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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tart a kétfordulós választástól Kelemen Hunor 
2016. január 27. – Krónika, MTI, maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro, Magyar Hírlap 

Kelemen Hunor tart attól, hogy az elkövetkező hetekben módosítják a választási törvényt, és 

kétfordulós önkormányzati választásokat tartanak júniusban Romániában. Az RMDSZ elnöke 

egy szerdai kolozsvári sajtóbeszélgetésen adott hangot aggodalmainak. Az MTI beszámolója 

szerint aggályosnak tartotta, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) három hónappal a 

választási kampány kezdete előtt akarja módosítani a választójogi törvényt, és a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) olyan jelzéseket tesz, amelyek arra utalnak, hogy nem akarja ezt 

megakadályozni. Elmondta: az RMDSZ által megszerezhető polgármesteri mandátumok 

mintegy tíz százaléka múlik azon, hogy egy- vagy kétfordulós lesz a polgármester-választás. 

Két forduló esetén ugyanis magyarellenes koalíciók alakulhatnak a második fordulóra a 

versenyben maradt RMDSZ-es jelöltekkel szemben. 

 

A kormány segít a Németországban szerzett oklevelek honosításában 
2016. január 27. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők 

A magyar kormány segít a Németországban szerzett diplomák, oklevelek honosításában, a 

magyar állampolgárok Németországban született gyermekei pedig a konzulátusok 

közreműködése révén azonnal megkaphatják útlevelüket - mondta Semjén Zsolt, miután 

Münchenben tárgyalt a bajorországi magyar szervezetek vezetőivel. Semjén Zsolt 

nyilatkozatában kiemelte, hogy a kormány „különös hangsúlyt helyez a diaszpórára”, hiszen 

korábban „nagyon elhanyagolt” volt a magyarságnak ez a része. Ezért a kormány végigjárja a 

közösségeket, nemcsak a tengerentúlon, hanem Európában is, és felméri, hogy miként 

segíthet a magyar identitás megőrzésében. 

 

Pereivel dicsekszik a Kovászna megyei prefektus 
2016. január 27. – Krónika 

Minden egyes pert megnyert eddig a közigazgatási bíróságon a Kovászna megyei prefektúra, 

számolt be az elmúlt évet értékelő szerdai sajtótájékoztatóján Sebastian Cucu. A 

kormánymegbízott elismerte, hogy himnuszügyben veszítettek ugyan, de mint mondta, az 

nem közigazgatási vonalon zajlott, a bíróság a Magyar Polgári Pártra a himnuszéneklés miatt 

kirótt pénzbírságot vonta vissza. A himnuszügy munkát is adott tavaly a prefektúrának, a 

benyújtott petíciók zöme ugyanis erre vonatkozott: összesen 1779 beadványt iktattak, és ebből 

1277 esetben kértek tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a kormányhivatal miért fellebbezi 

meg az alapfokon a felpereseknek kedvező, a bírságot érvénytelenítő ítéletet. Arról is 

beszámolt, hogy tavaly a helyi döntéshozó testületek, polgármesterek összesen több mint 

húszezer határozatot, rendeletet fogadtak el, ezek közül 124-et talált törvénytelennek a 
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kormányhivatal. Felszólításukra a legtöbbet visszavonták vagy módosították, 16 esetben 

fordultak a közigazgatási bírósághoz, hat esetben pedig úgy pereltek, hogy előtte nem is 

küldtek felszólítást, „annyira egyértelmű volt a törvénytelenség”. Ilyen volt többek között a 

kézdivásárhelyi Wass Albert utcanévre vonatkozó határozat, melyet elmondása szerint azért 

támadtak meg, mert „Wass Albert háborús bűnös”. Újságírói felvetésre, hogy az írót nem 

ítélték el háborús bűnösként, a prefektus kifejtette, ezt majd a bíróság dönti el.   

 

Országossá válik az Igen, tessék! 
2016. január 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Országos mozgalommá válik az Igen, tessék! a szerdán bemutatott új honlapjának 

segítségével. Talpas Botond, az Igen, tessék! egyesület elnöke elmondta, hogy a 2011-ben 

ötven partnerrel elindított kolozsvári mozgalom mostanra több mint 600 helyi partnerrel 

rendelkezik, ahol vagy teljes munkaidőben vagy részben magyarul is kiszolgálják a vásárlókat. 

 

Petőfi Program – Segítségnyújtás a szórványban 
2016. január 27. – Erdély Ma 

A helyi civil szervezetek képviselői és az érdeklődők nyilvánossága előtt mutatta be majd fél 

esztendőre kiterjedő eddigi bánsági tevékenységét Horváth Ida, aki tavaly augusztus 15-től a 

Petőfi Program Temes megyei ösztöndíjasaként járul hozzá ismereteivel, tudásával a magyar 

szórványközösségek programjainak a megvalósításához, és vállal részt több rendezvény 

megszervezésében, lebonyolításában. 

 

Kis létszámú osztályok: minisztériumi rendelettől függ a működésük 
2016. január 27. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Összesítette a kis létszámú osztályok következő tanévre vonatkozó engedélyeztetéséhez 

szükséges kéréseket a Hargita Megyei Tanfelügyelőség. Csíkban hét kis létszámú vagy a 

különböző korú kisiskolásokból összevont elemi osztály található.  

 

Helyi rendőrség: az igazgatóhelyettesek sem magyarok 
2016. január 27. – szekelyhon.ro 

Két új taggal bővült a marosvásárhelyi önkormányzati rendőrség vezetősége: január 25-től 

Valentin Bretfelean igazgató helyettesének nevezték ki a piacigazgatóságról érkező Pavel 

Dumitrut és Raul Matiş volt újságírót.  

 

A reklámcég távolította el a kolozsvári többnyelvűséget számon kérő 
óriásplakátot 
2016. január 27. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A hirdetőtáblát üzemeltető reklámcég vette le hétfőn a kolozsvári többnyelvű 

helységnévtáblákat számon kérő, múlt hét végén kitett óriásplakátot - közölte a Főtér.ro. A 

portálnak Landman Gábor hollandiai vállalkozó és nyelvi jogi aktivista elmondta, a hirdető 

cég a reklámtörvénynek arra a kitételére hivatkozott, mely szerint tilos az olyan 
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reklámanyagok elhelyezése, amelyek formájukban, tartalmukban, méretükben és színükben 

összetéveszthetők a közúti közlekedési vagy tájékoztató táblákkal, vagy eltakarják azokat. 

 

Kirúgott rendőrből lett főfelügyelő Mircea Diacon 
2016. január 27. – Krónika, Háromszék, Erdély Ma 

A rendőrségtől és a polgárőrségtől is kirúgták korábban Mircea Diacont, a Kovászna Megyei 

Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetőjét, írta szerdai számában a Háromszék. A napilap szerint a 

Vrancea megyei férfi a kilencvenes évek elején a Kovászna megyei rendőrségen dolgozott, a 

fogda felügyeletét bízták rá, ám 1992-ben egy fogva tartott nő feljelentette nemi erőszakért, és 

eltávolították a rendőrségtől. A lap megkeresésére a rendőrség a személyi jog védelmére 

hivatkozva nem közölt részleteket az ügyről. A lap a fogyasztóvédő magyarellenes túlkapásait 

is felsorolja, többek között, hogy belekötött a székely ízek megnevezésbe. Facebookos 

tükörképét is nyilvánosságra hozza, melyből kiderül, hogy megosztásainak zöme 

magyarellenes. Tavaly több háromszéki politikus is kérte Diacon leváltását, eredménytelenül. 

 

Újabb menekülttábor Szatmár megyében? 
2016. január 27. – Krónika, Magyar Nemzet 

Felháborodást keltett az erdődi lakosság körében a hír, miszerint Tasnád után újabb szatmári 

településen, az Erdődhöz tartozó Nagymadarászon is menekülteket befogadó központ 

létesülne. Kereskényi Gábor képviselő azt kifogásolta, hogy a tasnádi esethez hasonlóan az 

érintettek ezúttal sem kérték ki a helyi közösség és az önkormányzat véleményét. Fetz István 

erdődi tanácsos szerint teljes mértékben érthető a település lakóinak az elutasítása. 

 

Javítani kell Kolozsvár kultfővárosi pályázatán 
2016. január 27. – Krónika 

Szakmai szempontból kielégítő a Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 pályázat, a 

nemzetközi zsűri megítélése szerint azonban a benyújtott dokumentáció alapján egyelőre 

kétséges, hogy a megyeszékhely hosszú távon is hasznot tud-e húzni a projektből – számolt be 

Florin Moroşanu, a Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület igazgatója a 

szervezet szerdai gyűlésén. Mint kiderült: dicséretesnek tartják, hogy a városi és a megyei 

önkormányzat is támogatja a projektet, pozitívumnak tekintik ugyanakkor a felvállalt 

többnyelvűséget, az öt nyelven történő kommunikálásra vonatkozó igényt is. A zsűri ezzel 

szemben elvárja, hogy a pályázó önkormányzat hatékonyabban működjék együtt az üzleti 

szférával, illetve fogalmazzon meg konkrét célkitűzéseket a kulturális főváros éve utáni 

időszakban végrehajtandó hosszú távú fejlesztésekről. 

 

Kifogásolják a Bunta-féle lap tőkeemelését 
2016. január 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem ért egyet a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi frakciója azzal, hogy a város 

idei éves költségvetésébe belefoglalnák az Udvarhelyi Média Kft., illetve az Urbana Rt. 

törzstőkéjének emelését. Azt is kifogásolják, hogy helytelenül csoportosították a pénzeket, 

több beruházásra nem különítenek el elegendő összeget a kivitelezéshez. Székelyudvarhely 
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2016-os büdzsétervezetét Arros Orsolya közgazdász, az RMDSZ lehetséges 

polgármesterjelöltje is bírálta. „Én egy titkos költségvetésről tudok beszélni, hiszen nem volt 

sem konzultáció, sem tájékoztatás. Felháborító, ezen sürgősen változtatni kell” – fogalmazott 

az RMDSZ Udvarhelyszéki Nőszervezetének elnöke, aki szerint „bűn” költségvetést tervezni 

szakemberek bevonása nélkül. 

 

Asztalos: érdemes Strasbourgba menni 
2016. január 28. – Krónika 

Lustaságnak tartja Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke, hogy a 

romániai magyar közösség az anyanyelvhasználat érdekében nem él a Dan Tanasă által is 

alkalmazott beadványokkal, megkeresésekkel. Szerinte magyar elöljárók „fütyülve nyernék 

meg” Strasbourgban a „községháza” felirat, vagy a székely zászló kihelyezésével kapcsolatos 

ügyeket. 

 

Magyarok helyett külföldi diákokat vonzanának a vásárhelyi Petru Maior 
Egyetemre 
2016. január 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az aggasztó demográfiai mutatókkal is alátámasztott diáklétszám-csökkenés ellenére sem 

szándékozik újjáalakítani a magyar tagozatot a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem. A 

rektori tisztségért harcba szálló professzorok inkább az angol, francia, olasz és spanyol nyelvű 

oktatás beindítását tervezik. A magát a régiót legjobban lefedő felsőoktatási intézményeként 

meghatározó egyetemen a közeljövőben szó sem lehet a magyar nyelvű oktatás 

visszavezetéséről – fejtette ki a Krónikának a rektori tisztségért versengő Călin Enăchescu és 

Daniel Ștefan. 

 

Kiszorítanak úgyis 
2016. január 28. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék 

A Háromszék vezércikke szerint „Kelemen Hunor még most sem tűnik eltökéltnek arra, hogy 

civil, mozgalmi eszközöket is bevessen jogérvényesítési küzdelmünk során – a március 10-ére 

tervezett székely szabadság napjával kapcsolatos semleges álláspontja legalábbis ezt 

bizonyítja. Pedig minden eszközzel és minden fronton zajlik a magyarság kiszorítása a 

döntéshozatalból, a román hatóságok láthatólag semmitől sem riadnak vissza, hogy az egyre 

instabilabb geopolitikai helyzetben egyszer s mindenkorra lezárják a magyar kérdést. Szinte 

már felsorolni sem tudjuk jogsérelmeinket, a visszaszolgáltatás leállításától jelképeink 

üldözésén át egyes magyar vezetők meghurcolásáig, a közösség egészének megbélyegzéséig – 

e visszarendeződési folyamatban pedig részt vesznek a legkülönfélébb állami hatóságok, 

kormánybiztosi hivatalok, egyes igazságszolgáltatási intézmények, titkosszolgálatok”. 
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Az érsekújvári tüntetésen való részvételre buzdít az SZMPSZ 
2016. január 27. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Január 28-án az elégedetlen pedagógusok az érsekújvári Fő téren folytatják hétfőn indított 

országos méretű tiltakozó akciójukat, amely a Szlovákiai Tanárok Kezdeményezése 

sztrájkfelhívásával függ össze. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége részvételre 

buzdítja a magyar oktatási intézményeket. Jókai Tibor, az SZMPSZ országos elnöke 

elmondta, hogy a január 25-én kezdődött országos pedagógussztrájk kapcsán valamennyi 

érintett iskolában sztrájkbizottság alakult, s azok vezetői minden délelőtt találkoznak 

egymással, egyeztetik aktuális teendőket. 

 

Farkas Iván: Családbarát gazdaságpolitikát szeretnénk 
2016. január 27. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja parlamenti választási programjának egyik fontos jellemzője a 

családbarát gazdaságpolitika – hangsúlyozta Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke. 

Az MKP programjában a személyi jövedelemadó esetében javasolja a kedvezőbb családi 

adózás bevezetését. Ennek lényege a következő: miután az apa és az anya egyéni jövedelmi 

adóját összeadjuk, a 18 éves koráig közösen nevelt gyermekük után 5 százalékot vonnának le 

adójukból, két gyermek esetén 12 százalékot, míg három vagy több gyermek esetén 21 

százalékot. 

 

Csak áprilisban lesz a beiratkozás 
2016. január 27. – hirek.sk 

Eddig az elsősöket országszerte január 15. és február 15. között íratták be az alapiskolába, de a 

törvényt módosította a parlament, ezért már csak áprilisban kerül rá sor. A pontos időpontot 

mindenhol az iskola fenntartója szabja meg. 

 

Rimaszombat: A Csemadok kéri az MKP listájának a támogatását 
2016. január 27. – Felvidék Ma 

A Csemadok társadalmi helyzetének, valamint tekintélyének megszilárdítása és emelése a 

parlamenti választásokon és az MKP bekerülésén is múlik – szögezték le a rimaszombati 

tanácskozáson. Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke emlékeztetett, hogy a Csemadok 

felkérte az MKP-t és a Most-Híd szlovák-magyar pártot, hogy a magyar összefogás jegyében 

közös listán induljanak el, ám erre csak az MKP reagált pozitívan. 

Hozzátette, az elmúlt fél évtizedben nem volt kellő súlyú képviselete a szlovákiai 

magyarságnak a parlamentben, pedig a problémákat csak ott lehet megoldani, ezért a 

Csemadok kéri a szlovákiai magyarságtól az MKP összefogás listájának egyértelmű 

támogatását. 
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A Magyar Mozgalom és a VMDK folytatta az egyeztetéseket 
2016. január 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (Csonka Áron, Elvegyi Ákos, Horváth Ódry 

Márta) és a Magyar Mozgalom (dr. Korhecz Tamás, dr. Varga László, dr. Dévavári Zoltán) 

képviselői ma folytatták azt a megbeszélés-sorozatot, amely a közelgő választásokon való 

esetleges közös és együttest fellépést, részvételt célozza meg. A MM tagjai tájékoztatták a 

VMDK képviselőit arról, hogy a Magyar Mozgalom még nem hozta meg döntését a 

választásokon való részvételről. A tárgyaló felek egyetértéssel nyugtázták, hogy az előző 

megbeszélésen megfogalmazott nemzeti minimummal kapcsolatban minden érdekelt fél 

egyetért, e tekintetben további konzultációkra, megbeszélésekre nincs szükség. 

 

Zenta: Halasztás Szávay-ügyben 
2016. január 27. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Semmilyen érdemi előrelépés nem történt Szávay Istvánnak, a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom országgyűlési képviselőjének január 27-i meghallgatásán a Zentai Alapfokú 

Ügyészségen. A személyi adatok rögzítése, és a beidézett képviselő jogainak ismertetése után 

az eljárást vezető bíró azzal a kérdéssel fordult a politikushoz, hogy kívánja-e az eljárás 

azonnali folytatását tolmács segítségével, vagy inkább egy későbbi időpontot választ, amikor 

egy magyar anyanyelvű bíró vezetésével folytathatják az ügyet – tekintettel arra, hogy a zentai 

bíróságon erre van lehetőség. Szávay István határozottan ezt az utóbbi lehetőséget 

választotta, ezért a bíró a jegyzőkönyv rögzítése után azonnal beszüntette a meghallgatást. 

 

Vajdasági Párt: Vajdaság Szerbiával egyenrangú, köztársasági státust érdemel 
2016. január 27. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Párt (VP) alakulóban lévő magyarkanizsai községi szervezete regionális fórumot 

szervezett, amelyen a párt helyi tagjai és szimpatizánsai valamint a szabadkai, óbecsei és 

törökbecsei községi pártszervezetek képviselői mellett munkatársai kíséretében megjelent 

Aleksandar Odžić, a párt elnöke is. A magyarkanizsai városháza kistermében megtartott 

eseményről Harmath Miklóstól, a magyarkanizsai községi szervezet megalakítását 

kezdeményező bizottság vezetője számolt be aki elmondta, hogy A Vajdasági Párt azért küzd, 

hogy Vajdaság megkapja a Szerbia többi részével azonos önállóságát, azaz a köztársasági 

státust egy föderatív Szerbia keretein belül. Ezért is nevezzük magunkat 

köztársaságpártiaknak. A fővárosi média persze – mivel tudjuk, ki irányítja őket - 

szeparatizmussal vádolnak bennünket, noha egyértelműen kimondtuk, hogy nem elszakadni 

akarunk Szerbiától, hanem vele egyenrangúvá lenni a meglévő határokon, egy föderatív 

Szerbián belül, saját alkotmánnyal, törvényalkotással, igazságszolgáltatással, rendőrséggel. 

 

Magyar film nyerte el Emir Kusturica fesztiváljának fődíját 
2016. január 27. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Wartburg című magyar film nyerte el az Emir Kusturica által alapított szerbiai film- és 

zenei fesztivál, a Kustendorf fődíját, az Aranytojást – közölte a díjátadóról beszámolva a B92 

belgrádi televízió szerdán késő este a honlapján. Borbás Dávid rövidfilmje egy 2010-ben 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19639/A-Magyar-Mozgalom-es-a-VMDK-folytatta-az-egyezteteseket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19637/Zenta-Halasztas-Szavay-ugyben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19638/Vajdasagi-Part-Vajdasag-Szerbiaval-egyenrangu--koztarsasagi-statust-erdemel.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=251319
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megtörtént abszurd és tragikus postarablás eseményeit, körülményeit kísérli meg felidézni: 

két tisztességes családapa filmekből felkészülve saját Wartburggal indult rabolni, de a tököli 

börtön előtt lerobbant a kocsi. 

 

A választások országa 
2016. január 28. – Bódis Gábor – 168 Óra 

Szerbia részévé vált mostanra a kétévenként tartandó előrehozott választások. Aleksandar 

Vucic szerb miniszterelnök korábban csak fenyegetőzött az előrehozott választásokkal, 

azonban az utóbbi időben változás állt be és április 5-re választásokat tűzte ki. Vajdaságban 

kicsit más a helyzet ott nem előre hozott, hanem rendes tartományi és önkormányzati 

választások lesznek. A VMSZ több vezetője és kizárólagos vezetési módszere miatt fellázadt a 

VMSZ több vezetője és megalakított a Magyar Mozgalmat. Amikor a mozgalom vezetője 

kilátásba helyezte, hogy indulhat a választásokon, Pásztorék erre egyfajta rögtönítélő 

bizottságot állítottak fel és a mozgalomhoz csatlakozott párttagoknak öt-öt percet adnak, 

hogy válasszanak a párt, vagy a mozgalom. 

(A cikk teljes terjedelmében a 168 Óra 2016. január 28-i számában olvasható.) 

 

Új nyílászárók a Beregszászi 10. Számú Óvoda számára 
2016. január 27. – Kárpátalja 

A Beregszászi 10. Számú Óvoda a Keleti Partnerség program keretében – a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség, valamint a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány közreműködésével – új, korszerű nyílászárókat kapott. Az átadó-

ünnepségére, amelyen részt vett Kovács Ádám Zoltán, Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériumának nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkára, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament 

képviselője és Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, január 21-én került sor. 

 

Átadták a felújított macsolai óvodát 
2016. január 27. – Kárpátalja 

A magyarországi önkormányzatok 2015 tavaszán elkezdődött, a kárpátaljai települések 

megsegítésére indított mozgalmának keretében Baja Város Önkormányzata Macsola 

települést választván 3 millió Ft vissza nem térítendő pénzösszeggel támogatta a község 

fejlesztését, amit a Kárpátaljai Magyar Református Egyház közvetítésével juttatott el a falu 

számára. Macsola akkori polgármestere, Balog János úgy gondolta, hogy a pénz legjobb helye 

az óvodánál lenne, ugyanis az épület akkori állapota már veszélyeztette az ott dolgozók és a 

gyerekek testi épségét, nem lehetett benne biztosítani a megfelelő munkakörülményeket. A 

2015 októberében megkezdett felújítás decemberben ért véget. Január 22-én pedig egy 

ünnepélyes átadó keretében avatták fel a Macsola községben található, csaknem teljesen 

újjáépített óvodát. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/01/27/uj-nyilaszarok-beregszaszi-10-szamu-ovoda-szamara
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/27/atadtak-felujitott-macsolai-ovodat
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A magyar identitást nem bonthatja meg semmi 
2016. január 27. – Kárpátalja 

A magyar Himnusz születése és a Magyar Kultúra napja alkalomból koszorúzta meg a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezete a város postahivatalának 

falán elhelyezett Kölcsey-domborművet. A rendezvényen Molnár. D. István, a KMKSZ 

Beregszászi Alapszervezetének elnöke mondott beszédet. Az esemény a beregszászi 

postahivatal falán található Kölcsey-emléktábla megkoszorúzásával zárult. 

 

A Muravidéken maradtak az ismert programok 
2016. január 27. - Népújság 

Az Oktatási Minisztérium megjelentette a középiskolai programok beiratkozási pályázatát a 

2016/2017-os tanévre. A muravidéki középiskolákban megmaradtak az ismert programok, az 

általános iskolát júniusban befejező tanulók számára összesen 1166 férőhelyet hirdettek meg. 

 

Reális alapokon állnak a fejlesztési tervek 
2016. január 27. - Népújság 

Lendva Község Tanácsa január 22-i ülésén első olvasatban tárgyalta a 2016-os költségvetést, 

melynek bevételi oldalát kilencmillió euróra tervezik. Az ülésen továbbá elfogadták a Fiatalok 

Világa Közintézet átalakulását, az új hulladékgyűjtési és -szállítási programot, valamint a 

helyi közösségek fejlesztési és finanszírozási tervét. 

 

„Őrizni, ami egyedi, nemzeti és magyar” 
2016. január 27. - Népújság 

Lenti Város Önkormányzata pénteken tartott a hagyományos kultúra napi rendezvényét a 

városi művelődési központjának nagytermében, melynek keretében Kölcsey Ferencről, a 

himnusz szerzőjéről hangzottak el előadások, majd kihirdették az irodalmi és digitális 

fotópályázatra beérkezett pályázatok győzteseit. 

 

2016 a felsőőri reformátusoknál 
2016. január 27. - Volkgruppen 

Konkrét tervekkel vág neki a 2016-os évnek a Felsőőri Református Gyülekezet és a Felsőőri 

Református Olvasókör. Márciusban két alkalommal magyarnyelvű színielőadás, júniusban a 

Templomok Hosszú Éjszakája, valamint júliusban a Nyugat-Európai Magyar Református 

Konferencia szerepel a gyülekezet első félévre vonatkozó programjában. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/01/27/magyar-identitast-nem-bonthatja-meg-semmi
http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/183-a-muravid%C3%A9ken-maradtak-az-ismert-programok.html
http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/184-re%C3%A1lis-alapokon-%C3%A1llnak-a-fejleszt%C3%A9si-tervek.html
http://www.nepujsag.net/horizont/182-a-hymnus-k%C3%A9zirata-lentiben-%E2%80%9E%C5%91rizni,-ami-egyedi,-nemzeti-%C3%A9s-magyar%E2%80%9D.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2754602/
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Magyar Művészeti Szalon Brüsszelben 
2016. január 27. – Nemzeti Regiszter 

Rendhagyó módon kívánt megemlékezni a brüsszeli Balassi Intézet, a Magyar Nagykövetség 

Kulturális Szolgálata az idei évben a Magyar Kultúra Napjáról. 2016. január 22-én hívta 

ugyanis életre az Intézet az első Magyar Művészeti Szalont, melynek vendégei a Belgiumban 

élő és alkotó, a magyar kultúrát képviselő, magyar származású művészek voltak. 

 

Interjú Viszmeg Attilával, a torontói Magyar Ház vezetőjével 
2016. január 27. – Nemzeti Regiszter 

70 éven keresztül folyamatosan működött a Magyar Ház Torontóban, amely az utolsó 4-5 

évben zárt be, mert eladták az épületet, s évekbe telt, míg újat tudtak venni, amelyben ismét 

otthonra talált a magyar közösség. Október végén volt a hivatalos megnyitója az új háznak, 

amelyben négy programot még a régi vezetőség szervezésében rendeztek meg. Viszmeg Attila 

2016. január elsejétől a megválasztott új elnök. A ház vezetőinek célja, hogy a helybeli és 

környéken élő magyarságot egy fedél alá hozza, s kulturális programokkal lássa el a magyar 

közösséget. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-muveszeti-szalon-brusszelben
https://www.nemzetiregiszter.hu/interju-viszmeg-attilaval-a-torotoi-magyar-haz-vezetojevel
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2016. január 27., 18.30. - Kossuth Rádió 

Meghosszabbították Beke István és Szőcs Zoltán letartóztatását 

Harminc nappal meghosszabbították Beke István és Szőcs Zoltán előzetes letartóztatását.  

Harmadik hónapja vannak börtönben a terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyiek, anélkül, 

hogy nyilvánosságra kerültek volna a bizonyítékok. 

Szerdára idézték be Szávay Istvánt a zentai szabálysértési bíróságra 

Szerdára idézték be Szávay Istvánt, a Jobbik országgyűlési képviselőjét a zentai szabálysértési 

bíróságra a párt zentai képviselői fogadóirodájának  megnyitásával és tevékenységével 

kapcsolatos ügyben, Szerbiában ugyanis sokan kifogásolják, hogy egy magyarországi 

parlamenti párt a szomszéd országban fogadóirodát működtet. 

Június 5-én helyhatósági választásokat tartanak Romániában 

Tegnap eldőlt, június 5-én helyhatósági választás lesz Romániában. Márciusban kiderül, 

hogy, jelöli-e az RMDSZ polgármesternek a több cikluson át  a partiumi Nagykároly 

polgármestereként dolgozó Kovács Jenőt. Ő készül a megmérettetésre, terveiről beszélt. 

Egyre többen vándorolnak ki Délvidékről  

Egyre nagyobb a szegénység a Délvidéken, egyre többen hagyják el szülőföldjüket, pedig a 

Vajdaság kap segítséget - bel- és külföldit - amelyek segíthetnének a gazdaság fellendítésében, 

de nincs koordináció, nincs olyan háttérintézmény, amely ezt, valamint a stratégiai tervezést 

végezné, mondja Ricz András, a szabadkai Regionális Tudományi Társaság elnöke. 

Két éve jött létre a nagyrészt magyar nyugdíjasokból álló Megbecsültek 

Társasága  

Zömében magyar nyugdíjasok a tagjai a Megbecsültek Társaságának. A polgári egyesületet 

két évvel ezelőtt hozta létre Forró Krisztián Galántán. 

Hetvenegy éve szabadult fel a legnagyobb náci haláltábor 

71 éve, 1945. január 27-én szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb 

naci haláltábor. Az ENSZ e napot a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapjának 

nyilvánította. Kárpátalján 1944 tavaszán  kezdődött a zsidók gettóba zárása Munkácson, ahol 

még élnek túlélők. 

Megemlékezés a vajdasági magyar népirtás áldozataira 

A vajdasági magyar népirtás után 71 évvel még mindig rendezetlen az áldozatok sorsa, csak 

úgy, mint Szerbia szerte számos nemzetiség, és maguknak a szerbeknek egymás ellen 

folytatott véres háborúja is megnyugvást hozó rendezést kíván. Forró Lajos, a Délvidék 

Kutatóközpont alelnöke, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán tartott, hétvégi 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-27_18:30:00&ch=mr1
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megemlékezésen hangsúlyozta, a ma még tömegsírokban lévő áldozatok iránti kegyelet 

megköveteli mielőbbi, tisztességes eltemetésüket. 
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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   
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