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Vezércsere ígérkezik az Erdélyi Magyar Néppártban 
2015. január 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Toró T. Tibor nem száll versenybe újabb elnöki mandátumért az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) szombati tisztújító kongresszusán, ha Szilágyi Zsolt megpályázza az elnöki 

tisztséget. Ezt maga az alakulat decemberben lemondott elnöke jelentette be egy 

csütörtöki kolozsvári sajtóbeszélgetésen. Toró úgy véli, abban az esetben hiteles a 

néppártban beindult megújulási folyamat, ha vezércserét hajtanak végre, az elnöki 

tisztségre pedig szerinte Szilágyi a legmegfelelőbb személy. „Mindketten nem fogunk 

versenyezni az elnöki székért. Maximális a bizalom közöttünk, gondolkodásmódunk közel 

áll egymáshoz, szívesen adom át neki a stafétát. Nagyon remélem, hogy igent mond, és 

elvállalja a tisztséget, mert körülötte lehet kiépíteni olyan konszenzust, amelyre szüksége 

van a pártnak" – jelentette ki Toró T. Tibor, minden helyzetben helytállni képes „jolly 

joker-politikusnak" nevezve a lemondását novemberben vele együtt felajánló jelenlegi 

alelnököt. 

 

Magyarországi pénzeket fordítanak erdélyi örökségvédelemre 
2015. január 29. – transindex.ro, MTI 

Határon túli örökségvédelmi programja keretében harmincegy millió forintos állami 

forrást fordít elsősorban kutatásokra, dokumentációs és értékfelmérő munkákra a 

magyarországi Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. A 

programban az intézmény tudományos munkatársai olyan feladatokat végeznek el, 

amelyek eredményeire alapozva célzottan és felelősséggel lehet nagyobb beruházásokat 

tervezni, emellett kisebb értékmentő beavatkozásokra is sor kerül - részletezte a projektet 

bemutató budapesti sajtótájékoztatón Győr Attila, a központ tudományos és gyűjteményi 

főosztályának vezetője. 

 

A sepiszentgyörgyi tanácshoz került a Székely Mikó Kollégium épülete 
2015. január 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Átkerült a sepsiszentgyörgyi tanácshoz a Székely Mikó Kollégium épülete. Az 

önkormányzat csütörtökön végleges és visszavonhatatlan bírósági végzés alapján 

jóváhagyta a tanintézmény épületének átvételét az Erdélyi Református Egyházkerülettől. 

Antal Árpád polgármester furcsának nevezte a Ploiesti-i Táblabíróság tavalyi döntését, 

ugyanakkor jelezte: ennek alapján a város tulajdonába kerül az ingatlan, és hamarosan 

adásvételi szerződést kötnek a helyi hatóságok a Református Egyházkerülettel. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vezercsere-igerkezik-az-erdelyi-magyar-neppartban
http://itthon.transindex.ro/?hir=38719
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=180554&cim=a_sepiszentgyorgyi_tanacshoz_kerult_a_szekely_miko_kollegium_epulete
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Az Európa Tanács és az Európai Unió egységes fellépését szorgalmazza 
kisebbségvédelmi téren Korodi Attila 
2015. január 29. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

„Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió csak gazdasági együttműködés tereként 

működjön, hogy egyes uniós állampolgároknak több lehetőségük van, mint másoknak. 

Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió álláspontja az, hogy a kisebbségi ügyek az egyes 

országok egyéni problémái. Egy másfél milliós kisebbség képviselőjeként kérem, az 

együttműködési memorandumba foglalják bele a kisebbségekre vonatkozó, eddig 

elfogadott keretegyezményeket” – szólalt fel Korodi Attila parlamenti képviselő az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésén, január 28-án Strasbourgban, az ET és az EU 

együttműködési megállapodásának végrehajtásáról született jelentés kapcsán.  

 

Élő többnyelvűség Kolozsváron, Európa ifjúsági fővárosában 
2015. január 29. – Kiss-Előd Gergely – Krónika, Erdély Ma, Paprika Rádió 

A gyakorlatban is kezd megmutatkozni a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 

programsorozat felvállalt többnyelvűsége: a rendezvénysorozat hivatalos, magyar nyelvű 

programismertetőjén a szervezők és elöljárók egyaránt a programsorozat magyar jellegét 

hangsúlyozták. Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja abbéli reményének adott 

hangot, hogy az ifjúsági fővárosban megfelelő súllyal lesznek jelen a magyar vonatkozású 

rendezvények, és nem ismétlődik meg a szilveszteri baki. Hangsúlyozta, ez azért is fontos, 

mert az EIF főpróbája az esetleges 2021-es Európa Kulturális Fővárosa programnak, erre a 

címre ugyanis szintén pályázik a kincses város. A főkonzul ugyanakkor példaértékűnek 

nevezte a kolozsvári fiatalok összefogását. 

 

YouthMeeting.hu: „szóljon a program minden magyar fiatalról” 
2015. január 29. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Közel hetven magyar szervezet képviselői vettek részt a szerdai YouthMeeting.hu 

eseményen, a Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros programsorozat keretén belül. Az 

esemény célja egy olyan platform megalakítása volt, ahol a projektben résztvevő magyar 

ifjúsági szervezetek és partnereik találkozhatnak. A Sapientia EMTE Aulájában elsőként 

Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere szólalt fel, aki röviden ismertette a projekt 

történetét, majd méltatta a Share Föderáció feladatát, kiemelve, hogy nem kis feladat, 

amire vállalkozott. Továbbá felhívta a fiatalok figyelmét a rengeteg pályázati lehetőségre, 

illetve minél több program beküldésére ösztönözte őket.  Schanda Tamás, 

ifjúságpolitikáért felelős államtitkár-helyettes, a magyar kormány képviseletében vett részt 

a rendezvényen. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38716
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Bíróság elé állítják Nagy Péter Tamás volt mezőgazdasági államtitkárt 
2015. január 29. – transindex.ro, Krónika 

Több cégvezető mellett Nagy Péter Tamás volt mezőgazdasági államtitkárt és Găman Virgil 

Laurențiut, a tárca főtitkárát is bíróság elé állítja az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 

(DNA). Utóbbit kétrendbeli csúszópénz elfogadással, kétrendbeli pénzmosásra és 

kétrendbeli okirat-hamisításra való felbujtással vádolja az ügyészség. Nagy Péter Tamás 

befolyással való üzérkedés, pénzmosásra való felbujtás, okirat-hamisításra való felbujtás, 

csúszópénz elfogadása, pénzmosáshoz való hozzájárulás, és okirat-hamisításhoz való 

hozzájárulás miatt áll bíróság elé - áll a DNA közleményében. Nagy Péter Tamást január 9-

én helyezték előzetes letartóztatásba. 

 

Cégvezetői kötelességből tett feljelentést Virág Zsolt 
2015. január 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem haragból vagy rosszindulatból, hanem cégvezetői kötelességből tett feljelentést – 

jelentette ki Virág Zsolt a Mezei János polgármesterrel szemben indult DNA-vizsgálat 

kapcsán. Ugyanakkor azt állítja, hogy nem tőle származnak a DNA bizonyítékai a zsarolási 

gyanúval kapcsolatosan. 

 

Tanácsülésből vitafórum 
2015. január 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Heves vita alakult ki a sepsiszentgyörgyi önkormányzat képviselő-testületének csütörtöki 

soros ülésén. Rodica Pârvan képviselő Antal Árpád polgármester január 24-ei román 

zászlós felvonulással kapcsolatban tett kijelentését kifogásolta.  

 

Közel a hungarikummá nyilvánításhoz a székely eredetű csemege 
2015. január 30. – Krónika  

Egyszerre erdélyi, székely, valamint magyar értékként került a hungarikumok 

„előszobájának” tekintett Magyar Értéktárba a kürtőskalács. A budapesti Hungarikum 

Bizottság csütörtöki döntése vélhetően enyhíti a Földművelésügyi Minisztérium és a 

Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület között a messze földön ismert magyar édesség 

bejegyzése kapcsán kitört konfliktust, amely azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a terméket 

Románia regisztráltatja. 

 

Beíratások – Közösségünk jövője a tét 
2015. január 29. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa az alapiskolai beiratkozásokkal kapcsolatban 

nyilatkozatot adott ki, amelyben a többi között hangsúlyozza, hogy „a gyermekeink 

második otthonaként szolgáló iskola megválasztása hatással van közösségünk egészére". A 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38718
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/cegvezetoi-kotelessegbol-tett-feljelentest-virag-zsolt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tanacsulesbol-vitaforum
http://www.hirek.sk/itthon/20150128155119/Beiratasok-Kozossegunk-jovoje-a-tet.html
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február 15-ig tartó beiratkozások kapcsán A. Szabó László, az MKP oktatásügyi és 

kulturális alelnöke nyilatkozott a hirek.sk-nak. 

 

Újra lesz Gömöri Hírlap - februárban döntenek róla a rimaszombati 
városatyák 
2015. január 29. – bumm.sk 

Megeshet, hogy két év szünet után újra beindul a rimaszombati városi újság, a Gömöri 

Hírlap kiadása. A lap sorsáról februári ülésén dönt a rimaszombati képviselő testület. A 

kétnyelvű újság - szlovákul: Gemerské zvesti - kiadásával a város költségvetésének első 

módosító javaslata is számol, amelyet január 27-én szavaztak meg az önkormányzati 

képviselők. A lap kiadására 21.900,- eurót szán rimaszombat vezetése. 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Kollár Ilona népművész és Nemes Fekete 
Edit keramikus művész 
2015. január 29. – Vajdaság Ma 

Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja ünnepi fogadásán kimagasló állami 

kitüntetéseket nyújtott át a vajdasági magyarság két meghatározó alkotóművészének. 

Kollár Ilona népművész Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben, míg Nemes Fekete 

Edit keramikus művész a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.  

 

Topolyára látogatott az MNT küldöttsége 
2015. január 29. – Komáromi Gizella - Vajdaság Ma 

- Minden önkormányzattal úgy szeretne a Magyar Nemzeti Tanács együttműködni, hogy 

ez a kapcsolat építő jellegű legyen, a fejlesztéseket és az itt élő magyarságot szolgálja. 

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy egy munkamegosztást is ki tudjunk alakítani – 

hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a topolyai önkormányzat 

vezetői és az új összetételű MNT képviselői első hivatalos tanácskozását követően. 

Kislinder Gábor topolyai községi elnök elmondta, hogy a fejlesztéseket tartja 

legfontosabbnak. Össze kell állítani a pénzügyi terveket, hogy megnézzék, melyek azok a 

folyamatok, amelyek az intézmények számára a legfontosabbak. 

 

A következő tanévre hangolódva 
2015. január 29. – Kónya-Kovács Otília - Vajdaság Ma 

A Közép- és Dél-bánáti iskolaigazgatók, kollégiumvezetők egy újabb találkozójára került 

sor ma a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában, ahova meghívták Nyilas Mihályt, 

tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárt is. A szórvány azon 

tanintézményeiből jelentek meg az igazgatók, amelyekben magyar nyelven is folyik a 

tanítás. A találkozó egyik témája a nagybecskereki középiskolák magyar tagozatainak 
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http://www.bumm.sk/regio/2015/01/29/ujra-lesz-gomori-hirlap-februarban-dontenek-rola-a-rimaszombati-varosatyak
http://www.bumm.sk/regio/2015/01/29/ujra-lesz-gomori-hirlap-februarban-dontenek-rola-a-rimaszombati-varosatyak
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18201/Magyar-allami-kituntetest-kapott-Kollar-Ilona-nepmuvesz-es-Nemes-Fekete-Edit-keramikus-muvesz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18201/Magyar-allami-kituntetest-kapott-Kollar-Ilona-nepmuvesz-es-Nemes-Fekete-Edit-keramikus-muvesz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18203/Topolyara-latogatott-az-MNT-kuldottsege.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18204/A-kovetkezo-tanevre-hangolodva.html
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kínálata volt, valamint felmerült, hogy milyen kádergondokkal küzdenek az iskolák, 

továbbá, hogy hol, hány kisdiák fog majd beiratkozni az általános iskolákba. 

 

A középiskola használhatja a telket 
2015. január 30. – Csincsik Zsolt – Magyar Szó 

Ada község önkormányzata hosszú távú használatra átadta a helyi Műszaki Iskolának az 

intézmény szomszédságában lévő üres telket. Az erre vonatkozó szerződést a napokban 

írta alá Bilicki Zoltán adai polgármester és Gilice Hilda, a középiskola igazgatója. A helyi 

önkormányzatban megtudtuk: a telek átadásával lehetőség nyílik arra, hogy az 

iskolaépületet újabb osztálytermekkel bővítsék, hogy a tanítás egy váltásban folyhasson az 

intézményben. Amíg azonban az anyagi feltételek nem valósulnak meg erre a beruházásra, 

addig a területtel kibővítik az iskolaudvart, és ott a tanulók zöldövezetet alakítanak ki. 

 

Eszközfejlesztés a kárpátaljai tehetségpontokon 
2015, január 29. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Kétezer diák, háromszáz tanár és nyolc tehetségpont – számokban kifejezve így lehetne 

összegezni a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Tehetségpontjainak elmúlt évi munkáját 

– mondta Váradi Natália, a szervezet irodaigazgatója. Az alapítvány fő célja a fiatalok 

felfedezése, tanácsadása és pályaorientációja, illetve a térségi tehetséggondozó 

kezdeményezések támogatása. A „GENIUS” Tehetségpontokban tartandó képzések 

háttérmunkálatait a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács végzi. a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. a 2015-ös év elején újra modern eszközökkel támogatta a tehetségpontokat. Ennek 

keretében Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke elmondta, hogy céljuk 

az, hogy a kárpátaljai magyar oktatás kistérségeinek szellemi központjait felszereljék a 

szükséges eszközökkel, illetve buzdította az intézményvezetőket a további munkára, hogy 

minél több kárpátaljai gyerek válassza és választhassa vidékünkön a magyar tannyelvű 

oktatást. 

 

Fontos a népcsoportok támogatása 
2015. január 29. - Volksgruppen 

„Az osztrák népcsoportok identitásunk egyik fontos része. Békés együttlétük egy példa 

egész Európa számára. De népcsoportjaink sajnos veszélyeztetett helyzetben vannak ami a 

további létszámukat illeti. Ezért fontos feladatunk, hogy biztosítsuk fennállásukat, 

kulturális és nyelvi többszínűségüket“, ezt hangsúlyozta Berlakovich Nikolaus az ÖVP 

népcsoportszóvivője a parlamenti alkotmánybizottság szerdai gyűlésén. 
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/eszkozfejlesztes-karpataljai-tehetsegpontokban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2692084/
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Radio Burgenland ismét az első helyen 
2015. január 29. - Volksgruppen 

Az aktuális rádióteszt alapján Radio Burgenland ismét a leghallgatottabb rádió 

Burgenlandban. A burgenlandi polgárok által hallgatott napi átlag még növekedhet is. A 

Radio Burgenland nyilvánvalóan még mindig az első helyet foglalja el a burgenlandi 

rádiók között. A 100 hallgatott percből 40 perc köthető az ORF Burgenland-hoz. 
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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/

