iratcsomót – amelyet a csíkszeredai 

Demokrácia Központ munkatársainak segítségével állítottak össze – sajtónyilvánosság 

előtt vette át Magyarország csíkszeredai konzulja János Pál csíkszeredai lakásán. Tiboldi 

László, a központ vezetője virággal és egy ajándék könyvvel köszöntötte János Pali bácsit. 

„Az eddigi közel 23 ezer ügyfelünk közül Pali bácsi a legidősebb, hiszen 94 éves” – mondta 

Tiboldi. 

 

Ilyen gépek repkednek majd Csíkszereda és Budapest között? 
2015. január 20. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Reális alapokon nyugszik a csíkcsicsói repülőtér fejlesztési terve, egy már létezőt 

szeretnénk fejleszteni – jelentette ki keddi csíkszeredai sajtótájékoztatóján Borboly Csaba. 

Hargita Megye Tanácsának elnöke 30–50 férőhelyes, közepes méretű repülőgéptípusokat 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/41586-halomra-buknak-a-kresz-vizsgan-a-szekelyfoldiek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/41605-iden-is-megszervezi-kisebbsegi-szeminariumat-a-bernady-alapitvany
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/harmadszorra-lesz-magyar-allampolgar
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/41615-ilyen-gepek-repkednek-majd-csikszereda-es-budapest-kozott
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is bemutatott, köztük olyat, amelyik füves pályán is képes leszállni, és olyat is, amelyik 

aszfaltozott pályát igényel. 

 

Megjelent a kolozsvári magyar cégeket listázó Zöld Okos 
2015. január 20. – Krónika, Magyar Hírlap 

A Kolozsváron és a város környékén tevékenykedő, ügyfeleiket magyar nyelven is 

kiszolgáló cégeket, boltokat és szolgáltatókat összesítette új kiadványában az Igen, tessék! 

mozgalom. A Zöld Okos című füzetet kedden sajtótájékoztatón mutatták be. Talpas 

Botond, a civil szervezet elnöke a Krónika kérdésére elmondta: a 384 céget, illetve 

ötvenhárom különböző szolgáltatást listázó kiadvány összeállításakor figyelembe vették a 

kolozsvári magyar ajkú lakosok korábban felmért igényeit, így több egészségügyi és jogi 

szolgáltatást nyújtó szakember elérhetőségét adták meg.  

 

Leállt a határon átnyúló román-magyar együttműködési program 
2015. január 20. – maszol.ro 

A regionális politikáért felelős uniós biztos közvetítene Budapest és Bukarest között annak 

érdekében, hogy ismét működőképes legyen az uniós alapokból finanszírozott 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program. Erről Corina Crețu 

kedden adott ki közleményt, miután Brüsszelben tárgyalt Bogdan Aurescu román 

külügyminiszterrel. Tájékoztatásából nem derül ki, hogy mi akadályozza a program 

működését. Csak annyit közölt, hogy a két ország kormánya közötti nézeteltérések miatt a 

román és magyar állampolgárok jelentős összegű, fejlesztésekre költhető uniós pénzektől 

eshetnek el. 

 

Mădălin Guruianu: értelmetlen az óriászászlózás 
2015. január 20. – Krónika 

Értelmetlennek tartja az óriászászlókkal való vonulást a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

sepsiszentgyörgyi elnöke. Mădălin Guruianu önkormányzati képviselő szerint nincs 

szükség arra, hogy január 24-én, a román kisegyesülés napján 150 méteres román 

zászlóval vonuljanak fel. „Egyformán nagy hiba, hogy óriás román zászlóval vonulnak fel a 

szervezők, és a decemberi magyar erődemonstráció is az volt” – szögezte le a liberális 

politikus, aki szerint a zászlók nem arra valók, hogy „azokat lobogtatva a románok és a 

magyarok azt próbálják bizonygatni, hogy ki az úr”. 

 

Seychelle-szigeteki igazságszolgáltatás 
2015. január 20. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nálunk természetes, hogy a sepsiszentgyörgyi vagy a 

szászrégeni, esetleg a marosvásárhelyi – túlnyomórészt román – bírákat 

befolyásolhatónak tekintik a közösségünket érintő ügyekben csak azért, mert a környéken 

sok a magyar. Ha pedig a magyar érintettségű pereket csak „semleges” vidékeken lehet 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megjelent-a-kolozsvari-magyar-cegeket-listazo-zold-okos
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/41620-leallt-a-hataron-atnyulo-roman-magyar-egyuttmukodesi-program
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/guruianu-ertelmetlen-az-oriaszaszlozas
http://www.kronika.ro/velemeny/seychelle-szigeteki-igazsagszolgaltatas
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részrehajlás nélkül megtárgyalni, a gondolatmenetet követve joggal kérhetnénk, hogy más 

országban ítélkezzenek azokban az ügyekben, amelyekben a másik fél a román állam. 

Hiszen annál nagyobb nyomás nem is nehezedhet egy bírára, minthogy saját hazája ellen 

forduljon”. 

 

Belügyminisztérium: nem kapja mindenki vissza az állampolgárságát 
2015. január 20. – hirek.sk 

Elutasítja a belügyminisztérium a Szlovák Nemzeti Párt azon bírálatát, hogy a szlovák 

állampolgárság visszaszerzését biztosító rendelettel módosult az állampolgárságról szóló 

törvény. A miniszteri rendelet célja a 2010-ben elfogadott állampolgársági 

törvénymódosítás következményeinek a mérséklése oly´módon, hogy mindazok, akik 

elvesztették a szlovák állampolgárságukat, de a külföldi útlevél megszerzése idején állandó 

vagy más módon engedélyezett lakhellyel rendelkeztek egy másik államban, azt 

visszakaphassák. 

 

Kisebbségi kultúrák támogatása – 1958 kérvényt nyújtottak be a pályázók 
2015. január 20. – hirek.sk 

A nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatása program keretében a kormányhivatalhoz 

a megadott határidőn belül 1958 projekt támogatására 846 pályázat érkezett. Az 

előírásoknak megfelelő, hibátlan pályázatokat 15 tagú szakmai bizottság bírálja el 

legkésőbb március 20-ig. A kisebbségi kultúrák támogatására meghatározott összeg az 

idén 3 879 250 euró, ami 50 000 euróval több mint az elmúlt évben. A legtöbbet, 1 995 

000 eurót a magyar kisebbség kap. 

 

„Legyen egy hely” a fiatalok számára 
2015. január 20. – Magyar Szó 

Tornyoson 2009 óta tömöríti maga köré a fiatalokat a Tornyosi Ifjúsági Szervezet, amely 

tavaly is több sikeres rendezvényt szervezett. A TISZ célja az, hogy lehetőséget nyújtson a 

faluban élő fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltésére – nyilatkozta Szokola Péter, az 

egyesület vezetője. A klubhelyiségük ugyan felújításra szorul, de ettől függetlenül minél 

jobban igyekeznek kihasználni, így az ide látogató fiatalok asztaliteniszezhetnek, 

dartsozhatnak, internetezhetnek, emellett születésnapokat és újévvárást is szerveznek. A 

tagok igyekeznek részt venni a faluban tevékenykedő civil szervezetek rendezvényein, ezzel 

is hozzájárulva a falu társadalmi életéhez, elsődleges céljuk mégis az, hogy legyen egy hely 

a falu fiataljai számára, ahol közösen eltölthetik szabadidejüket, hogy így is szorosabb 

kapcsolatok és barátságok alakuljanak ki, amelyek elősegíthetik a későbbi együttműködést 

a falun belül és kívül egyaránt. 
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Deli Andor módosítana McAllister jelentésén 
2015. január 20. – Pannon RTV 

A nemzeti tanácsok hatáskörének és a kisebbségi jogok megvalósulásának kérdését 

hangsúlyozná jobban az Európai Parlament szerbiai országjelentésében Deli Andor. A 

Fidesz-KDNP vajdasági származású EP képviselője hétfőn szólt hozzá David McAllister 

jelentéstevő tervezetéhez. Véleménye szerint a beszámoló összességében pozitívnak 

mondható. „Azt gondolom, hogy a kisebbségi témakörnek is hangsúlyosabb teret kellene 

adni ebben a szövegben, elsősorban a nemzeti tanácsok vonatkozásában. Már csak az 

miatt is, mert várható, hogy az idén megtörténhet az alkotmánybírósági határozattal való 

összehangolása a nemzeti tanácsokról szóló törvénynek. Itt nagyon oda kell figyelni arra, 

hogy a megszerzett jogosítványai a nemzeti tanácsoknak ne csorbuljanak, ne 

csökkenjenek.” 

 

A nyelvrendőrség visszatért a terepről – akadnak gondok a nyelvhasználati 
jogaink érvényesítésével 
2015. január 20. – Pannon RTV 

A magyar nyelv hivatalos! Ennek ellenére sokan még mindig azzal küszködnek, hogy a 

hivatalos szerveknél nem beszélnek magyarul. Az MNT Nyelv(rend)őrség programja 

lezárult. Mintegy 271 településen járt a két nyelvrendőr és feltérképezték, hogy mennyire 

tartják be a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény egyes rendelkezéseit az egyes 

hivatalok. A nyelvrendőrök egy fényképezőgéppel járták Vajdaság 271 településén lévő 

állami, tartományi és önkormányzati szerveket. Azt ellenőrizték, hogy a hivatalos nyelv- és 

íráshasználatról szóló törvény egyes rendelkezéseit betartja-e az adott önkormányzat. 

Figyelték, hogy magyarul és szerbül egyaránt ki vannak-e írva a tájékoztatások, illetve hogy 

milyen nyelven kommunikálnak. 

 

Ragaszkodnunk kell megmaradásunk jelképeihez 
2015. január 21. – Virág Árpád - Magyar Szó 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a hetven éves Magyar Szóval kapcsolatban 

elmondta, hogy „egy olyan napilapot (köszönthettünk), amelyik meghatározta az 

életünket, de nemcsak a miénket, hanem szüleink életét is, s azoknak a generációknak a 

gondolkodását, amelyek e hetven év alatt váltották fel egymást. Azért fontos időszak ez a 

hetven év, mert sokféle múltbeli örömet és fájdalmat, történelmi időszakot foglal magába. 

A Magyar Szó mindig fel tudta mutatni ennek a közösségnek az értékeit, képviselni tudta 

azokat.” Az MNT terveivel kapcsolatban elmondta, hogy idei év elsősorban arról fog szólni, 

hogy újragondoljuk a megszületett stratégiákat. Mi az, amit meg kell őrizni, amit tovább 

kell vinni. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=181180
http://pannonrtv.com/web/?p=181235
http://pannonrtv.com/web/?p=181235
http://www.magyarszo.com/hu/2591/kozelet_politika/120958/Ragaszkodnunk-kell-megmarad%C3%A1sunk-jelk%C3%A9peihez.htm
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Alig jut pénz könyvvásárlásra 
2015. január 21. – Tómó Margaréta – Magyar Szó 

Dragan Rokvić, a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója nyilatkozott a könyvtár elkeserítő 

helyzetéről. Az idei évben sokkal kevesebb pénzt tudnak könyvvásárlásra és rendezvények 

szervezésére fordítani, bár az idei 900 000 dínárt megkapták, de mivel a tavalyi összeget 

átvitték az idei évre, a reális összeg, amellyel mi ebben az évben gazdálkodni tudunk, az 

mintegy 250 000 – 300 000 dinár. Ez egy történelmi minimum, és igazgatóként csakis 

siránkozhatok ezen, hogy a szabadkai gyerekek nem kaphatják meg a szükséges könyveket, 

a szükséges fejlődés nem történhet meg. 

 

 

Kárpátaljai hírportál: nem lesz folytatása az ukrán külügyminiszter ungvári 
kijelentéseinek 
2015. Január 20. – MTI 

Az ukrán külügyminisztérium hivatalosan egyáltalán nem kommentálta vezetőjének, Pavlo 

Klimkinnek az ukrajnai kettős állampolgárok megbüntetését kilátásba helyező, január eleji 

ungvári kijelentéseit, ezért feltételezhető, hogy az ukrán fél feltűnés nélkül átsiklik az 

incidens fölött – írta kedden a karpatnews.in.ua kárpátaljai hírportál. A cikk szerint a 

miniszter nagy vihart kavart kijelentésének élét Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője igyekezett 

tompítani azzal, hogy sajtónyilatkozatában közölte, a KMKSZ nem tart az ukrán hatóságok 

kettős állampolgárokkal szembeni fellépésétől, megemlítve, hogy Klimkin 

magánlátogatáson tartózkodott Kárpátalján.A hírportál emlékeztetett arra, hogy az ukrán 

törvények ugyan nem ismerik el a kettős állampolgárságot, ám nem is írnak elő szigorú 

büntetést megléte esetére, hozzátéve, hogy tavaly három külföldi kapott néhány nap 

leforgása alatt ukrán állampolgárságot, és ült miniszteri székbe.  

  

Elindult a II. Kárpátaljai Népzenész, Néptáncos, Népi Énekes Mesterképzés 
2015. január 20. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pál István „Szalonna” és bandája és a 

Hagyományok Háza másodszor is útjára indította tanfolyamát. A képzést idén is havi 

rendszerességgel rendezik meg öt hónapon keresztül: 2015. január 18-án, február 21-én, 

március 22-én, április 11-én és május 10-én. A mesterképzésnek a beregszászi II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. Pál István „Szalonna” a január 18-ai 

megnyitón elmondta, hogy három éven keresztül szeretnék megszervezni a képzést, három 

év után pedig reményei szerint egy kárpát-medencei hagyományok háza alakulna, s 

hivatalosan is elindulna Kárpátalján a néptánc és népzene oktatása, s rendszeres 

táncházakat tartanának a mesterképzés résztvevői. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2591/vajdasag_szabadka/120949/Alig-jut-p%C3%A9nz-k%C3%B6nyvv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1sra.htm
http://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=
http://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/elindult-a-ii-karpataljai-nepzenesz-neptancos-nepi-enekes-mesterkepzes/
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Vidnyánszky Attila és Limbacher Gábor kapja a Madách-díjat 
2015. január 20. – MTI, Kárpátalja Ma 

Madách Imrére emlékeznek a Nógrád megyei Madách-ünnepségen pénteken 

Balassagyarmaton, ekkor adják át Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház 

főigazgatójának és Limbacher Gábor néprajzkutatónak a 2015. évi Madách-díjakat is. Az 

ukrajnai születésű Vidnyánszky Attila Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező több mint 

nyolcvan előadást rendezett húsz színházban, többek között a Kijevi Orosz Nemzeti 

Színházban, a Pesti Magyar Színházban, az Új Színházban, a Magyar Állami Operaházban, 

valamint Szlovákiában, Szerbiában és Horvátországban. Előadásai a legjelentősebb 

európai fesztiválokon szerepeltek és nyertek rangos díjakat. 

 

Buzgóan folytatja tanfolyamait a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája 
2015. január 20. - Volksgruppen 

Buzgóan folytatja tanfolyamait a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája - a nemrég kiadott 

és megjelent Burgenlandi Népfőiskolák folderében látható, hogy északtól délig ajánlanak 

tanfolyamokat minden korosztálynak. Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok 

Népfőiskolájának a vezetője kihangsúlyozta, hogy ők az egyetlen intézmény, amely 

felajánlja a nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsga elvégzését. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/vidnyanszky-attila-es-limbacher-gabor-kapja-a-madach-dijat/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2690443/
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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   
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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/

