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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nemzetpolitikai államtitkárság: jelentős az érdeklődés a Kőrösi Csoma Sándor 
és a Petőfi Sándor program iránt 
2016. április 6. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Vajma.info, Nemzeti Regiszter 

Jelentős az érdeklődés a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor program és 

szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor program iránt - derül ki a nemzetpolitikai 

államtitkárság MTI-hez eljuttatott összegzéséből. A jelentkezések lezárulta után idén a Kőrösi 

Csoma Sándor és Petőfi Sándor programokra összesen 692-en jelentkeztek, amelyből 92-en 

kizárólag a Petőfi Sándor programot, 202-en pedig mindkettőt megjelölték. A jelentkezők 

nagy része a Kőrösi Csoma Sándor programot preferálta. A pályázók közül 80-an voltak már 

részese valamelyik programnak az elmúlt három évben, közülük 67-en jelenleg is kinti 

célországban tartózkodnak a programok valamelyikével. A pályázó 692 főből 126 jelentkezőt 

nem hívott be az államtitkárság személyes interjúra, ezek közül 16 pályázó anyaga 

érvénytelen volt, a többieket pályázati anyaguk alapján nem tartott alkalmasnak a 

programokra. 

 

Szélesebb körű önigazgatást kér Kijevtől Kárpátaljának a megye önkormányzata 
2016. április 6. – MTI, Mandiner, Új Szó, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Vajdaság 

Ma, Webrádió, Origo 

Arra kéri Kijevet Kárpátalja közgyűlése, hogy nagyobb közigazgatási és gazdasági önállóságot 

biztosítson a megyének. Ezt már 1991-ben is kérelmezték, de az akkori országos vezetés 

„ostoba politikája” Kárpátalja „teljes tönkretételét és kifosztását” eredményezte a testület 

szerint. A kárpátaljai képviselők a felhívásban hivatkoznak az ukrán elnök 2015. január 12-i 

rendeletére, amelyben jóváhagyta Ukrajna fejlődésének 2020-ig szóló stratégiai tervét, 

számos alkotmányos reformot és az ország decentralizációját irányozva elő. A megyei tanács 

az elnöki dokumentumra utalva kéri Ukrajna alkotmányának és az ország törvényeinek 

azonnali módosítását, hogy összhangba kerüljenek a nemzetközi és az európai uniós 

elvárásokkal, köztük a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával.  

 

Bírságok a kolozsvári kórházi diszkrimináció miatt 
2016. április 6. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Megbírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács a kolozsvári gyermekkórházat és 

annak orvosát, mert utóbbi megalázott egy székelyföldi magyar lányt hiányos román 

nyelvtudása miatt. A román parlament által felügyelt testület szerdai ülésén hozta meg a 

döntést, amelyről Asztalos Csaba, a tanács elnöke tájékoztatta az MTI-t. Elmondta: 

megállapították, hogy nyelvi és etnikai hátrányos megkülönböztetés esete áll fenn. Az orvos 

rosszhiszeműen járt el, hiszen lett volna lehetőség arra, hogy tolmács révén beszéljen a 

beteggel, de ezt elutasította, ezáltal sérült a beteg joga. Az orvost 1000 lejre, a kórházat 2000 

lejre bírságolták. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/jelentos-az-erdeklodes-a-korosi-csoma-sandor-es-a-petofi-sandor-program-irant
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/jelentos-az-erdeklodes-a-korosi-csoma-sandor-es-a-petofi-sandor-program-irant
http://mandiner.hu/cikk/20160406_szelesebb_koru_onigazgatast_ker_kijevtol_karpataljanak_a_megye_onkormanyzata
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/birsagok-a-kolozsvari-korhazi-diszkriminacio-miatt
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Késik a magyar–román csúcs 
2016. április 6. – Pataky István – Magyar Nemzet, mno.hu 

Szerbiával különösen jó, Szlovákiával pedig kiegyensúlyozott Magyarország viszonya, 

Romániával viszont továbbra sem sikerül javítani a kétoldalú kapcsolatokat. Úgy tűnik, 

magyar részről nagyobb a nyitottság az áttörésre, Bukarestben ellenben nehezen emésztik 

Orbán Viktor „oroszbarát” politikáját. Februárra várták Klaus Johannist Budapestre, de a 

vizit dátumának kijelölése végül elmaradt, a román államfő hivatala nem tartotta 

megfelelőnek a hónapot – értesült lapunk. Úgy tudjuk, Johannisék márciusi, illetve áprilisi 

időpontra kértek javaslatot, de ezt a magyar Köztársasági Elnöki Hivatal Áder János sűrű 

programja miatt utasította el. Így tovább csúszik a magas szintű találkozó, amely nélkül 

nehezen lehet jószomszédi viszonyról beszélni. 

 

Vissza kell szolgáltatni a Szovátán elkobozott Wass Albert-szobrot 
2016. április 6. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Felmentette a marosvásárhelyi táblabíróság a vádak alól azt a szovátai férfit, aki 2014-ben 

Wass Albert-szobrot állított fel lakóháza udvarán a Maros megyei városban, emiatt pedig a 

büsztöt elkobozták tőle, és pénzbüntetést is kapott. Április 5-én kihirdetett ítéletében a 

táblabíróság elrendelte a Maros megyei rendőr-főkapitányság által elkobozott alkotás, az író 

nevét tartalmazó plakett és három magyar nemzeti színű szalag visszaszolgáltatását. Az 

ítélőtábla eltörölte a Tóth Ferencre kiszabott tízezer lejes bírságot is, a 950 lejre rúgó 

perköltség megtérítését pedig az államra hárította. 

 

RMDSZ–MPP-együttműködés Kolozs megyében 
2016. április 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Választási együttműködést kötött az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei 

szervezete – jelentette be a két alakulat megyei vezetője szerdán Kolozsváron. Csoma Botond, 

a szövetség Kolozs megyei szervezetének vezetője elmondta, a megállapodás értelmében az 

RMDSZ megyei tanácsosi jelöltlistáján a „billegőnek” számító hatodik pozíciót ajánlották fel a 

polgári pártnak, melyet Keizer Róbert, az MPP megyei elnöke foglalhat el. Csoma Botond 

emlékeztetett: 2012-ben alig 112 szavazaton múlott, hogy a szövetségnek nem sikerült 

megszereznie egy hatodik mandátumot is a megyei önkormányzatban. „Remélem, hogy az 

összefogás révén sikerül hat embert bejuttatnunk a megyei döntéshozó testületbe” – 

indokolta a megállapodás szükségességét Csoma Botond. Újságírói kérdésre elmondta: 

azokon a településeken, ahol a magyar közösség többségben van – ilyen például Szék –, 

magyar verseny lesz, a szórványközségek esetében pedig egyedi megállapodásokat kötnek. 
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http://mno.hu/kulfold/kesik-a-magyarroman-csucs-1336386
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vissza-kell-szolgaltatni-a-szovatan-elkobozott-wass-albert-szobrot
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdszampp-egyuttmukodes-kolozs-megyeben
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Jog, orvoslat 
2016. április 6. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a szovátai Wass Albert-szobor, valamint a kolozsvári sürgősségi 

gyermekkórházban hátrányos megkülönböztetést szenvedett magyar diáklány esete is 

bizonyítja, hogy egyáltalán nem hiábavaló a román illetékes hatósághoz, bírósághoz fordulni 

a magyar kisebbséget ért jogtiprások ügyében. Különösen ebben az időszakban fontos 

tudatosítani ezt, amikor sokasodnak az erdélyi magyar közösség tagjai elleni hatósági 

túlkapások, a nyíltan kisebbségellenes törvényjavaslatok, a közösségi szimbólumok 

eltüntetését célzó kezdeményezések. Ráadásul számtalan esetben az állami szervek – például 

a csendőrség a székely szabadság napi megemlékezés és felvonulás résztvevőire, illetve az 

események idején a helyszíntől több száz kilométeres távolságra tartózkodó személyekre 

kiszabott bírság alkalmával – még a látszatát sem kívánják elkerülni annak, hogy 

nyilvánvalóan packáznak a magyarokkal”. 

 

A szaktárca szerint törvénytelen lenne, ha a bíróságok saját fordítókat 
foglalkoztatnának 
2016. április 7. – Krónika 

Román–magyar tolmácsot alkalmaztak volna a marosvásárhelyi igazságügyi intézmények a 

különféle ügyek hatékonyabb lebonyolításához, az igazságügyi minisztérium azonban nem 

hagyta jóvá a kérést, így marad a külön szerződéssel történő foglalkoztatás, illetve a nehézkes 

ügyintézés. A vásárhelyi bíráknak főként kihallgatások alkalmával lenne szükségük hivatalos 

fordítókra, ezért igényelték a szaktárcától, hogy az engedélyezett létszámtervbe iktasson be 

tolmácsi állást is. A szakemberek szerint alig van olyan nap, amikor ne lenne szükség 

szakemberre, aki románról magyar nyelvre – vagy fordítva – fordítson a tárgyalóteremben. 

 

Alapiskolai beíratás: a Kerekasztal is munkálkodik a felvidéki magyar oktatás 
érdekében 
2016. április 6. – hirek.sk 

Több szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolában már ezen a héten zajlik a jövendő elsősök 

beíratása. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala idén sajátos hangvételű kisfilmmel és a 

magyar iskolát választó családok számát növelő aktivista-hálózat kialakításával igyekszik 

hozzájárulni a szülők helyes iskolaválasztásához. 

 

Csütörtökön foglalja el a romaügyi kormánybiztosi posztot Ravasz Ábel 
2016. április 6. – hirek.sk 

Ravasz Ábel, a Most-Híd jelöltje lesz az új romaügyi kormánybiztos. A tisztségben Peter 

Pollákot váltja, akit a kormány szerdai ülésén visszahívott. Ravasz hivatalosan csütörtökön 

foglalja el a posztot. Több roma szervezet nem ért egyet a kinevezéssel. 
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http://www.kronika.ro/velemeny/jog-orvoslat
http://www.hirek.sk/itthon/20160405200406/Alapiskolai-beiratas-a-Kerekasztal-is-munkalkodik-a-felvideki-magyar-oktatas-erdekeben.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160405200406/Alapiskolai-beiratas-a-Kerekasztal-is-munkalkodik-a-felvideki-magyar-oktatas-erdekeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160406163044/Csutortokon-foglalja-el-a-romaugyi-kormanybiztosi-posztot-Ravasz-Abel.html
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Nem vonják össze a két kormánybiztosi hivatalt 
2016. április 7. – Új Szó 

A korábban felmerült információkkal ellentétben nem fogják összevonni a kisebbségügyi és a 

romaügyi kormánybiztosok hivatalát. Ezt Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos nyilatkozta 

az Új Szónak. „Információim szerint a hivatal, melynek élére kineveztek, változatlan 

formában folytatja tevékenységét” – mondta Ravasz. A kisebbségügyi kormánybiztos 

posztjára is a Híd jelöltje kerül, személyi döntés ezen a téren még nem született. 

 

Kire tartozik a politika? 
2016. április 7. – Szalay Zoltán – Új Szó 

„Gőzerővel készül épp az új kormány programja, és bármennyire nem értünk egyet azzal, 

amit ez a kormány képvisel, a következő években meg fogja határozni a mindennapjainkat. Ez 

a kormány fog dönteni például a magyar oktatásügy kérdéseiről is, így aztán eléggé 

érthetetlen, amikor a magyar oktatásügy érdekeit képviselő – egyébként nemzeti jelentőségű 

intézményként a magyar állam által is anyagilag támogatott – Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége nem tesz meg mindent azért, hogy a magyar pedagógusok érdekeit 

belefoglalják a kormányprogramba. Ez lenne a minimum, hiszen a kormányprogrammal csak 

elkezdődik valami, amit aztán négy éven keresztül számon kell kérni. A szakmai szervezet 

pedig azért szakmai szervezet, hogy megadja a politikai képviselet számára a szakmai 

alapokat. Ha pedig minden erőfeszítése ellenére sem sikerül elérnie semmit, a sajtó 

segítségével zúdítson kritikát a politikai képviseletre.” 

 

Új pályázatokat írt ki a Prosperitati Alapítvány 
2016. április 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ismertették a Prosperitati Alapítvány második pályázati körét, amely során turisztikai 

fejlesztésekre pályázhatnak magánszállásadók és nem kormányzati szervezetek, mikro-, kis- 

és középvállalkozásokhoz képzést és vissza nem térítendő támogatást vagy kamattámogatást 

igényelhetnek a jelentkezők, illetve a nagyobb hozzáadott értékű termékek létrehozására 

irányuló beruházások megvalósítására és földvásárlásra pályázhatnak a mezőgazdasági 

termelők. 

 

Választások 2016: Várhatóan nyolc pártlista és egy civil mozgalom indul 
Szabadkán 
2016. április 6. – Vajdaság Ma 

Egyelőre úgy tűnik, hogy nyolc lista közül választhatnak a szabadkaiak április 24-én, azonban 

a pénteki zárásig még legalább egy listát átadnak majd a városi választási bizottságnak ‒ 

értesült a Vajdaság Ma. A teljes választási lista 67 jelöltből áll, amihez valamivel több mint 

2000 támogatóra van szükség, a helyhatósági választásokon legalább a képviselő-testület 

létszámának egyharmadával lehet elindulni, ám ehhez is közel 700 szabadkai választópolgár 

aláírására van szükség. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19957/Uj-palyazatokat-irt-ki-a-Prosperitati-Alapitvany.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19955/Valasztasok-2016-Varhatoan-nyolc-partlista-es-egy-civil-mozgalom-indul-Szabadkan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19955/Valasztasok-2016-Varhatoan-nyolc-partlista-es-egy-civil-mozgalom-indul-Szabadkan.html
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Jobbik: A magyar kormány ne avatkozzon bele a szerbiai választásokba! 
2016. április 6. – Vajdaság Ma 

A Jobbik felháborodással értesült arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

immár nyíltan kampányol a magyar kormány nevében a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve 

ami még ennél is sokkal elképesztőbb, a Szerb Haladó Párt mellett, írja ma délután kiadott 

közleményében Szávay István, a Jobbik alelnöke. 

 

Bilicki Zoltán a Szerb Haladó Párt listáját támogatja 
2016. április 6. – Pannon RTV 

Bilicki Zoltán jelenlegi adai polgármester a Szerb Haladó Párt tartományi és köztársasági 

listáját támogatja. A demokrata színekben községi elnöknek választott Bilickit tavaly 

decemberben a belügyminisztérium nagyszabású korrupcióellenes akciójában letartóztatták. 

Ezután nemsokkal bejelentette, hogy kilép a Demokrata Pártból, mert nincs megelégedve az 

abban uralkodó helyzettel. 

 

Maglai: A Mozgalom listája tükrözi a nemzetiségi arányokat Szabadkán 
2016. április 6. – Pannon RTV, Hét Nap 

A Maglai Jenő – Mozgalom a polgári Szabadkáért lista átadta a szükséges dokumentumokat a 

városi választási bizottságnak – mondta Maglai Jenő mai sajtótájékoztatójukon. A lista 

vezetője elmondta: céljuk egy pártok feletti polgári szerveződés létrehozása. Kifejtette, 

szerinte egy olyan szakértői gárdát gyűjtöttek maguk köré, amely a következő időszakban is 

sokat tehetne Szabadka fejlődéséért. Kiemelt, folytatni kell a megkezdett munkát, de ez csak 

akkor sikerülhet, ha tapasztalt és hozzáértő emberek felügyelik a város fejlődését. Maglai 

megerősítette, a Magyar Mozgalom színeiben egy olyan tömörülés élén indul a 

polgármesterségért, amelynek listája megpróbálja tükrözni a szabadkai helyi közösségek 

nemzeti összetételét. 

 

Az MNT Topolyán kezdte felsőoktatási tájékoztató körútját 
2016. április 6. – Pannon RTV 

Topolyán, a Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskolában kezdte tavaszi 

felsőoktatási tájékoztató körútját a Magyar Nemzeti Tanács. Az idén először szervezték meg a 

találkozót a harmadikos középiskolás diákoknak és szüleiknek. A Dositej Obradović 

Gimnáziumban és Közgazdasági Iskolában hatvan végzős és negyvenöt harmadikos diák 

tanul magyar nyelven. Az MNT felsőoktatást támogató programját, a felvételi felkészítőt, az 

ösztöndíjazást, a mentori-demonstrátori programot, a szerb nyelvi felzárkóztató képzést, 

valamint a kollégiumi rendszert ismertették a szülői értekezleten, melyen a diákok is részt 

vettek. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19953/Jobbik-A-magyar-kormany-ne-avatkozzon-bele-a-szerbiai-valasztasokba.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=264030
http://pannonrtv.com/web2/?p=264011
http://pannonrtv.com/web2/?p=263966
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Magyar tisztviselőket neveztek ki a megyei adminisztrációba 
2016. április 6. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Magyar tisztviselőket neveztek ki a múlt héten a Kárpátaljai Megyei Állami 

Adminisztrációban. Hennagyij Moszkal kormányzó rendeletével Sterr Attilát április 1-jei 

hatállyal a megyei adminisztráció oktatási és tudományos hivatala igazgatóhelyettesévé 

nevezte ki. A kormányzó egy másik rendeletével Molnár Ildikót április 5-i hatállyal a megyei 

adminisztráció kulturális főosztálya főosztályvezető-helyettesévé, egyben a főosztály 

szociokulturális fejlesztési, művészeti és oktatási intézményekért, valamint a kulturális 

örökség megőrzéséért felelős osztályának vezetőjévé nevezte ki. A kinevezésekre annak a 

tavalyi helyhatósági választásokat követően a Kárpátaljai Megyei Tanácsban létrejött 

koalíciós megállapodásnak az alapján került sor. 

 

Egyhangúlag döntöttek a pályázatok ügyében 
2016. április 6. – Kárpátalja 

Április 2-án, Beregszászban ülésezett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kárpátaljai tanácskozó 

testülete, amelynek tagja a KMKSZ elnöksége, az UMDSZ, a három történelmi egyház, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész 

Imre Társaságának egy-egy képviselője. Gulácsy Géza, a pályázatokat kezelő „KMKSZ” 

Jótékonysági Alapítvány elnöke elmondta: „Ebben az évben megduplázódott Kárpátalján a 

benyújtott regionális pályázatok száma, összesen 421 pályázatot nyújtottak be, ami azt jelenti, 

hogy az igények körülbelül háromszorosan haladták meg az idén duplájára növelt, 60 millió 

forintos keretösszeget. A testület ezúttal is egyhangúlag döntött arról, milyen pályázatokat és 

milyen összegben fognak támogatni.” 

 

Az európai kisebbségi normákról tanácskoznak Ungváron 
2016. április 6. – karpatalja.ma 

Az ukrajnai nemzeti kisebbségekre vonatkozó európai normák betartásáról lesz szó azon a 

szemináriumon, melyet április 7–8-án rendeznek Ungváron – tudósít a zakarpattya.net 

hírportál. A kárpátaljai résztvevők mellett Lemberg, Ivano-Frankivszk, Csernyivci, Ternopil, 

Voliny, Hmelnyickij, illetve Rivne megye képviselői ismerkednek meg az etnikai kisebbségek 

jogainak és érdekeinek védelméről szóló ukrajnai és nemzetközi jogszabályok alapjaival. 

 

Elutasították a vegyesen lakott terület községeinek finanszírozásáról szóló 
rendeletjavaslatot 
2016. április 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának tegnap megtartott 

ülésén egyhangúlag elfogadták az idei évi költségvetést. Terítéken volt a vegyesen lakott 

területen lévő községek 2016. és 2017. évi finanszírozásáról szóló rendelet is, amit azonban az 

előterjesztett változatban elfogadhatatlannak tart a tanács. Emellett több – a nemzetiségi 

közösséget érintő – fontos témában is döntés született. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-tisztviseloket-neveztek-ki-a-megyei-adminisztracioba/
http://karpataljalap.net/?q=2016/04/06/egyhangulag-dontottek-palyazatok-ugyeben
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-europai-kisebbsegi-normakrol-tanacskoznak-ungvaron/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174398376
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174398376
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MEDICAL: gazdag tartalom a laikus és szakmai közönségnek 
2016. április 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

A SLO-MED egészségügyi kellékeket gyártók és forgalmazók társulásával együttműködve és 

az Egészségügyi Minisztérium égisze alatt a Pomurski sejem Részvénytársaság április 14-e és 

16-a között szervezi meg a MEDICAL – korszerű medicina első vásárát Gornja Radgonán. 

6.500 négyzetméteren 100 kiállító mutatkozik be három országból: Szlovéniából, Ausztriából 

és a vásárpartner szerepét vállaló Csehországból. A kiállítás mellett a szakmabelieknek 

előadásokat, az érdeklődő közönségnek pedig gazdag kísérőprogramokat szerveznek az 

egészséges életvitel megőrzésére, valamint a diabétesz, az inkontinencia, a szívinfarktus és a 

higiénia témakörében. 

 

Magyar tamburazenekarok első találkozója Újbezdánban 
2016. április 6. – Huncro.hr 

A tamburazenekarok első találkozója az újbezdáni művelődési házban egy kerekasztal-

beszélgetéssel kezdődött, ahol a résztvevők a tamburazene különböző ágazatairól és az ehhez 

a témához kapcsolódó legújabb kutatásokról beszéltek. Dudás István, az esemény 

főszervezője és az újbezdáni Kubikos zenekar vezetője egy előadást is tartott a vendégeknek, 

amely a hangszer múltjáról és a magyarsághoz való kapcsolódásáról szólt. Hangsúlyozta, 

hogy a magyar tambura nem a török hangszerből, mint ahogy ezt máig gondoltuk, hanem az 

úgynevezett teknőctamburából fejlődött ki. 

 

Vannak vidékek legbelül... 
2016. április 6. – Nemzeti Regiszter 

Aligha akad olyan tagja a New Brunswick-i magyar közösségnek, aki ne ismerné Harkó 

Gyöngyvért és Sohár Istvánt, de talán nem mindenki tudja azt, hogy 2015 augusztusában 

Magyarország Köztársasági Elnöke magas állami kitüntetést adományozott számukra a helyi 

magyar közösség összetartását, kultúrájának ápolását és a nemzeti értékek megőrzését 

szolgáló sokoldalú tevékenységük elismeréseként. Harkó Gyöngyvér a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztjében részesült, férje, dr. Sohár István pedig a Magyar Arany Érdemkeresztet 

kapta Áder János köztársasági elnöktől. 

 

Egy magyarról elnevezett díjat hoztak létre Minnesotában 
2016. április 6. – Nemzeti Regiszter 

Az International Institute of Minnesota idén hozta létre a Zoltai Olga díjat, amit évente adnak 

át azoknak, akik a legtöbbet teszik az USA-ba érkező új amerikaiakért és az integrálásukért. A 

elismerést első alkalommal maga a névadó, Zoltai Olga kapta meg, akinek ezzel ismerték el a 

hosszú éveken keresztül végzett áldozatos munkáját az intézet falai között. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174398368
http://www.kepesujsag.com/magyar-tamburazenekarok-elso-talalkozoja-ujbezdanban/
http://www.nemzetiregiszter.hu/vannak-videkek-legbelul
http://www.nemzetiregiszter.hu/egy-magyarrol-elnevezett-dijat-hoztak-letre-minnesotaban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 6. – Kossuth Rádió 

Önigazgatást kér Kárpátaljának a megyei tanács 

Önigazgatást kér Kárpátaljának a megyei tanács. Az ukrán alkotmány módosítását és a 

decentralizációt sürgetik a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselői abban a felhívásban, melyet 

az ukrán elnökhöz, a miniszterelnökhöz és a Legfelsőbb Tanács vezetőjéhez címeztek. Interjú 

Barta Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a KMKSZ alelnökével. 

Szabadkán és Nagybecskereken folytatódott a külhoni magyar fiatal vállalkozók 

évének rendezvénye 

A Kárpát-medencei körút során ezen a héten Szabadkán és Nagybecskereken folytatódott a 

külhoni magyar fiatal vállalkozók évének rendezvénye. A nemzetpolitikai államtitkárság 

programjának célja a 40 év alatti, helyi, pályakezdő vállalkozók szakmai erősítése és 

támogatása, az induló vállalkozások segítése. A szabadkai rendezvény előtt Szilágyi Péter 

helyettes államtitkárát és két fiatal vállalkozót kérdezett a Határok nélkül riportere. 

Hiányos román nyelvtudása miatt aláztak meg egy olaszteleki kislányt 

Pénzbírságot szabott ki a románul hiányosan beszélő olaszteleki kislányt megalázó kolozsvári 

gyermekkórházra és annak orvosára a romániai az Országos Diszkriminációellenes Tanács. 

Igazságot szolgáltattak az olaszteleki lánynak, de nem biztos, hogy jó szívvel megy be 

legközelebb a kolozsvári kórházba.  

Itt Magyarul Is táblákat helyez ki Ungváron a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet 

A beregszászi főiskolán működő Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet Itt Magyarul Is 

táblákkal látja el azokat az ungvári járási egészségügyi intézményeket, ahol magyarul is 

beszélő orvosok és ápolók dolgoznak. Ma többek között az Ungváron működő Megyei 

Szülészeti Kórház és egészségügyi dolgozói kaptak IMI táblákat. Az Itt Magyarul Is mozgalom 

fő célja a magyar nyelv népszerűsítése Kárpátalján. 

Feljelentést tett a Siculitas egyesület a Székely Szabadság napi bírságok miatt 

Március 10-én a Székely Szabadság Napján rendezett demonstráció után a marosvásárhelyi 

csendőrség közel 90 embert büntetett meg - kit szervezésért , kit meg csendháborításért. 

Köztük olyanokat is, akik jelen sem voltak a rendezvényen. A Siculitas egyesület ma 

feljelentést tett a romániai korrupcióellenes ügyészségnél a csendőrség parancsnoka és több 

beosztottja ellen.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-06_18:30:00&ch=mr1
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A magyar zászló községházáról való eltávolítására kötelezik Csíkmadaras 

polgármesterét 

Csíkmadaras polgármesterét immár jogerős bírósági ítélettel kötelezi a román hatalom, hogy 

vegye le a községházáról a magyar nemzeti lobogót és fizesse ki az emiatt kirótt bírságot. Biró 

László azonban dacol, se a zászlót nem veszi le, se a bírságot nem fizeti ki.  

Székelyföldi magyar-román jó együttélési kódex készül 

A pozitív példákat kiemelő útmutató Hargita megyére vonatkozik majd. A kódex 

elkészítésében segítő kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjét, Horváth Istvánt 

kérdezte a Határok nélkül riportere. 

Gyermekhiánnyal küzdenek a felvidéki magyar tannyelvű alapiskolák 

Küzdenek a felvidéki magyar tannyelvű alapiskolák a közöny, az asszimiláció és az 

elvándorlás okozta gyermekhiánnyal. De ha jó iskolát csinálnak, igényes programokkal -

  meggyőzhetők a szülők, hogy érdemes beíratni az intézménybe gyereküket. Szlovákiában 

április 1-től van beiratkozás. 
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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/
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