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Megtartotta idei első ülését a KMKSZ Elnöksége 
2015. január 21. - Kárpátalja, Kárpátinfo 

A Szervezet ungvári székházában megtartotta  idei első ülését a KMKSZ Elnöksége. 

Az elnöki beszámoló után az Elnökség elfogadta, többek között, hogy a KMKSZ 

lehetőségeihez mérten támogatja a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, a Kárpátaljai 

Határ Menti Önkormányzatok Társulása, és a KMKSZ ISZ működését. Az elnökség, 

továbbá, felkérte Brenzovics Lászlót, a Legfelsőbb Tanács képviselőjét, hogy 

kezdeményezze A politikai elnyomás áldozatainak rehabilitációja Ukrajnában c. törvény 

olyan értelmű módosítását, hogy az lehetővé tegye a sztálini terror áldozatainak 

rehabilitációját, illetve összeállította azon egyéb törvények listáját, amelyek 

vonatkozásában javasolja a jogszabályok módosításának kezdeményezését. Az Elnökség 

elfogadta továbbá, hogy jóváhagyja a Keleti Partnerség program keretében 2015-ben 

támogatandó projektek előzetes listáját, valamint kezdeményezi a Kárpátaljai magyarlakta 

települések stratégiai fejlesztési tervének kidolgozását. 

 

Zászlóhasználatért bírságolt a Maros megyei prefektúra 
2015. január 21. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Transindex.ro, 

Magyar Hírlap 

Ötezer lejre bírságolta tegnap Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármestert, helyi 

RMDSZ-elnököt a Maros megyei prefektúra, miután nem volt hajlandó eltávolítani a 

székely és magyar zászlót a szövetség főtéri székhelyéről. Az erdőszentgyörgyi RMDSZ és a 

prefektúra közötti nézeteltérés nem új keletű. Csibi Attila Zoltán még 2009-ben helyezte el 

a főtéri székház homlokzatán a román, magyar, székely, európai uniós és a tulipános 

zászlót. A nemzeti jelképek használata elleni prefektusi eljárásra válaszként Csibi tavaly 

júliusban valamennyi zászlót eltávolított, és egy hónapra fekete gyászlobogót tűzött ki. A 

tegnapi bírság kapcsán Csibi Attila Zoltán polgármester elmondta: ezt tizenöt napon belül 

meg fogják támadni a bíróságon. 

 

Németország kiegészíti a német nyelven oktató romániai tanárok bérét 
2015. január 21. – Krónika, MTI, transindex.ro 

A német állam hozzájárul 750 ezer euróval (240 millió forinttal) a német tannyelvű 

romániai iskolákban oktató tanárok béréhez – adta hírül kedden az Agerpres 

hírügynökség a Romániai Német Demokrata Fórum (FDGR) közleményére hivatkozva. A 

havi 50 és 100 euró közötti támogatást a német állam a brassói Saxonia Alapítványon 

keresztül folyósítja a német nyelven oktató mintegy háromszáz tanítónak és 450 tanárnak. 

A támogatás összegét az oktatók heti óraszáma alapján számolják ki, és évente két 

részletben fizetik. Az igénylőknek kérvényt kell benyújtaniuk a brassói alapítványhoz. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/01/21/megtartotta-idei-elso-uleset-kmksz-elnoksege
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/zaszlohasznalatert-birsagolt-a-maros-megyei-prefektura
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nemetorszag-kiegesziti-a-nemet-nyelven-oktato-romaniai-tanarok-beret
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Călin Popescu-Tăriceanu szerint a Fidesz antiszemita 
2015. január 21. – Krónika, Magyar Hírlap 

Burkoltan idegengyűlölőnek és antiszemitának nevezte az Orbán Viktor magyar 

kormányfő vezette Fideszt Călin Popescu-Tăriceanu. A bukaresti szenátus liberális elnöke 

a román közszolgálati televízió kedd esti, Vorbeşte liber (Beszélj szabadon) című 

műsorának meghívottjaként többek között amellett érvelt: nem kellene mandátumuk 

elveszítésének terhe mellett megtiltani a helyi választott önkormányzati képviselőknek, 

hogy más pártba igazoljanak. „Miért kötelezünk maradásra valakit egy olyan pártban, 

amelyik politikai színezetet vált, vagy szélsőséges vezető kerül az élére? Látjuk, mi történik 

a szomszédos Magyarországon, ahol a liberális gyökerekkel rendelkező pártot autoriter, 

diktatórikus módon vezetik, politikai vonala pedig idegengyűlölő, antiszemita irányt vett" 

– jelentette ki egyértelműen a Fideszre utalva a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) tavaly 

februárban kilépett, és új szabadelvű alakulatot létrehozó volt miniszterelnök. 

 

Még mindig nem született döntés Nagy Zsolt perében 
2015. január 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Ismét halasztottak Nagy Zsolt volt informatikai miniszter perében, a következő időpontot 

január 27-re tűzte ki a bíróság. Eugen Iordăchescu, Nagy Zsolt ügyvédje megerősítette a 

halasztás tényét. A Transindex kérdésére, hogy mire véli a sorozatos halasztást, az ügyvéd 

elmondta, a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék bírói testületének jogában áll addig 

elemezni az ügyet, amíg jónak látja, hiszen egy igen bonyolult perről van szó. 

 

Kivizsgálások Székelyudvarhelyen a Wass Albert-ünnepség kapcsán – 
Jogsértés nem történt 
2015. január 21. – Erdély Ma, Duna Tv 

Kihallgatásra hívta a rendőrség azokat a személyeket, akik Székelyudvarhelyen Wass 

Albert szobránál gyertyagyújtással emlékeztek az író születésének 107. évfordulóján. A 

Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendége Marosi György ügyvéd volt, akitől az egyik 

kivizsgálás alatt álló személy jogi segítséget kért. Süveges Gergővel beszélgetve az ügyvéd 

elmondta: ügyfele ellen nem emeltek vádat, hanem egy írásos beidézést kapott a 

rendőrségre, az eljárás pedig a rendőrség állítása szerint hivatalból indult. 

 

A bíróság eltörölte a székely zászló felhúzása ügyében kiállított 
pénzbüntetést 
2015. január 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Ötszöri halasztás után, január 16-án alapfokú ítélet született Szőcs Zoltán, Réti Levente, 

Tóth Bálint és Lungu Csavar Csaba javára, a kézdivásárhelyi bíróság érvénytelenítette 

Domokos T. Rajmond, a megyei rendőrség tisztje által a székely zászló felhúzása ügyében 

kiállított 500 lejes büntetőjegyzőkönyvet. Az ötödik bírságolt, Szőcs Csongor büntetését 

december 11-én már érvénytelenítették. 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/belfold/calin-popescu-tariceanu-szerint-a-fidesz-antiszemita
http://itthon.transindex.ro/?hir=38642
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=180068&cim=kivizsgalasok_szekelyudvarhelyen_a_wass_albert_unnepseg_kapcsan_jogsertes_nem_tortent_video
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=180068&cim=kivizsgalasok_szekelyudvarhelyen_a_wass_albert_unnepseg_kapcsan_jogsertes_nem_tortent_video
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=180040&cim=a_birosag_eltorolte_a_szekely_zaszlo_felhuzasa_ugyeben_kiallitott_penzbuntetest
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=180040&cim=a_birosag_eltorolte_a_szekely_zaszlo_felhuzasa_ugyeben_kiallitott_penzbuntetest
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A román–magyar együttélésről a színházban 
2015. január 21. – szekelyhon.ro 

Alina Nelega író, dramaturg és a MaghiaRomânia blog szerkesztői mindenkit várnak 

január 27-én a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Double Bind című előadás után 

szervezett nyilvános beszélgetésre, amelynek témája a román–magyar együttélés. Az 

előadásra jegyet kell vásárolni, azonban az ezt követő beszélgetésre ingyenesen be lehet 

menni. A szervezők azokat is várják, akik nem 27-én, hanem valamelyik korábbi 

alkalommal nézték meg a darabot. Az esemény egyben a MagyaRománia első 

olvasótalálkozója Marosvásárhelyen. 

 

Borboly Csaba ellenzi az újabb iskolai leépítéseket – Levelet írt az oktatási 
miniszterhez 
2015. január 21. – Erdély Ma 

Levélben fordult Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Mihai Sorin Cîmpeanu 

oktatási miniszterhez január 20-án amiatt, hogy a tanügyben történt 2014-es személyzeti 

leépítést követően további ötven állást szüntetne meg a szaktárca. Miután 2014-ben 166-

167 állás szűnt meg, a megyei tanács nem támogatja a további posztok felszámolását, 

hiszen ezzel veszélybe kerülne sok intézmény működése és fenntarthatósága. 

Mindemellett az iskolai személyzet számát is drasztikusan csökkentették már, sok helyen 

nincs kazánfűtő, karbantartó, takarító. A megyeelnök levelében arra kéri a minisztert, 

támogassa a tanárok és a segédszemélyzet megmaradását azzal, hogy nem rendel el 

további leépítéseket a megyében, hiszen a leépített emberek mögött gyerekek, családok 

állnak. 

 

Pro Cultura Hungarica díj Soós Zoltánnak 
2015. január 21. – szekelyhon.ro 

A magyar kultúra napján Pro Cultura Hungarica-díjjal tüntetik ki Soós Zoltánt. A Maros 

Megyei Múzeum igazgatója csütörtökön veszi át a kitüntetését Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusán. A múzeumigazgató elmondta, már tavaly ősszel tudomást szerzett arról, 

hogy jelölték a díjra, és múlt héten értesítette Zsigmond Barna Pál főkonzul, hogy ő 

részesül a rangos elismerésben. 

 

Kibővítették a Sapientia egyetem csíkszeredai épületét 
2015. január 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nemsokára befejezik a Sapientia EMTE csíkszeredai épületének külső munkálatait. Az 

épület szerkezetének kibővítésével már végeztek, újabb bentlakásszobáknak, 

laboratóriumoknak és planetáriumnak adva helyet a felsőoktatási intézményben. A 

létesítmény teljes felújítását március végéig kell elvégeznie a kivitelezőnek. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-romanamagyar-egyuttelesrol-a-szinhazban
http://www.erdely.ma/oktatas.php?id=180080&cim=borboly_csaba_ellenzi_az_ujabb_iskolai_leepiteseket_levelet_irt_az_oktatasi_miniszterhez
http://www.erdely.ma/oktatas.php?id=180080&cim=borboly_csaba_ellenzi_az_ujabb_iskolai_leepiteseket_levelet_irt_az_oktatasi_miniszterhez
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/pro-cultura-hungarica-dij-soos-zoltannak
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kibovitettek-a-sapientia-egyetem-csikszeredai-epuletet
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„Összevarrnák” a megyeközi utakat 
2015. január 22. – Krónika 

„Összevarrnák” az idő és a nem kimondottan magyarbarát rendszerek által elszakított 

infrastrukturális szálakat Maros és Hargita megye elöljárói. A két megyét jelenleg 

mindössze három aszfaltozott út köti össze, ezek számát szeretnék növelni, és a kövezett 

vagy földutakat is járhatóvá tennék. „Az utóbbi évtizedekben annyira elvágták az 

infrastrukturális szálakat a két megye között, mintha két külön, egymástól határátkelővel 

elválasztott ország lenne” – véli Borboly Csaba. 

 

Ünnep a Hymnus évfordulóján 
2015. január 22. – Krónika 

Megszámlálhatatlan rendezvénnyel ünneplik Erdély- és Partium-szerte a magyar kultúra 

napját ma, de sok helyen egész héten számos eseményre kerül sor. A magyar kultúra 

napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 

ezen a napon tisztázta le a Hymnus kéziratát. 

 

Egy magyar osztály kerül veszélybe Kolozs megyében 
2015. január 22. – Krónika 

Jóval több szakiskolai osztály indul a következő tanévben Kolozs megyében, derült ki a 

Valentin Cuibus főtanfelügyelő által tegnap ismertetett beiskolázási tervből. A 

főtanfelügyelő elmondta: a vállalatok részéről óriási igény van a szakosztályok indítására, 

293 cég jelezte, hogy szakemberekre lenne szüksége, ezért a 2015–16-os tanévben 45 

szakosztályt terveznek indítani a korábbi 25 helyett. Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes 

szerint a magyar nyelvű szakiskolai osztályok száma nem változik. Mint részletezte, 

továbbra is három 9. osztály indul a kolozsvári Református Kollégiumban, és egy-egy a 

megyeszékhely közlekedési szakközépiskolájában és a válaszúti szórványkollégiumban. A 

főtanfelügyelő-helyettes arról is beszámolt, hogy jelen állás szerint egyetlen magyar 

középiskolai osztály indulása van veszélyben az alacsony gyereklétszám miatt.  

 

Oknyomozó újságírás és zöld aktivizmus 
2015. január 22. – Erdély Ma 

Jól „kiosztották” a politikusokat, de „kapott” a helyi sajtó is kedden este a 

sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház pincéjében. A zöld civilek Oknyomozó 

újságírás és a zöld aktivizmus árnyalatai címmel nyitottak vitát. A meghívott Bakk-Dávid 

Tímea, a Transindex portál szerkesztő-újságírója volt. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=180105&cim=oknyomozo_ujsagiras_es_zold_aktivizmus
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Mi lesz veletek, komáromi bencések? 
2015. január 21. – bumm.sk 

A nagyszombati érsekség megvonta az engedélyt a Komáromban működő bencés 

rendháztól. A rend tagjai támadásként értelmezik a lépést, az egyházmegye védi az igazát. 

Az MKP nem zárja ki, hogy lépni fog az ügyben. A vita tétje, hogy kié lesz a 3 millió euró 

értékű ingatlan. „A Magyar Közösség Pártja is megdöbbenéssel értesült arról a hírről, hogy 

a nagyszombati érsekség megszünteti a bencések komáromi rendjét. Megdöbbentünk azon 

az intézkedésen is, hogy Komáromfüss határában azt a több mint 600 hektárnyi 

földterületet ugyancsak elvették a bencésektől. Laikusként úgy gondolom, hogy jogszerűen 

csak a megfelelő intézmények engedélyével lehet ilyen döntéseket hozni. Ismereteim 

alapján az egyedüli szerv, amely dönteni kompetens, a Szent Szék, vagyis a Vatikán”- 

mondta el Szigeti László, a párt Országos Tanácsának elnöke. 

 

Roma gyerekek a magyar iskolákban 
2015. január 21. – Új Szó 

A tömegesen magyar iskolába íratott roma gyerekeknek - ami több régióra is jellemző – 

köszönhetően nem csökkent az utóbbi években a magyar iskolákban a tanulók száma. Az 

elmúlt évek kedvező demográfiai mutatóinak köszönhetően néhány évig még szinten 

maradhat az elsősök száma. Arról, hogy a szociálisan hátrányos közegből érkező - és ezért 

az iskolákban jórészt leszakadó - roma tanulók száma mennyire befolyásolja a magyar 

alapiskolák tanulói létszámát, az országos statisztikák is sokat elárulnak. A 2006/2007-es 

iskolai évben például 3725 elsős volt a magyar tannyelvű alapiskolákban (a közös 

igazgatásúakat nem számítva), négy évvel később az ötödikben már csak 3337-en voltak 

ebben az évfolyamban, míg 2014/2015-ben csupán 2723-an kezdték meg a kilencedik évet. 

 

Milyen szempontok alapján válasszon megfelelő alapiskolát gyermekének? 
2015. január 21. – hirek.sk 

„Az a helyes iskolaválasztás, ha a szülő döntéshozatalkor azt helyezi előtérbe, ami a 

gyermeknek jó, nem pedig a szülőnek fontos. Elég gyakran látjuk azt, hogy a szülő 

elsősorban a kényelmi szempontot veszi figyelembe, azaz a lakhelyhez legközelebbi 

alapiskolát választja, ahová majd a kicsi akár egyedül is elmehet. Mindig abból kellene 

kiindulni, hogy a gyermeknek mi a legjobb, mit szeret csinálni” – javasolja Strédl Terézia, 

a révkomáromi Selye János Egyetem Neveléstudományi Tanszékének vezetője. 

 

Duális képzés: akár évi 2 ezer eurót is kereshetnek a dolgozó diákok 
2015. január 21. – hirek.sk 

A cégeknél szakmai gyakorlatot végző középiskolások évente több száz vagy akár ezer 

eurót is kereshetnek. A duális képzéssel kapcsolatos új projektbe bekapcsolódó cégek 

adókedvezményt kaphatnak az államtól. A diákok az elért tanulmányi eredményeik 

alapján havi 22 és 59 euró közti állami ösztöndíjban részesülhetnek, így tehát tíz hónap 
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http://www.bumm.sk/regio/2015/01/21/mi-lesz-veletek-komaromi-bencesek
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/01/21/roma-gyerekek-a-magyar-iskolakban-fb
http://www.hirek.sk/itthon/20150121150527/Milyen-szempontok-alapjan-valasszon-megfelelo-alapiskolat-gyermekenek.html
http://www.hirek.sk/itthon/20150119114812/Dualis-kepzes-akar-evi-2-ezer-eurot-is-kereshetnek-a-dolgozo-diakok.html
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alatt akár 590 eurót is kereshetnek. Az adott vállalat pedig további jutalmat fizethet nekik, 

ami például a Kia autógyárban évi 2 ezer eurót jelenthet. 

 

A hangzó irodalom vonzásában 
2015. január 22. – Magyar Szó 

A topolyai Auróra Beszédművészeti Műhelyt a költő, néprajzkutató Tóth Ferenc alapította 

még a múlt században. Később Vass Borsodi Borbála vezette, már a Kodály Zoltán Magyar 

Művelődési Központ keretében. Gazsó Hargita 2013 őszén vette át a műhely vezetését. 

Eddigi tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy igyekezett megőrizni a programokat 

és dátumokat, de új helyszíneket is gondolt, új szereplőkkel. Újításként bevezették az 

irodalmi sétát, amely kapcsán szeretnének további irodalmi emlékhelyeket is 

meglátogatni.  

 

A nagycsaládban élő gyerekeknek adományozott az MNT és a KODDE 
2015. január 21. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Élelmiszercsomaggal támogatta a nagycsaládban élő diákokat a Magyar Nemzeti Tanács és 

a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület. 45 csomagot osztottak ki a nehéz sorsú 

gyerekek között. Kakaópor, kenőmájas, készételek és édesség került a nagycsaládban élő 

diákok csomagjaiba. A Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület 25 éve alakult, hogy 

segítséget nyújtson a szegénysorú, de jó képességű, szorgalmas diákoknak. Most 45 

élelmiszercsomaggal támogatták a fiatalokat, hogy a tanulásra tudjanak összpontosítani. 

Magyar Nemzeti Tanács anyagi támogatást nyújtott a csomagok összeállításához. Hajnal 

Jenő az MNT elnöke elmondta, hogy ez az alkalom jó példa arra, hogy az adományozás 

örömet jelent az ünnepek után is. Kiemelte, ahhoz, hogy egy közösség fennmaradjon 

fontos, hogy önzetlenül segítsünk egymásnak. 

 

A választópolgárok mindössze 20 százaléka támogatja az ellenzéket 
2015. január 21. – Vajdaság Ma 

Valamennyi szerbiai ellenzéki pártnak összesen jelenleg alig több mint 20 százalék a 

támogatottsága, ami két és félszer alacsonyabb, mint a kormányzó Szerb Haladó Párté 

(SNS), amely jelenleg a szerbiai polgárok 51,2 százalékának bizalmát élvezi, írja a Danas. 

Amennyiben ezekben a napokban tartanának választásokat Szerbiában, az egyetlen 

ellenzéki párt, amely önállóan át tudná lépni a parlamenti küszöböt, a Demokrata Párt 

(DS) lenne, amely támogatottsága a Faktor Plus közvélemény-kutatási adatai alapján 6,6 

százalék. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2591/vajdasag_topolya/120972/A-hangz%C3%B3-irodalom-vonz%C3%A1s%C3%A1ban.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=181456
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21604/A-valasztopolgarok-mindossze-20-szazaleka-tamogatja-az-ellenzeket.html
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Óbecse: Közvállalati igazgató újságírót fenyegetett 
2015. január 22. – Magyar Szó 

A Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) és a Vajdasági Újságírók Független 

Egyesülete (NDNV) közleményben ítélte el Goran Matićot, az óbecsei Építésügyi 

Igazgatóság igazgatóját, amiért telefonon azzal fenyegette meg Ljiljana Milovanovot, a 

Becsei Mozaik újságíróját, hogy ezentúl „másképp fog vele beszélni”. Az igazgató 

elégedetlenségét az váltotta ki, hogy a helyi lap munkatársa nemrégiben számára nem 

tetsző módon írt az Építésügyi Igazgatóság munkájáról. A közlemény szerint végső ideje, 

hogy az állami szervek és közvállalatok vezetői elfogadják: a sajtó dolga a közpénzek 

felhasználásának az ellenőrzése is. 

 

A magyar kultúra napja - Sikerrel mutatták be Zelei Miklós darabját Ungváron 
2015. január 21. - MTI 

Sikerrel mutatták be Zelei Miklós Zoltán Újratemetve című darabját Ungváron szerdán, a 

magyar kultúra napja alkalmából rendezett esten. A második világháború végén induló és 

a rendszerváltásig eljutó darabot, amely a szovjet-csehszlovák, majd ugyanitt, de már az 

ukrán-szlovák határon a kettéosztott ikerfaluban, Kisszelmencen és Nagyszelmencen 

játszódik, nagy tetszéssel fogadta az ungvári nagyszínházat zsúfolásig megtöltő közönség. 

A Vidnyászki Attila rendezte darab bemutatója előtti ünnepi beszédében Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament 

képviselője hangsúlyozta: magyarnak lenni vállalás kérdése, ami különösképpen igaz a 

határon túli magyarságra. A Kelet-Ukrajnában zajló háborús helyzete utalva Brenzovics 

kiemelte: Ebben a nehéz helyzetben minden kárpátaljai magyar számára jelentős fogódzót 

jelent az összetartozás érzését erősítő magyar nyelv, magyar kultúra. 

  

Megtartotta az új esztendőben első ülését az ukrán parlament 
2015. január 21. - Kárpátalja 

A kelet-ukrajnai harcok és a gazdasági válság határozzák meg az ukrán parlament 

munkáját az új esztendő első napjaiban is - derül ki abból az interjúból, amelyet a 

Kárpátalja hetilap Brenzovics László parlamenti képviselővel, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökével készített, miután a napokban hazatért Kijevből. A január 

20-án indult katonai mozgósítással kapcsoltban Brenzovics László elmondta: A 

mozgósítás hatása egész Ukrajnára nézvést egyértelműen negatív, s ez alól, sajnos, a 

kárpátaljai magyarság sem vonhatja ki magát. Az ország gazdasági válságával 

kapcsolatban kiemelte: A jelenlegi nehéz helyzetben a kormánynak a korrupció 

visszaszorítására, a gazdaság élénkítésére és az államigazgatási kiadások csökkentésére 

kellene helyeznie a hangsúlyt a lakossági terhek növelése helyett. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2592/vajdasag_obecse/121011/%C3%93becse-K%C3%B6zv%C3%A1llalati-igazgat%C3%B3-%C3%BAjs%C3%A1g%C3%ADr%C3%B3t-fenyegetett.htm
http://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=
http://karpataljalap.net/?q=2015/01/21/megtartotta-az-uj-esztendoben-elso-uleset-az-ukran-parlament
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„Kemény év áll előttünk" - választmányi ülés Nagyszőlősőn 
2015. január 21. - Kárpátalja 

A KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete 2015. január 15-i választmányi ülését 

tartott. A szervezet aktuális kérdéseinek megvitatása mellett Barta József, a középszintű 

szervezet vezetője és a KMKSZ alelnöke a Keleti Partnerség program folytatódásáról szólva 

tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy előreláthatólag Ungváron január 23-án írják alá az 

ez évre szóló szerződést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kárpátaljai 

látogatása során.  

 

A kétnyelvű általános iskolákban továbbra is megtartják az egyéni fejlesztési 
órákat 
2015. január 21. - Népújság 

Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium január elején bejelentett takarékossági 

intézkedései közül a legnagyobb tiltakozást az egyéni tansegítségi órák kifizetésének 

megvonása váltotta ki. A muravidéki kétnyelvű általános iskolákban hetente 2–34 

tansegítségi órát tartanak. Miképp járnak el a továbbiakban? 

 

Megalakultak az MMÖNK szakbizottságai - fontos az előkészítő szakmai 
munka 
2015. január 21. - Népújság 

Az őszi önkormányzati választások után megalakult a muravidéki csúcsszervezet tanácsa, 

ennek élére hivatásos elnököt választottak, január közepére pedig megalakultak az 

MMÖNK szakbizottságai is. A bizottságok feladata, hogy szakmailag megalapozott 

javaslatokat, terveket készítsen a tanácsnak, amely ezeket vagy akceptálja vagy nem. 

 

A cél továbbra is a magyar oktatás támogatása és népszerűsítése 
2015. január 21. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma idén is folytatja „ A horvátországi magyar 

oktatásért” elnevezésű programját, és tovább dolgozik a minőségi magyar oktatás 

támogatásáért. A napokban osztják szét az iskoláknak az eszköztámogatásokat, és nemrég 

elkészült az a kisfilm is, amely a magyar oktatási intézményeket és az anyanyelven való 

tanulást népszerűsíti. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/01/21/kemeny-ev-all-elottunk
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10154-2015-01-21-09-14-56
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10154-2015-01-21-09-14-56
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10156-2015-01-21-09-22-07
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10156-2015-01-21-09-22-07
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5989-a-cel-tovabbra-is-a-magyar-oktatas-tamogatasa-es-nepszersitese
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HMDK: Juhász a MESZ semmittevéséről beszélt 
2015. január 21. – Huncro.hr 

A többségében a MESZ-listákon indulókból összeálló kisebbségi önkormányzatok és a 

parlamenti képviselő semmit sem tettek azért, hogy több magyar nemzetiségű dolgozzon a 

baranyai  „rendes” önkormányzatokban – hangzott el a HMDK vezetőségének keddi 

sajtótájékoztatóján. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5990-hmdk-juhasz-a-mesz-semmitteveserl-beszelt
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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