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Nyomtatott és online sajtó 
 

„Szentesítették” a kisebbségi osztálylétszámot 
2016. január 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

Nyugati Jelen 

A kisebbségi oktatásra is kitér az a miniszteri rendelet, amelyet az oktatási tárca illetékes 

főosztálya körlevélben küldött ki a tanfelügyelőségeknek. A jogszabály 8. cikkelyének 8. 

pontja előírja, hogy az I–VIII. osztályos iskolák bármely osztályának tanulói létszáma 

legkevesebb 12, amennyiben ennél kevesebb diákot írattak be, a végső döntést a minisztérium 

kisebbségi államtitkársága hozza meg az ügyben. A rendelet további intézkedéseinek 

értelmében, amennyiben nincs meg az előírt létszám, az iskolák vezetősége a 

tanfelügyelőséghez fordulhat jóváhagyásért, amely azonban csak összesíti a kéréseket, és 

jóváhagyás végett továbbítja a kisebbségi államtitkársághoz. A kisebbségi oktatásban eddig is 

a 12-es létszám volt az előírt, azonban többször is előfordult, hogy a tanfelügyelőségek ennek 

ellenére sem engedélyeztek osztályokat, illetve kevesebb tanuló esetén elutasították a kérést 

anélkül, hogy továbbították volna a szaktárca illetékes főosztályához. 

 

Veszélyben a szamosújvári magyar iskola? 
2016. január 20. – transindex.ro 

Nem szavazta meg január 18-i ülésén a szamosújvári önkormányzat a Téka Alapítvány által 

felépített magyar iskola beindítását, mivel a jelenlévő tanácsosok többsége tartózkodott a 

szavazáson. A 19 tanácsosból csak 9 szavazta meg a határozatot, tízen tartózkodtak. Az iskola 

létrehozását még novemberben megszavazták, a mostani határozattal a szamosújvári 

iskolahálózatba való bekapcsolásról kellett volna dönteni. Szamosújváron jelenleg három 

iskolában működnek magyar osztályok, ezeket jövő tanévtől az új oktatási intézménybe 

költöztetnék. A következő tanácsülés január 28-án lesz. Balázs-Bécsi Attilától, a Téka 

Alapítvány elnökétől megtudta a Transindex, hogy csütörtökön Szamosújvári Egyeztető 

Tanácsot tartanak, ahol megbeszélik a további teendőket. 

 

Partnerségi szerződés a Rákóczi-főiskola és nyolc kárpátaljai középiskola között  
2016. január 20. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Partnerségi szerződést kötött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és nyolc 

kárpátaljai középiskola. A partnerségi szerződésben a középiskolák vállalták, hogy a Rákóczi-

főiskola diákjait a jövőben fogadják szakmai gyakorlatra, együttműködnek vele különböző 

projektekben, diákjaik részt vesznek a főiskola által szervezett rendezvényeken. Ezért 

cserében a partneriskolák végzős diákjait, amennyiben a főiskolára felvételiznek és leteszik a 

független vizsgaközpontokban a vizsgát, akkor versenyeztetés nélkül veszik fel. vábbá 

módszertani segítséget nyújtnak az iskoláknak. 
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Már nem olyan vonzó 
2016. január 21. – Riba István – HVG 

A magyar kormány határon túlra kifizetett 80 milliárdos támogatás középpontjában az a cél 

áll, hogy ezek a pénzek a szülőföldön való boldogulást segítsék. Ez a program csak 

viszonylagos sikerrel járt, hiszen folyamatos az elvándorlás. Erdélyből az elmúlt harminc 

évben mintegy 80-100 ezren telepedtek le Magyarországon. Az elvándorlók többsége a 

fiatalabb korosztályból kerül ki és a termékeny korban lévők elvándorlása a kisebbségi 

társadalmak elöregedéséhez vezethet. Nagyon sok értelmiségi , diplomás költözött át már az 

1980-as években, majd az 1990-es években. A rendszerváltást követően már nem kellett 

névházasságokat kötni mint korábban. Sokukra ma is hatással van, hogy Magyarországon 

külföldiként kezelték őket, holott ők mindig a magyar nemzet tagjainak tartották magukat. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. január 21-i számában olvasható.) 

 

Kolozsváron marasztalná a fiatalokat Horváth Anna 
2016. január 20. – transindex.ro 

Pártpolitikai opciótól függetlenül minden kolozsvári magyar polgármester-jelöltje kíván lenni 

Horváth Anna, akinek indulását hétfőn jelentette be az RMDSZ megyei szervezete. Az 

alpolgármester szerdán összehívott sajtóbeszélgetésen elmondta, eddigi munkáját is a 

kolozsvári magyarság érdekében végezte, szerinte vissza kell adni a várost a lakóinak, hogy 

úgy érezzék, az önkormányzati munka róluk szól, értük van. Azokra az EMNP részéről érkező 

vádakra, mely szerint az RMDSZ helyi és megyei szervezete még csak tárgyalni sem hajlandó 

a magyar szavazatok maximalizálása érdekében, Horváth Anna úgy reagált, előbb a 

szövetségen belül kell elkészíteni a mérleget, és meghatározni a célokat, és csak azt követően 

ülhetnek le bárkivel is beszélgetni. Így február közepére hívja tárgyalásokra a megyei RMDSZ 

szervezet az EMNP képviselőit is. 

 

Közleményben megy a csörte az RMDSZ és EMNP között Kolozsváron 
2016. január 20. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Közleményben reagált az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete az RMDSZ helyi 

szervezetének hétfői bejelentésre, miszerint Horváth Anna Kolozsvár jelenlegi alpolgármester 

lesz a szervezet polgármester-jelöltje az idei helyhatósági választásokon.  „Hétfői 

nyilatkozatunkban ismételten arra kértük az RMDSZ kolozsvári szervezetének vezetőit és 

felelős politikusait, hogy helyezzék pártérdekeik elé a kolozsvári magyar közösség ügyét, és 

tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy közös magyar polgármester-jelölt és tanácsosi 

lista indulhasson a közelgő önkormányzati választásokon. Csoma Botondnak, az RMDSZ 

Kolozs megyei elnökének sajtóbeli reakciójából egyértelműsíthető: nem hajlandóak még csak 

E
rd

é
ly

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://itthon.transindex.ro/?cikk=25751
http://itthon.transindex.ro/?hir=41642


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 20. 
3 

tárgyalni sem a magyar szavazatok maximalizálása érdekében, s elzárkóznak a kolozsvári 

magyar összefogástól" - olvasható az EMNP közleményében. 

 

Műhelyek a Lorántffy Gimnáziumban 
2016. január 20. – Bihari Napló 

Magyarországi kormánytámogatásból alakítják ki a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium mechanikai és elektromechanikai műhelyeit. Tavaly Magyarországon 

a szakoktatás éve volt, ennek keretében pályázott anyagi támogatásra a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület, és el is nyert a magyar kormánytól 25 millió forintnyi összeget, 

ami mintegy 300 ezer lejnek felel meg – ismertette a részleteket Zsíros Anikó a támogatást 

felhasználó nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium igazgatónője. Mint 

elmondta, az egyház és a magyar kormány tavaly szeptemberben írták alá a támogatási 

szerződést, és már októbertől elkezdődött az iskola két termének átalakítása műhelyekké. 

 

Még várni kell a jelöltállításokra Gyergyószéken 
2016. január 20. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson és a térségben egyelőre több a kérdőjel, mint a biztos információ. A 

jelöltállítások még ezután következnek, igaz, a városban már sejteni lehet, kiket indít 

polgármesterjelöltként az RMDSZ és az MPP. Elsődleges terv, hogy Gyergyószentmiklós 

választott polgármestere Mezei János ismét indul a választáson, mint az MPP jelöltje – 

közölték a polgári párt helyi vezetői. Vadász Szatmári István elnök és Kémenes László 

ügyvezető azt is hozzátették, amennyiben Mezei választási indulása az ellene folyó eljárás 

miatt nem lenne lehetséges, megvan a B terv is. Azonban mindaddig, míg Mezei János 

jelölése nem ütközik akadályba, nem is merül fel az, hogy egy másik jelöltet nevesítsenek. 

 

Megnyitotta marosvásárhelyi irodáját a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
2016. január 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Bár nagyon jóknak mondhatók a román-magyar gazdasági kapcsolatok, sok még a teendő, 

ami a magyarországi termékek romániai forgalmazását illeti, valamint a romániaiak 

magyarországiét – fogalmazott Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja 

szerdán délelőtt Marosvásárhelyen, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) 18. erdélyi 

irodájának megnyitóján. Nagy kihívás, hogy lehet-e a nemzetpolitikát a gazdaságpolitikában 

érvényesíteni, nemzeti piac védelméről beszélni a gazdasági kapcsolatok bővítésében – 

mondta Zsigmond Barna Pál a Kultúrpalota Tükörtermében.  

 

Megkövetelik a magyar feliratozást a moziban 
2016. január 20. – szekelyhon.ro 

Befejezéséhez közeledik az egykori sepsiszentgyörgyi Művész mozi termeinek kialakítása, 

várhatóan már tavasszal sor kerülhet az első filmvetítésekre. Az épületben helyet kapott az 

Andrei Mureşanu Színház is. A felújítás és átalakítás alatt levő ingatlan két, összesen 160 

férőhelyes, 3D technológiával felszerelt mozitermét hamarosan befejezik, nemsokára pedig 

kiírják a versenytárgyalást a két helyiség bérlésére is – mondta Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

E
rd

é
ly

 

http://www.erdon.ro/muhelyek-a-lorantffy-gimnaziumban/2991349
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/meg-varni-kell-a-jeloltallitasokra-gyergyoszeken
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megnyitotta-marosvasarhelyi-irodajat-a-magyar-nemzeti-kereskedohaz
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/megkovetelik-a-magyar-feliratozast-a-moziban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 20. 
4 

polgármestere. Az önkormányzat csak a termeket biztosítja, a berendezést és felszerelést 

majd a versenytárgyalást elnyerő működtető biztosítja, akitől szigorúan megkövetelik: a 

filmeket magyarul is feliratozzák. 

 

A megbélyegzés ellen tüntetnek Gyergyószentmiklóson 
2016. január 20. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Tüntetésre várja a gyergyóiakat szombaton 16 órára, Gyergyószentmiklós főterére a 

Gyergyószéki Székely Tanács. A megmozdulással a meghurcoltatásra, az elnyomásra a 

megbélyegzésre, valamint a román hatóságok által alkalmazott kettős mércére szeretnék 

felhívni a figyelmet. „Hiba volt bízni a román hatóságok pártatlanságában és korrektségében, 

amikor tavaly januárban elkezdődött az az ügysorozat, amely során különböző magyar 

közéleti személyiségeket vádoltak meg és tartóztattak le, és akik ellen eljárások zajlanak” – 

szögezi le a Székely Nemzeti Tanács újonnan kinevezett gyergyószéki szervezetének elnöke, 

Árus Zsolt.  

 

Június 5-én tartanák a helyhatósági választásokat 
2016. január 20. – maszol.ro 

Június 5-ét javasolja a helyhatósági választások időpontjának az Országos Választási Hatóság. 

A javaslat szerint március 22-ig kell kijelölni a megyei választókörzeteket. A pártoknak, 

pártszövetségeknek és a kisebbségeket képviselő szervezeteknek április 6-ig kell 

véglegesíteniük és a Központi Választási Irodához eljuttatniuk a választási jeleket. 

 

Központosít az adóhivatal 
2016. január 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Tegnap érkezett a Kovászna megyei pénzügyi hivatalba az az átirat, amely véglegesíti a 

regionális központhoz kerülő közepes vállalatok listáját. Ennek értelmében az átállási időszak 

után, várhatóan március elsejétől 56 közepes háromszéki cég adóügyeinek kezelése kerül a 

brassói központba. A Kovászna megyei hatóság vezetőjének közlése szerint a megye pénzügyi 

forgalmának így mintegy hetven százaléka immár nem tartozik a megyei adóhatósághoz, 

hiszen a 17 nagyvállalat adóügyeit (ami a megye forgalmának mintegy felét adja) továbbra is a 

fővárosban bonyolítják le. Ambrus Attila szerint ez az adóügyek központosítását jelenti, 

nevezetesen azt, hogy az itt megtermelt javak hetven százalékáról semmilyen információval 

nem rendelkezünk. 

 

Szomszédságpolitika határon innen és túl 
2016. január 20. – Simor Miklós – Magyar Nemzet 

A Hargita megyei törvényszék tanácsa kimondta: „mivel Székelyföld hivatalosan nem létezik, 

ezért a terület turisztikai népszerűsítése sem elfogadható.” Azért kellett erről megkérdezni a 

törvényszék álláspontját, mert novemberben kezdeményezte a Pro Turismo Terrae Siculorum 

szövetség létrehozását tizennégy Hargita, Kovászna és Maros megyei turisztikai és 

vidékfejlesztési egyesület, amelyek Székelyföldet turisztikai úti célként igyekeznek 

népszerűsíteni itthon és külföldön. A szövetséget a Hargita megyei törvényszéken szerették 
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volna hivatalosan is bejegyeztetni, a törvényszék döntése pedig megpróbálja elvenni tőluk a 

lehetőséget, hogy Székelyföldet a nevén nevezzék. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. január 20-i számában olvasható) 

 

Leszerelték a KDSZ tábláit 
2016. január 20. – Új Szó 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom (KDSZ) magyar-szlovák nyelvű útjelző táblákat 

helyezett ki a hétvégén. A közútkezelő mostanra eltávolíttatta a Dunaszerdahely mellet és a 

Pered községben felszerelt táblákat. 

 

A Hídnak nem tetszenek Bárdos Gyula kijelentései 
2016. január 20. – Új Szó 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az elmúlt napokban a Csemadok vezetése pártos kijelentéseket 

tett a szlovákiai magyar sajtóban – áll a Híd közleményében. „A Csemadok küldetése szerint 

egy minden szlovákiai magyart képviselő szervezet, ezért szerencsétlen helyzetnek tartjuk azt, 

ha vezetői a szlovákiai magyarok érdekeit személyes politikai ambícióiknak rendelik alá” – áll 

a Híd állásfoglalásában.  

 

Az Aktuality.sk nagyinterjúja Berényi Józseffel 
2016. január 20. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja ugyan kisebbségi párt, de a menekültkérdést illetően egyaránt 

rokonszenvez a szlovák és a magyar kormány lépéseivel. Nemcsak erről a témáról beszélgetett 

Berényi Józseffel, az MKP elnökével az Aktuality.sk riportere, hanem arról is, mit akar pártja 

keresztülvinni, ha sikerül neki a visszatérés a parlamentbe. 

 

Civilek, akiknek van mit keresniük a politikában 
2016. január 20. – Felvidék Ma 

„Belesajdult a szíve-gyomra-zúzája a „véleményünket" mindig megmondó egyetlen magyar 

nyelvű szlovákiai napilap néhány vezető újságírójának, amikor a Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért 

civil mozgalom aktivistái kiléptek a névtelenségből, ezáltal kiderült, hogy közülük négyen az 

MKP listáján indulnak a márciusi parlamenti választásokon.” 

 

Csonka Áron szerint nem lesz magyar összefogás a Vajdaságban a választások 
előtt 
2016. január 20. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Csonka Áron szerint a Vajdasági Magyar Szövetség nem őszinte, ezért nem lesz magyar 

összefogás a Vajdaságban a választások előtt. A VMDK elnöke úgy fogalmaz, azért vélekedik 

így, mert miközben négypárti magyar egyeztetésre hívta őt Pásztor István, a párt ifjúsági 
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szervezete és egyik alelnöke a közösségi oldalakon lejárató kampányt indított ellene. Hétfőn 

Pásztor István meghívására a VMDP és a Magyar Egység Párt képviselői egyeztettek a 

választások kapcsán Szabadkán, erre a VMDK elnöke is meghívást kapott, állítása szerint 

azonban útközben lerobbant az autója, ezért nem érkezett meg a megbeszélésre. 

 

Független jelöltként indul Ada polgármesteri székéért Bilicki Zoltán 
2016. január 20. – Pannon RTV 

A soron következő választásokon független jelöltként indul Ada polgármesteri székéért Bilicki 

Zoltán, a község jelenlegi vezetője, aki immár nyolcadik éve tölti be ezt a tisztséget. A ma 

délelőtti sajtótájékoztatón azt is közölte, hogy kilép a Demokrata Pártból, amelynek szintén 

nyolc éve volt a tagja. Bilicki Zoltán arra számít, hogy ilyen módon az eddiginél is nagyobb 

mértékben szerezheti majd meg a lakosság bizalmát. 

 

Megemlékezés volt Óbecsén 
2016. január 21. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

1942. január 20-án 11 fiatal férfit végzett ki az akkori hatalom Óbecsén – tegnap rájuk 

emlékeztek a város központjában lévő egykori Fadip-épület melletti emlékfalnál. Nemanja 

Karapandžić, a Városi Múzeum munkatársa az akkori események felidézése során kiemelte: a 

kölcsönös megértés és az erkölcsi értékrendek ápolása előfeltétele a békés egymás mellett 

élésnek és annak, hogy az ehhez hasonló tragédiák soha ne ismétlődjenek meg. 

 

Az MM társelnökei leszámolással vádolják a VMSZ vezetőjét 
2016. január 20. – Vajdasági RTV, MNO 

Azzal, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség listát készít magyar emberekről feltételezett bűnök 

miatt, nehezen minősíthető fejlemény – mondta a fegyelmi eljárás bejelentésére reagálva 

Varga László, a Magyar Mozgalom Ügyvivői Testületének tagja. Szerinte egy másik választási 

listán való indulás a VMSZ dokumentumai alapján csak akkor fegyelmi vétség, ha az valóban 

bekövetkezik, de hogy „ennek elméleti lehetőségéről való beszéd miatti retorzió érjen 

embereket a kollektív bűnösség elve szerint, ez példa nélküli", fogalmazott a VMSZ-ből 

korábban kizárt parlamenti képviselő. Korhecz Tamás a Vajdasági RTV-nek nyilatkozva 

elmondta, az MM alapításától fogva folyamatosan a magyar közösségen belüli párbeszéd 

fontosságát hangsúlyozza a minél szélesebb társadalmi konszenzus elérése érdekében abban 

a válsághelyzetben, amelybe a vajdasági magyar közösség került. 

 

A beregszászi elkerülő útról tanácskoztak a megyei tanácsban  
2016. január 20. – Kárpátalja, karpatinfo.net 

A Beregszászt elkerülő út megépítéséről tartottak megbeszélést hétfőn az illetékes tisztviselők 

és szakemberek Ungváron Barta Józsefnek, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettesének 

kezdeményezésére – jelentette a megyei önkormányzat sajtószolgálata. Barta József 

bevezetőjében rámutatott: nagy a valószínűsége annak, hogy idén – alapvetően európai uniós 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=249985
http://www.magyarszo.com/hu/2951/vajdasag_obecse/139588/Megeml%C3%A9kez%C3%A9s-volt-%C3%93becs%C3%A9n.htm
http://rtv.rs/hu/politika/az-mm-t%C3%A1rseln%C3%B6kei-lesz%C3%A1mol%C3%A1ssal-v%C3%A1dolj%C3%A1k-a-vmsz-vezet%C5%91j%C3%A9t_681117.html
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/20/beregszaszi-elkerulo-utrol-tanacskoztak-megyei-tanacsban
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forrásokból – felújítják az Asztély–Beregsurány határátkelőt, illetve kiépül a teherjárművek 

átléptetéséhez szükséges infrastruktúra. 

 

Csapon tiszta ivóvizet és saját kórházat szeretnének  
2016. január 20. – Kárpátalja, karpatinfo.net 

Két hónap telt el, amióta új vezetés áll Csap város élén. Balogh Oszkár alpolgármestert a 

megörökölt problémákról és a megoldásukkal kapcsolatos elképzelésekről kérdeztük. Balogh 

OSzkár többek között elmondta: keresik annak a lehetőségét, hogy miként tudnák növelni a 

városi tanács bevételeit. Fontos cél a munkahelyteremtés, ehhez befektetőkre lenne szükség, 

amivel kapcsolatban komoly munka folyik. A munkát ugyanakor nehezíti az országban 

uralkodó háborús helyzet, és a 40 százalék fölötti az éves infláció. 

 

Kárpátaljai középiskolások üdültetéséről tárgyaltak Beregszászban 
2016. január 20. – karpatalja.ma 

Nyolc kárpátaljai középiskola üdültetheti diákjait nyáron az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő meghívásos pályázatának köszönhetően. A Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség javaslatára idén a „GENIUS” Tehetségpontoknak otthont biztosító 

tanintézmények delegálhatják tanulóikat minimum három-, legfeljebb hétnapos anyaországi 

kirándulásra. A pályázat célja az anyaországi és a külhoni fiatalok közötti kapcsolatépítés, 

illetve a tanulók magyarországi ismereteinek bővítése. 

 

Figyelemmel kísérik a kormányintézkedés megvalósítását 
2016. január 20. – Népújság 

Kedden délután a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága 4. rendszeres ülésén a 

szlovén kormány által tavaly nyáron elfogadott, a kétnyelvűséget biztosító törvények 

gyakorlati alkalmazásának javítását szolgáló hároméves intézkedési csomag eddigi 

megvalósítását vitatták meg. Általánosságban megállapították, hogy az intézkedések 

folyamatban vannak. Göncz László bizottsági alelnök elmondta, a téma napirendre tűzésével 

leginkább támogatásukat szerették volna kifejezni az intézkedéscsomag kapcsán, majd 

hozzátette, ő is jó irányúnak látja az intézkedéseket. 

 

Akkreditált közművelődési és népi képzések a Muravidéken is 
2016. január 20. – Népújság 

A múlt hétvégén a vajdaság Zentán került sor a magyar kultúra napja alkalmából rendezett 

délvidéki központi ünnepségre, ahol a Muravidék is képviseltette magát. Az ünnepi műsort 

követő napon Kárpát-medencei fórumra került sor, ahol minden évben más-más témát 

vitatnak meg, ismertetnek az intézményvezetők és az anyaországi szakemberek. A Kárpát-

medencei Közművelődési Kerekasztal keretében a stratégiai képzésekről folytatott beszélgetés 

során Kepe Kocon Lili, a lendvai MNMI igazgatója ismertette a muravidéki helyzetet. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/01/20/csapon-tiszta-ivovizet-es-sajat-korhazat-szeretnenek
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-kozepiskolasok-udulteteserol-targyaltak-beregszaszban/
http://nepujsag.net/nemzetiseg/136-figyelemmel-kiserik-a-kormanyintezkedes-megvalositasat.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/140-akkreditalt-kozmuvelodesi-es-nepi-kepzesek-a-muravideken-is.html
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Az oktatási reformról tárgyaltak Ausztria Népcsoporttanácsai 
2016. január 20. - Volksgruppen 

A hat Ausztriában elismert népcsoport elnökségi képviselői találkoztak ma, január 20-án 

Kismartonban, hogy megbeszéljék a népcsoporti nyelvek oktatásáról szóló kérdéseket és 

újításokat. A gyűlés központjában állt az úgynevezett „intézkedések katalógusa“, amelyre a 

népcsoportok a tervezett oktatási reform keretében számítanak. A megbeszélésen fontos 

szerepet kaptak a burgenlandi és karintiai kétnyelvű iskolák valamint a cseh, roma és szlovák 

népcsoporttal kapcsolatos oktatási ajánlatok. 

 

Új elnökök a Napraforgók tánccsoportnál 
2016. január 20. - Volksgruppen 

Új elnököt és alelnököt választottak a Napraforgók bécsi néptáncegyüttesnél. Az elnök avagy 

vezető posztját Németh-Orbán Zsuzsanna helyett Németh Júlia tölti be, az elnökhelyettes 

Kalmár Eszter, akik eddig is sokban segítették az elnökség munkáját. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2753426/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2753457/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. január 20., 18.30 – Kossuth Rádió 

Tavaly sem volt rózsás a helyzet, de idén ismét megszorításokkal kezdődik az év 

Kárpátalján 

Jelentős megszorítások várhatók idén Kárpátalján, így a beregszászi járásban is, a helyi 

közigazgatások ugyanis a tavalyinál jóval kisebb költségvetéssel számolhatnak. 22 millió 

hrivnyával, azaz csaknem 266 millió Forinttal kevesebből kell idén gazdálkodnia a 

beregszászi járásnak. 

Négypárti találkozó helyett hárompárti egyeztetés Szabadkán 

Négypártira tervezték a szabadkai találkozót, de csak három magyar szervezet képviselői 

vettek részt a Vajdasági Magyar Szövetség által összehívott tájékoztató megbeszélésen. A 

Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség elnöke, habár meghívták, technikai okokra 

hivatkozva nem jelent meg, a Magyar Polgári Szövetség pedig nem kapott meghívót a VMSZ-

től. A Kossuth Rádiónak a távol maradt két szervezet elnöke nyilatkozott. 

8000 eurót ítéltek meg a titói haláltáborban eltöltött kilenc hónapért 

A titói Jugoszláviában Járekon 1944 decembere és 1946 júniusa között működött az a 

haláltábor, amelyben a kollektív háborús bűnössé nyilvánított és minden polgári jogától 

megfosztott németeket és Sajkás-vidéki magyarokat tartották fogva. A tábor halotti 

anyakönyve szerint 6429 civil, közöttük mintegy 1000 gyermek vesztette itt az életét 

embertelen körülmények között. 71 évvel a történtek után megszületett az első jogerős 

kárpótlási ítélet. 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom stratégiai pereket indít három erdélyi 

városban. 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom, a CEMO stratégiai pereket indít három erdélyi városban, 

Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Szatmárnémetiben amiatt, hogy az állami intézmények 

nem, vagy csak hiányosan tartják be a romániai magyar közösség anyanyelvhasználatára 

vonatkozó törvényeket. 

Harmadszorra lett magyar állampolgár a 95 éves Borsó Lajos 

Székelyföldön az elmúlt 5 év alatt a honosítási kérelmek száma nem csökkent, de az idős 

emberek többsége nem vállalja az utazás nehézségét. Ügyintézésben a terepen segítenek az 

igénylőknek, de rendkívüli esetekben a honosítási okiratot is házhoz viszik. A felsőháromszéki 

Kézdiszentkereszten Zsigmond Barna csíkszeredai főkonzul személyesen adta át a 95 éves 

Borsó Lajosnak a honosítási oklevelet.   

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-20_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-20_18:30:00&ch=mr1
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Konferencia az erdélyi kastélyok megmentéséért 

Több száz erdélyi kastély megmentése volt a témája a Meeting Kastély Erdélyben című 

konferenciának, melyet a hétvégén tartottak Kolozsváron. Építészeti, gazdasági, kulturális, 

jogi, idegenforgalmi és társadalmi szempontok mentén próbáltak átfogó stratégiákat 

kidolgozni a több száz kastély jövőbeli működésére. 

Elismerések a Vajdaságban a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség idén is 

kiosztotta elismeréseit, köztük a Magyar Életfa díjakat, amelyekkel a példaértékű életműveket 

ismerik el. Az idei kitüntetetteket mutatja be Németh Ernő. 
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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/

