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110 millió forintot ad a magyar kormány az erdélyi épített örökség 
megőrzésére 
2016. január 9. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, szekelyhon.ro, 

Krónika 

Az erdélyi magyar történelmi egyházaknak és egyes erdélyi oktatási intézményeknek 

nyújtott támogatásról számolt be szombaton egy gyimesfelsőloki sajtótájékoztatón a 

magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós elmondta, a magyar 

kormány idén mintegy 110 millió forinttal támogatja az erdélyi épített örökség megőrzését, 

és mintegy 90 millió forintot szán erdélyi közösségi célú programokra. Az igényléseket 

már összesítették, azok elbírálása folyamatban van - tette hozzá. 

 

Készül a gazdaságfejlesztési program pályáztatási struktúrája 
2016. január 10. – Pannon RTV 

Január végéig elkészül a gazdaságfejlesztési program pályáztatási struktúrája – nyilatkozta 

Pásztor István. A VMSZ elnöke hozzáfűzte, hogy a kialakított rendszernek meg kell felelnie 

az európai uniós, a magyarországi és a szerbiai előírásoknak is. A rendelkezésre álló 

összeggel főként a kisvállalkozásokat és a mikrogazdaságokat szeretnék támogatni. A 

gazdaság- és térségfejlesztési stratégia megvalósítását a magyar kormány 50 milliárd 

forinttal támogatja. 

  

Óvodások kapták a megyei önkormányzat adományát  
2016. január 9. – Kárpátalja 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint Budafok Önkormányzata 

felhívására számos helyhatóság csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek során 

az Ökumenikus Segélyszervezet a határon túl élő kárpátaljai magyarokat, elsősorban 

óvodákat, iskolákat és rászoruló időseket támogat élelmiszeradománnyal. Tekintettel a 

jelenlegi elhúzódó válság miatt kialakult gazdasági helyzetre, a folyamatosan működő 

felzárkózási és fejlesztési programjai mellett indította el rendkívüli segélyprogramját az 

Ökomenikus Segélyszervezet, amelyhez a Békés megyei önkormányzat is csatlakozott. Az 

élelmiszeradományt óvodák számára adták át, így az intézményekben étkeztetett 300 

gyermeken keresztül a családok is részesültek az adományból. 

 

Kompromisszumos megoldással megmenthető a zoboralji magyar 
iskolahálózat 
2016. január 10. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Regionális szülői értekezletet tartott a Nyitra és Vidéke Célalap a Zoboralji Községek 

Regionális Társulásával együtt január 9-én délután a koloni kultúrházban. A szervezők a 

találkozó résztvevőit tájékoztatták a szlovák parlament által elfogadott és a 2016/2017-es 

tanévtől várhatóan életbe lépő törvényről, amely a Nyitrai járás magyar kisiskoláit is 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41575
http://itthon.transindex.ro/?hir=41575
http://pannonrtv.com/web2/?p=248454
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/09/ovodasok-kaptak-megyei-onkormanyzat-adomanyat
http://www.hirek.sk/itthon/20160110103958/Kompromisszumos-megoldassal-megmentheto-a-zoboralji-magyar-iskolahalozat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160110103958/Kompromisszumos-megoldassal-megmentheto-a-zoboralji-magyar-iskolahalozat.html
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negatívan érinti. A regionális szülői értekezleten elhangzott, hogy a várható diáklétszám 

miatt a Nyitrai járásban legfeljebb két teljes szervezettségű, azaz felső tagozattal is működő 

iskola képes középtávon fennmaradni. Ezen iskoláknak földrajzilag előnyös helyzetben kell 

lenniük, hogy minél több magyarlakta településről elérhetőek legyenek, és biztosítva 

legyen az utánpótlás; azok önálló, magyar igazgatóságú intézményként legyenek 

függetlenek a szlovák vezetőségtől; olyan településeken működjenek, amelyek 

önkormányzata többségében vagy teljesen magyar. Továbbá a működő alsó tagozatok 

megtartása és iskolabuszrendszer fenntartása létfontosságú. 

 

Elkészült a külhoni magyar közösségek autonómiakoncepcióit összegző 
tanulmány 
2016. január 9. – Lázin Miklós András – Magyar Hírlap 

Összekötő pontokat keresek, s ez olykor annak ellenére is nehéz, hogy valójában mindenki 

ugyanazt szeretné, azaz, hogy jobb helyzetbe kerüljön a határon túli magyarság – mondta 

a Magyar Hírlapnak adott interjúban Szili Katalin. A miniszterelnöki megbízott szerint 

rendkívül fontos, hogy a tömbben és a szórványban élő fiatalok tanulmányaik befejezése és 

a tapasztalatszerzés után visszatérjenek oda, ahol születtek, de ez csak akkor reális cél, ha 

helyben sikerül nekik munkát és tisztességes fizetést biztosítani. Úgy véli a határon túli 

magyarság és az autonómia ügye össznemzeti érdekké válhat, ahol nincs helye széthúzó 

politikai akcióknak. 

 

Ösztöndíjak a határon túli képzésekre 
2016. január 11. – Péterffy Balázs – Magyar Idők 

Speciális támogatást biztosít idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma kijelölt 

képzéseken tanuló külhoni magyar, illetve külföldi képzések iránt érdeklődő anyaországi 

hallgatók részére. A Kárpát-medencei ösztöndíjprogramra 375 millió forintot szán a 

kormány, amely megteremtheti a hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti 

magyar-magyar oktatói és hallgatói mobilitás feltételeit. A tervek szerint a hallgatói 

ösztöndíjban idén 300 diák részesülhet, a 2016/2017-es tanévtől kezdve pedig 25-30 

anyaországi oktató tanítana határon túli, magyar nyelvű képzéseken. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. január 11-i számában olvasható)  

 

A prefektusnak ki kell állnia a kétnyelvűség mellett 
2016. január 8. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Fellebbezés hiányában jogerőssé vált az az ítélet, melyben a Hargita megyei törvényszék 

tavaly novemberben a kétnyelvű feliratok számonkérésére kötelezte Jean-Adrian Andreit, E
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http://magyarhirlap.hu/cikk/44645/Elkeszult_a_kulhoni_magyar_kozossegek_autonomiakoncepcioit_osszegzo_tanulmany
http://magyarhirlap.hu/cikk/44645/Elkeszult_a_kulhoni_magyar_kozossegek_autonomiakoncepcioit_osszegzo_tanulmany
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-prefektusnak-ki-kell-allnia-a-ketnyelvuseg-mellett
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Hargita megye prefektusát. Minderről a felperes Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács 

alelnöke számolt be blogján pénteken. A prefektust Árus Zsolt 2014-ben perelte be amiatt, 

hogy a kormány Hargita megyei képviselője nem járt el egy – a nyelvhasználati jogok 

betartatását követelő – beadványa ügyében. Árus Zsolt azt kérte, hogy a prefektus szólítsa 

fel a megye valamennyi közintézményét a kétnyelvű feliratozásra. 

 

Terrorvád: Szőcs Zoltán is előzetesben marad 
2016. január 8. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari 

Napló, szekelyhon.ro 

Harmincnapos előzetes letartóztatásban marad Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) erdélyi elnöke, miután a legfelsőbb bíróság pénteken jogerősen 

elutasította a szabadlábra helyezési kérelmét. Szőcs Zoltánt december 30-án helyezték 

előzetes letartóztatásba. A gyanúsított fellebbezett az akkori határozat ellen. Szőcs Zoltánt 

a főügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyosztálya (DIICOT) az 

alkotmányos rend elleni cselekedetek elkövetésére való felbujtással, valamint a 

robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésével gyanúsítja. 

 

Temesvár a felvillanyozására építene a kulturális főváros projektjével 
2016. január 8. – transindex.ro 

Európa Kulturális Fővárosaként Temesváron olyan programokat kínál, amelyek révén 

érvényesülhet az egyén és a közösség ereje a város átalakítása, a változás megteremtése 

érdekében. Az Európa Kulturális Fővárosa évének nyitóeseményén újrajátszanák a 

forradalmat. De ezúttal a kultúra lenne főszerepben. 

 

Megkapta új környezetvédelmi engedélyét az Azomures 
2016. január 8. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Megkapta az új környezetvédelmi engedélyt az Azomures kombinát - tudósít az Erdély FM. 

A vegyipari üzem közleményben számolt be arról, hogy lezárult az engedélyezési folyamat, 

és a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség kibocsájtotta az integrált 

környezetvédelmi engedélyüket, amely 10 évre érvényes. A marosvásárhelyi vegyipari 

üzem az elmúlt napokban csak próbaüzemben működött, az új berendezéseket tesztelték. 

Ez a műszaki tesztelés folytatódik a következő időszakban is, tájékoztatott Ovidiu Maior. 

 

Ilyés Gyula: polgármestereink nagy többsége sikeresen újrázni fog 
2016. január 8. – maszol.ro 

A helyhatósági választásokra készülve összesen 125 magyarlakta település helyzetét 

térképezte fel eddig az RMDSZ ügyvezető elnöksége Erdélyben. Ilyés Gyula személyesen is 

felkeresett sok települést. Az önkormányzatokért felelős alelnököt a tapasztalatairól 

kérdezte a maszol.ro. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/terrorvad-szocs-zoltan-is-elozetesben-marad
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25718
http://itthon.transindex.ro/?hir=41572
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/58458-ilyes-gyula-polgarmestereink-nagy-tobbsege-sikeresen-ujrazni-fog
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Magyar felirat is kerül a helyi rendőrség egyenruhájára Székelyudvarhelyen 
2016. január 8. – maszol.ro 

Az eddigi román nyelvű felirat mellé magyar felirat is kerül a székelyudvarhelyi helyi 

rendőrség egyenruhájára. Erről legutóbbi ülésén hozott elvi döntést a városi tanács. A 

testület László Szabolcs parancsnokot bízta meg az egyenruhák feliratozásával. A Maszol 

megkeresésére a parancsnok elmondta: úgy kívánja megoldani a feladatot megoldani, 

hogy ne legyen támadható a magyar felirat. 

 

„Az igazi változások a politikai élet reformjában rejlenek” 
2016. január 8. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Év eleji beszélgetése során a parlamenti munka és a Temes megyei RMDSZ tavalyi 

eredményeit értékeltük, illetve az idei választási év kihívásait vette számba a Nyugati Jelen 

Molnár Zsolt parlamenti képviselővel. 

 

A csángók létfontosságú kérdései új év kezdetén 
2016. január 9. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Oktatás, magyar egyházi szolgálat, magyar állampolgárság, ezek továbbra is olya kérdések, 

amelyek létfontosságúak a csángó magyarok számára. Ezekről a Kossuth Rádió 

munkatársa előbb Burus-Siklódi Botondot, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 

elnökét kérdezte. 

 

Árus Zsolt: jogsértések ellen jogi eszközökkel kell harcolni 
2016. január 9. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A kisebbségben élő magyarság számára a jogsegély elengedhetetlen, hiszen sokszor nem 

elég a civil kurázsi, a törvényismeret, a jogok tudatosítása a jogsértések eligazításában 

nagyon fontos. Ugyanis a többségi hatalom csak a kötelességekre figyelmezteti kisebbségi 

polgárait, és aki a jogaival akar élni, annak rendszerint csak a pereskedés marad. Őket 

segíti mostantól egy új internetes jogsegélyszolgálat. A kolozsvári Jogaink Egyesület 

internetes jogsegélyszolgálatot indított, létrehozásában pedig különös szerepe van Árus 

Zsoltnak, hiszen ő tapasztalatból tudja mit jelent hadakozni Romániában a jogtalanság 

ellen. Árus Zsolt 26. perénél tart, melyeket azért indított, mert a magyarságot, vagy őt 

személy szerint a magyarságában valami sérelem érte. 

 

Bethlen Gábor út Hunyad és Fehér megyében 
2016. január 10. – Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Megalakították a Hunyad Megyei Magyar Értéktár Bizottságot és állásfoglalásban kérik a 

Bethlen Gábor út projekt támogatását, ezekről döntött szombaton délután a Hunyad 

Megyei Magyar Állandó Konferencia, amely a megyében tevékenykedő magyar történelmi 

egyházak, civil, szakmai és ifjúsági szervezetek képviselőinek, pedagógusoknak és az 

RMDSZ helyi szervezeteinek egyeztető fóruma. Ezt megelőzően a Megyei Képviselők 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/58475-magyar-felirat-is-kerul-a-helyi-rend-rseg-egyenruhajara-szekelyudvarhelyen
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_igazi_valtozasok_a_politikai_elet_reformjaban_rejlenek.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=198202&cim=a_csangok_letfontossagu_kerdesei_uj_ev_kezdeten_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=198197&cim=arus_zsolt_jogsertesek_ellen_jogi_eszkozokkel_kell_harcolni_audio
http://erdely.ma/kultura.php?id=198233&cim=bethlen_gabor_ut_hunyad_es_feher_megyeben
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Tanácsa ülésezett, ahol Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke az idei év 

kihívásairól beszélt. 

 

Valóban otthon érezni magunkat Aradon 
2016. január 9. – Nyugati Jelen 

Bognár Leventével, Arad megyei jogú város alpolgármesterével az elmúlt évben gyakorolt 

érdekképviseletről, érdekérvényesítésről beszélgetett a Nyugati Jelen, számba véve az idei 

terveket is. 

 

A román himnuszt fütyölték ki a Rapid szurkolói a Sepsi SIC elleni 
mérkőzésen 
2016. január 10. – maszol.ro 

Félresikerült szombaton az a bosszú, amit a Bukarest Rapid női kosárlabdacsapatának 

szurkolói forraltak a Sepsi SIC játékosai ellen a Sepsiszentgyörgyön történt incidensek 

miatt. A fővárosiak azt akarták megtorolni, hogy a háromszéki városban a bajnokság 

korábbi fordulójában a helyi sportcsarnokban kifütyülték a vendégcsapat Kolozsvári U-t, 

mert nem adta meg a kellő tiszteletet a székely himnusznak. A Rapid szurkolói durva 

magyarellenes üzeneteket skandáltak román zászlókat lobogtatva. „Románia a mi 

országunk, lepisiljük a ti Magyarországotokat” – harsogtak a lelátók, amikor a 

sepsiszentgyörgyi lányok kifutottak a pályára. Amikor a mérkőzés előtt felcsendültek a 

román himnusz első akkordjai (a videón a harmadik perc elején), a túlbuzgó rapidosok 

fütyülni kezdtek. Tévedésből azt hitték, hogy a székely himnuszt hallják – számolt be a 

sport.ro. 

 

Nem engedélyezte a Beke István melletti tüntetést a székelyudvarhelyi 
városháza 
2016. január 10. – maszol.ro 

Nem engedélyezte a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal a Beke Istvánnal szolidarizáló 

tüntetés megtartását a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom helyi tagjainak – írja a 

ziarharghita.ro. A székelyföldi román portál szerint a HVIM szombaton szeretett volna 

demonstrációt szervezni Székelyudvarhelyen tiltakozásul a szervezet kézdivásárhelyi 

elnökének letartóztatása ellen. A portál kérésére a polgármesteri hivatal közölte: az 

engedélyt a Mária Lovagja Kulturális, Hagyományőrző és Sport Egyesület nevében Máthé-

Konrád József kérvényezte a városházán. Facebook-oldala szerint a férfi a HVIM tagja. A 

demonstrációt nem engedélyezte a városháza. 

 

Marosvásárhelyi RMDSZ: a magyar közösség minél erősebb képviselete a cél 
2016. január 10. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ számára a 2016-os év megmérettetés éve lesz, a cél pedig az, 

hogy a marosvásárhelyi magyar közösségnek minél erősebb képviselete legyen. A tét a 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/valoban_otthon_erezni_magunkat_aradon.php
http://www.maszol.ro/index.php/sport/58505-a-roman-himnuszt-futyoltek-ki-a-rapid-szurkoloi-a-sepsi-sic-elleni-merk-zesen
http://www.maszol.ro/index.php/sport/58505-a-roman-himnuszt-futyoltek-ki-a-rapid-szurkoloi-a-sepsi-sic-elleni-merk-zesen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/58518-nem-engedelyezte-a-beke-istvan-melletti-tuntetest-a-szekelyudvarhelyi-varoshaza
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/58518-nem-engedelyezte-a-beke-istvan-melletti-tuntetest-a-szekelyudvarhelyi-varoshaza
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/58514-marosvasarhelyi-rmdsz-a-magyar-kozosseg-minel-er-sebb-kepviselete-a-cel
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nyáron sorra kerülő választások eredménye – olvasható a szervezet Facebook-oldalán a 

városi RMDSZ elnökségének első idei üléséről. A szövetség marosvásárhelyi szervezete a 

tevékenységét ennek jegyében tervezi meg, és ennek a célnak az elérésében kéri a közösség 

segítségét is. 

 

Tőkés újév-köszöntője: sok a bizonytalanság 
2016. január 10. – Krónika, Bihari Napló 

„Választások előtt áll az ország, sok a bizonytalanság határokon kívül és belül, erdélyi 

magyarságunkat sorozatosan megalázó vegzálások érik a főhatalom részéről, nyelvünk és 

nemzeti szimbólumaink háttérbe szorítása és üldözése egyvégtében önvédelmi harcra 

késztet minket a szabadság, igazságosság, jogosság és demokrácia jegyében” – sorolta a 

kihívásokat szombati nagyváradi újév-köszöntő beszédében Tőkés László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. 

 

Berényi: Az MKP nélkül nincs kormányváltás  
2016. január 9. – Felvidék Ma 

A Pátria rádió Délidő című műsorának január 9-i, szombati vendége volt Berényi József, a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke. Az MKP nélkül nincs kormányváltás, velünk 

lehetséges – hangsúlyozta a műsorban a pártelnök. „Nagy lendülettel készülünk a 

választásokra. Hiteles jelöltekkel indulunk, a célkitűzéseinknek helye van a parlamentben" 

– fogalmazott a pártelnök. Hozzátette, a választási programok pontjai közt találhatóak 

országos, dél-szlovákiai és magyar közösség érdekeit szem előtt tartó pontok is. A 

képviselőjelölt listával kapcsolatban megjegyezte: „az összefogás listáját állítottuk össze, 

nyitott listát alakítottunk ki.” 

 

Már 1276 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától 
2016. január 10. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az állampolgársági törvény értelmében az elmúlt több mint öt év alatt 1276 személyt 

fosztottak meg szlovák állampolgárságától. A magyar állampolgárság felvétele miatt 66-an 

veszítették el a szlovákot. A legtöbben - összesen 399-en - a cseh állampolgárság felvétele 

miatt veszítették el a szlovákot. 

 

Nagyobb táblákat kaphatunk 
2016. január 9. – Új Szó 

A kisebbségi nyelvű helységnévtáblák egységes mérete miatt gyakran olvashatatlanok a 

magyar településnevek. Ezen változtat most a közlekedési minisztérium. Dunaszerdahely, 

Krasznahorkaváralja – a kisbetűs feliratok olvashatatlanok a kék helységnévtáblákon. A 

január végén hatályba lépő új szabályozás szerint variálható lesz a kisebbségi nyelvű 

helységnévtáblák mérete, attól függően, milyen hosszú az adott helységnév. Az lesz a 
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döntő, hogy a név olvasható legyen, közölte a közlekedési minisztérium munkatársa. A 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kérésére tették lehetővé, hogy a táblák nagyobb 

méretűek legyenek. Ezzel elérhető lesz, hogy a hosszabb magyar településnevek is 

olvashatóak legyenek a helységnévtáblákon, ami eddig nem volt lehetséges. 

 

Bugár: a Most-Hídnak zéró kapcsolata van a Fidesszel 
2016. január 10. – hirek.sk, Új Szó 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke szerint pártja és a magyar kormány közti kapcsolatok a 

nullával egyenlők. Mint azt a SITA hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, a Fidesz úgy 

határozott, hogy Szlovákiában egyetlen pártot hajlandó elfogadni, azaz nem egész 100 ezer 

szavazópolgárt. A Most-Híd elnöke úgy véli, a kisebbségi kérdések és szabadságjogok ma 

másodlagosak az itt élő kisebbségek számára. 

 

Bugárék kétszámjegyű eredményt érnének el a választásokon 
2016. január 10. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd párt elnöke a TA3 politikai műsorában beszélt a márciusi választásokat érintő 

várakozásairól. Bugár a beszélgetés során kijelentette, hogy a márciusi parlamenti 

választásokon a Híd párt kétszámjegyű eredményt szeretne elérni. 2012-ben a párt 6,89 

százalékot szerzett. A pártelnök szerint természetesen a választási eredményektől fog 

függni a létrejövő koalíciók összetétele. „2010-ben is úgy tűnt, hogy a Smer nélkül nem 

lehet kormányt alakítani. Továbbra is úgy gondolom, hogy ha minden párt jó eredményt ér 

el, ez lehetséges lesz. A legközelebb mi, a KDH és a Háló állunk ehhez, de el tudjuk 

képzelni a közös munkát az SaS-szel is. De erről a választók döntenek. A legfontosabb, 

hogy megegyezik-e majd az értékrendünk és a programunk” - mondta Bugár. 

 

Közös akarat - Komáromban tartja választásiprogram-bemutatóját az MKP 
2015. január 10. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja 2016. január 12-én tartja választásiprogram-bemutatóját 

Komáromban, a Tiszti Pavilon épületében. Az eseményt a www.mkp.sk honlapon élőben 

közvetítik. Az MKP a választási programot KÖZÖS AKARAT címmel fogalmazta meg. 

 

Kampányfogás? A Csemadokkal egyeztet Solymos László 
2016. január 11. – Felvidék Ma 

Megkésettnek és kampányfogásnak nevezte Bárdos Gyula Solymos László 

kezdeményezését, ennek ellenére ma sor kerül a Csemadok elnöke, a területi választmányi 

elnökök és a Most-Híd alelnöke közötti találkozóra. A megbeszélés témája a kisebbségi 

kulturális alap létrehozása, az erről szóló törvényjavaslat, amelyet novemberben a 

végszavazáskor elutasított a parlament. 
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Pásztor Bálint: Elfogadás előtt a Kisebbségi Akcióterv 
2016. január 9. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Heteken belül elfogadja a szerb kormány a Kisebbségi Akciótervet – ezt mondta Pásztor 

Bálint a Pannon Televíziónak. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti 

frakcióvezetője hozzátette: a dokumentum kidolgozásában részt vállaltak a Magyar 

Nemzeti Tanács és a Tartományi Kormány képviselői is. A politikus szerint a vajdasági 

magyarság szempontjából az akciótervben a két legfontosabb kérdéskör a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény módosítása és a részarányos foglalkoztatás. A Szerbia és az 

Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások 23-as fejezetéhez kell Kisebbségi Akciótervet 

készítenie Belgrádnak. 

  

Nincs megállás 
2016. január 10. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a topolyai Cirkalom táncegyüttes tevékenységét 

plakettel jutalmazta, Zentán, a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségén 2016. 

január 15-én vehetik át a legújabb kitüntetésüket. Január 8-án Budapesten, a Művészetek 

Palotájában a Fölszállott a páva vetélkedő Páva matiné műsorában doroszói és mátyusföldi 

táncokat mutatott be a csoport, és idén is meghívást kaptak a februári Néptáncantológiára 

a mindöszsze egyetlen alkalommal látható, reprezentatív, budapesti színházi műsorra, 

melyen az elmúlt év legkiemelkedőbb néptánccsoportjai, legjobb koreográfiái szerepelnek. 

 

Padé - Szórványlétben 
2016. január 10. – Magyar Szó 

A Csóka községhez tartozó szebb napokat látott, többségében magyarok lakta Padé a 

nagyobb települések közé tartozott, a múlt század hetvenes éveiben még négyezer lelket 

számláló falu lakossága azonban mára megfeleződött, alig több mint kétezren laknak itt, és 

az elvándorlás tovább tart. A mezőgazdaság mellett egyéb munkalehetőség gyakorlatilag 

nincs. A Menta gyógynövény-feldolgozó üzem a csődből magánkézbe vándorolt, a Zlatica 

fafeldolgozó romokban hever, a volt állami mezőgazdasági birtok a belgrádi Avis 

tulajdonába került. Aki teheti, átjár az új Tisza-hídon Adára dolgozni, még ha 

minimálbéréért is. 

  

Krízismelegedő nyílt Beregszászban  
2016. január 9. – Orientpress, hirado.hu, Kárpátalja, karpatinfo.net 

Az alacsony jövedelmek, az energiahordozók és a téli tüzelőanyag megnövekedett ára 

következtében a téli időszak nagy megterhelést jelent a rászoruló családok és az 

egyedülálló idősek számára Kárpátalján. Január 8-án Beregszász egyik központi helyén 

fűtött sátorral várják a rászorulókat. A 25 személyes sátorba a szervezők minden olyan 
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helyi lakost várnak, akit a kihűlés veszélye fenyeget vagy átmenetileg nem megoldott a 

meleg helyen tartózkodása. Az Ökumenikus Segélyszervezet ezzel párhuzamosan 217 

családot részesít sürgősségi támogatásban: tüzelővel vagy élelmiszer- és higiénés 

csomagokkal segítve őket a krízisidőszakban. 

  

Az ukrán vízummentesség kérdése márciusban vagy júniusban kerülhet az 
Európai Unió Tanácsa elé  
2016. január 9. – pravda.com, Kárpátalja 

Az Európai Uniós országok külügyminiszterei a vízummentesség megadásának kérdését 

Ukrajna vonatkozásában márciusban vagy júniusban vitathatják meg attól függően, milyen 

gyorsan valósulnak meg az ehhez szükséges reformok – közölte Olena Zerkalj európai 

integrációért felelős ukrán külügyminiszterhelyettes. „Hogy a Tanács (az Európai Unióé – 

a szerk.) mikor – márciusban-e vagy júniusban – vitatja meg ezt a kérdést,  az attól függ, 

milyen gyorsan tudjuk meggyőzni az Európai Unió országainak igazságügyi és 

belügyminisztereit arról, hogy mi mindent teljesítettünk és folytatjuk a tökéletesítést (a 

törvényekét – a szerk.), s ez a folyamat visszafordíthatatlan. 

  

Nemzetiségek Háza nyílhat Munkácson 
2016. január 8. – karpatalja.ma, mukachevo.net 

A munkácsi nemzeti és kulturális egyesületek, illetve civil szervezetek vezetői azzal a 

javaslattal fordultak a városatyákhoz, hogy hozzák létre a Nemzetiségek Házát Munkácson 

– adta hírül a mukachevo.net hírportál január 6-án. A kérelmet hat szervezet vezetője írta 

alá, de több mint tíz nemzeti és kulturális egyesület támogatja a kezdeményezést. A 

kérelmet aláírta a többi közt Schink István, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének 

elnökhelyettese is. 

 

Közös a hivatás, csak a nyelv tér el 
2016. január 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

Sose tudhatjuk mikor szorulunk segítségre. A múltban bebizonyosodott, hogy a természeti 

katasztrófák esetén a szlovén és a magyar fél mindig is számíthatott egymás segítségére. 

Ennek jegyében a Szlovén és a Magyar Tűzoltó Szövetség ma délelőtt Lendván írt alá 

együttműködési megállapodást. 

 

A MMÖNK az évnyitó ülését Domonkosfán tartotta meg 
2016. január 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap este kihelyezett, évnyitó ülést tartott a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség Tanácsa Domonkosfán. A rendkívüli ülés napirendjén a Szlovén 

Köztársaság Kulturális Minisztériuma közvetlen felhívása alapján kiírt pályázatra 
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beérkezett kérelmek elbírálása, a nemzetiségi gazdasági alap kivitelezését szabályozó 

dokumentum jóváhagyása, valamint az európai területi együttműködési csoportosuláshoz 

való csatlakozásról szóló döntés szerepelt. 

 

Sikeres és emlékezetes első félévet zártak Laskón 
2016. január 8. – Huncro.hr 

Programokban és eseményekben gazdag első félévet zártunk. Ez a félév azért is fontos volt 

számunkra, mert régi nagy álmunkhoz, a tornaterem megépítéséhez is egy lépéssel 

közelebb kerültünk az alapkő letételével – mondta el lapunknak Kovacsevity Anna, a 

Laskói Általános Iskola igazgatója. 

 

Nyári Magyar Cserkész Iskola 
2016. január 9. - Volksgruppen 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség meghirdeti Nyári Magyar Iskoláját, melynek célja, 

magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, magyarul 

beszélő gyerekek testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. 

 

Megjelent a Kerekasztal új hírlevele 
2016. január 10. - Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának idei első hírlevelében részletes 

beszámoló olvasható a Kerekasztal tagegyesületeinek novemberi és decemberi 

rendezvényeiről: többek között az Europa Club, az AMAPED, a Club Pannonia, a 

Napraforgók és a Délibáb csoportjainak színes programjairól. 

 

A New Brunswick-i magyar reformátusok száz éve 
2016. január 8. – Nemzeti Regiszter 

New Brunswick legmagasabb pontján, a Somerset és a Division Street sarkán áll immár 

századik éve a református magyarok itteni hajléka, amely fennen hirdeti az itt szolgáló 

lelkészek, az alapító tagok, a később csatlakozott gyülekezeti tagok öt generáción átívelő 

elkötelezett munkálkodását, és a napjainkban is lelkes, tevékeny gyülekezet 

összetartozását. A jeles évfordulót emlékkötet megjelentetésével ünnepelték idén 

októberben, valamint egy hangulatos, múltidéző kiállítással is adóztak az elődök 

fáradozásának, amely december elejéig volt látható a templom emeleti termében.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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