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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elhunyt Kasza József 
2016. február 3. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Hét Nap, Vajdasági RTV, Magyar 

Idők, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Metropol, MNO, Index, Inforádió, hvg.hu, 

Tudósítók 

Meghalt szerda hajnalban Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) volt elnöke, 

egykori szerbiai miniszterelnök-helyettes és szabadkai polgármester - tájékoztatta az MTI-t 

Kasza Csongor, az elhunyt politikus fia. Kasza József egészségi állapota az utóbbi években 

leromlott, szerdán a szabadkai kórházban hunyt el. Kasza József több mint 12 éven át vezette 

a legnagyobb délvidéki magyar pártot, a VMSZ-t, Szabadka polgármestere, valamint a Zoran 

Đinđić vezette kormány miniszterelnök-helyettese is volt. A VMSZ fegyelmi bizottsága 

később, 2010 februárjában megfosztotta tiszteletbeli elnöki tisztségétől, és kizárta a pártból a 

VMSZ politikáját bíráló kijelentései miatt. 

 

Az RMDSZ és a MIÉRT is hozzájárul a külhoni fiatal vállalkozók éve program 
lebonyolításához 
2016. február 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, MTI 

Az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) üdvözli a magyar kormány 

kezdeményezését, a külhoni fiatal vállalkozók éve programot, javaslataival pedig hozzájárul 

ennek hatékony lebonyolításához – tájékoztatott Geréd Imre, az RMDSZ ifjúságért felelős 

ügyvezető alelnöke február 3-án, szerdán. „A magyar kormánynak 2016-ban szándékában áll 

felmérni a külhoni magyar fiatal vállalkozók célkitűzéseit, elképzeléseit, amelyhez – azt 

követően, hogy Erdély-szerte vállaljuk a feltérképezést – mi is hozzájárulunk javaslat 

formájában" – mondta el Geréd Imre. Rámutatott: ezt megelőzően pedig, a Magyar Ifjúsági 

Értekezlettel közösen, tájékoztató kampányt folytatnak, a helyi közösségek szintjén is 

informálják a fiatalokat a kiírásról. 

 

MKP-petíció: már több mint hetvenezren írták alá 
2016. február 3. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Több mint hetvenezer aláírás gyűlt össze az MKP tavaly október elsejével indított petíciója 

alá, amelyet a helyi népszavazások eredményének kötelező érvényűsége érdekében indított a 

párt - tájékoztatott Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja önkormányzati alelnöke, a petíciós 

bizottság elnöke. A kezdeményezés nagy visszhangra talált a lakosság körében. "Ez is azt 

bizonyítja, hogy a Magyar Közösség Pártja a polgárok oldalán áll. Olyan ügyeket képvisel 

elsősorban, amelyek közvetlenül érintik őket - a migránsok befogadását szabályozó kötelező 

kvótarendszer elutasítása, a települések eredeti történelmi nevének visszaállítása, vagy egyes 

környezetvédelmi beruházások ügye" - mutatott rá Őry Péter. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19664/Meghalt-Kasza-Jozsef-vajdasagi-magyar-politikus--a-VMSZ-volt-elnoke.html
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20160203-az-rmdsz-es-a-miert-is-hozzajarul-a-kulhoni-fiatal-vallalkozok-eve-program-lebonyolitasahoz
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http://www.hirek.sk/belfold/20160203151447/MKP-peticio-mar-tobb-mint-hetvenezren-irtak-ala.html
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Az első világháborúban harcoló székelyekről szóló tárlat a Magyarság Házában 
2016. február 3. - MTI 

Az első világháború harcterein szolgáló székelyeknek emléket állító tablókiállítás nyílik 

csütörtökön a budapesti Magyarság Házában - mondta el az MTI-nek szerdán Csibi Krisztina, 

az intézmény vezetője. Hozzátette: a gyergyóremetei történész-kutató, Nagy József által 2014-

ben összeállított vándortárlat összesen 30, fényképekkel, dokumentumokkal és adatokkal teli 

tablón mutatja be a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred háborús szerepvállalását, 

egyben személyes történeteket is állít a látogatók elé. A kiállítás a történész saját levéltári 

kutatásaira, valamint a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum anyagára épít. 

 

Magyarázkodik a Kovászna megyei prefektus 
2016. február 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus nem kifogásolja Sepsiszentgyörgy kulturális 

stratégiáját, de nem tartja indokoltnak a tíznaposra rövidített közmeghallgatási időszakot a 

kérdésben. A kormánymegbízott szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette, szerinte a 2016–2021-

es időszakra szóló kulturális stratégia fontosságát és megalapozottságát azzal lehet valóban 

alátámasztani, ha megtartják a 45 napos közmeghallgatást. Cucu szerint semmi ok nem volt a 

sietségre, hiszen amikor tavaly a testület sürgősségi eljárással, tíznapos meghallgatás után 

elfogadta a stratégiát, már lejárt a jelentkezési határidő az Európa 2021-es kulturális fővárosa 

címért zajló versenyben. 

 

A választásokról tanácskozott az EMNP elnöksége Kolozsváron 
2016. február 3. – Krónika, Erdély Ma 

Kolozsváron tanácskozott szerdán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöksége, valamint a 

szervezet területi igazgatói: az illetékesek a június 5-ei helyhatósági választásokon esedékes 

jelölt- és listaállításról tárgyaltak, kiértékelték az elmúlt időszak politikai eseményeit, illetve 

összeállították a párt központi kampánycsapatát, amelyet Zakariás Zoltán, az EMNP alelnöke 

vezet majd. A néppárt közleményben jelezte, hogy miután az RMDSZ elzárkózott a magyar–

magyar összefogás megvalósításától, Szilágyi Zsolt, az EMNP országos elnöke bejelentette: 

Marosvásárhely kivételével a néppárt önálló polgármester-jelölteket fog indítani, valamint 

önálló városi és megyei listákkal vesz részt a nyári önkormányzati választásokon. 

 

Az EMNT-nél vizsgálódott az adóhatóság 
2016. február 3. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnál (EMNT) vizsgálódott az adóhatóság (ANAF), derült ki 

a szervezet szerdai sajtótájékoztatóján. Sándor Krisztina ügyvezető elnök részletesen 

beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban az ANAF adócsalás elleni osztálya vizsgálódott a 
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szervezetnél, arra voltak kíváncsiak, hogy annak tevékenysége mennyire van összhangban az 

alapszabályban megfogalmazott célokkal. „Akkor elvitték az összes támogatási 

szerződésünket, amelyet a magyar nemzetpolitikai államtitkársággal kötöttünk az elmúlt öt 

évben. Ezek a dokumentumok kivétel nélkül magyar nyelven készültek. Az ANAF 

munkatársai jelezték, hogy kérik a dokumentumok román fordítását is” – mondta Sándor 

Krisztina. Rámutatott, az lenne a természetes, hogy ha a román hatóságok ellenőrizni 

akarnak ilyen típusú iratokat, akkor a saját költségükön készítsenek fordításokat, és ne az 

adott egyesületet, alapítványt vagy intézményt terheljék ezzel. „Azóta már lezárult a folyamat, 

és megállapították, hogy minden rendben volt” – tette hozzá. 

 

Újabb házkutatás és kihallgatás Wass Albert szobor ügyben Szovátán 
2016. február 3. – Erdély Ma 

Újabb házkutatást tartottak és újabb eljárást indítottak a Szovátán felállított Wass Albert 

szobor ügyében. Február 2-án hajnalban kb. 30 maszkos és civil rendőr, feljelentésre kiadott 

házkutatási paranccsal érkezett és verte fel álmából Tóth Ferencet, aki 2015. 

pünkösdvasárnapján Wass Albert szobrot állított a saját háza udvarán. A parancsot a 

segesvári ügyészség adta ki és kihallgatásra szóló idézőt adtak át a marosvásárhelyi 

rendőrségre annak ellenére, hogy az első bűnvádi eljárás még tart a marosvásárhelyi 

táblabíróságon, március 7-re kitűzött tárgyalással. 

 

A háromszéki városokban a jelenlegi polgármestereket szeretnék vissza 
2016. február 3. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A háromszéki magyar többségű városok lakóinak többsége elégedett a jelenlegi 

polgármesterek tevékenységével és azzal, ahogyan az elmúlt években fejlődött településük - 

derült ki a háromszéki RMDSZ által megrendelt felmérésből. Az elmúlt év novembere és 

decembere során összesen 10 219 sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti 

személy mondott véleményt a helyi közigazgatásról. A sepsiszentgyörgyiek körében magas 

népszerűségnek örvendő Antal Árpád polgármester még nem döntött arról, hogy indul-e egy 

harmadik polgármesteri mandátumért. Korábban lapunk érdeklődésére úgy nyilatkozott, 

hogy legkésőbb március közepéig bejelenti döntését. Ugyanakkor fontosnak tartotta 

leszögezni, hogy nem akar sem megyei tanácselnök, sem parlamenti képviselő lenni, ezért 

arról fog dönteni, hogy maradjon a közéletben, vagy pedig teljesen visszavonuljon onnan.  

 

Kizárták a székházból az MPP volt sepsiszentgyörgyi elnökét 
2016. február 3. – maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Kizárták az MPP sepsiszentgyörgyi székházából a polgári párt volt megyeszékhelyi elnökét. 

Bálint József szerda délutánra hívott össze sajtótájékoztatót az MPP háromszéki és 

sepsiszentgyörgyi szervezetei székházába, ám meglepődve tapasztalta, hogy mindkét bejárat 

zárát lecserélték, így nem tud bejutni az irodába. Ilyen körülmények között az MPP nemrég 

felfüggesztett sepsiszentgyörgyi elnöke kénytelen volt az épület előterében megtartani 

sajtótájékoztatóját. Bálint József bejelentette, hogy a polgári párt etikai bizottságánál és az 

országos elnökségnél is megfellebbezte a sepsiszentgyörgyi elnöki tisztségből való 
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felfüggesztését, mert véleménye szerint az formailag és tartalmilag is törvénytelen. Kifejtette, 

hogy felháborítónak tartja és megfellebbezte azt is, hogy az ő eltávolítását követően a városi 

szervezetben sorra kerülő tisztújítás lebonyolítását a Kovászna megyei szervezetre bízta az 

országos elnökség. 

 

Saját polgármestereket és tanácstagokat szeretnének a háromszéki ifjak 
2016. február 3. – maszol.ro 

Az eddiginél hangsúlyosabb közéleti szerepvállalásra törekszik a Háromszéki Ifjúsági Tanács 

(HÁRIT), derült ki az elmúlt évet értékelő és jövőbeli elképzeléseiket összegző 

sajtótájékoztatón. Oltean Csongor a HÁRIT elnöke szerint idén nagy hangsúlyt fektetnek az 

önkormányzati és parlamenti választásokra, már nem csak a helyi tanácsokba állítanak 

jelölteket, hanem három településen polgármester illetve két helyen alpolgármester jelöltet is 

indítanának. A HÁRIT elnöke ugyan nem nevezte meg ezeket a településeket, mindössze 

annyit mondott, hogy nagy valószínűséggel Mikóújfaluban állítanak polgármester jelöltet. 

Hozzátette: az őszi parlamenti választásokkor pedig gondolkodnak képviselő jelölt 

indításában is. 

 

Ahol lehet, ott sem kell a magyar anyanyelv (?) 
2016. február 3. – Bihari Napló 

Nem használják a magyart a lakosokkal való hivatali és hivatalos kapcsolattartásban Bihar 

megye magyar vezetésű településein sem – jelezte az EMNP, és CD-t postázott kedden. 

Csomortányi István jelezte: Bihar megyében egyáltalán sehol nem használják a magyar 

nyelvet a lakosokkal való hivatali és hivatalos kapcsolattartásban, még Bihar megye azon 

településein sem, ahol a lakosság többsége is magyar, és a vezetőik, polgármestereik is 

magyarok. Ezért az EMNP az összes hivatalos ügyintézéshez szükséges összes 

formanyomtatványt elkészítette magyar nyelven, kiírta ezeket CD-re, és tegnap kipostázta az 

összes érintett település vezetőjének. 

 

Nem sietik el a magyar pártok a székely zászló kifüggesztését 
2016. február 3. – szekelyhon.ro 

Nem valószínű, hogy a közeljövőben visszahozza a székely zászlót a marosvásárhelyi magyar 

pártok székházára a törvényszék jogerős döntése, miszerint a lobogó nem számít 

reklámtárgynak, és kifüggesztése nem sért jogszabályt. A Krónika arra volt kíváncsi, hogy a 

törvényszéki döntés következtében az erdélyi magyar politikai alakulatok marosvásárhelyi 

képviselőinek szándékukban áll-e a székely zászló ki- vagy visszahelyezése a pártok 

székházára. 

 

Kértük a teljes ügyiratot, nem adták 
2016. február 3. – szekelyhon.ro 

Miután befejeződött a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos ellen indult bírósági eljárás 

előzetes szakasza és kezdődhet a per elsőfokú tárgyalása, a szekelyhon.ro szerkesztősége a 

Hargita Megyei Törvényszéktől kérte, tegyék lehetővé az ügyirat tanulmányozását. A 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/59701-sajat-polgarmestereket-es-tanacstagokat-szeretnenek-a-haromszeki-ifjak
http://www.erdon.ro/ahol-lehet-ott-sem-kell-a-magyar-anyanyelv/2999355
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-sietik-el-a-magyar-partok-a-szekely-zaszlo-kifuggeszteset
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kertuk-a-teljes-ugyiratot-nem-adtak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 4. 
5 

törvényszék hivatalos átiratban közölte, a dosszié anyagainak megtekintésére mindaddig 

nincs lehetőség, amíg nem döntenek arról, hogy a per tárgyalása nyitott vagy zárt lesz. 

 

Cemo-perek: szkeptikusak a magyar elöljárók 
2016. február 3. – Krónika 

Szkeptikusan nyilatkoztak a Krónika által megszólaltatott elöljárók a kétnyelvű utcanévtáblák 

kihelyezésének esélyeiről azt követően, hogy a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (Cemo) bejelentette, bepereli Nagyvárad, Marosvásárhely és Szatmárnémeti 

önkormányzatát. A civilek azért fordulnak bírósághoz, mert az említett városokban nem 

alkalmazzák vagy csak hiányosan, részlegesen ültetik gyakorlatba a romániai magyar 

közösség anyanyelvhasználatára vonatkozó törvényeket. Az elöljárók szerint a legnagyobb 

gond a törvény értelmezésével van. 

 

A polgármester bojkottálni próbálja a székelyudvarhelyi RMDSZ-es előválasztást 
2016. február 4. – Krónika 

A két héttel ezelőtt rögzített szabályokhoz képest új polgármesterjelölt- állítási módozatot 

javasolt Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester. Miután az RMDSZ városi szervezete 

három hónap alatt kétszer is átiratban jelezte a székieknek, hogy állóurnás előválasztást 

szeretne polgármesterjelöltje kiválasztása érdekében, az elöljáró meggondolta magát. Bíró 

Barna Botond, a szövetség udvarhelyszéki szervezetének ügyvezető elnöke azonban hallani 

sem akar a játékszabályok megváltoztatásáról. 

 

Kilenc évvel az uniós csatlakozás után sincs kisebbségi törvény Romániában 
2016. február 3. – Erdély Ma 

Romániában a mai napig nem fogadták el azt a kisebbségi törvényt, amelyet 2005-ben az 

európai uniós csatlakozás előtt az akkori román kormány jóváhagyott – erre mutatott rá 

Sógor Csaba szerda délután a strasbourgi plenáris ülésen. Sógor Csaba az EP plénumában 

elmondta: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagállammá válás után visszafejlődés indulhat 

el a többség-kisebbség viszonyrendszerben, mint ahogyan az történt Romániában és 

Szlovákiában is. Emiatt az RMDSZ-es EP-képviselő fontosnak tartaná, hogy a csatlakozás 

előtt álló tagállamok vállalásai még a csatlakozás előtt megvalósuljanak. 

 

Menyhárt József: Legyen végre biztonságban a felvidéki magyarság...! 
2016. február 3. – hirek.sk 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi járási választási listavezetője – a 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének 

tanára – az országos képviselőjelöltlista 4. helyén szerepel. A Hírek.sk eddigi sokrétű 

tevékenységéről és politikai elképzeléseinek prioritásairól kérdezte az MKP 39 éves, 

Nyékvárkonyban élő, dunaszerdahelyi járási elnökét. 
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Quo vadis kisiskola? 
2016. február 3. – bumm.sk, Új Szó 

2016. február 2-án Nagy József, a Híd EP képviselőjének szervezésében egy vitafórumra 

került sor Strasbourgban, azzal a céllal, hogy konkrét javaslatok szülessenek a kisiskolák 

megmentése érdekében. A vitafórumon a szakma legjelesebb hazai és külföldi képviselői 

adtak elő, a meghívottak pedig a közvetlen érintettek: az iskolák igazgatói és a fenntartó 

települések polgármesterei voltak, így minden adott volt ahhoz, hogy komoly szakmai vita és 

releváns döntések és ajánlások szülessenek. 

 

Híd: Az R7-es építésének nincs akadálya 
2016. február 3. – bumm.sk, Új Szó 

Mielőbb el kell kezdeni a Pozsonyból Dunaszerdahely irányába húzódó R7-es gyorsforgalmi 

út és a D4-es körgyűrű építését, a projekt szerződését még a jelenlegi kormánynak kellene 

aláírnia – állítja Érsek Árpád, a Híd képviselője és Ožvald Erzsébet, az R7-es gyorsforgalmi út 

mielőbbi megépítését követelő petíciós bizottság elnöke. „Nem engedhetjük meg, hogy időt 

veszítsünk azzal, hogy a következő kormányra hagyjuk a döntést. Szerintünk semmi sem 

akadályozza, hogy az építkezés már az első fél évben elkezdődjön” – mondta Ožvald. 

 

A BGA információs napot tartott Királyhelmecen 
2016. február 3. – Felvidék Ma 

Királyhelmecen, február 2-án, a Bodrogközi Magyar Közösség Házában találkoztak az 

érdeklődők a Bethlen Gábor Alap Komárom iroda munkatársaival. A Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. megbízásából nyílt információs napot szervezett az érdeklődőknek a 2016. évi 

„Magyar oktatásért és kultúráért" pályázati felhívással kapcsolatban. A regionális pályázatok 

során idén a tavalyi összeg kétszeresét, azaz 92 millió forintot osztanak szét a Felvidéken. 

 

Bóna Zoltán: Az oktatással a jövőbe ruházunk be! 
2016. február 3. – Új Szó 

Szlovákia azon országok közé tartozik, amelyek a nemzeti össztermék 5 százaléknál kevesebb 

részét költi az oktatásügyre, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában. Meggyőződésünk, 

hogy közösségünk felemelkedése nem képzelhető el az oktatásba történő beruházások 

növelése és az iskolák minőségének javítása nélkül – írta közleményében Bóna Zoltán, a 

Fiatal Függetlenek jelöltje. 

 

Halász Béla csalódott 
2016. február 4. – Új Szó 

Csalódott a Magyar Közösség Pártjában (MKP) Halász Béla, akit a párt vezetése kedden 

eltávolított a jelöltlistájáról, mert Pozsonyban a párttal való egyeztetés nélkül egy, az 

autonómiát hirdető óriásplakátot helyezett el. „Sajnos a Magyar Közösség Pártja is, a szlovák 

félnek való megfelelés céljából, inkább az elhallgatást választotta. Levettek arról a listáról, 
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http://www.bumm.sk/belfold/2016/02/03/quio-vadis-kisiskolak
http://www.bumm.sk/regio/2016/02/03/hid-az-r7-es-epitesenek-nincs-akadalya
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/59161-92-millio-forintot-osztanak-szet-a-bga-informacios-napot-tartott-kiralyhelmecen
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/02/03/bona-zoltan-az-oktatassal-a-jovobe-ruhazunk-be
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amelyre ők kértek fel. Levettek azért, mert ki mertem mondani Pozsonyban azt a szót, hogy 

autonómia” – közölte sajtónyilatkozatában Halász Béla. 

 

Lehessen magyarul felvételizni a Jogi Karon is! 
2016. február 4. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma támogatásáról biztosítja a Vajdasági Magyar 

Diákszövetséget az Újvidéki Egyetem Jogi Karával szemben folytatott perben – így döntött a 

VMSZ Ifjúsági Fóruma elnökségi ülésén. Azt írják: kiállnak amellett, hogy a leendő magyar 

egyetemisták magyarul felvételizhessenek a Jogi Karra, hiszen az említett rendelet 

tiszteletben nem tartása a kisebbségi jogok csorbítására irányul. Megdöbbenéssel állnak az a 

tény előtt, hogy az Újvidéki Egyetem Jogi Kara a felvételi alkalmával megvonta a magyar 

nemzetiségű jelentkezőktől ezt a lehetőséget. 

 

A legfontosabb, hogy megakadályozzuk a szakképző intézmények megszűnését 
- Interjú dr. Orosz Ildikóval 
2016. február 3. – Kárpátalja 

Múlt héten Ungváron összeült a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási, tudományos, kulturális, 

lelkiségi, ifjúságpolitikai, testnevelési és sport, nemzeti kisebbségi és információpolitikai 

állandó bizottsága. Orosz Ildikót, a megyei szakbizottság, illetve a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnökét azokról a problémákról kérdeztük, amelyek az idei állami 

költségvetés elfogadásából adódóan szakadtak a helyi önkormányzatok nyakába ez év elején. 

 

Egyszerűbb lesz a felvételi – Újabb 17 magyar középiskolával kötött partnerségi 
szerződést a Rákóczi-főiskola 
2016. február 3. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A korábbi nyolc után feb¬ruár másodikán újabb ti¬zen¬hét kárpátaljai középiskolával kötött 

partnerségi szer¬ződést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A 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 vetélkedőkön, rendezvényeken, konferenciákon. Ezért cserében a Rákóczi-

főiskola a partneriskolák végzős diákjait, amennyiben leteszik a független 

vizsgaközpontokban a vizsgát és a főiskolára felvételiznek, versenyeztetés nélkül veszi majd 

fel a meghirdetett képzésekre. 

 

A hit ad erőt és vigaszt – Kárpátaljai görögkatolikus kiállítás Kisvárdán 
2016. február 3. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Január 27-én Kisvárdán a Konferencia Központban nyitották meg a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Főiskolai Lelkészsége, a GörögKör és az Ortutay 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=252482
http://karpataljalap.net/?q=2016/02/03/legfontosabb-hogy-megakadalyozzuk-szakkepzo-intezmenyek-megszuneset
http://karpataljalap.net/?q=2016/02/03/legfontosabb-hogy-megakadalyozzuk-szakkepzo-intezmenyek-megszuneset
http://karpataljalap.net/?q=2016/02/03/egyszerubb-lesz-felveteli
http://karpataljalap.net/?q=2016/02/03/egyszerubb-lesz-felveteli
http://karpataljalap.net/?q=2016/02/03/hit-ad-erot-es-vigaszt
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Elemér Görögkatolikus Szakkollégium által összeállított 25 éve szabadon – a Kárpátaljai 

Görögkatolikus Egyház helytállása és tanúságtétele című vándorkiállítást. A tárlat a 40 évig 

illegalitásban élt kárpátaljai görögkatolikus egyház betiltását, életét, útkeresését és 25 évvel 

ezelőtti legalizációját mutatja be. 

 

A KMPSZ idei első elnökségi ülése 
2016. február 3. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség február 2-án tartotta a 2016-os év első elnökségi 

ülését. A tanácskozásnak a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete adott otthont. 

Elsőként az iskolai gyermekétkeztetés kérdése került napirendre. Ebben az évben az új 

költségvetési törvény nagyrészt a szülőkre hárítja az étkeztetés költségeit. Ez a korábbi 

évekhez képest jelentős visszalépést jelent, negatívan hat a gyermekekre. A KMPSZ elnöksége 

a parlamenthez és a kárpátaljai parlamenti képviselőkhöz kíván fordulni a költségvetési 

törvény módosítása érdekében, valamint egyértelmű konkrét tájékoztatást kérnek minden 

oktatási intézmény vezetősége számára a témával kapcsolatos jogi lehetőségekről. 

 

A község születési támogatást nyújt 
2016. február 3. - Népújság 

Lendva Község Tanácsa legutóbbi ülésén második olvasatban elfogadta a Helyi Közösségek 

(HK) Fejlesztési és Támogatási Tervezetét a 2016–2020 közötti időszakra. A tervezet 

újdonsága egy pontrendszer kialakítása, mely a fejkvóta mellett további kiegészítő támogatási 

lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek. A községet a programtervezet elkészítésére a helyi 

közösségek nem pontosan meghatározott szerepe és saját bevételeik hiánya késztette. 

 

Az önálló döntésekre lehetőséget kell adni 
2016. február 3. - Népújság 

A Lendvai Szociális Foglalkoztató Központban – mely tavaly tekintett vissza harmincéves 

múltjára – a szellemileg fogyatékos felnőttek végeznek a képességeiknek megfelelő munkát. A 

kezdetektől fogva Novak Lilijana a központ vezetője és fő mozgatója; ő mesélt lapunknak a 

központ mindennapjairól és fejlődéséről. 

 

A régió gondjairól közösen – polgármesterek és parlamenti képviselők 
2016. február 3. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának kezdeményezésére munkajellegű megbeszélést 

tartottak a muravidéki községek polgármesterei és a muravidéki parlamenti képviselők. 

Mindkét fél megelégedettségének adott hangot, s közölték, szükségesnek tartják az ilyen 

jellegű találkozókat. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kmpsz-idei-elso-elnoksegi-ulese/
http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/214-a-k%C3%B6zs%C3%A9g-sz%C3%BClet%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1st-ny%C3%BAjt.html
http://www.nepujsag.net/horizont/222-az-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-d%C3%B6nt%C3%A9sekre-lehet%C5%91s%C3%A9get-kell-adni.html
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174386369
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A magyar közösség tagjaival is találkozott Takács Szabolcs kanadai tárgyalásai 
során 
2016. február 3. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

New York-i látogatása és tárgyalásai után Kanadában tárgyalt Takács Szabolcs, a 

Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára, aki Torontóban és Ottawában nem 

csupán a kanadai kormány tagjaival találkozott, hanem részt vett vallásközi rendezvényeken, 

és találkozott a kanadai magyar közösség tagjaival is. 

 

Elegancia, jókedv, felemelő pillanatok - Magyar Gála Bál Chicagóban 
2016. február 3. – Nemzeti Regiszter 

És csak egyre jöttek a népek. Nagyestélyibe öltözött hölgyek, szmokingos-csokornyakkendős 

urak. Hosszú sorokban érkeztek a szépen feldíszített Concorde Banquet Hallba a vendégek. A 

94 éves chicagói Magyar Klub az idei évben is megrendezte hagyományos éves Gála Bálját, 

ami a magyar közösségek körében mindig is az egyik legkedveltebb összejövetel volt. Az 

Egyesült Államok közép-régiójának egyik legkiemelkedőbb és legelegánsabb eseménye 400 

főt vonzott, többet mint az előző évben. Az est elsősorban egy adománygyűjtő est, melynek 

bevétele jótékonysági akciók megvalósításához nyújt segítséget. 

 

Interjú Bede-Fazekas Zsolttal, a Torontó Független Magyar Rádió vezetőjével 
2016. február 3. – Nemzeti Regiszter 

Bede-Fazekas Zsoltot, a Torontói Független Magyar Rádió vezetőjét otthonában kerestem fel, 

hogy riportot készítsek vele a rádióról, a Paraméter klubról és a Pannónia könyvesboltról. 

Zsolt és a felesége 27 éve élnek Torontóban, azóta meghatározó szereplői a torontói magyar 

közösségnek. 

 

Találkozás a Kanadai Magyar Televízió producerével, Maros Zoltánnal 
2016. február 3. – Nemzeti Regiszter 

Maros Zoltán a Kanadai Magyar Televízió producere, munkatársa, akivel a torontói Rákóczi 

Bálon találkoztam. Mindketten végeztük a saját munkánkat, én riportokat készítettem a 

Bocskai Rádiónak, ő pedig interjút a tévé számára, illetve rögzítette az eseményeket a bálon. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/a-magyar-kozosseg-tagjaival-is-talalkozott-takacs-szabolcs-kanadai-targyalasi
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-magyar-kozosseg-tagjaival-is-talalkozott-takacs-szabolcs-kanadai-targyalasi
https://www.nemzetiregiszter.hu/elegancia-jokedv-felemelo-pillanatok-magyar-gala-bal-cs
https://www.nemzetiregiszter.hu/interju-bede-fazekas-zsolttal-a-toronto-fuggetlen-magyar-radio-vezetojevel
https://www.nemzetiregiszter.hu/talalkozas-a-kanadai-magyar-televizio-producerevel-maros-zoltannal
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. február 3., 18.30. - Kossuth Rádió 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács üdvözli a székely zászlóval kapcsolatos 

ítéletet 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács üdvözli a székely zászlóval kapcsolatos marosvásárhelyi 

törvényszéki ítéletet, ugyanakkor nyilvánosan beszéltek szerdai csíkszeredai 

sajtótájékoztatójukon arról, hogy miként zárult az adóhatóság vizsgálódása. 

Tüntetést hirdettek meg péntekre Révkomáromban 

Tüntetésre hívják Révkomáromba a felvidéki magyar pedagógusok, diákszervezetek és civil 

mozgalmak képviselői mindazokat, akik egyetértenek sztrájkoló szlovák kollégáikkal és a 

magyar iskolák követeléseivel. Péntekre hirdették meg a demonstrációt.  

Az erdélyi magyar nyelvű oktatás helyzetét értékeli az RMDSZ oktatásügyi 

ügyvezető alelnöke 

A felvidéki magyar oktatási problémák jó része az erdélyire is jellemző. A magyar nyelv és 

irodalom, vagy a kisebbségek története oktatásához többletóraszám kell az új kerettanterv 

szerint. Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásügyi ügyvezető alelnöke az erdélyi magyar 

oktatás problémáiról beszélt.   

Elhunyt Kasza József, a VMSZ egykori elnöke 

Az éjszaka Szabadkán meghalt Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség egyik alapítója, a 

párt egykori elnöke. 

Romániában 2039-ig is elhúzódhat a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok 

visszaszolgáltatása – állapították meg 

Romániában 2039-ig is elhúzódhat a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok 

visszaszolgáltatása - állapította meg Dacian Ciolos miniszterelnök ellenőrző testülete, amely a 

restitúciós hatóság tevékenységét vizsgálta meg. 

A 20. század eleji magyar arisztokrácia konyhájába enged bepillantást 

Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola receptgyűjteménye 

Tárkonyos csirke, csokoládés habtorta - egymás után tűnnek fel az internetes sütős-főzős 

oldalakon báró Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola receptjei bizonyítva, a 20. század 

elejének arisztokrata konyhájában a ma háziasszonya is talál kedvére valót. Egész egyszerűen 

Receptek címmel jelentette meg a Helikon Kiadó báró Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola 

receptgyűjteményét még a nyáron. A könyv alkalmat ad arra, hogy bepillantsunk a 20. század 

eleji magyar arisztokrácia konyhájába és életébe - Karola segítségével. Ki is volt ő valójában? 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-02-03_18:30:00&ch=mr1
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Magyar motorosok Szerbia és Románia képviseletében, de egy csapatban 

A szabadkai Sagmeister Gábor motoros idén 9. alkalommal vett részt a Dakaron, hatodszor 

ért be a célba és másodszor tért haza gipszkötéssel a kezén. Idén az erdélyi Gyenes 

Emánuellel és két magyar szerelő segítségével vágott neki a kimerítő, veszélyes versenynek. 
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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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