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Vezető hírek

Választási párt létrehozását javasolja az EMNP
2016. január 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen,
Bihari Napló, hirado.hu, Magyar Hírlap
Erdélyi magyar választási párt létrehozását javasolja a 2016-os romániai önkormányzati,
majd parlamenti választásokra az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Az RMDSZ-nek
eljuttatott javaslatot Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke ismertette egy csütörtöki kolozsvári
sajtótájékoztatón. Szilágyi Zsolt szerint már a nyáron tartandó önkormányzati
választásokon a létrehozandó választási párt színeiben indulhatnának a magyar jelöltek
azokon a településeken, ahol a magyarság megosztottsága a képviseletet veszélyeztetné.
Azokon a településeken, ahol a magyarság többséget alkot, a pártok versenyezhetnének a
tisztségekért. Az EMNP álláspontja szerint az őszi parlamenti választásokon a választási
párt teremtené meg azt a keretet, amely a magyar pártok összefogását biztosítja, de nem
számít koalíciónak. A koalíciók számára ugyanis a választási törvény a 6,5 százalékot
kitevő magyarság számára aligha teljesíthető választási küszöböt szab meg.

Nem indulhat szakoktatás a marosvásárhelyi Református Kollégiumban
2016. január 14. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Elutasította a Maros megyei tanfelügyelőség a marosvásárhelyi Református Kollégiumban
tervezett magyar nyelvű szakoktatás beindítását. Az intézmény tervei szerint a következő
tanévtől indították volna a két magyar tannyelvű szakiskolai osztályt magyar állami
támogatással. Az egyik osztályban mechanikai és autóbádogos képzést terveztek, a
másikban pékeket és henteseket képeztek volna. A Református Kollégium már
együttműködési szerződéseket is kötött helyi vállalkozásokkal, amelyek szintén támogatták
volna a szakképzést. Benedek Zsolt intézményvezető az Erdély FM-nek azt mondta, a
tanfelügyelőség a kezdeményezésük elutasítását azzal magyarázza, hogy Marosvásárhelyen
vannak olyan magyar szakiskolai osztályok, ahol kevés a diák és a következő tanévben
tovább csökken a gyereklétszám, háromszázzal kevesebb nyolcadikos végez, mint az
ideiben. Ennek ellenére Benedek Zsoltnak meggyőződése, hogy a Református Kollégium
kezdeményezése sikeres lett volna.

Jelentkezés a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program
nyitórendezvényére
2016. január 14. – Nemzeti Regiszter
A 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program első rendezvényét 2016. január
29-én tartjuk Budapesten a Magyarság Házában. A rendezvény célja, hogy tájékoztassuk a
Kárpát-medence külhoni magyar fiatal vállalkozóit a program tervezett lépéseiről, a
Magyar Kormány által a területen nyújtott lehetőségekről. Jelentkezés határideje: 2016.
január 22. 12.00 óra.
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2016. január 14. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika
„A tavalyi év decemberében Kelemen Hunor szövetségi elnök és Szilágyi Zsolt által vezetett
küldöttségek találkozójára került sor. Akkor abban maradtunk, hogy január végén újra
leülünk tárgyalni. Az, hogy Szilágyi Zsolt a két találkozó között a sajtón keresztül üzenget,
megkérdőjelezi az összefogásra vonatkozó javaslata komolyságát. Véleményem szerint,
Szilágyi nem megegyezni akar, hanem a nyilvánosság előtt pozitív fényben feltüntetni
magát" – nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke annak kapcsán, hogy az
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke sajtótájékoztató keretében javasolta egy új választási párt
létrehozását.

Erdély

Kovács Péter nem tartja jó ötletnek a magyar választási párt megalapítását

RMDSZ-es hiányzások az alsóházban: Antal István a listavezető
2016. január 14. – Krónika
Antal István hiányzott a képviselőház legtöbb szavazásáról az RMDSZ képviselői közül
mandátuma alatt – derül ki a Mulțumesc.ro oldal összesítéséből, amelyet az alsóház
honlapján elérhető adatok alapján állított össze. Az összesítés szerint Antal – aki
nemrégiben azzal védte a honatyák nyugdíjemelését, hogy a parlamentben az országot
fejlesztik – a voksolások 70,4 százalékán nem vett részt. A második legtöbb hiányzást
Kelemen Hunor szövetségi elnök halmozta fel, ő a szavazások 68,3 százalékán nem volt
ott. A harmadik Kelemen Attila, ő a voksolások 65,6 százalékában nem nyomott gombot.

Megmutatjuk, melyek a legszegényebb székelyföldi falvak
2016. január 14. – transindex.ro
A tavaly elindított, United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű
közösségek felzárkóztatásáért című projekt keretében Maros, Hargita és Kovászna megye
húszezernél kevesebb lakosú kistelepüléseinek átfogó feltérképezését végezték el a BabeşBolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékének munkatársai. A projektet a
Gyulafehérvári Caritas – partnerségben a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel, valamint a
három megye szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóságaival – 2015 májusában
indította el. Időtartama 12 hónap, 2016 áprilisában zárul. A projekt teljes értéke
1.334.750,00 lej, amelyből 133.475,00 lej önrész.

Kirúgta az MPP a sepsiszentgyörgyi szervezet elnökét
2016. január 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Január 14-i hatállyal felmenti Bálint Józsefet az MPP sepsiszentgyörgyi szervezetének
elnöki tisztségéből a párt Országos Elnöksége - közölte az MPP. A szűkszavú közlemény
még annyit ír, hogy az MPP elnöksége tisztújítást rendel el a sepsiszentgyörgyi szervezet
esetében, ennek előkészítésére és megszervezésére a Kovászna megyei szervezet kap
megbízást.
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2016. január 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Ezután csak azokat a gyerekeket lehet első osztályba íratni, akik kijárták az előkészítő
osztályt - nyilatkozta az Europa FM-nek Adrian Curaj oktatási miniszter. Azt mondta, a
következő tanévtől megszüntetnek minden kivételt. Mostanáig például azokat a
gyerekeket, akik a beíratás évében augusztus 31-ig betöltötték a 7 évet, nem volt kötelező
előkészítő osztályba íratni, hanem egyenesen első osztályba mehettek. A 2016-2017-es
tanévtől ez a lehetőség megszűnik.

Erdély

Oktatási miniszter: kötelező lesz az előkészítő osztály

Újra nő az érdeklődés Szatmár megyében a magyar állampolgárság iránt
2016. január 14. – Erdély Ma, szatmar.ro
Bár jó ideje lehetősége van az egyszerűsített honosítási eljárás során magyar
állampolgársághoz jutni annak, aki bizonyítani tudja a magyar felmenőket, illetve beszéli a
nyelvet, így is sokan élnek a lehetőséggel, betérve az RMDSZ Szatmárnémeti székházába,
vagy leadva a kérvényt a különböző településeken szervezett konzuli napokon. A törvény
életbe lépését követően rengetegen használták ki a lehetőséget és vették fel a magyar
állampolgárságot. S bár azt gondolná az ember, hogy az első évek nagy érdeklődését
követően egyre csökken a kérelmezők száma, kiderült: Szatmár megyében még mindig
nagy az igénylők száma.

Teljében a városi konzultáció Marosvásárhelyen
2016. január 14. – Erdély Ma, Népújság
A Facebook közösségi oldalon Peti András, az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke Minden
magyar ember véleménye számít! címmel felhívást tett közzé, amelyben arra kéri a város
magyar közösségét, járuljanak hozzá az úgynevezett városi konzultáció sikeréhez, mert az
RMDSZ szükségesnek és fontosnak tartja, hogy egyfajta belső „népszámlálást” tartson,
amely gyakoribb az állami intézmények által tízévenként végzett lakosságfelmérésnél.

RMDSZ-MPP együttműködési megállapodás született Szatmárnémetiben
2016. január 14. – maszol.ro, Krónika
Kereskényi Gábort, az RMDSZ szatmárnémeti jelöltjét támogatja az idei önkormányzati
választásokon a Magyar Polgári Párt (MPP) helyi szervezete. Erről szerdán írt alá
megállapodást Kereskényi Gábor és Zazula Béla, az RMDSZ illetve az MPP városi
szervezeteinek elnöke – tájékoztat a szatmar.ro. Az RMDSZ és az MPP szatmárnémeti
szervezeteinek megegyezése három fontos pontra koncentrál. Egyrészt az MPP nem indít
polgármesterjelöltet és saját listát sem állít Szatmárnémetiben, ugyanakkor támogatja az
RMDSZ jelöltjét a választásokon. A két szervezet közös listával indul a megmérettetésen, e
mellett pedig közös választási és várostervezési programot fogalmaz meg.

4

2016. január 14. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Antal Árpád még nem döntött arról, hogy indul vagy sem egy újabb polgármesteri
mandátumért idei választásokon. Antal Árpád fontosnak tartotta leszögezni, hogy
semmilyen tisztségre nem vadászik, nem akar sem megyei tanácselnök sem parlamenti
képviselő lenni, ezért arról fog dönteni, hogy maradjon a közéletben vagy pedig teljesen
visszavonuljon onnan. Hozzátette, ha úgy dönt, hogy marad a közéletben akkor
Sepsiszentgyörgy polgármestereként szeretne tovább tevékenykedni, mert szereti ezt a
munkát, viszont ha másként dönt, akkor teljesen visszavonulna a közéletből.

Erdély

Antal Árpád még nem döntött a polgármester-jelöltségről

Hogyan tovább, bánsági magyarok?
2016. január 14. – Nyugati Jelen
A Temes megyei RMDSZ 2016-ban Kós Károly-estek címszó alatt beszélgetés-sorozatot
indít, mely által a magyarság minden tagja bekapcsolódhat közös jövőnknek a
megtervezésébe. A Temesváron született Kós Károly szellemiségében megtartandó
beszélgetések olyan konkrét helyzetekre kívánnak rávilágítani, amelyek sajátos jellemzői a
bánsági magyar közösségnek, és ezen jellemzők mentén próbál megoldásokat
megfogalmazni a magyar közösség jövőjét illetően. „Bánsági magyar közösségünk jövője
saját kezünkben van. Megmaradásunk, magyarságunk ápolása csakis rajtunk múlik –
nyilatkozta Molnár Zsolt parlamenti képviselő. – Legyen Kós Károly szellemisége megtartó
ereje a bánsági magyarságnak!”

Költségvetési pénz a magyar egyházaknak
2016. január 14. – Bihari Napló
Évértékelő sajtótájékoztatót tartott Huszár István váradi alpolgármester, és az idei terveit
is ismertette. Azt szeretné, ha több pénz jutna a kultúrára, valamint a magyar tannyelvű
tanintézmények fejlesztésére és az anyanyelvi szakoktatás megerősítésére.

Felújítanák a Szacsvay-szobor környékét
2016. január 14. – Bihari Napló
Nagyvárad- Idei tervekről beszélt csütörtökön Huszár István RMDSZ-es alpolgármester.
Azt mondta: ha polgármester-jelölt lesz, minden váradi magyarnak a vezetője akar lenni,
mert a megosztás ellen van.

Kivárnak a csíki polgármesterek
2016. január 14. – szekelyhon.ro
A csíki polgármesterek többsége még nem döntötte el, hogy indul-e újabb mandátumért az
idei önkormányzati választásokon. Mindössze egy polgármester nyilatkozott úgy a Csíki
Hírlapnak, hogy indulni akar, öten azt mondták, amennyiben támogatják őket, vállalnak
újabb mandátumot. Három polgármester nem száll versenybe a polgármesteri címért, egy
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Bálint: „Az MPP munkásságát beárnyékolták a Biró-féle politikusok”
2016. január 14. – szekelyhon.ro
„Nem volt teljesen váratlan dolog, de indoklás nem érkezett a menesztésem mellé.
Korábban annyit mondott nekem az MPP vezetősége, hogy többszöri kihágást követtem el,
bírálatokat fogalmaztam meg, valamint az általam és az MPP által képviselt értékrend nem
összeegyeztethető – reagált a sepsiszentgyörgyi MPP éléről történő felmentésének hírére
Bálint József.

Erdély

elöljáró pedig még januárban lemond. Volt, aki kijelentette, privát ügy, hogy indul-e vagy
sem.

Együtt és külön utakon az RMDSZ és az MPP Kolozs megyében
2016. január 14. – Krónika
Már tavaly nyáron, a Kolozsvári Magyar Napok idején elkezdtek tárgyalni az MPP
képviselői a Kolozs megyei RMDSZ-szel a 2016-os választási együttműködésről, ám végső
döntés még nem született – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Keizer Róbert, a Magyar
Polgári Párt Kolozs megyei szervezetének elnöke. Elmondása szerint a közös indulás és a
verseny is elképzelhető az önkormányzati választásokon – utóbbi azon az öt Kolozs megyei
településen, ahol a magyar közösség többségben van.

Azomureș-ügy: Soós Zoltán szerint gyanús az engedélyezés
2016. január 14. – Krónika
„Rejtélyes körülmények között” kapott újabb tíz évre környezetvédelmi engedélyt az
Azomureş vegyipari kombinát – írja csütörtöki közleményében Soós Zoltán tanácsos. „A
tisztánlátás végett magyarázatért fordultam a Maros megyei környezetvédelmi
ügynökséghez az engedély kibocsátásának körülményeit illetően” – fogalmaz a
polgármesterjelölt, aki arra kíváncsi többek közt, hogy milyen mérések alapján hagyták
jóvá az engedély kibocsátását, ugyanis a megyei ügynökség műszerei már tavaly óta
működésképtelenek. „Esetleg becsületszóra?” – teszi fel a kérdést az RMDSZ-es tanácsos.

Ismét védett lett Verespatak
2016. január 14. – Krónika
Leállíttatta a kitermelés-előkészítési munkálatokat a művelődési minisztérium Verespatak
körzetében, miután egy tavaly év végi miniszteri rendelettel ismét országos jelentőségű, A
kategóriás műemlékké nyilvánította a települést. A Digi24 beszámolója szerint a
színesfémbányászatáról híres Fehér megyei falu két kilométeres körzetben került fel az
országos jelentőségű műemlékek listájára, akárcsak 1992-ben. Vlad Alexandrescu
művelődési miniszter a Facebook közösségi oldalon jelentette be, hogy 2015. december
30-án aláírta az erre vonatkozó miniszteri rendeletet. Ez, mint rámutatott, visszaállítja a
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Pártalapításban gondolkodik a menesztett MPP-elnök
2016. január 14. – maszol.ro
Egy új párt alakításában gondolkodik Bálint József, a sepsiszentgyörgyi MPP-szervezet
volt elnöke, akit csütörtökön menesztett tisztségéből az országos elnökség. „Az élet nem áll
le, hiszen aki nem sajnálja politikára fordítani idejét, annak most sokkal több lehetősége
van, mint az MPP megjelenése előtt” – nyilatkozta a Maszolnak a városi tanácsos.
Emlékeztetett arra, hogy a párttörvény most megengedőbb, könnyen be lehet jegyezni új
alakulatot, de azt sem zárta ki, hogy megméretkezik az MPP sepsiszentgyörgyi
szervezetének tisztújításán. Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki szervezetének
elnöke elmondta: elsősorban azért neheztel Bálint Józsefre, mert a politikus bírálta
legutóbbi nyilatkozataiban az erdélyi magyar pártok „összeboronálását” szorgalmazó
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. „Aki Semjén bírálja, az Orbán Viktoron is üt.
Pedig hálával tartozunk a magyar kormányért a sok támogatásért” – mondta a Maszolnak.

Erdély

település 2001/422-es törvény által garantált védettségét, melyet utólag módosítottak a
bányászati tevékenység miatt.

Az európai ifjúságpolitikáról egyeztetett Borboly Csaba Navracsics Tiborral
2016. január 14. – transindex.ro
Az Európai Bizottság részéről Navracsics Tibor biztos brüsszeli irodájában fogadta Borboly
Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét, aki a Régiók Bizottságának raportőreként
kereste fel az Európai Unió ifjúságpolitika, kultúra, oktatás és nyelvi jogok tekintetében
legmagasabb beosztású tisztségviselőjét. A január 14-i megbeszélésen Borboly Csaba
részletesen ismertette Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–
2018) című jelentéstervezetét, amelyet a Régiók Bizottságában készített, és amit az
illetékes szakbizottság már novemberben nagy többséggel fogadott el.

Érik az urnás előválasztás Udvarhelyen
2016. január 14. – szekelyhon.ro, Krónika
Bunta Levente és Arros Orsolya egyaránt támogatja, hogy urnás előválasztással döntsenek
az RMDSZ-es polgármesterjelölt személyéről. Viszont nem ők határoznak, ezért még
nyitott a kérdés. Akárcsak az, hogy ki az a 3–4 önjelölt, akikről Bunta tud.

Politika és bürokrácia a vidombáki légikikötő kerékkötője
2016. január 15. – Krónika
Aggodalommal és kétkedéssel figyelik a Brassó megyei magyar politikusok a vidombáki
repülőtérrel kapcsolatos fejleményeket. Kovács Attila, a Brassó megyei önkormányzat
RMDSZ-es tagja a Krónikának elmondta, a politikai hercehurcán kívül bürokratikus
akadályok is hátráltatják a légikötő megépítését. A parlament megszavazta ugyan, hogy a
reptér területe állami tulajdonból visszakerül a Brassó megyei tanács tulajdonába, de
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Érvényben maradt Antal bírsága
2016. január 15. – Krónika
Nem vonta vissza Kovászna megye prefektusa azt a tízezer lejes bírságot, amit Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármesterre rótt ki, mivel állítása szerint az elöljáró nem oldotta meg
maradéktalanul a visszaszolgáltatási kéréseket. Erről Antal számolt be csütörtöki
sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre. „Egyértelmű, hogy a bírságot valójában nem azért
kaptam, amivel azt indokolták, a prefektus csak okot keresett a büntetésre” – vélekedett a
székelyföldi megyeszékhely polgármestere.

Erdély

Kovács szerint „nem kezelték kellő odafigyelésel, komolysággal ügyet”, összekeverték a
telekkönyvi kivonatokat.

Kakukkpolitika

A negyedik felvidéki irodáját is megnyitotta a Magyar Nemzeti Kereskedőház
Érsekújváron
2016. január 14. – Felvidék Ma
A Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának
újabb felvidéki irodája nyílt meg január 14-én Érsekújvárom: Kassa, Dunaszerdahely és
Királyhelmec után a negyedikként. Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete köszöntőjében a megvalósítandó célok között
kiemelte a két ország közötti gazdasági kapcsolat szorosabbra fűzését, a versenyképes
termékek exportterületének bővítését.

Felvidék

2016. január 15. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap
Tegnap az elmúlt huszonhat év legjózanabb és legmegrágottabb politikusi ajánlatát tette a
Kárpátok környékén is majdnem leírt, és a Budapesten is csaknem lesajnált Erdélyi
Magyar Néppárt vezetője. Szilágyi Zsolt erdélyi magyar választási párt létrehozását
javasolja a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a 2016-os romániai
önkormányzati, majd parlamenti választásokra. Az EMNP álláspontja szerint az őszi
parlamenti választásokon a választási párt teremtené meg azt a keretet, amely a magyar
szervezetek összefogását biztosítja. Kelemen Hunor és kompániája még mindig arra
apellál, hogy csakis az általa vezetett szövetség fedi le és képviseli hatásosan az erdélyi
magyarság érdekeit, miközben pedig szavazói ha nem is mind az alternatíváit, vagyis az
EMNP-t és a Magyar Polgári Pártot választották, de jócskán eltávolodtak az Európai
Néppárt kakukktojásától.

8

2016. január 14. – Felvidék Ma
Már nem januárban lesznek az általános iskola első évfolyamába a beiratkozások, mint
eddig, hanem áprilisban. A változásra az oktatási törvény múlt év júniusában történt
módosítása értelmében kerül sor.

Az MKP minden női képviselőjelöltje csatlakozott kiáltványukhoz

Felvidék

Csak áprilisban lesznek az általános iskolai beiratkozások

2016. január 14. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja női parlamenti képviselőjelöltjei kiáltványban hívták fel a
figyelmet a Nyugat-Európában a nők ellen elkövetett atrocitásokra. A kiáltványhoz már a
párt minden női képviselőjelöltje csatlakozott. A Magyar Közösség Pártja női parlamenti
képviselőjelöltjei ez év január 10-én kiáltványt fogalmaztak meg, amelyben a
migránsüggyel kapcsolatos súlyos problémára, a szilveszteri-újévi, Nyugat-Európában a
nők ellen elkövetett atrocitásokra hívták fel a figyelmet.

Egyre több magyar iskolakezdő Felvidéken

A VMDK és az MM egyeztetett
2016. január 14. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Óbecsén egyeztetett a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Magyar
Mozgalom a tavaszi választásokról. Úgy fogalmaztak: a legnagyobb hagyománnyal
rendelkező vajdasági magyar politikai párt és az egyik legfiatalabb vajdasági magyar civil
szervezet potenciális partnersége az együttműködés számtalan lehetőségét hordozza
magában. A Magyar Mozgalom küldöttsége hangsúlyozta, hogy párttá nem alakul át. A
VMDK képviselői pedig elmondták, olyan partnereket keresnek, akik azonosulni tudnak
legfontosabb célkitűzéseikkel.

Vajdaság

2016. január 15. – Péterffy Balázs – Magyar Idők
A Felvidéken 2007 óta nem volt annyi magyar iskolakezdő, mint az idei tanévben. Az
iskolakezdők számának kedvező alakulása mellett, a magyar iskolát választók aránya is nő.
A szlovákiai hivatalos statisztikai adatok alapján a Rákóczi Szövetség elkészítette
Beiratkozási Programjának értékelését. Ez alapján megállapítható, hogy 2009 és 2013
között stabilizálódott a felvidéki magyar iskolakezdők száma, az elmúlt két évben
egyértelmű növekedés tapasztalható.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. január 15-i számában olvasható.)
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2016. január 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A zentai Történelmi Levéltár társalapítójává vált a Magyar Nemzeti Tanács. Az erről szóló
szerződést csütörtökön írták alá Zentán. Az erre vonatkozó döntést december 30-án
fogadta el a községi képviselő-testület. Az MNT társalapítói jelenléte a levéltárban egyben
nagyobb fejlődési lehetőségeket is kínál az intézmény számára, mondta Ceglédi Rudolf
polgármester az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón. A Zentai Magyar Kamaraszínház és a
Thurzó Lajos Művelődési Központ után ez már a harmadik olyan zentai intézmény,
amelyben a Nemzeti Tanács társalapítói státust vállal.

Vajdaság

A zentai Történelmi Levéltár társalapítójává vált az MNT

A királyhalmiaknak vérükben van az összefogás

Csutora Zsolt helyettes államtitkár Kárpátalján
2016. január 14. – Kárpátalja
Munkalátogatásra Kárpátaljára érkezett Csutora Zsolt, a magyar Külgazdasági és
Külügyminisztérium (KKM) keleti nyitásért felelős helyettes államtitkára. Szerdán
Ungváron fogadta őt Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. A találkozón szó
volt a két ország határ menti régiói közötti együttműködés elmélyítéséről, valamint arról,
miként lehetne új partnereket találni Európában a helyi önkormányzatokat foglalkoztató
problémák megoldásához, illetve arculatépítésükhöz a nemzetközi porondon. Barta József,
a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség alelnöke a régió magyarságának helyzetét ismertette a találkozón.

Megjelent a „Szülőföldön magyarul” támogatási pályázat
2016. január 14. – Muravidéki Magyar Rádió
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című nevelési,
oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, illetve hallgatói támogatás igényléséhez
szükséges pályázatot a 2015/2016-os tanévre. A pályázatokat január 15-től, holnaptól lehet

Muravidék Kárpátalja

2016. január 14. – Magyar Szó
Szabadkához 36 helyi közösség tartozik, ebből 16 a városon kívül, és 20 a városban
található. Sorozatunkban a helyi közösségeinkben felmerülő problémákra és tervekre
kívánjuk felhívni a figyelmet. A Szabadkától 16 kilométerre lévő Királyhalomnak 40 évvel
ezelőtt körülbelül 3600 lakosa volt, ez mostanra megfeleződött. A falu elsősorban
önerőből, a helyiek összefogásával fejlődik, de az elmúlt években tiszta ivóvizet,
aszfaltozott utakat kaptak, és a határátkelő is hozott változást a mindennapokba. Az
iskolában gondot okoz, hogy egyre kevesebb a gyerek, de a művelődési egyesülettel
karöltve folyamatosan dolgoznak a közösség egyben tartásán, a közösségépítésen.
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További programok a szakmai fejlődés és a minőségi anyanyelvi oktatás
érdekében
2016. január 14. – Huncro.hr
Idén lesz 15 éve, hogy megalakult a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF),
amelynek az elmúlt évek során kiemelt szerepe volt a horvátországi magyar pedagógusok
érdekképviselete és szakmai fejlődése feltételeinek biztosításában, valamint a magyar
nyelven történő oktatás megőrzésében, népszerűsítésében, amelynek érdekében számos
továbbképzést és programot szerveztek az elmúlt évben is.

Fejlesztések, tervek a hegyháti magyaroknál
2016. január 14. – Huncro.hr
Hugyik Imrével, a dályhegyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnökével és az Erdődi
Járási Tanács tagjával beszélgettünk a közelmúltban kivitelezett és a megvalósításra váró
fejlesztésekről, tervekről. Decemberben leaszfaltozták a főutat és a Szent Istvántemplomot összekötő útszakaszt, és a kultúrotthon rendezésével is jól haladnak.

Horvátország

benyújtani az eljárás muravidéki lebonyolítójához, a Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézethez.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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