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Nyomtatott és online sajtó 
 

Budapest előrelépést remél a Szijjártó-látogatástól 
2016. január 28. – MTI, Krónika 

Budapest azt reméli, hogy a Bukaresttel támadt korábbi nézeteltérések ellenére számos 

kérdésben előrelépés történhet, és pragmatikus párbeszédet tud folytatni a Cioloş-

kormánnyal. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki bukaresti látogatása 

alkalmából Zákonyi Botond nagykövet a Krónikának elmondta, napirenden szerepel az újabb 

autópálya-összeköttetés és az energiabiztonságot elősegítő gázvezeték-fejlesztés ügye is. 

Terítékre kerülnek a romániai magyarokat érintő aktuális kérdések is, de hogy konkrétan 

melyek, és milyen „mélységben”, az a román fél nyitottságán is múlik. 

 

Kelemen RMDSZ-es jelöltlistára hívja az EMNP-seket 
2016. január 28. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, Bihari Napló, Krónika, Székely 

Hírmondó, Népújság, Szabadság, foter.ro, erdely.ma, szekelyhon.ro, erdely.ma, Új Magyar 

Szó, szekelyhon.ro, transindex.ro, Szatmári Friss Újság, transindex.ro 

Az RMDSZ azt tekinti „valós összefogásnak”, ha az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltjei 

a szövetség listáján indulnak a helyhatósági választásokon. Ez a következtetés vonható le 

Kelemen Hunornak a Szilágyi Zsolt néppárti elnökkel folytatott csütörtöki megbeszélése után 

tett nyilatkozata alapján. Az RMDSZ elnöke a találkozó után úgy vélekedett, törvényi 

akadálya van annak, hogy – az EMNP nemrég tett javaslatának megfelelően – magyar 

választási pártot lehessen bejegyeztetni Romániában, egy ilyen „rögtönzött ötlet" ugyanis 

Kelemen szerint veszélybe sodorja a teljes magyar képviseletet.  

 

Önállóan vág neki a néppárt a helyhatósági választásnak 
2016. január 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Kútba fulladtak az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közötti tárgyalások, ennek 

következtében a néppárt önállóan vesz részt a júniusi önkormányzati választáson. A Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnökkel csütörtökön folytatott egyeztetését követően Szilágyi Zsolt EMNP-

elnök úgy vélekedett, a kolozsvári tárgyaláson a szövetség attól is elállt, amiben decemberben 

már megegyeztek. 

 

Ifjúságkutatás: kedvező a magyar állampolgárság megítélése a külhoni fiatalok 
körében 
2016. január 28. – MTI, hirado.hu, hvg.hu, Magyar Idők, Népszabadság 

A megkérdezett külhoni fiatalok fele igényelt magyar állampolgárságot, és a fiatalok 90 

százaléka szerint a kisebbségi magyarok a magyar nemzet részét képezik. Egyebek között ez 

derült ki abból a reprezentatív felmérésből, amelyet csütörtökön sajtótájékoztatón 
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ismertettek Budapesten. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet 2700 fiatal 

megkérdezésével készült kutatása szerint Szlovákiában csak elvétve találtak kettős 

állampolgárságot, míg Kárpátalján 68, Vajdaságban 82, Erdélyben 56 százalékos volt az 

arány - ismertette Papp Z. Attila, az intézet igazgatója. A fiatalok 90 százaléka mondta, hogy a 

kisebbségi magyarok a magyar nemzet részét képezik, de közel kétharmaduk azt is vallotta, 

hogy a többségi nemzetnek is a részei. A megkérdezettek közel 70 százaléka nevezte a régiót 

vagy országot szülőföldjének és hazájának, ahol él, ugyanakkor mintegy 13 százalék a 

jelenlegi, illetve történelmi Magyarországot tekinti hazájának. 

 

„Magyarbarát” költségvetés Marosvásárhelyen 
2016. január 28. – Krónika 

A marosvásárhelyi magyar közösség számára több fontos tétel is bekerült az önkormányzati 

képviselőtestület által csütörtökön elfogadott városházi költségvetésbe – hívta fel a figyelmet 

Soós Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője. Rámutatott, a 2016-os büdzsében ismét szerepel 

Sütő András szobrának a felállítása. A polgármesterjelölt elmondta, a Színház tér 

átalakításának tervét előkészítő kolozsvári cégnek kell eldöntenie, hogy az emlékmű hová 

kerül. Idén lesz pénz Bodor-kút másolatának elkészítésére is – legalábbis papíron –, s 

emellett egy Bethlen Gábor-szobor felállítását is támogatnák. 

 

Szétfogás 
2016. január 28. – Balogh Levente – Krónika 

„Különösebben nem meglepő, hogy az RMDSZ és az EMNP elnöke nem tudott megállapodni 

a választási összefogásról. Legfeljebb elszomorító, hogy még akkor sem lehet 

kompromisszumos megoldást találni, amikor a román állami szervek minden szinten 

megpróbálják megnyirbálni a magyar közösség szerzett jogait.” 

 

„Átmenőt” kapott a szamosújvári iskola 
2016. január 28. – Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, foter.ro, transindex.ro 

Elkezdheti működését a következő tanévtől a szamosújvári önálló magyar iskola, miután a 

városi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy a Téka Alapítvány által megálmodott 

tanintézet az iskolahálózat részét képezze – közölte lapunkkal Balázs-Bécsi Attila, az 

alapítvány elnöke. 

 

Magyari Tivadar: kockafejű egér a tanterv 
2016. január 28. – Háromszék, Krónika, Új Magyar Szó, erdely.ma, Nyugati Jelen, 

transindex.ro 

Horatiust parafrazálva „kockafejű egérhez” hasonlította az oktatási minisztérium 

kerettanterv-tervezeteit Magyari Tivadar. Az RMDSZ oktatásügyi alelnöke – aki egyébként 
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közíró is – rámutatott, ezekre tökéletesen illik a latin mondás: „a hegy vajúdik, és megszüli az 

egeret”. 

Nem kell a magyar tagozat a Petru Maior Egyetemnek 

2016. január 28. – Krónika 

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 profeszszorok inkább az angol, francia, olasz és spanyol 

nyelvű oktatás beindítását tervezik. 

 

Magyartudás megköveteléséért bírságolták meg Csíkszereda polgármesteri 
hivatalát 
2016. január 28. – transindex.ro 

Kétezer lejre bírságolta a Diszkriminációellenes Tanács Csíkszereda polgármesteri hivatalát 

amiatt, hogy a meghirdetett állások betöltéséhez megkövetelték a magyar nyelv ismeretét - 

írja blogjában Dan Tanasă. A polgármesteri hivatalt az ő szervezete, az ADEC jelentette fel a 

CNCD-nél több, 2014 novemberében meghirdetett állás miatt. 

 

Sepsiszentgyörgy polgármestere beperelte a kormányt 
2016. január 28. – Erdély Ma 

Perbe fogta a háromszéki prefektúrát Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

megfellebbezte azt a tízezer lejes bírságot, amelyet kirótt rá Sebastian Cucu kormánybiztos, 

amiért nem oldotta meg maradéktalanul a visszaszolgáltatási kéréseket. Antal Árpád 

Románia kormányát is beperelte az ügyben, amiért ugyan számon kéri a visszaszolgáltatást, 

de valójában akadályozza azt. 

 

Hiábavaló erdő-visszaigénylési perek Maros megyében 
2016. január 28. – Erdély Ma 

11 ezer 500 hektárnyi visszaigényelt erdő birtoklási jogát őrizte meg tavaly a Maros megyei 

prefektúra. Lucian Goga prefektus 2015-ös tevékenységi beszámolója szerint a 

kormánybiztosi hivatal illetékes bizottsága három olyan erdő-visszaigénylési peren van túl, 

amelyekben végleges és visszavonhatatlan döntés született, a prefektúra javára. A Palotailva, 

Ratosnya és Magyaró községek területén levő erdőket az Éltető család leszármazottjai 

igényelték volna vissza. 

 

Székelyudvarhely: kifogásolják a Bunta-féle lap tőkeemelését 
2016. január 28. – Erdély Ma, Krónika 

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. 
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Interneten terjeszkedik a többnyelvűség  
2016. január 28. – Erdély Ma 

Elindult szerdán délután a többnyelvűséget hirdető Igen, tessék! mozgalom honlapja, a 

szervezet pedig ezzel a lépéssel immár erdélyi jelentőségűvé vált. A mozgalom képviselői 

sajtótájékoztatójukon kifejtették: a www.igentessek.ro oldalon olyan vállalkozások, 

intézmények, egyesületek regisztrálhatnak, amelyek biztosítják ügyfeleiknek a többnyelvű 

kiszolgálást, az anyanyelvi szolgáltatást igénylő kliensek pedig egyszerű, kulcsszavas 

kereséssel találhatják meg ezeket. 

 

Kivárnak Madéfalván a Községháza felirat ügyében 
2016. január 28. – szekelyhon.ro 

Csak a Marosvásárhelyi Ítélőtábla végzésének hivatalos közlése után teszik meg a további 

lépéseket a törvénytelennek minősített Községháza felirat ügyében – közölte Szentes Csaba 

polgármester, aki egyeztetett erről az önkormányzati képviselőkkel is. A Marosvásárhelyi 

Ítélőtábla által érvénytelenített madéfalvi fellebbezés esetében továbbra sem tisztázott az 

igazságügyi bélyegilleték ügye, amelyről az ítélőtáblánál azt közölték, hogy nem volt kifizetve, 

a madéfalvi jegyző szerint viszont ez megtörtént. A polgármester azt mondta, azért is 

szeretnék megvárni a döntéssel az ítélet írásbeli közlését, hogy lássák az ítélőtábla 

elutasításának indoklását. 

 

A menetelés üzenete miatt tiltakozik a rendőrség  
2016. január 28. – szekelyhon.ro 

Elutasítja a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a Székelyudvarhelyen vasárnapra tervezett 

békés menetelés Facebook-oldalán olvasható, a hatóságokat illető „súlyos kijelentéseket”. A 

közleményben ugyanakkor jelzik, a szombati összetűzés kivizsgálását a megyei ügyészség 

vette át. 

 

Jogerős döntés: újabb két hónap hatósági felügyelet Rádulyéknak 
2016. január 28. – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős döntéssel megerősítette a Hargita Megyei Törvényszék 

múlt heti ítéletét, ezzel eldőlt, hogy Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos hatósági 

felügyelete további hatvan napig érvényben marad. 

 

Matovič: a Híd már bejutott, szavazzanak az MKP-ra 
2016. január 28. – Új Szó 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek mozgalom vezetője az Új Szónak adott interjúban 

elmondta, hogy elsődleges cél a Fico-kormány leváltása. „Ma, úgy mint 1998-ban, amikor 

Mečiart kellett megbuktatni, újra a magyar szavazók dönthetik el a választásokat. Elsősorban 

úgy, hogy elmennek szavazni, s én személy szerint a helyükben az MKP-t támogatnám. Azért, 

mert az MKP esetében néhány szavazat dönthet arról, hogy a párt bejut-e a törvényhozásba. 
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A Híd bejutását szerintem biztosra vehetjük. Az MKP esetében eljutott hozzám, hogy 

lemondtak az autonómiapolitikájukról, ehelyett azt hangsúlyozzák, hogy az emberek a 

szülőföldjükön tudjanak boldogulni.” 

 

Berényi: a Most-Híd vegyespárt rövidtávú politikai kísérlet 
2016. január 28. – hirek.sk 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának országos elnöke válaszolt ma a Sme.sk, a Sme 

napilap internetes portálján az olvasók kérdéseire. Az MKP miben különbözik a Most-Hídtól, 

és miért kellene önöket választaniuk az embereknek kérdésre Berényi József ezt válaszolta: 

„Amikor az MKP a parlamentben volt, akkor a Most-Hídnál sikeresebb volt. A vegyespárt 

képviselői az utóbbi  4 évben szinte semmit sem tudtak átültetni a parlamentben. 

A kisebbségpolitika terén csak két javaslatuk volt, mindkettőt elutasították. Mi akkor is 

átültettük saját javaslatainkat, amikor Robert Fico Slotával és Mečiarral együtt kormányzott. 

A személyi változások után is nagyon stabil pártnak számítunk, csoportosulásunk tovább 

működik és folytatja útját, ám a Most-Híd egyetlen ember népszerűségétől függ. Mindenki 

tudja azt, hogy a párt az ő távozása után megszűnik, emiatt a Most-Hidat rövidtávú politikai 

kísérletnek tartjuk, amely Bugár Béla sértődöttsége miatt jött létre, mivel 2007-ben 

elvesztette az MKP elnöki pozícióját“. 

 

Csáky: közösségünk helyzetéről folyamatosan tájékoztatni kell Brüsszelt 
2016. január 28. – hirek.sk 

A héten kedden harmadik ízben került napirendre a felvidéki magyarság helyzete az Európai 

Parlamentben. Korábban az őshonos kisebbségek jogállását vitatták meg Brüsszelben, majd 

az ősszel a Magyar Közösség Pártja mutatta be önkormányzatiságra vonatkozó programját. 

Ezúttal, ugyancsak Csáky Pál kezdeményezésre a felvidéki magyarság jogállása mellett a 

vasúti kétnyelvűség ügye, és a kisiskolák helyzete került napirendre az EP Petíciós 

Bizottságának meghallgatásán. Csáky Pál azon a véleményen van, folyamatosan napirenden 

kell tartani ezeket a kérdéseket, hogy Brüsszel szembesüljön a jogsérelmekkel, és ne 

hunyhasson azok fölött szemet. 

 

Érsekújvári tüntetés - a magyar és szlovák pedagógusok összefogásának egyedi 
példája 
2016. január 28. – hirek.sk 

z elégedetlen pedagógusok január 28-án 11 órától az érsekújvári Fő téren folytatták hétfőn 

indított országos tiltakozó akciójukat, amely a Szlovákiai Tanítók Kezdeményezése, az ISU 

sztrájkfelhívásával függ össze. Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

országos elnöke is szólt a tüntetés résztvevőihez. Korábban az SZMPSZ a mai 

megmozduláson való részvételre buzdította a magyar oktatási intézményeket. 
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Csonka Ákos: Jöjjenek a fiatalok! 
2016. január 28. – Felvidék Ma 

A fiatalok bevonása a politikai életbe szükségszerű folyamat, mivel a vérfrissítés olyan 

áramlatokat hozhat egy politikai formáció életébe, melyek új erőt és impulzusokat adnak 

számára. Az MKP ifjúsági csoportja sok éven keresztül csak epizódszerepeket kapott, s 

legfőbb tevékenysége a csúcspolitikusok támogatása, segítése volt. Ezt a kényszerszerepet 

váltotta fel az a döntés, hogy önállósuljon a szervezet, és felvéve a Via Nova nevet immár saját 

útra lépjen, kapcsolatát pedig szerződésben rögzítse az anyapárttal. 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szekeres László Alapítvány pályázati 
ismertetője az MTTK-n 
2016. január 28. – Pannon RTV 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szekeres László Alapítvány pályázati ismertetőjére 

teljesen megtelt Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar díszterme. Az idén 40-ről 

80 millió forintra növelték a magyar kultúráért és oktatásért pályázati kiírás vajdasági 

keretösszegét. Az összeg megduplázása mellett, még egy pozitívum, hogy már január 

negyedikétől átadhatóak a pályázatok, így a szervezetek még a nyár előtt meg tudják kapni az 

igényelt pénzeket – mondta Pappné Popovics Judit, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

osztályvezetője. 

 

Felújul és korszerűsödik a nagybecskereki általános iskola 
2016. január 28. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Tovább folytatódik a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola épületének a 

felújítása. Korszerű tanfelszereléssel is gazdagodott az intézmény. Erről ma sajtótájékoztatón 

számoltak be. A Bethlen Gábor Alapkezelőnek köszönhetően egy digitális eszközt, tartományi 

pályázatokból pedig két okostáblát sikerült vásárolniuk a bánáti intézmény illetékeseinek. Az 

iskola egykori diákjának, Meleghy Nándor a közvetítésével támogatást kaptak az amerikai 

FABO alapítványtól öt interaktív tábla vásárlására. 

 

 

Az EP Külügyi Bizottsága elfogadta a Szerbiáról szóló országjelentést 
2016. január 28. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Az Európai Parlament külügyi bizottsága 50 igen, két nem és négy tartózkodás mellett 

elfogadta a 2015-ös szerb országjelentést. Ez az európai uniós csatlakozási tárgyalások 23. és 

a 24. fejezetének megnyitása miatt jelentős. Ezek a jogállamiságról, a belügyekről, a 

migránskérdésekről, az emberi és kisebbségi jogokról szólnak. Az Európai Parlament 

kiemelte, a nemzeti közösségek jogainak védelme elengedhetetlen az országban, Szerbia a 

Vajdaságban létező kulturális sokszínűséggel együtt teljes. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/59053-csonka-akos-jojjenek-a-fiatalok
http://pannonrtv.com/web2/?p=251435
http://pannonrtv.com/web2/?p=251435
http://pannonrtv.com/web2/?p=251425
http://pannonrtv.com/web2/?p=251333
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A Vajdaság kincseit mutatja be egy új portál 
2016. január 28. – MTI, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A délvidéki földikutya, Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényének helyszíne, a 

szabadkai szecessziós épületek, Óbecse napsugaras díszítésű deszkaoromzatai és a ludasi 

népmesemondás is szerepel abban a gyűjteményben, amely a vajdasági magyar nemzeti 

kincseket és értékeket hivatott bemutatni és népszerűsíteni. 

 

Napirenden az iskolások étkeztetése és a szakképző intézmények finanszírozása 
2016. január 28. – Kárpátalja 

A szakképző intézmények finanszírozásáról, és az 1–4. osztályos iskolások ingyenes 

étkeztetésének idei biztosításáról tárgyalt január 27-i ülésén a Kárpátaljai Megyei Tanács 

oktatási, tudományos, kulturális, lelkiségi, ifjúságpolitikai, testnevelési és sport, nemzeti 

kisebbségi és információpolitikai állandó bizottsága. Az Orosz Ildikó bizottsági elnök vezette 

testület ungvári tanácskozásán jelen volt többek között Barta József, a megyei önkormányzat 

elnökének első helyettese, s eljöttek a megyei állami adminisztráció (ODA), az ungvári és 

munkácsi városi tanácsok illetékes főosztályainak vezetői is. 

 

Versenyképes képzettséget biztosít a Magyar Tanszék 
2016. január 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az idei tájékoztatási nap előtt a Lendvai Kétnyelvű Középiskolába látogatott a Maribori 

Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő magyar nyelvi lektor, valamint a Magyar Nyelv 

és Irodalom Tanszékének vezetője és tanára. 

 

A magyar kultúra és himnusz ünnepe Pélmonostoron 
2016. január 28. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a magyar kultúra napja alkalmából 

Pélmonostoron tartotta központi ünnepségét. A magyar kultúra fényét egy zenés-irodalmi 

összeállítással csillogtatták meg a szervezet amatőr művészei, művészeti együttesei. Ez az 

ünnep alkalmat adott arra is, hogy a HMDK köszönetet mondjon azoknak, akik kis 

közösségünk megmaradásán dolgoznak. 

 

Magyar könyvekkel bővült az eszéki egyetemi könyvtár 
2016. január 28. – Huncro.hr 

Néhány nagylelkű adományozónak hála, értékes könyvekkel bővült az eszéki egyetemi 

könyvtár magyar könyvállománya. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéknek elsősorban 

nyelv- és kommunikációtudományi szakkönyvekre van szüksége. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2957/kozelet/140118/A-Vajdas%C3%A1g-kincseit-mutatja-be-egy-%C3%BAj-port%C3%A1l.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/28/napirenden-az-iskolasok-etkeztetese-es-szakkepzo-intezmenyek-finanszirozasa
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174385275
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6853-2016-01-28-13-23-13
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6846-2016-01-28-12-32-37
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Máig nem mondtak le az emléktábla-állításról 
2016. január 28. – Huncro.hr 

Több éve celebrálnak misét Szent Margit napján Splitben a HMDK Split-dalmát megyei 

egyesületének és a spliti magyar tiszteletbeli konzulnak köszönhetően. A két évtizeddel 

ezelőtti elhatározásukról sem mondanak le, és ma is azon dolgoznak, hogy a 16 éve egy 

szobában porosodó Szent Margit-emléktábla egyszer fölkerüljön Klissza várára. 

 

Nyílt nap a Felsőőri Óvónőképzőben 
2016. január 28. - Volksgruppen 

Január 29-én, pénteken nyílt napot tartanak Felsőőrött a Bakipban, a Felsőőri 

Óvónőképzőben. A nyílt napon kreatív, zenés, sporttal kapcsolatos, innovatív, pedagógiai és 

többnyelvű foglalkozás-bemutatók várják az érdeklődőket. 

 

A kultúránk ünnepe Corkban 
2016. január 28. – Nemzeti Regiszter 

1989 óta emlékezünk meg minden évben arról a napról, amikor Kölcsey Ferenc 1823-ban 

befejezte a Himnuszt: a kézirat tanúsága szerint ez január 22-e, immár a magyar kultúra 

napja. A corki magyar közösség két napon át, január 16-án és 17-én ünnepelte ezt a jeles 

napot, kulturális rendezvényekkel és foglalkozásokkal. Az eseménysorozatot az ÍrMag Baráti 

Kör és a Kőrösi Csoma Sándor Program írországi ösztöndíjasai szervezték. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6845-2016-01-28-12-31-06
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2754771/
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-kulturank-unnepe-corkban
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül  

Kossuth Rádió – 2016. január 28., 18.30. 

Nem lesz összmagyar választási párt 

Összmagyar választási párt nem lesz a romániai választásokon. A Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség a saját listájára várja az Erdélyi Magyar Néppárt vele együttműködni 

kész tagjai. Lehetséges választási stratégiákról tárgyalt a Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

és Szilágyi Zsolt EMNP-elnök, kevés eredménnyel.  

Feljelentették a csíkszeredai polgármesteri hivatalt 

Két csíkszeredai álláshirdetés miatt jelentette fel Dan Tanasă a romániai országos 

diszkriminációellenes tanácsnál a polgármesteri hivatalt, mert a hirdetések feltételként 

jelölték meg a magyar nyelv ismeretét. 2000 lej pénzbírságot róttak ki a hivatalra, mert az 

indoklás szerint az intézmény etnikai alapon diszkriminálta a románokat. 

Kedvezőtlen ítélet a madéfalvi községháza felirat ellen 

A Spanyolországban élő, Dan Tanasă sepsiszentgyörgyi újságíró nem csak a csíkszeredai 

hirdetéseket lapozgatja, figyelme kiterjed a román nyelv törvényes használatára is. Újabb 

sikere a madéfalvi községháza felirat elleni kedvezőtlen ítélet. Tudniillik, a községháza felirat 

nem törvényes Romániában.  

A Magyar Nemzeti Tanács tiltakozik a kötelezőszerűen bevezetendő szerb nyelvű 

oktatás ellen 

A szerbiai oktatásfejlesztési stratégia szerint 2020-ig bevezetik a kétnyelvű, elsősorban szerb 

és angol nyelvű oktatást. Belgrádi szakemberek egy csoportja azt javasolja, ez vonatkozzék a 

kisebbségi tagozatokra is úgy, hogy az általános iskola 5. osztályától kezdve egyes 

tantárgyakat szerbül tanuljanak a magyar diákok is. A Magyar Nemzeti Tanács karöltve a 

többi kisebbségi önkormányzattal, tiltakozik az elképzelés ellen. 

Törvénytelen földvásárlások a Beregszászi járásban 

Törvénytelen földvásárlások ellen lázadt fel a Beregszászi járások lakó. Bene, Nagymuzsaly és 

Csetfalva határában összesen 1240 hektárnyi földet próbáltak ismeretlen kijevi befektetők 

megvásárolni olyan árverésen, amiről a helyiek nem is tudtak. A helyiek falgyűlést tartottak, 

ahol a megyei és járási vezetés, és a KMKSZ is képviseltette magát. A falusiak ígéretet kaptak, 

h 3-4 hónapon belül rendeződik a helyzet. 

A vajdasági kórházakban egyelőre nem tervez felújításokat a szerb kormány 

Szerbiában az idén felújítják az egészségügyi intézményeket – jelentette be a kormányfő -, de 

úgy tűnik, egyelőre egyetlen vajdasági intézmény felújítását sem tartják prioritásnak. A 

nagyobb vajdasági kórházak is lemaradtak a listáról, holott a tömbmagyarság által látogatott 

zentai kórház is felújításra szorulna.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-28_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-28_18:30:00&ch=mr1
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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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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/

