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Nyomtatott és online sajtó 
 

Dacian Cioloş ismét fölvetette a régiósítást 
2016. február 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A jelenlegi megyék nem hatékonyak, ezért az is megoldás lehetne, hogy nyolc régiót 

alakítanának ki, a jelenlegi megyei közgyűlések kiiktatásával – vélekedett Dacian Cioloş 

miniszterelnök hétfőn a Romániai Községek Szövetségének közgyűlésén. A miniszterelnök a 

közigazgatási reform kapcsán megjegyezte: újra kellene nyitni a párbeszédet a 

regionalizációról, hogy sikerüljön megoldást találni arra a problémára, amit a helyi 

közigazgatás fragmentáltsága, illetve a megyék közötti koordináció hiánya jelent. A 

kormányfő négy alternatívát vázolt fel. 

 

Magyarországi támogatással felújított egyetemi kollégiumot adtak át Ungváron  
2016. február 22. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Kárpátinfo, stop.hu 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) magyar kara diákjainak elhelyezésére szolgáló 

kollégiumot adtak át hétfőn ünnepélyesen Ungváron, a létesítményt a Magyar Nemzeti Bank 

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítványának huszonegymillió forintnyi támogatásából 

újították fel. Az átadási ünnepségen elmondott beszédében Volodimir Szmolanka, az UNE 

rektora köszönetét fejezte ki Magyarországnak azért a sokrétű támogatásért, amelyet az 

ungvári egyetem fejlesztéséhez nyújt. Spenik Sándor, az UNE magyar karának dékánja az 

MTI érdeklődésére elmondta: nagy öröm számukra, hogy a magyar kar diákjai az eddigi 

méltatlan körülmények után európai színvonalú, a magyarországi viszonyokhoz képest is 

párját ritkítóan komfortos kollégiumi szobákba kerülnek. 

 

Ne csak a családban, hanem a közigazgatásban is magyarul! 

2016. február 22. – Felvidék Ma, Hírek.sk 

Fontos, hogy ösztönözzük a külhoni magyarokat az anyanyelvhasználatra, arra, hogy ne csak 

a családban és otthonaikban beszéljenek magyarul, hanem a közigazgatásban és a hivatalos 

érintkezések során is – jelentette ki Kántor Zoltán. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) 

Kétnyelvűsítő küzdelmek a gyakorlatban és a digitális térben címmel rendezett konferenciát 

február 22-én, a komáromi Selye János Egyetem Teológiai Karán. Kántor Zoltán elmondta, a 

konferencia célja az volt, hogy képet adjanak azokról a jó kezdeményezésekről, amelyek 

hozzájárulnak az anyanyelvhasználat ösztönzéséhez. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója szerint a szomszédos országok "nem túl bőkezűek" a nyelvi jogok biztosításában, s 

a nemzetiségi nyelvhasználók "egyfajta elbátortalanítására játszanak". 

 

Nem engedik haza Bekééket 
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http://www.kronika.ro/belfold/dacian-cioloa-ismet-folvetette-a-regiositast
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-engedik-haza-bekeeket
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2016. február 22. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bukaresti táblabíróság a vármegyés (HVIM) Beke 

István és Szőcs Zoltán vizsgálati fogságát abban az ügyben, amelyben a két székelyföldi fiatalt 

azzal gyanúsítják, hogy 2015. december elsején, a román nemzeti ünnep alkalmából 

szervezett felvonuláson házi készítésű robbanószerkezetet akartak működésbe helyezni. A 

bírák egyúttal elutasították a gyanúsított ügyvédeinek kérését, hogy a vizsgálati fogságból 

kerülhessenek át házi őrizetbe vagy bírói felügyelet alatt védekezhessenek. A hétfői döntés 

azonban nem jogerős, az ellen a legfelsőbb bíróságon lehet fellebbezni. 

 

Megoldódik-e a román nyelv oktatása a magyar diákok számára? 
2016. február 22. – transindex.ro 

Gyermekközpontú oktatást és speciális tankönyveken alapuló román nyelvtanítást 

szorgalmazott az RMDSZ parlamenti képviselőiből álló küldöttség, amely az oktatási 

miniszterrel egyeztetett a készülő új tanügyi törvényről. A múlt héten lezajlott találkozóról 

Szabó Ödön képviselőt kérdezte a transindex.ro. 

 

Soós a marosvásárhelyi vár információs tábláinak többnyelvűsítésére szólítja fel 

Floreát 
2016. február 22. – transindex.ro 

Írásban szólította fel hétfőn Soós Zoltán városi tanácsos Dorin Florea polgármestert a 

marosvásárhelyi várban elhelyezett nyelvi hiányosságokat tartalmazó információs táblák 

ügyében. Közleményében Soós azt írta, korábban személyesen küldte át a hivatal illetékes 

szakosztályának a feliratokat, helyesen, három nyelven – románul, magyarul és angolul. Az 

európai programokért felelős irodavezetőt pedig a múlt hét elején arra kérte, hogy a helyzet 

orvoslásáig távolíttassa el a nem megfelelő feliratokat. 

 

Három MPP-s polgármesterjelöltet támogat az RMDSZ Háromszéken 
2016. február 22. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete támogatja az MPP által Zabolán, Málnáson és 

Gelencén indított polgármesterjelölteket. Ezekben a községekben helyi tanácsosi listát csak az 

RMDSZ állít, amelyen mind a két szervezet jelöltjei helyet kapnak. Háromszéken március 

végére 40 közigazgatási egységben magyar polgármesterjelöltet állítanak, amelyek 25 

százaléka új jelölt - közölte az RMDSZ. Az RMDSZ-MPP megyei szintű összefogását ismertető 

hétfői sajtótájékoztatón Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke 

elmondta, egy évvel ezelőtt együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Polgári Párt 

képviselőivel, a megye fejlesztési stratégiája és a nemzeti ügyek tekintetében. A megállapodás 

értelmében, amennyiben az együttműködés eredményes és bizalmi alapon zajlik, a 

helyhatósági és parlamenti választáson is együttműködnek. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25811
http://itthon.transindex.ro/?hir=41920
http://itthon.transindex.ro/?hir=41920
http://itthon.transindex.ro/?hir=41921
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Hegedüs: az állami finanszírozásból nem támogatott műemlékek valós 

veszélyben vannak 
2016. február 22. – transindex.ro, maszol.ro 

„Amíg Kelemen Hunor vezette a romániai kulturális szaktárcát, jelentős keretet, évi 12–14 

millió eurót különített el a minisztérium épített örökségünk felújítására, a jelenlegi szócséplés 

viszont nem tesz semmit annak érdekében, hogy műemlékeinket megőrizhessük és 

átörökíthessük a következő generáció, gyermekeink számára" - mondta hétfőn Hegedüs 

Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, aki szerint a Kelemen által elkezdett 

munkát folytatnia kellene a jelenlegi kulturális miniszternek. Hegedüs azt mondta, a múlt 

pénteki, szászveresmarti tragédia esete nem egyedüli, az állami finanszírozásból nem 

támogatott műemlékek valós veszélyben vannak. 

 

Marosvásárhely: meggondolta magát az EMNP, a lista harmadik helyét kéri 
2016. február 22. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A múlt heti eredménytelen tárgyalások után új javaslatot tett a marosvásárhelyi EMNP az 

RMDSZ-nek a tanácsosi jelöltlista összeállítására: többek között a harmadik és a kilencedik 

helyet kérik. Ezt az RMDSZ nevében nyilatkozó Vass Levente választmányi elnök 

elfogadhatatlannak tartja. A marosvásárhelyi szervezet választmányi elnöke a Maszol 

megkeresésére elmondta, komolytalannak tartja a néppárti javaslatot és a mellette felhozott 

érveket. „Nehéz egy olyan partnerrel tárgyalni, aki most a korábbi javaslataitól eltérő 

kéréseket fogalmaz meg” – mondta Vass Levente arra utalva, hogy az EMNP a múlt héten az 

RMDSZ listájának két befutó helyére, a nyolcadikra és a kilencedikre tartott igényt. 

 

„A legtöbb embernek nem a liberalizmussal van baja” 
2016. február 22. – maszol.ro 

Romániai magyarként azt jelenti a szabadelvűség, hogy nem dughatja homokba a fejét az 

ember – véli Fosztó László, a Szabadelvű Kör újonnan megválasztott elnöke. A Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet munkatársát és az RMDSZ-platform új vezetőjét tervekről, a 

liberalizmus megítéléséről, a kisebbségi helyzetről kérdezte a maszol.ro. 

 

Közösségi sérelmekért vonulnak fel Marosvásárhelyen 
2016. február 22. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az MPP háromszéki szervezete a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napján való részvételre 

biztatja szimpatizánsait, míg az RMDSZ háromszéki szervezete annak függvényében kezd 

mozgósítani, hogy milyen álláspontra helyezkedik a szövetség marosvásárhelyi szervezete. 

Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke hétfői sajtótájékoztatóján kifejtette: a 

március 10-i, marosvásárhelyi rendezvényezés kiváló alkalom arra, hogy „minden székely és 

magyar kiálljon az igazságért, ugyanis a román hatalom a titkosszolgálatok segítségével 

akarja megfélemlíteni a magyar közösséget”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41923
http://itthon.transindex.ro/?hir=41923
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/60602-marosvasarhely-meggondolta-magat-az-emnp-a-lista-harmadik-helyet-keri
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/60599-a-legtobb-embernek-nem-a-liberalizmussal-van-baja
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/60605-kozossegi-serelmekert-vonulnak-fel-marosvasarhelyen
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Még egy hétig igényelhető a Szülőföldön magyarul támogatás 
2016. február 22. – maszol.ro, Bihari Napló 

Még egy hétig küldhető be a Szülőföldön magyarul program nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylése a 2015/2016-os 

tanévre - olvasható a programkoordinátor, Kovács-Ferenczi Noémi hétfői közleményében. Az 

igénylések beküldési határideje február 29-e (a postai bélyegző dátuma szerint). 

 

Patthelyzet van Gyergyószárhegyen, két pártra szakadt a nagyközség 
2016. február 22. – maszol.ro 

Feszült hangulatú falugyűlést tartottak vasárnap Gyergyószárhegyen, miután az EMNP-s 

tanácsosok testületi lemondása következményeként feloszlott az önkormányzati 

képviselőtestület. A nagyközség két párta szakadt, kiegyezés nincs. Gyergyószéken már a 

2012-es helyhatósági választásokkor is éles RMDSZ-EMNP konfrontáció jellemezte a 

kampányt, amely azonban az RMDSZ győzelmével sem szűnt meg. A két fél azóta is élesen 

vádaskodó kommunikációs kampányt folytat közösségi oldalakon, illetve a helyi sajtóban, így 

a falugyűlés csak a fölhalmozott feszültségek kifejezésére volt alkalmas. 

 

Esély a bánsági magyar összefogásra 
2016. február 22. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Az RMDSZ Temes megyei szervezete megtette az első lépést a bánsági magyar összefogás felé: 

felajánlott egy részmandátumot az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőjének a Temes megyei, 

illetve a temesvári tanácsban. A Néppárt jelöltje az RMDSZ és a szláv nemzetiségek közös 

listáján indulna, annak érdekében, hogy megnőjön az esély az 5%-os választási küszöb 

teljesítésére és magyar képviselők bejuttatására a temesvári és a Temes megyei 

önkormányzatokba. A bánsági magyar–magyar választási együttműködésre irányuló 

kezdeményezésről Halász Ferenc Temes Megyei RMDSZ-elnök és Kása Zsolt, az EMNP helyi 

vezetője nyilatkozott a Nyugati Jelennek. 

 

Soós Anna marad a BBTE magyar tagozatát vezető rektorhelyettes 
2016. február 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Tagozatvezetőt választott ma a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tanári és a diák-

elektorok közössége. A szavazásra jogosult 364 szavazati joggal rendelkező személy közül 17 

óráig 264-en járultak az urnákhoz. A leadott voksok alapján Soós Anna, a magyar tagozat 

jelenlegi vezetője 174 szavazatot kapott, így továbbra is ő lesz a BBTE magyar tagozatáért 

felelős rektorhelyettes. Az eddig Nagy László által betöltött másik rektorhelyettesi tisztséget 

ezentúl Markó Bálint fogja betölteni. 

 

Az RMDSZ fellép az egészségügyi diszkrimináció ellen 
2016. február 22. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az érdek- és politikai képviselet minden szintjén fellépünk a magyarság hátrányos 

megkülönböztetése ellen. Romániában nem válhat megszokássá az, hogy a magyarok nem 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/60591-meg-egy-hetig-igenyelhet-a-szul-foldon-magyarul-tamogatas
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/60598-patthelyzet-van-gyergyoszarhegyen-ket-partra-szakadt-a-nagykozseg
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/esely_a_bansagi_magyar_osszefogasra.php
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25812
http://itthon.transindex.ro/?hir=41928
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érezhetik biztonságban magukat szülőföldjükön. Nem válhat mindennapos gyakorlattá az, 

hogy megsértik emberi jogaikat” – jelentette ki az RMDSZ elnöke február 22-én, hétfőn. 

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy az általa vezetett szervezet a diszkriminációellenes 

tanácshoz benyújtott panaszt követően erőteljes intézkedéseket tervez, amelyek célja a 

diszkrimináció visszaszorítása. 

 

Összeomlás szélén a szász épített örökség 
2016. február 22. – Krónika 

Több mint 600 műemlék épület áll az összeomlás szélén Romániában, elsősorban a 

gazdátlanul maradt szász erődtemplomokat fenyegeti a megsemmisülés veszélye, derül ki a 

művelődési minisztérium adataiból. 

 

Kétséges rajzórák az Apáczai-gimnáziumban 
2016. február 22. – Krónika 

Nem valószínű, hogy a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium ősztől elindíthatja a 

magyar tannyelvű ötödikes képzőművészeti osztályt, mert ehhez egyszerűen nincs meg a 

szükséges gyermeklétszám – nyilatkozta a Krónikának Király András. Az RMDSZ oktatásügyi 

államtitkára rámutatott: a törvény szerint legalább 12 tanuló szükséges egy osztály 

létrehozásához, de egy városban átlagosan 20–25 gyermek alkot külön csoportot, egy másik 

előírás szerint ugyanakkor minden megyének bele kell férnie a megadott költségvetésbe. 

„Mindezeket egybevetve kicsi annak az esélye – főként városon –, hogy 20-as létszám alatt 

indíthassanak külön osztályt” – magyarázta Király. 

 

Korond is elbukta alapfokon a feliratpert 
2016. február 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

A korondi polgármesteri hivatal épületéről is el kell távolítani a Községháza feliratot, illetve 

meg kell téríteni Dan Tanasă felperes ügyvédi költségeit is – ez a bélyegilletékkel együtt 1050 

lej. Az alapfokú ítéletet a kiközléstől számított tizenöt napon belül lehet megtámadni, a 

fellebbezést a Hargita Megyei Törvényszéken kell iktatni – közölte Korond polgármestere. 

Katona Mihály elmondta, csak hallomásból tud a múlt heti törvényszéki döntésről, hivatalos 

értesítést még nem kapott. „Ha végleges ítélet születik, akkor nem lesz más választásunk, 

mint betartani azt, de egyelőre nem kézbesítették” – fogalmazott. 

 

Borbély László: nincs ember, akit ne hívjak vissza 
2016. február 23. – maszol.ro 

Nem indul az idei parlamenti választásokon – erősítette meg a Maszolnak Borbély László, a 

képviselőház külügyi bizottságának elnöke, a szövetség volt politikai alelnöke, aki szerint az 

RMDSZ-ben bekövetkező generációváltás után az új politikusi nemzedéknek az egyik 

legfontosabb feladata, hogy „tegye oda a csülköt” a szervezetért. 

 

A pártatlanság befolyásolására hivatkoznak Rádulyék ügyében 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/osszeomlas-szelen-a-szasz-epitett-orokseg
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ketseges-rajzorak-az-apaczai-gimnaziumban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/korondot-is-legyozte-a-feliratper
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/60619-borbely-laszlo-nincs-ember-akit-ne-hivjak-vissza
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-partatlansag-befolyasolasara-hivatkoznak-radulyek-ugyeben
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2016. február 23. – szekelyhon.ro 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztályhoz (DNA) és a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához 

többször is elküldött kérések nyomán az utóbbi intézmény végül a Csíki Hírlap 

rendelkezésére bocsátotta annak a kérésnek a másolatát, amelyet a DNA nyújtott be, kérve a 

Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos ellen indult büntetőper tárgyalásának áthelyezését. 

 

Újra itt a Beiratkozási Program 
2016. február 22. – bumm.sk 

A tavaszi általános iskolai beiratkozások előtt mintegy 6500 külhoni magyarul beszélő 

nagycsoportos óvodásnak küldd ajándékot a Szövetség, a szüleiknek szóló levéllel együtt. A 

magyar iskolaválasztási kampány célja, hogy racionális érvekkel meggyőzze a határon túli 

magyar családokat arról, hogy gyermekük felnőttként remélt boldogulása és a magyar 

közösségek hosszú távú megmaradása szempontjából az a leghelyesebb, ha magyar és nem 

államnyelvű iskolát választanak gyermeküknek. A külhoni magyar iskolák többlettudást 

nyújtanak, hiszen a magyar nyelv és kultúra mellett magas szinten biztosítják a többségi 

nemzet nyelvének és kultúrájának oktatását. A kampány végrehajtásában helyi oktatási 

szakemberek és civilek működnek együtt a Rákóczi Szövetséggel. 

 

Bárdos Gyula: Az emlékezés ébren tartása vezethet el a gyógyuláshoz 
2016. február 22. – Felvidék Ma 

Közösségünk fontos társadalmi feladata, hogy emlékezzen, hiszen az emlékezés ébren tartása 

vezethet el a gyógyuláshoz – jelentette ki Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke február 

21-én a komáromi református templomban, ahol a vasárnapi istentisztelet keretében a 70 

évvel ezelőtti csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményről is megemlékeztek. Bárdos 

Gyula ünnepi beszédében úgy fogalmazott, közösségünk fontos társadalmi feladata, hogy 

emlékezzen és emlékeztessen azokra az eseményekre, amelyek meghatározó módon 

befolyásolták kisebbségi létét. 

 

XXV. Magyar Bál Léván 
2016. február 22. – Felvidék Ma 

Huszonötödik alkalommal szervezte meg a Csemadok Lévai Alapszervezete a Magyar Bált 

Léván február 20-án. Ezúttal az Astrum szálló elegáns termeibe invitálták a rendezők a 

táncolni és szórakozni vágyókat. Török Alfréd, a Csemadok Lévai Alapszervezete és egyben 

Területi Választmányának elnöke nyitotta meg a bált. Köszöntötte Lazók Zoltánt, Oroszlány 

város polgármesterét, vitéz Nagy Csabát, a Rákóczi Szövetség oroszlányi elnökét, Kiss Beátát, 

a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának és Elnökségének tagját, a párt Lévai Járási 

elnökét, a 2016-os Parlamenti Választások listavezetőjét, egyben a Csemadok Lévai Területi 

Választmánya alelnökét, a Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatóját, valamint Wirth 

Jenőt és Urbán Zoltánt, Léva város magyar képviselőjelöltjeit. 
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http://www.bumm.sk/regio/2016/02/22/ujra-itt-a-beiratkozasi-program
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/59565-bardos-gyula-a-70-evvel-ezelotti-lakossagcsererol-az-emlekezes-ebren-tartasa-vezethet-el-a-gyogyulashoz
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/59569-xxv-magyar-bal-levan
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Az MKP és a Most-Híd vezetőit kérdeztük választási programjaikról 
2016. február 22. – Felvidék Ma 

Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd vezetőit arra kérte a Felvidék Ma, fejtsék ki 

elképzeléseiket régiófejlesztési, mezőgazdasági, önkormányzatisági, szociális, kulturális, 

nyelvhasználati kérdésekben. Rákérdeztek a kettős állampolgárság engedélyezésének és a 

kollektív bűnösség eltörlésének ügyére is. Ez utóbbival kapcsolatban az MKP elmondta, hogy 

a kettős állampolgárság témája lassan öt éve megoldatlan. „A megoldás kulcsa a szlovákiai 

belpolitikában van, így amint lehetőségünk adódik rá, parlamenti pártként mindent 

megteszünk a 2010 előtti állapotok visszaállítása érdekében.” A Híd képviselője szerint „a 

kettős állampolgársági ún. ellentörvényt abszurd és káros intézkedésnek tartjuk, és 

kormányra kerülve kezdeményezni fogjuk eltörlését.” 

 

75 millió dinár a vajdasági vállalkozóknak 
2016. február 22. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Miroslav Vasin gazdasági titkár bemutatta a tartomány új pályázatát a vajdasági vállalkozói 

szféra támogatására. A tartomány által odaítélendő eszközökre március 4-éig lehet pályázni. 

75 millió dinárnyi vissza nem térítendő támogatásról van szó, amelyet a mikro- és 

kisvállalkozások munkájuk, illetve szolgáltatásaik végzéséhez szükséges eszközök 

megvásárlására igényelhetnek. „A pályázat a lehető legkonkrétabb segítségnyújtást célozza 

meg. Ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy a vállalkozók meg tudják vásárolni a megfelelő 

munkafeltételek megteremtéséhez szükséges eszközöket”, mondta Vasin. 

  

Veszélyben a vajdasági középiskolások utaztatása 
2016. február 22. – Pannon RTV 

2400 vajdasági középiskolás utaztatása került veszélybe. A tartomány ugyanis késik az 

önkormányzatoknak járó eszközök kifizetésével, ezért több településen nem tudnak elég 

pénzt biztosítani a fiatalok utaztatására. Szabadka és Mitrovica képes önerőből is fedezni a 

hiányt, de Ürög és Csóka költségvetése ezt nem teszi lehetővé. 

  

Vajdaságiak a Néptáncantológián 
2016. február 22. – Magyar Szó 

A topolyai Cirkalom és az óbecsei Szelence táncegyüttes is meghívást kapott a budapesti 

Operettszínházban a hétvégén megtartott Néptáncantológia 2015 elnevezésű rendezvényre. A 

magyar főváros kulturális életének rangos eseménye az évenként megrendezésre kerülő 

néptáncgála, a mindössze egyetlen alkalommal látható, impozáns színházi bemutató, mely az 

elmúlt év legkiemelkedőbb produkcióit, legszínvonalasabb nem hivatásos előadóit vonultatja 

fel. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/59568-az-mkp-es-a-most-hid-vezetoit-kerdeztuk-valasztasi-programjaikrol
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19746/75-millio-dinar-a-vajdasagi-vallalkozoknak.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=255657
http://www.magyarszo.com/hu/2978/kozelet/141547/Vajdaságiak-a-Néptáncantológián.htm
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Nyelvvizsgaközpont nyílt a Rákóczi-főiskolán 
2016. február 22. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2016 januárjától ECL nyelvvizsgaközponttá 

vált. 2016 áprilisától angol, magyar, német és orosz nyelvvizsgát lehet tenni a beregszászi 

főiskolán A2, B1, B2 és C1 szinten. A beregszászi intézmény szervezi az írásbeli és szóbeli 

vizsgát. A sikeres vizsgázók nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak, amelyet 

magyarországi felhasználáshoz honosíttatni kell. 

 

Romló gazdasági mutatók Kárpátalján 
2016. február 22. – karpatalja.ma 

Kárpátalja a 15. helyet foglalja el az országban a tavalyi gazdasági és társadalmi fejlődése 

szempontjából – tette közzé a mukachevo.net hírportál február 19-én. Az értékelés szerint 

Kijev az első helyen áll, a második Dnyipropetrovszk megye lett, a harmadik helyet pedig 

Kijev megye foglalja el. A 2014-es évhez képest Kárpátalján romlott a helyzet: az ipari 

termelés 17,9 százalékkal, a mezőgazdasági termelés 7,9 százalékkal csökkent, a közvetlen 

külföldi befektetések száma pedig 4,9 százalékkal lett kevesebb. 

 

A dobronaki tűzoltó otthon építését az ÖTE is támogatja 
2016. február 22. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egylet az éves közgyűlésen megerősítette a helybeli 

tűzoltóotthon építéséről szóló ötlettervet. A beszámolókat elfogadták, az arra érdemes 

tűzoltóknak pedig elismeréseket adták át több évtizedes tevékenységükért. 

 

Új elnökség a Kerekasztalnál Bécsben 
2016. február 22. - Volksgruppen 

Múlt hétvégén gyűlésezett az „Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala“. A nagyszámban 

megjelent tagegyesületek küldöttjei az együttműködés jegyében megtartott közgyűlésén 

Radda Istvánt új elnöknek és Kilyénfalvi Gábort társelnöki funkcióba elsőszámú alelnöknek 

egyhangúlag megválasztották. 

 

Stefan-László-díj 2016 
2016. február 22. - Volksgruppen 

Az idén is meghirdetésre kerül a DDr. László Stefan püspökről, a Kismartoni Egyházmegye 

legelső püspökéről elnevezett díj. Az immár 16. alkalommal meghirdetett pályázatra ismét 
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http://www.karpatalja.ma/agora/nyelvvizsgakozpont-nyilt-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/romlo-gazdasagi-mutatok-karpataljan/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174389885
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2759128/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2759137/
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fiatal kutatók jelentkezését várják. A díjat az 1988-ban alapított László Stefan Társaság hozta 

létre. 

 

Első alkalommal rendeztek csángó bált Brüsszelben 
2016. február 22. – MTI, hirado.hu, Nemzeti Regiszter 

Első alkalommal rendeztek csángó bált a brüsszeli Magyar Nemzeti Közösségek Európai 

Érdekképviseleti Irodája (HUNINEU) társszervezésében. A szombati eseményen a gyerekek 

jelmezes játszóháza mellett moldvai csángó muzsikusok táncházat tartottak. A 

hagyományteremtő, első alkalommal rendezett csángó bál és táncház a szervezők elképzelése 

szerint egy rendezvénysorozat kezdete. Terveik szerint a magyarországi és a határon túl élő 

magyar közösségek hagyományait bemutató táncos-énekes családi rendezvényt legalább 

félévenként megtartják. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/elso-alkalommal-rendeztek-csango-balt-brusszelben
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül  

2016. február 22. – Kossuth Rádió 

 

Kampány Felvidéken, Nógrádban 

 A Magyar Közösség Pártja és a vele együttműködő Via Nova ifjúsági szervezet tegnapi füleki 

rendezvényén Tarnóczi László járt, elsősorban a fiatalok közéleti szerepvállalása iránt 

érdeklődött. Ott volt a Via Nova elnöke, alelnöke és regionális vezetője. 

 

Interjú Végső Viktorral, az MKP rozsnyói szervzetének tagjelöltjével 

A régió gyöngyszemének tartja Rozsnyót és környékét Végső Viktor állatorvos, az MKP 

rozsnyói szervezetének tagjelöltje, aki változásokat szeretne elérni mind a gazdasági és 

kulturális életben, mind pedig a magyarság megmaradási lehetőségeinek feltételeiben. 

 

Magyarországi támogatással újult meg az Ungvári Nemzheti Egyetem 

kollégiuma 

Magyarországi támogatással felújított kollégiumot adtak át ma az Ungvári Nemzeti 

Egyetemen. A Határok nélkülnek Spenik Sándor, az egyetemen működő Magyar Kar Dékánja 

nyilatkozott. 

 

Nem indít vizsgálatot a Kolozsvári Sürgősségi Gyerekkórház vezetősége a 

megalázott székelyföldi lány ügyében 

Nem indít vizsgálatot a Kolozsvári Sürgősségi Gyerekkórház vezetősége a sebészeti részlegen 

megalázott székelyföldi lány ügyében, mert az esetről nem kaptak hivatalos panaszt. Az ügy 

előzménye, hogy megalázó helyzetbe került az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 

Versmondó- és népdaléneklő versenyének nyertese a kolozsvári gyermekkórházban. 

Hiányos  román nyelvtudása miatt kötött bele egy kolozsvári orvos. 

 

Leomlott a szászveresmarti erődített műemléktemplom tornya 

A múlt hét végén leomlott a szászveresmarti erődített  műemléktemplom tornya, és ez az eset 

alig 1 héttel azután történt, hogy a szintén Brassó megyei Rádoson leomlott az 500 éves  szász 

műemléktemplom tornya. Ezeknek a műemlékeknek a jelentőségéről, pusztulásuk lehetséges 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-02-22_18:30:00&ch=mr1
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okairól, valamint a műemléképületek állagmegőrzésének fontosságáról beszél Ziegler Bálint 

Ágnes brassói művészettörténész. 

 

Testvértelepülési kapcsolat a szerbiai észak-bánsági Csóka és a romániai Temes 

megyei Detta között 

A határon átívelő testvértelepülési kapcsolatokban nagyon sok múlik az emberi tényezőn. Ezt 

bizonyítja a szerbiai észak-bánsági Csóka és a romániai Temes megyei Detta együttműködése 

is: bár a kapcsolat hivatalosan már több, mint másfél évtizede létezik, igazán szorossá azóta 

vált, mióta a csókai község helyi közösségekkel megbízott tanácsnoka és a dettai RMDSZ-

szervezet elnöke barátságot kötött. Személyes kapcsolatukról és a két település 

együttműködéséről 0Törtei János és Katona György beszélt. 

 

Művésztelet Göncruszkán 

Gondolták volna, hogy Kassa olyan nagy város, hogy Göncruszkáig tart az elővárosa? Azért 

még nem rajzolták át a térképeket, csak a kassai művészek vásároltak a határ túl oldalán 

házakat - ezzel Göncruszkán egy kisebb művésztelepet hozva létre. Interjú a faluból. 
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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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