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Nyomtatott és online sajtó 
 

A Kárpát-medencei gazdasági felsőoktatás aktuális kérdéseiről kezdődött 
konferencia Budapesten 
2016. február 11. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Figyelő 

A külhoni magyar közgazdász hallgatók oktatásáról, a magyarországi és külhoni egyetemek 

közötti együttműködés lehetőségéről, valamint a Kárpát-medencei térség gazdasági 

integrációjának elmélyítéséről cserélnek eszmét a kétnapos II. Kárpát-medencei közgazdász 

konferencia résztvevői a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a szülőföldön maradás alapvető feltétele a 

társadalmi és gazdasági státusz megerősítése. Hozzátette: egy felmérés szerint a külhoni 

szakképző iskolás diákok államnyelv-ismerete a Délvidéken és Erdélyben 50 százalék alatt 

marad, a Felvidéken 50 százalék körüli, ez is azt mutatja, hogy nagyon fontos, hogy legyenek 

magyar nyelvű szakképzések. A helyettes államtitkár jelezte: 2016 a külhoni fiatal magyar 

vállalkozók éve lesz, a kormány 750 millió forintot biztosít a programra. A támogatás fontos 

ahhoz, hogy legyen jövőképük, teremtsenek értékeket és munkahelyeket, így segítve 

megmaradásukat szülőföldjükön. 

 

El kell távolítani a csíkszeredai városházából a magyar és a székely zászlót 
2016. február 11. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

El kell távolítani a csíkszeredai városháza tanácsterméből a magyar és székely zászlót, illetve 

a város lobogóját - döntött alapfokon a Hargita Megyei Törvényszék abban a perben, amelyet 

a Dan Tanasă vezette egyesület indított még tavaly augusztusban Csíkszereda polgármestere 

ellen. A Méltóságért Európában Polgári Egyesület beadványában azt is kérte, hogy a 

törvényszék kötelezzen minden, a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó intézményt, 

hogy ezek összes terméből, helyiségéből távolítsák el a vitatott zászlókat. Ezt a kérést viszont 

a törvényszék elutasította. A törvényszék döntését 15 napon belül lehet megóvni. Ezzel a 

lehetőséggel minden bizonnyal nemcsak Antal Attila alpolgármester, hanem a felperes 

egyesület is élni fog. 

 

A magyar kettős állampolgárság szlovákiai magyar szemmel - Tudományos 
előadás az Albertai Egyetemen 
2016. február 11. - Nemzeti Regiszter 

Az Ausztriai és Közép Európai tanulmányok Wirth Intézete 1998-ban alakult Edmontonban, 

az Albertai Egyetemen, osztrák állami támogatással. Az évek során nagyon jó kapcsolatot 

alakított ki az intézet a közép-európai országok kormányaival. Az intézet egyik fő célja, hogy 

más egyetemekkel együttműködve emeljék a közép-európai tanulmányok kutatásának és 

oktatásának színvonalát. Az intézet többféle szerepkört is betölt: egyetemi oktatás, Közép-

Európa kulturális sokszínűségének bemutatása, előadások szervezése, koncertek, 
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szimpóziumok, konferenciák, kiállítások szervezése, persze profiljához hűen, közép-európai 

témakörökben. 

 

Kolozsváron is indít polgármesterjelöltet a néppárt 
2016. február 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Önállóan vesz részt Kolozs megyében, ezen belül pedig huszonegy településen az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) a júniusi helyhatósági választáson. Az alakulat többek között 

Kolozsváron is saját polgármesterjelöltet indít. Az EMNP sajtóirodájának csütörtöki 

tájékoztatása szerint minderről a párt Kolozs megyei szervezetének választmánya határozott. 

A találkozón a helyi szervezetek küldöttei beszámoltak a június 5-én tartandó önkormányzati 

választásokra kitűzött céljaikról, valamint megszavazták a közelgő kampány menetrendjét és 

a jelöltállítás módszertanát. 

 

Jogi észjárás: etnikai alapon szerveződik a nem létező Székelyföld 
2016. február 11. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A Pro Turismo Terrae Siculorum szövetség egy olyan Székelyföld nevű, nem létező területi 

egység turizmusát kívánja népszerűsíteni, amely etnikai alapon szerveződik – ezzel az enyhén 

szólva ellentmondásos magyarázattal utasította el a Maros megyei táblabíróság a szervezet 

bejegyzését. A Pro Turismo Terrae Siculorum az interneten is elérhetővé tette a háromoldalas 

indoklást, amelyben a táblabíróság megjegyzi, egy nem létező régió népszerűsítése 

ellentmond az alaptörvény közigazgatási szerveződésre vonatkozó 3. cikkelyének, amely 

kimondja, az országot községek, városok és megyék alkotják. A táblabíróság kitér arra is, hogy 

a Pro Turismo Terrae Siculorum által a fellebbezéshez csatolt dokumentumok – amelyek 

bizonyítják, hogy számos más történelmi régió nevét szabadon lehet használni – nem 

mérvadóak, mivel Bukovina, Barcaság, Naszód és Avasvidék nem etnikai alapon szerveződik. 

 

Erdély-szerte Márton Áronra, a bátor püspökre emlékeznek 
2016. február 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Márton Áron-emlékév keretében rendezett székelyföldi emléknapon kiállítással és műsorral 

hajtanak fejet Erdély bátor kiállású püspöke előtt, míg a püspökké avatás egykori helyszínére, 

a kolozsvári Szent Mihály-templomba zarándokokat is várnak. Magyarország 

Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Hargita Megyei Tanács 

szervezte csíkszeredai rendezvény keretében pénteken 10.30-tól a csíksomlyói 

kegytemplomban ünnepi szentmisét és hangversenyt tartanak, amelyet Jakubinyi György 

érsek celebrál. 

 

Polémia a Parászka Boróka elleni petíció mentén 
2016. február 11. – Krónika 

Indulatos, helyenként az eltérő véleményt megfogalmazók szidalmazásában és 

becsmérlésében kimerülő vita zajlik az erdélyi magyar portálokon, illetve közösségi oldalakon 
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egy petíció kapcsán, amely Parászka Boróka marosvásárhelyi újságírónak a sajtóból való 

eltávolítását javasolja. Csütörtök késő délutánig több mint 700 aláíró támogatta a 

kezdeményezést, amely arra kéri a szerintük „magyarellenességéről elhíresült” újságírónak 

közvetett vagy közvetlen formában médiafelületet biztosító személyeket, hogy lehetőségük 

szerint ne járuljanak hozzá a „bomlasztó, közösségromboló és általános ellenszenvet kiváltó 

cikkeinek, műsorainak, üzeneteinek a népszerűsítéséhez”. 

 

Cseke Attila: szerepeljen magyar felirat a nagyváradi Igazságügyi Palota 
bejáratánál 
2016. február 11. – transindex.ro, Bihari Napló 

„Alkotmányos joga a Bihar és Szatmár megyében élő magyaroknak az, hogy az újonnan 

restaurált nagyváradi Igazságügyi Palota bejáratánál az épületben működő igazságügyi 

hatóságok neveinek felirata ne csak román, hanem magyar nyelven is szerepeljen. 

Ugyanakkor az ingatlan építésének történetét is fel kell tüntetni magyarul. A törvényes 

folyamatok betartásáról hivatalos parlamenti kérdésben érdeklődtem az igazságügyi 

minisztertől” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei képviselője. 

 

Lehet már tudni néhány háromszéki RMDSZ-es polgármesterjelölt nevét 
2016. február 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Döntött az RMDSZ háromszéki területi szervezete a polgármesterek jelölésének módjáról: 

ennek értelmében Kovászna megyében az RMDSZ-es polgármesterek nevesítéséről minden 

településen a helyi választmány dönt, ezt erősíti majd meg a megyei Állandó Tanács. Kivételt 

képez Nagyborosnyó, ahol április 10-én állóurnás előválasztást tartanak. Tamás Sándor, a 

RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke azt mondta, március végéig minden 

településen véglegesíteni fogják a jelöltállítást. A megyében, a települések zömében saját 

jelöltet állítanak, viszont lesz olyan település is, ahol MPP-s vagy független 

polgármesterjelöltet fognak támogatni – mondta az elnök. 

 

Marosszéken van a székelyföldi gazdaság súlypontja 
2016. február 11. – maszol.ro 

Az EON-nak és az Azomureș-nek köszönhetően az 50 legnagyobb marosszéki vállalat 

magasabb árbevételt produkál, mint Hargita és Kovászna 250 legnagyobb cége együtt. 

Csíkban és Gyergyóban nagyipar szinte nem létezik.  

 

Csoma Botond: magyar képviseletet is veszélyeztethetnek az EMNP jelölései 
2016. február 11. – maszol.ro 

Remélhetően mellőzik a negatív kampányolást egy esetleges magyar-magyar versenyben – 

jelentette ki a Maszolnak a Csoma Botond, Kolozs megyei RMDSZ-elnök arról, hogy az 

EMNP közölte: önálló polgármesterjelöltet indít Kolozsváron és további húsz Kolozs megyei 

településen. „Sajnáljuk, hogy több rendbeli egyeztetés után is, amelyben az EMNP 

támogatását kértük az összefogás megvalósítására, úgy döntöttek, hogy külön indítanak 
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polgármestert” – fogalmazott Csoma. Reményét fejezte ki abban, hogy a negatív 

kampányolást mellőzik egy magyar-magyar versenyben, mert ez a választókat távol tarthatná 

az urnáktól.  

 

Huszár István jelölteti magát polgármesternek 
2016. február 11. – Bihari Napló 

Csütörtökön délután a várban választmányi gyűlést tartott az RMDSZ nagyváradi szervezete. 

Huszár István alpolgármester, városi elnök bejelentette: jelölteti magát a polgármesteri 

tisztségre. Az elöljáró arra hívta fel a figyelmet: sokkal erősebb képviseletet szeretne a 

következő ciklusban, és ezt véleménye szerint csak egységesen lehet elérni, tehát az az 

üzenete a váradi magyarság számára, hogy erősödni kell, nem gyengülni. 

 

Meglesznek a magyar osztályok 
2016. február 11. – Bihari Napló 

Nagyváradi látogatása során csütörtökön a Bihar megyei Tanfelügyelőségen szervezett 

sajtótájékoztatón beszélt Adrian Curaj tanügyminiszter többek között a Bihar megyei magyar 

tannyelvű oktatásról. Kijelentette: elegendő magyar tannyelvű osztály indul Bihar megyében 

a következő tanévben. 

 

Ha kérvényezik, lehet magyar felvételi 
2016. február 11. – Bihari Napló 

Március elejéig kérvényezhetik a diákok, hogy magyarul szeretnének felvételizni a Nagyváradi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre. Az lenne a jó, ha minél több igénylés érkezne be. 

 

Döntött az udvarhelyszéki RMDSZ: nem csak tagok szavazhatnak a 
székelyudvarhelyi előválasztáson 
2016. február 12. – transindex.ro 

Egyhangú szavazattal érvénytelenítette az RMDSZ Udvarhelyszéki Területi elnöksége a 

székelyudvarhelyi városi szervezet azon határozatát, amely szerint a polgármester-jelöltségért 

folyó előválasztáson csak RMDSZ-tagok szavazhattak volna. A széki elnökség közleményében 

rámutat, hogy a városi határozat több működési szabályzatnak és korábbi határozatnak 

ellentmond. A városi szervezet keddi gyűlésén döntött arról, hogy az előzetesen 

bejelentettektől eltérően nem regisztrálhat és vehet részt bármely udvarhelyi lakos az 

előválasztáson, hanem csak RMDSZ-tagok. A széki szervezet másnap már jelezte, hogy ezt 

nem fogadja el. 

 

Hágába a gyulafehérvári ígéretekkel 
2016. február 12. – Erdély Ma, Háromszék 

Hogy kisebbségi, avagy nemzeti közösségeket érintő, kényesebb kérdések véleményezése és 

megvitatása, jogsérelmek elemzése, netán orvoslási javaslata mostanság nem remélhető 

nemzetközi intézményektől, fórumoktól, esetlegesen külföldi kormányoktól, szinte evidencia. 
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Ezt erősítették meg Kolozsváron a magyar nemzetpolitika nemzetközi környezetéről 

szervezett kerekasztal résztvevői is, kiemelvén, hogy a jelenlegi világhelyzet nem kedvez a 

kisebbségi jogérvényesítésnek. Eme, még a bizakodást is korlátozó nézetet árnyalja Kántor 

Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, aki szerint a katalán és a skót önállósodási 

törekvések, illetve a migránsválság is rávilágíthat arra, hogy az identitás kérdései Nyugat-

Európában is felértékelődnek, és ez segítheti a magyar nemzeti közösségek törekvéseit. Ám 

ennek ellenére továbbra is valószínűsíthető, hogy a migránsválság súlyától tántorgó Európa 

kisebbségi kérdések kapcsán csendes marad, mert valójában érzéketlen az ilyen ügyek iránt. 

 

Elmarad a pártelnöki vita? 
2016. február 11. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja sajnálattal állapítja meg, hogy a Most-Híd párt elnöke, Bugár Béla 

nemcsak a választási koalíciót utasította el az MKP-val, hanem lemondta az Új Szó által 

tervezett elnöki vitát is - tudatta közleményében a Magyar Közösség Pártja sajtóosztálya. 

„Meggyőződésünk, hogy egy ilyen pártelnöki vita hozzásegítette volna a szlovákiai 

magyarokat, hogy március 5-én, a választáson könnyebben dönthessenek” -  fogalmaz a 

közleményben a Magyar Közösség Pártja. 

 

Az MKP újra bevezetné a magánvállalkozók számára az átalányadót 
2016. február 11. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A kisiparosok és a magánvállalkozók számára néhány éve, a gazdasági válság begyűrűzését 

követően megszüntették az átalány jövedelemadót. A Magyar Közösség Pártja választási 

programjában szerepel, hogy újra bevezetné ezt a számukra előnyös adózási formát. 

 

Köteles László: legyen végre méltó parlamenti képviseletünk 
2016. február 11. – hirek.sk 

Köteles László mérnök, a Magyar Közösség Pártja Kassa-környéki járási választási 

listavezetője – az országos képviselőjelöltlista 7. helyén szerepel. A Hírek.sk eddigi 

Csemadokban végzett munkájáról és MKP-s tevékenységéről, valamint esetleges parlamenti 

bejutásával összefüggő képviselői prioritásairól faggatta az MKP 58 éves, Szepsiben élő, 

Kassa-környéki járási elnökét. 

 

Koncert a magyar megmaradásért Pelsőcön 
2016. február 11. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A magyar megmaradásért szerveztek jótékonysági koncertet Felső-Gömörben, Pelsőcön. A 

rendhagyó műsor, melyben Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid előadását hallhatták, 

a magyar identitás erősítését, a magyar önazonosságtudatot és a magyar kultúrát igyekszik 

erősíteni. A jótékonysági koncert bevételével a pelsőci Dénes György Alapiskolát támogatták a 

szervezők. 
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Bugár Béla: Az iskolaügy és egészségügy a Smer kudarca 
2016. február 11. – bumm.sk 

A Híd elnöke nem számít arra, hogy a Smer megváltoztatná álláspontját és felelősséget 

vállalna az egészségügyben és az iskolaügyben kialakult helyzetért – áll a Híd közleményében. 

Bugár Béla kiemelte, hogy az elmúlt tíz év során nyolc évig a Smer volt kormányon. „Így a 

jelenlegi helyzetért joggal terheli a felelősség a Smer képviselőit“- jelentette ki. Véleménye 

szerint a Smer képviselői mindkét sztrájkoló csoporthoz – a tanárokhoz és az ápolónőkhöz – 

úgy viszonyulnak, mint az állam ellenségeihez, ami elfogadhatatlan. 

 

Dübörög az egyéni kampány 
2016. február 12. – Új Szó 

A választásokhoz közeledve fokozatosan erősödik a kampány, de nemcsak a pártok, hanem 

maguk az egyes jelöltek is kampányolnak. Az MKP jelöltjei kisebb összegeket költenek 

kampányra, és van olyan jelölt is, akinek a kampányköltségei nem jelennek meg a párt 

kampányszámláján. Cziprusz Zoltán a 10. helyen szerepel a párt listáján, már a kampány előtt 

is menekültellenes óriásplakátjaival hívta fel magára a figyelmet. Az MKP transzparens 

számlája alapján azonban eddig egy fillért sem fizetett be kampányköltségek címén. Egyéni 

kampányt folytatnak az MKP magukat Fiatal Függetleneknek nevező jelöltjei is, ők eddig 

összesen 4 ezer eurót fizettek be a párt számlájára. 

 

MKDSZ: Nem gyengítjük a képviseletet 
2016. február 12. – Új Szó 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2013-ban alakult meg, alapítói a Szlovákia 

Régióinak Pártját nevezték át. A párt indul a parlamenti választásokon is, a támogatottsága 

azonban alig mérhető. Miért volt szükség egy újabb magyar pártra, és mik az MKDSZ céljai? 

Fehér Csaba pártelnökkel beszélgetett az Új Szó. 

 

A VMSZ Tanácsa 82 személyt zárt ki a pártból 
2016. február 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A bácsfeketehegyi kultúrotthonban tartotta a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa csütörtöki 

ülését, amelynek napirendjén a Pásztor István pártelnök ellen kezdeményezett fegyelmi 

eljárás és a Magyar Mozgalom 86 tagja elleni fegyelmi eljárás másodfokú megvitatása 

szerepelt. Az 51 tagú Tanácsból 46-an voltak jelen az ülésen, Pásztor István pártelnök távol 

maradt. A döntés ellen 53-an fellebbeztek, jelentős részük szervezetten, autóbusszal érkezett 

az ülésre. 

 

A kormány elfogadta a VMSZ módosítási indítványait 
2016. február 11. – Pannon RTV 

A szerb kormány elfogadta a Vajdasági Magyar Szövetség mindkét, kultúráról szóló törvényre 

benyújtott módosítási indítványát – közölte Facebook oldalán Pásztor Bálint, a VMSZ 
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köztársasági parlamenti frakcióvezetője. A Vajdasági Magyar Szövetség egyik módosító 

indítványa arra vonatkozik, hogy a nemzeti tanácsok szempontjából kiemelt jelentőségű 

intézmények igazgatóválasztáskor a felhívást, illetve pályázatot kötelezően jelentessék meg a 

kisebbségek nyelvén is, és a kisebbségi sajtóban is. Azt is javasolták, hogy az intézmények és 

rendezvények pénzelésénél vegyék figyelembe a kulturális fejlesztést, a hagyományokat, 

illetve a nemzeti kisebbségeket. 

 

Deli Andor: Szerbia nagypolitikában tett lépései kedvező visszhangra találtak 
Brüsszelben 
2016. február 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Deli Andor európai parlamenti képviselő az újvidéki Európa Kollégiumban megtartott 

sajtótájékoztatón elmondta, csütörtök esti látogatásának célja közelebb hozni az 

egyetemistákhoz azt a tevékenységet, amit EP képviselőként végez, illetve mindennapi 

brüsszeli tevékenységéről is beszámol a kollégium lakóinak. „Ez azért fontos, mert ezek a 

fiatalok, akik most itt tanulnak - reményeink szerint - mire befejezik tanulmányaikat, addigra 

Szerbia – ha nem is válik EU-taggá – de Brüsszelhez jóval közelebb kerül, és nem lehet elég 

korán elkezdeni az ismerkedést az Európai Uniós intézményekkel, hiszen ezek az 

intézményeknek rólunk kell szólniuk. 

 

Prosperitati: A méhészet és a falusi turizmus fejlesztése iránt is nagy az 
érdeklődés Székelykevén  
2016. február 11. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Kúlán is bemutatkozott a Prosperitati Alapítvány. Lakossági fórumon ismertették az első kör 

pályázati lehetőségeit a vállalkozóknak és a mezőgazdasági termelőknek. Sokan érdeklődtek a 

lehetőség iránt. A szerda esti kúlai lakossági fórumra főleg mezőgazdasági termelők érkeztek, 

akik a termelés megkönnyítésére szeretnének új mezőgépeket vagy eszközöket vásárolni. Kúla 

községben 44 ezren élnek, ennek a nyolc százaléka, azaz körülbelül 3500 a magyar ajkú. A 

gazdasági magánvállalkozások száma azonban nem éri el az ezret, míg magyar ajkú vállalkozó 

alig negyven van a községben. A helyi vezetők remélik, hogy a gazdaságélénkítő program ezt 

az arányt megnöveli. 

 

Vállalkozói fórumot szervezett az MM Zentán 
2016. február 11. – Pannon RTV 

A vállalkozói kedv serkentése, kapcsolatteremtés és a tapasztalatok átadása – ezek voltak a 

központi céljai annak a vállalkozói fórumnak, amelyet szerda este tartottak Zentán, a helyi 

Archimedes Oktatóközpontban, a Magyar Mozgalom szervezésében. A vállalkozásaik 

elindítása és sikeressé tétele során szerzett tapasztalataikat osztották meg az egybegyűltekkel 

a Magyar Mozgalom zentai vállalkozói fórumának meghívott vendégei. Egyetértettek abban, 

hogy a vállalkozók térségünkben nincsenek könnyű helyzetben. 
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Nagy érdeklődés mellett tartottak lakossági fórumot Csókán 
2016. február 11. – Pannon RTV 

Mintegy százötvenen voltak kíváncsiak a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos lakossági fórumra 

Csókán. A visszajelzések alapján a helyi vállalkozók és a földművesek is szeretnének pályázni. 

A mikro- és kisvállalkozások pályázatairól és a pályázati feltételekről Erdély Lenke, a 

mezőgazdasági pályázatokról dr. Molnár Viktor tartott részletes ismertetőt. A csókai 

pályázókat a zentai iroda fogadja. 

 

Sokan voltak kíváncsiak Törökfalun a gazdaságfejlesztési pályázatok 
ismertetésére 
2016. február 11. – Pannon RTV 

Olyan lehetőség áll a vajdasági magyar termelők és vállalkozók előtt, amelyet semmiképpen 

sem szabad elszalasztaniuk, hangsúlyozták a Prosperitati Alapítvány és a Vajdasági Magyar 

Szövetség illetékesei szerda este Törökfalun. A lakossági fórum központi témáját a 

gazdaságfejlesztési program keretében meghirdetett pályázatok képezték. 

 

Kárpátaljára látogatott Kalmár Ferenc András miniszteri biztos 
2016. február 11. – karpatalja.ma 

Tájékozódó jellegű látogatást tett február 10-én a beregszászi Rákóczi-főiskolán Kalmár 

Ferenc András, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

biztos. A tanintézményben dr. Orosz Ildikó rektor fogadta a magas rangú vendéget, ahol 

megtekintették a főiskola és a szakképzési intézet termeit, az épülő átriumot, valamint a 

kollégium épületét. Kalmár Ferenc András kárpátaljai útja során Ungvárra is ellátogatott, 

ahol találkozott a magyar közösségek képviselőivel, többek között dr. Brenzovics Lászlóval, a 

Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség elnökével, az Ukrán Legfelsőbb Tanács 

képviselőjével, valamint Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

elnökével. 

 

Karriernap negyedszer a Rákóczi-főiskolán 
2016. február 11. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Tanulmányi és 

Karrierkövetési Osztálya negyedik alkalommal szervezett karriernapot a főiskolán február 11-

én. Buda Zsuzsanna, a Tanulmányi- és Karrierkövetési Osztály vezetője köszöntőbeszédében 

elmondta, a rendezvény célja, hogy segítse a Rákóczi-főiskola végzős hallgatóit életpályájuk, 

szakmai pályafutásuk megtervezésében. Kiemelte, hogy a hallgatóság tagjai már éltek egy 

eséllyel, mikor a Rákóczi-főiskolát választották, melynek köszönhetően szülőföldjükön, 

anyanyelven tanulhattak. 
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Büntetőjogi felelősségre vonhatják az egyik kárpátaljai polgármestert 
2016. február 11. – Kárpátalja 

Az Ungvári Hadkiegészítő Parancsnokság büntetőjogi felelősségre vonná az ungvári járási 

Szürte polgármesterét. A férfit a mozgósítási előkészületek és a mozgósítás törvényeinek 

megszegésével vádolják – írja a trubyna.org.ua és a goloskarpat.info hírportál. 

 

Nyolcadik vukovári magyar bál 
2016. február 11. – Új Magyar Képes Újság 

A farsangi időszakban napjainkban is, szerte az országban mulatságok sokasága várja az 

önfeledt szórakozásra vágyókat. Ami a magyar bálokat illeti, az elmúlt néhány évben az egyik 

legsikeresebbnek, legtömegesebbnek a vukovári magyar bál bizonyult, amelyet a városban 

működő magyar egyesület már nyolcadik éve rendez meg. Ezen a bálon ma már nemcsak 

magyarok vesznek részt, hanem a város és a környék soknemzetiségű közösségének minden 

tagja szívesen látott vendég. 

 

Egy iskolai projekt résztvevői a pakráci magyarok 
2016. február 11. – Új Magyar Képes Újság 

A Pakráci Magyarok Közössége nemrég egy pozsegai általános iskola felkérése mutatta be a 

magyar kisebbség szokásait, ételeit.mA Pakráci Magyarok Közössége 2011-ben alakult újjá. 

Az egyesület vezetősége fontosnak tartja a városi szintű rendezvényekbe való bekapcsolódást, 

de a megye más településein szervezett eseményeken is részt vesznek. Így volt legutóbb is, 

amikor a pozsegai Dobriša Cesarić Általános Iskolában mutatkoztak be. 

 

Fél lépéssel közelebb a célhoz!? 
2016. február 11. - Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap új összetételben ülésezett a Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága. Laj Ferenc 

helyett, aki januárban kilépett az SMC pártból, Irena Kotnikot nevezte ki a bizottság tagjává a 

legnagyobb koalíciós párt képviselőcsoportja. Ezúttal két ülést bonyolított le a Nemzetiségi 

Bizottság. A soros ülésen azon deklarációt hagyták jóvá megjegyzések nélkül, amely 

meghatározza Szlovénia működését az Európai Unió intézményeiben 2017 júniusáig. A másik 

ülésen, amely sürgős ülésként szerepelt a meghívón, az őshonos nemzeti közösségek 

gazdasági alapjának létrehozására szánt költségvetési pénzek felhasználásának 

problematikáját vitatták meg. 
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Magyar honismereti oktatás gyerekeknek 
2016. február 11. - Volksgruppen 

Magyar honismereti tanfolyamra vár gyerekeket Bécsben az AMAPED az Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete. Miklós Tünde olyan és hasonló kérdéseket boncolgat a gyerekekkel, 

mint például mi jut eszükbe, ha azt hallják Magyarország? 

 

A Művészetek Éjszakája - jótékonysági est a kanadai Kossuth Házban 
2016. február 11. - Nemzeti Regiszter 

A kanadai Kitchener, Waterloo és Guelph között található Kossuth Házban január 30-án 

került megszervezésre a Művészetek Éjszakája jótékonysági est. Kanadai magyar művészek 

léptek fel, hogy a közönséget szórakoztassák, s ennek a bevételével Böjte Csaba szeretetházát 

támogassák. 

 

A clevelandi Egyesült Magyar Egyleteknek új tisztikara van 
2016. február 11. - Nemzeti Regiszter 

2016. január 30-án, szombaton kora délután 36-an vettünk részt az idei EME gyűlésen a 

Szent Imre római katolikus templom alagsorában. Elfogadtuk a tavalyi gyűlés jegyzetfüzetét 

egy apró kis módosítással, majd az EME levelezéséről és kapcsolattartásáról meghallgattuk 

Tapolyai Péter beszámolóját. Az elnök, Rátoni-Nagy Valéria az elmúlt év eseményeit 

elevenítette fel, amelyekben az EME, akár kezdeményezőként akár csak résztvevőként volt 

érintett.  
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül  

2016. február 11., 18.30. – Kossuth Rádió 

Kivitetné a magyar és a székely zászlót a csíkszeredai városházából a 

törvényszék 

Kivitetné a magyar és a székely zászlót a csíkszeredai városházából a törvényszék. Ez 

alkalommal a székely város önkormányzati tanácsterme szúrt szemet a feljelentéseiről 

elhíresült sepsiszentgyörgyi, de Spanyolországban élő Dan Tănasă újságírónak. 

Az MKP listáján 27. helyen indul Mihók Gábor 

Egzisztenciateremtés a nagykaposi, ungvidéki földből, munkahelyteremtés és a magyar 

fiatalok boldogulása a Felvidéken - ezek a Magyar Közösség Pártja nagymihályi járási 

elnökének, Mihók Gábor közgazdásznak a hívószavai a szlovákiai választási kampányban. Az 

MKP listáján a 27-ik  helyen induló nagykaposi önkormányzati képviselő azt is hangsúlyozza, 

hogy a hagyomány kötelez.  

A szerb nyelv oktatásának megreformálását sürget a Magyar Nemzeti Tanács  

Szerbiában a tömbmagyar területeken élő diákok nem tanulnak meg az általános iskolában 

szerbül. A szakemberek szerint ez azért van, mert nem nyelvet, hanem szerb irodalmat 

tanítanak nekik. A Magyar Nemzeti Tanács évek óta szorgalmazza, hogy a szerbet is, mint 

idegen nyelvet tanítsák, de a minisztérium elzárkózik ettől. A szabadkai Széchenyi István 

Általános Iskola tanárai ezért saját maguk készítettek egy segédkönyvet, amit azóta már 

Észak-Vajdaság több iskolájában is használnak.  

Nagy veszélyt jelent a beolvadás és az elvándorlás Csernakeresztúron  

Csernakeresztúr dél-erdélyi falu Déva és Vajdahunyad között. Bár több évszázados múltra 

tekint vissza, a magyarok azóta vannak többségen a településen, mióta 1910-ben és ’11-ben 

bukovinai székelyek telepedtek le magyar földesurak birtokán. Gyökereikhez máig 

ragaszkodnak, nyelvüket is őrzik, de a beolvadás, a kevés munkalehetőség miatti elvándorlás 

és az alacsony gyermeklétszám is tizedeli a közösséget. 

Gondolatok a Házasság hetében Kárpátaljáról 

A beregszászi Bunda Rita és Szabolcs három gyermeket nevel a nehéz ukrajnai 

életkörülmények között. Bevallásuk szerint csak szülőföldjükön érzik magukat igazán 

boldognak, ezért költöztek haza Magyarországról. 

Kiállítás a kolozsvári Korunk folyóirat 90-edik születésnapja alkalmából 

József Attilát közölt, amikor Magyarországon még senki. Rendszeresen hozta Kassákot, 

titkosszolgálati anyagából pedig több teremnyi kiállítást lehetne szervezni - hangzott el a 

kolozsvári Korunk folyóirat 9o-edik születésnapjára szervezett kiállítás megnyitóján, tegnap 

este Kolozsváron.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-02-11_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-02-11_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.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/

