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Nyomtatott és online sajtó 
 

Sürgősségi rendelettel módosította a kormány a büntető törvénykönyvet 
2017. jaunár 31. – maszol.ro, transindex.ro, szatmar.ro, hirado.hu, Origó, Krónika, Főtér.ro 

Azonnal hatályba lépő sürgősségi rendelettel módosította a kormány a büntető 

törvénykönyvet (Btk.) és bűnügyi perrendtartást kedden este, egyebek között megváltoztatva 

a hivatali visszaélés meghatározását - jelentette be a kormányülés után Florin Iordache 

igazságügyi miniszter. A román lapok egy része szerint "katasztrófával" érnek fel az elfogadott 

jogszabálymódosítások. Az államfő szerint "ez a jogállam gyásznapja." Bukarestben 10 ezer 

ember tüntetett az éjfél utáni percekben, könnygáz is előkerült, amikor egyesek megpróbáltak 

bejutni a kormány épületébe. Ennek ellenére a rendelet megjelent a hivatalos közlönyben. 

 

Kovászna megye prefektusa 38 pert indított magyar feliratok és szimbólumok 
ügyében 
2017. január 31. – MTI, Erdon.ro, Bihari Napló, Vajdaság Ma, Magyar Idők, Pesti Srácok, 

szekelyhon.ro, bumm.sk 

Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa keddi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 

kijelentette: az általa vezetett hivatal 2012 óta 38 pert indított egyes települési 

önkormányzatok és a megyei önkormányzat ellen a jogtalannak vélt magyar feliratozás és a 

székely zászló jogtalannak tartott kitűzése ellen, és valamennyit megnyerte. A prefektus 

megállapításait az Agerpres hírügynökség idézte. Sebastian Cucu kijelentette, hogy nem 

kellett volna pereskedniük, ha a helyi önkormányzatok betartották volna a törvényt. Szerinte 

a pereskedések csupán a következményei voltak a törvényszegéseknek. "Minket csak a 

törvényesség érdekel. Ha a zászlókat nem törvényellenesen tűzik ki, és ha a feliratozás 

korrekt módon történik, nekünk sem lett volna dolgunk" - tette hozzá a prefektus. 

 

Cucu: nem is indított 100 pert a prefektúra a kétnyelvűséggel és zászlókkal 
kapcsolatban  
2017. január 31. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az elmúlt öt évben közel 40 pert indított a prefektusi hivatal a kétnyelvűséggel és a székely 

zászlók kitűzésével kapcsolatosan, semmiképpen sem százat, ahogyan a megyei tanács elnöke 

állítja - jelentette ki a Kovászna Megyei Prefektúra vezetője kedden. Ezek közül is csupán öt 

pert indítottak a Kovászna Megyei Tanács ellen - nyilatkozta egy sajtótájékoztatón Sebastian 

Cucu prefektus.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76032-surg-ssegi-rendelettel-modositotta-a-kormany-a-buntet-torvenykonyvet
file://///gvvrdesktops02/gvvrdesktops02/PattermanR.v2/Desktop/Szerinte%20a%20pereskedések%20csupán%20a%20következményei%20voltak%20a%20törvényszegéseknek.%20%22Minket%20csak%20a%20törvényesség%20érdekel.%20Ha%20a%20zászlókat%20nem%20törvényellenesen%20tűzik%20ki,%20és%20ha%20a%20feliratozás%20korrekt%20módon%20történik,%20nekünk%20sem%20lett%20volna%20dolgunk%22%20-%20tette%20hozzá%20a%20prefektus.
file://///gvvrdesktops02/gvvrdesktops02/PattermanR.v2/Desktop/Szerinte%20a%20pereskedések%20csupán%20a%20következményei%20voltak%20a%20törvényszegéseknek.%20%22Minket%20csak%20a%20törvényesség%20érdekel.%20Ha%20a%20zászlókat%20nem%20törvényellenesen%20tűzik%20ki,%20és%20ha%20a%20feliratozás%20korrekt%20módon%20történik,%20nekünk%20sem%20lett%20volna%20dolgunk%22%20-%20tette%20hozzá%20a%20prefektus.
http://itthon.transindex.ro/?hir=45760
http://itthon.transindex.ro/?hir=45760
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Kiáll a pálinka terméknévért a három székely megye 
2017. január 31. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kovászna, Hargita és Maros megye a pálinkatörvény módosítását kéri a magyar kormánytól, 

hogy a székelyföldi termelők is használhassák a pálinka terméknevet. Hargita megye tanácsa 

hétfő esti rendkívüli ülésén fogadta el azt az elvi határozatot, amellyel csatlakozott a 

Kovászna megyei kezdeményezéshez. A Kovászna megyei indítványban felidézték, hogy a 

2008-ban elfogadott magyar pálinkatörvény alapján a pálinka megnevezést csak Ausztria 

négy tartományának kajszibarack párlatai és Magyarország gyümölcspárlatai viselhetik. 

„Annak ellenére, hogy Székelyföldön a mindennapokban használjuk a pálinka kifejezést, és 

fogyasztjuk a terméket, mégis a magyarországi pálinkatörvény tiltja a kifejezés használatát. 

Mi, Kovászna, Hargita és Maros megye tanácselnökei tisztelettel kérjük ezen törvény 

módosítását az észszerűség mentén, azazhogy Magyarország jelenlegi határain túl is 

használható legyen a pálinka megnevezés" – áll a dokumentumban. 

 

A Heineken bojkottjára szólít a Jobbik a sörvitában 
2017. január 31. – Krónika, MTI 

A Jobbik a Heineken termékekkel szembeni bojkottra kéri az embereket a román védjegyvita 

miatt. Magyar Zoltán, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője keddi budapesti 

sajtótájékoztatóján felháborítónak nevezte a marosvásárhelyi táblabíróság pénteki jogerős 

döntését, amellyel betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a 

Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy eltulajdonították szellemi tulajdonát. 

 

Kovács Péter szerkesztő lett a Kolozsvári Rádiónál 
2017. január 31. – Krónika 

Kevesebb mint egy hónappal az RMDSZ ügyvezető elnöki tisztségéről való lemondása után 

szerkesztőként alkalmazták a Kolozsvári Rádiónál Kovács Pétert. A volt politikus kedden 

megerősítette a Krónika értesülését, hozzátéve: január 31-i hatállyal áll a közszolgálati rádió 

területi stúdiója magyar szerkesztőségének alkalmazásában. 

 

Társaik vallottak a HVIM székelyföldi vezetői ellen 
2017. január 31. – Erdély Ma, Krónika, MTI, transindex.ro 

Nem a titkosszolgálatok hallgatták le, hanem az egyik résztvevő rögzítette és juttatta el a 

hatóságoknak azt a beszélgetést, amely alapján a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus 

elleni ügyészség (DIICOT) merényletkísérlettel vádolta meg Beke Istvánt, a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi vezetőjét, és merényletkísérletre való 

felbujtással Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi vezetőjét – állítja az Átlátszó Erdély portál az ügy 

eddigi tárgyalásait összegző, hétfőn közzétett cikkben. 
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http://www.kronika.ro/gazdasag/kiall-a-palinka-termeknevert-a-harom-szekely-megye
http://www.kronika.ro/kulfold/a-heineken-bojkottjara-szolit-a-jobbik-a-sorvitaban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kovacs-peter-szerkeszto-lett-a-kolozsvari-radional
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=205728&cim=tarsaik_vallottak_a_hvim_szekelyfoldi_vezetoi_ellen
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Fúvószenekari kísérettel tüntettek Sepsiszentgyörgyön az iskolaösszevonás 
ellen 
2017. január 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A sepsiszentgyörgyi Kós Károly szakközépiskola mintegy 200 diákja és tanárai, illetve az 

ügyüket támogató polgárok, fúvószenekari kísérettel vonultak a városháza elé tiltakozni 

kedden az ellen, hogy az önkormányzat a tanintézetet be akarja olvasztani a Puskás Tivadar 

szakközépiskolába. A diákok többnyire Kós Károly idézeteket tartalmazó táblákat emeltek 

magasba, illetve feltűnt egy Antal Árpádtól származó idézet is, amit a sepsiszentgyörgyi 

polgármester korábban a Székely Mikó Kollégium államosítása kapcsán mondott: „Aki 

iskoláinkat támadja, azt üzeni, hogy nem akar az erdélyi magyarságnak jövőt ebben az 

országban!”. 

 

Kolozsvári táblaper: hivatalosan is áthúzta a statisztikai hivatal a városháza 
érveit 
2017. január 31. – maszol.ro, Krónika 

Megkapta a Kolozs megyei törvényszék a statisztikai hivatal átiratát, amelyben közlik: a 

népszámláson kívül nem létezik hivatalos adat arról, hogy a lakosság hány százaléka vallja 

magát valamely etnika kisebbséghez tartozónak egy adott városban, régióban - tájékoztatott 

Szőcs Izabella jogtanácsos, aki kedden a felpereseket képviselte a többnyelvű 

helységnévtáblák ügyében. Ezzel gyakorlatilag cáfolta a statisztikai hivatal a kolozsvári 

városháza korábbi érvét - mutatott rá. 

 

Szülőföldön magyarul: jelentősen nőtt a támogatás összege 
2017. január 31. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Keddtől már benyújthatók a Szülőföldön magyarul pályázatok, jó hír, hogy nőtt az oktatási-

nevelési támogatás összege - tájékoztat közleményében Ady-Kovács-Ferenczi Noémi 

programkoordinátor. A pályázatokat a 2016/2017-es tanévre március 17-ig lehet beadni. Míg 

idén az oktatási-nevelési támogatás összege 22 400 forintnak megfelelő összeg (körülbelül 

322 lej), azaz 5 200 forinttal (85 lejjel) több, addig a hallgatói támogatás összege nem 

változott. Tavaly az oktatási-nevelési támogatás összege 237 lej, a hallgatói támogatásé 40 lej 

volt. A magyar kormány a támogatást 2013-ban csökkentette le 22 400 forintról 17 200 

forintra. 

 

Nem maradt közömbös az Igazi Csíki Sör ügyében a megyei tanács 
2017. január 31. – szekelyhon.ro 

Elvi határozatot hozott Hargita Megye Tanácsa arról, hogy kiáll az Igazi Csíki Sör mellett – 

számol be a megyei önkormányzat sajtóirodája. A január 30-ai rendkívüli tanácsülésre 

meghívták az említett sört előállító vállalkozás, valamint a felperes Heineken képviselőit is, 

ám csak az előbbiek voltak jelen. Mint ismeretes, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős 

ítéletében helyt adott a Heineken Románia Rt. keresetének, és megtiltotta a Lixid Projekt 
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http://www.maszol.ro/index.php/hatter/76006-fuvoszenekari-kiserettel-tuntettek-sepsiszentgyorgyon-az-iskolaosszevonas-ellen
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/76006-fuvoszenekari-kiserettel-tuntettek-sepsiszentgyorgyon-az-iskolaosszevonas-ellen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76003-kolozsvari-tablaper-hivatalosan-is-athuzta-a-statisztikai-hivatal-a-varoshaza-erveit
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76003-kolozsvari-tablaper-hivatalosan-is-athuzta-a-statisztikai-hivatal-a-varoshaza-erveit
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75989-szul-foldon-magyarul-jelent-sen-n-tt-a-tamogatas-osszege
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nem-maradt-kozombos-az-igazi-csiki-sor-ugyeben-a-megyei-tanacs
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Kft.-nek az Igazi Csíki Sör márkanév használatát, illetve az ezen a néven futó termék további 

gyártását és forgalmazását. 

 

Lemondott a nemrég kinevezett román anyanyelvű igazgató Koronkán 
2017. január 31. – szekelyhon.ro 

Egymást váltják az igazgatók a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskolában. Itt 

többségében magyar anyanyelvű gyerekek tanulnak, de legutóbb mégis román nemzetiségű 

iskolavezetőt neveztek ki az intézmény élére, aki már le is mondott. Februárban találna 

megoldást a tanfelügyelőség az augusztusi újabb versenyvizsgáig. 

 

Egyre népszerűbb a tavaly szeptember óta működő szamosújvári magyar 
líceum 
2017. február 1. – Krónika 

Néhány hónap alatt érezhetően lelkes közösség kovácsolódott össze a Szamosújvári Magyar 

Tannyelvű Elméleti Líceumban, amely tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit 460 

szórványban élő magyar gyermek számára. Szintén örömteli hír, hogy a magyar állami 

támogatásból épült iskola vonzereje is fokozatosan növekszik – tájékoztatott Timsa Ildikó, a 

tanintézet igazgatója. Az iskola a város magyar diákjain kívül 27 szórványtelepülésről gyűjti 

össze a magyar gyermekeket, akik számára a Téka Alapítvány biztosít kollégiumi elhelyezést 

és programokat. 

 

Tiltakoznak a brassais szülők 
2017. február 1. – Krónika 

Az emberi, illetve a gyermeki jogok megsértésének tartja a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti 

Líceum biológia–kémia szakos kilencedik osztályának megszüntetését Lingner Lilla, a 8. A. 

osztály szülői bizottságának elnöke. Az édesanya a Főtér.ro portálnak elküldött 

közleményében rámutatott: felháborítónak tartja, hogy egyszerű tollvonással elintézik, hogy a 

gyermekek ne maradhassanak abban az iskolában, amely 8 éve második otthonuk. Lingner 

Lilla hangsúlyozta: kiállnak az iskolájukért, tiltakoznak a diszkrimináció ellen, nem engedik, 

hogy más döntsön arról, hogy hol tanuljanak tovább a gyermekeik. 

 

Újraindul az esti oktatás 
2017. február 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Többéves szünet után ismét beindítják Marosvásárhelyen a magyar nyelvű esti oktatást: a 

Római Katolikus Teológiai Gimnázium indít felnőttek számára 11. osztályt, ahova február 12-

éig, a félévközi vakáció végéig lehet beiratkozni. Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-

helyettes jó ötletnek tartja a kezdeményezést, meglátása szerint meg kell adni az 

oklevélszerzésre az esélyt azoknak a felnőtteknek, akik valamilyen okból nem érettségiztek le. 

Maros megyében csak Szovátán működik magyar nyelvű esti tagozat, a Marosvásárhelyi 

Református Kollégium évekkel ezelőtt lemondott erről a képzéstípusról. A megyeszékhelyen 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/lemondott-a-nemreg-kinevezett-roman-anyanyelvu-igazgato-koronkan
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több vegyes tannyelvű középiskola működtet esti osztályokat, de ezek kivétel nélkül román 

nyelvűek. 

 

A gútai közoktatási helyzetről a Pátria Rádióban 
2017. január 31. – Felvidék Ma 

„Nem hallgathatjuk el, és az idén derült ki, egyik fő oka a folyamat elindításának, hogy az 

egyházi iskolaközpont hatalmas támogatást kapott Magyarország kormányától – ezt tavaly 

még senki sem tudhatta, tette hozzá Horváth Árpád. Elmondta: 1 millió 800 ezer eurót kapott 

a Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont. A támogatásnak köszönhetően az egyházi 

iskola vezetőségének nem titkolt szándéka az osztálybővítés. „Ők építenek, szépítenek, ezért 

versenyképesnek kell maradnia a másik két iskolának, ami csak összevonással sikerülhet” – 

mondta Gúta polgármeste. Tehát ez az oka, amiért két iskolából egyet csinálnak. 

 

Összevont probléma Gútán 
2017. január 31. – Új Szó 

Kiss Beáta, az MKP oktatáspolitikai alelnöke leszögezte, hogy a felvidéki magyar közösségnek 

minden magyar iskolára szüksége van. „Szomorú vagyok, hogy olyan helyzet alakult ki a 

városban, ami miatt egyáltalán felmerült az iskolaösszevonás – mondta a szakpolitikus, aki 

maga is iskolaigazgató. – Gondolok itt a demográfiai adatokra, a családok szociális háttere és 

a származás okán kialakult különbségre a két iskola közt. Ugyanakkor félek attól, hogy a 

döntés rossz precedenst teremt.” Az Új Szó kérdésére, várható-e, hogy a párt szankcionálni 

fogja a városvezetést, illetve az összevonást megszavazó MKP-s képviselőket, Kiss Beáta 

megjegyezte: az MKP alulról építkező párt, nincs direktíva, ám tagjaitól elvárható lett volna, 

hogy a párt irányelveit követve, annak álláspontját képviseljék. „Az elnökség és az Országos 

Tanács is foglalkozni fog a kérdéssel” – tette hozzá. 

 

Ismét több magyar szavazat lesz a kisebbségi bizottságban? 
2017. január 31. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos kezdeményezésére összehívott 

munkaértekezleten nemzetiségi és etnikai csoportok bizottságának alapszabályáról 

tárgyaltak. Az ülés apropója, hogy a kormány emberi jogi, nemzetiségi és nemek közötti 

egyenlőségi tanácsának döntése alapján az egyes bizottsági elnököknek aktualizálniuk kell a 

bizottságok alapszabályát. „Az alapszabály aktualizációja megfelelő alkalmat ad arra, hogy 

visszaállítsuk a pár éve megszüntetett gyakorlatot és a nemzetiségek ismét arányosabban 

képviseltethessék magukat a bizottságban. A szlovák-magyar vegyesbizottság egyik ajánlása 

szintén érintette ezt a kérdést” – mondta Bukovszky. 
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http://felvidek.ma/2017/01/a-gutai-kozoktatasi-helyzetrol-a-patria-radioban/
http://ujszo.com/online/regio/2017/02/01/osszevont-problema-gutan
http://www.bumm.sk/belfold/2017/01/31/ismet-tobb-magyar-szavazat-lesz-a-kisebbsegi-bizottsagban
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Rekordszámú kilencedikes érdeklődött a kassai ipari iránt 
2017. január 31. – hirek.sk 

Nyílt napot tartottak a kassai Szakkay József Szakközépiskolában, közismert nevén az 

ipariban. Az utóbbi évek viszonylatában rekordnak számít az a 150 kilencedikes tanuló, aki 

most az iskola iránt érdeklődött. 

 

Már a felvidéki hadiárvák is kérhetik a kárpótlást 
2017. január 31. – Felvidék Ma 

A magyar állam a külhonba szakadt hadiözvegyekről és árvákról való gondoskodását is 

kötelességének érzi, s 2017. január 1-jével a jogosultak köre kiegészült azon nem magyar 

állampolgárokkal, akik rendelkeznek Magyar Igazolvánnyal. 

 

220 millió forintot kapott egy szlovákiai szervezet a Miniszterelnökségtől: 
Rejtélyes milliók Somorjára 
2017. február 1. – Új Szó 

Egy rejtélyes szlovákiai polgári társulás, a somorjai Libertate neve is felbukkant a 

Miniszterelnökség december második felében kötött támogatási szerződéseinek listáján. A 

társulás csaknem negyedmilliárd forintot kapott identitástudat erősítésre. Nem először fordul 

elő, hogy a magyar Miniszterelnökség rejtélyes hátterű polgári társulást támogat nagy 

összeggel. Tavaly januárban a Főnix PT kapott 200 millió forintot a magyar államtól, hasonló 

módon, mint a Libertate. A Főnix tevékenységéről azóta sem sikerült kideríteni semmit, 

holott a pénzt egy identitáserősítő rendezvénysorozatra kapták. A pénz feltételezhetően a 

Magyar Közösség Pártjának kampánybüdzséjében bukkant fel. 

 

Fejlesztik az Újvidéki Egyetemet, kampusszá alakítanak át egy kaszárnyát 
2017. január 31. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Egyetemi kampusszá alakíthatják át az újvidéki Archibald Reiss kaszárnyát – erről tárgyalt 

kedden Újvidéken Mladen Šarčević szerb oktatási miniszter, Dušan Nikolić, az Újvidéki 

Egyetem rektora, Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, Zoran Milošević tartományi 

felsőoktatási és tudományügyi titkár, valamint Miloš Vučević, Újvidék polgármestere. A 

találkozón egyebek mellett szó esett az új Tudományos-Technológiai Park építésének 

második fázisáról és az óvodai kapacitások növeléséről is a városban. 

 

A harmadik körben több a beadott pályázat, mint az előző kettőben összesen 
2017. január 31. – Pannon RTV 

Lezárult a Prosperitati Alapítvány által kiírt pályázatok beadási határideje a harmadik 

körben. Ma 14 óráig lehetett átadni a dokumentációt a területi irodákban. Három kisösszegű 

támogatást lehetett igényelni: gépvásárlásra mezőgazdasági termelőknek, alapeszközökre a 

mikro- és kisvállalkozásoknak, valamint többéves ültetvények telepítésére és fejlesztésére. 

Emellett nagyléptékű mezőgazdasági és általános gazdaságfejlesztési hitelkonstrukciós 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170131115553/Rekordszamu-kilencedikes-erdeklodott-a-kassai-ipari-irant.html
http://felvidek.ma/2017/01/mar-a-felvideki-hadiarvak-is-kerhetik-a-karpotlast/
http://pannonrtv.com/web2/?p=311582
http://pannonrtv.com/web2/?p=311543
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pályázatok kerültek kiírásra. A harmadik körben több pályázatot nyújtottak be, mint az első 

és a második körben összesen. Pályázni december 15-től január 31-ig lehetett, mégis sokan az 

utolsó napokra hagyták a jelentkezést, így hosszú sorok alakultak ki mindenütt a zárás előtt. 

 

Kiállítás nyílt Pancsován a Gulág-emlékév alkalmából 
2017. január 31. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Gulág-emlékév alkalmából hétfőn este a pancsovai Városi Könyvtárban megnyílt a 

Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 című kiállítás. A tárlatot Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete nyitotta meg. Magyarországon hosszú évtizedeken 

keresztül nem lehetett a táborokról, az elhurcoltak történetéről hallani, mondta Pintér Attila, 

belgrádi nagykövet. „A célunk az volt ezzel a kiállítással, hogy világszerte a közvélemény 

megismerhesse a magyar történelem egyik legtragikusabb, legborzasztóbb időszakát. Azt az 

időszakot, amikor ártatlan magyarokat hurcoltak el különböző táborokba. Hozzávetőleg 

hétszáz-nyolcszázezer főre tehető azon honfitársainknak a száma, akiket 1944 és 1956 között 

ilyen táborokba hurcoltak, és ezekben a táborokban tartottak. Hozzávetőleg 450-500 ezer 

honfitársunknak adatott meg az, hogy hazatérjen.” – tette hozzá. 

 

Több mint félezer vállalkozó 
2017. január 31. – Magyar Szó 

A fennmaradt okirat tanúsága szerint 1887-ben alakult meg az iparosokat és kézműveseket 

tömörítő Iparos Egyesület. A jelenleg működő és szintén az iparosokat, kisvállalkozókat 

tömörítő Topolya Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete az egykori szabadkai Körzeti 

Gazdasági Kamara és a helyi önkormányzat segítségével 2002-ben alakult meg. Tagságát a 

Topolya községbeli kis- és középvállalkozások képviselői teszik ki. Mintegy 200-an döntöttek 

úgy, hogy csatlakoznak az egyesülethez, nyilatkozta Vanyúr Gabriella aki 2010 óta látja el a 

titkári teendőket az egyesületben. 

 

A KMPSZ nyílt levele – ezért táncolt vissza az oktatási hivatal 
2017. január 31. – karpatalja.ma 

A megyei oktatási hivatal január 30-án visszavonta a magyar iskolák pedagógusainak 

ukránnyelv-tudás szerinti listázására felszólító levelét. Az indoklás szerint a visszakozás a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség válaszul írt nyílt levelének hatására történt. Nyílt 

levelében a KMPSZ többek között leszögezte: az államnyelvvel kapcsolatos törvénytervezetek 

önmaguk is értetlenséget és szomorúságot váltottak ki az őshonos magyar lakosság körében 

Kárpátalján, azt pedig, hogy a nemzetiségi iskolák pedagógusainak egyénenként, név szerint 

kell számot adniuk arról, milyen szinten ismerik és használják az ukrán nyelvet, a KMPSZ 

megalázónak tartja. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=311515
http://www.magyarszo.rs/hu/3281/vajdasag_topolya/159896/T%C3%B6bb-mint-f%C3%A9lezer-v%C3%A1llalkoz%C3%B3.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmpsz-nyilt-levele-ezert-tancolt-vissza-az-oktatasi-hivatal/
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Új Tisza híd és határátkelőhelyek a magyar-ukrán határszakaszon 
2017. január 31. - Kárpátalja 

Az idén a múlt évben elhatározott együttműködések elindítása, megvalósítása lesz az ukrán–

magyar gazdasági kapcsolatok középpontjában. Ezek részben a két ország 

agrárminisztereinek tavalyi, berlini tárgyalásain alapuló mezőgazdasági projektek, részben 

infrastruktúra-beruházások lennének – erről Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi 

nagykövete beszélt pénteken újságírók előtt. Mint a Világgazdaságnak az 

infrastruktúratervekről kifejtette: ezekhez szükség lesz egy 50 millió dolláros magyar 

kölcsönre, majd egy egyezményre a pénz pontos felhasználásáról. Terítéken van egy 

Beregszászra vezető, illetve egy Munkács és Beregszász közötti út építése, a meglévő határ 

menti infrastruktúrák megerősítése, az M3-as autópálya meghosszabbítása Ukrajnába.  

 

A volt ungvári polgármester Kárpátalja elfalazásával fenyegetett 
2017. január 31. – MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Kárpátalja megye elválik Ukrajnától, és falat emel a határára, ha a kijevi parlament elfogadja 

az ukrán nyelv kizárólagos használatáról szóló törvényt – vélte Szerhij Ratusnyak volt ungvári 

polgármester. „Ez (a hivatalos nyelvről szóló törvény elfogadása) konfrontációhoz és 

szembenálláshoz vezető út. Ha Kijev továbbra is ilyen törvényeket fogad el, nem marad 

számunkra más, mint az, hogy (Donald) Trump (amerikai elnök) stílusában krími, Donyec-

medencei, csernyivci, odesszai, lembergi falakat építsünk, és eltávolodjunk a kijevi gyűlöletes 

hatalomtól” – írta a volt polgármester a Facebook közösségi portálon. 

 

Kiosztották a felsőfokú tanulmányi támogatásokat 
2017. január 31. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap este ülésezett a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Tanácsa. Napirenden a felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló pályázatok elbírálása 

szerepelt, de az ülésen tárgyalták a községi nemzeti önkormányzatok közvetlen 

finanszírozásának kérdését is 

 

90 éve voltak a somfalvi lövések 
2017. január 31. - Volksgruppen 

90 évvel a tragikus somfalvi események után hétfőn koszorút helyeztek el a lelőtt hat éves 

kisfiú Josef Grössing sírjánál. A hivatalos emlékünnepségen a szónokok figyelmeztettek a 

gyűlölet és az intolerancia veszélyére és hangsúlyozták, hogy az akkori osztrák állam 

kudarcának tartják az erőszakos eseményeket, melyek végül Bécsben további 90 ember 

halálához vezettek. 

 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/ukrajnaba-is-atfuthat-az-m3-as-481896
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/31/volt-ungvari-polgarmester-karpatalja-elfalazasaval-fenyegetett
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174452338
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2823091/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 31. – Kossuth Rádió 

Két nagyból csináltak egy nagyobbat. De minek? Gútán egy magyar iskolával 

kevesebb lett 

A gútai önkormányzat 4 ellenszavazat mellett 12 igennel megszavazta a városban működő két 

magyar önkormányzati alapiskola összevonását. Ez azt jelenti, hogy megszűnik a II. Rákóczi 

Ferenc Magyar Alapiskola, amelynek diákjait, pedagógusait a város nagyobbik iskolája, a 

Corvin Mátyás Magyar Alapiskola veszi át. A döntés éles vitákat, tiltakozások sorozatát 

váltotta ki, a szülők elhamarkodottnak és indokolatlannak tartják az önkormányzat lépését.  

A Hargita Megyei Önkormányzat kiáll a bíróságilag megszüntetett igazi csíki 

sör, mint székely termék mellett 

A Hargita Megyei Önkormányzat kiáll a bíróságilag megszüntetett igazi csíki sör, mint székely 

termék mellett. A képviselők azt szeretnék elérni, hogy a multunacionális cégcsoport ne 

folytassa a pereskedést a kis manufaktúra ellen. Interjú Lénárd András 

cégtulajdonossal,  Hajdú Gábor ügyvéddel, Salamon Rozália egyetemi docenssel és a Hargita 

megyei önkormányzat elnökével, Borboly Csabával. 

Kelemen Hunor a RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának hétvégi 

marosvásárhelyi ülésén tartott politikai értékelőt 

Kelemen Hunor, a RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának hétvégi marosvásárhelyi 

ülésén tartott politikai értékelőt. A párt elnöke beszélt a román kormánykoalícióval kötött 

parlamenti együttműködési megállapodásról, és arról, hogy ezzel a lehetőséggel - reményük 

szerint - előrelépés történhet kisebbségi kérdésekben, például a nyelvi jogok és a 

szimbólumhasználat terén. Ezen a rendezvényen új ügyvezető elnököt választott az RMDSZ, 

Porcsalmi Bálint személyében, aki a január elején lemondott Kovács Pétert váltja a 

tisztségben.  

Kiosztotta az RMDSZ az Ezüstfenyő díjakat 

A Szövetségi Képviselők Tanácsának ülése előtt, az RMDSZ idén tizenötödik alkalommal 

osztotta ki az Ezüstfenyő  díjat. Harmincan részesültek kitüntetésben, köztük a 

sepsiszentgyörgyi Balázs Antal nyugalmazott tanító, székely faragómester.  

A Temerini Tájház udvarában megépült az Alkotóház 

A Temerini Tájház udvarában, részben a magyarországi testvértelepülések segítségével - 

megépült az Alkotóház. A padlásterében pedig a Prosperitati Alapítvány támogatásával a 

hétvégén három vendégszobát adtak át. Elsőként Ádám Istvánt, a Tájház gondnokát, a 

Temerini Amatőr Képzőművészeti Tábor elnökét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-31_18:30:00&ch=mr1
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A mezőségi Buzában lépett fel a Zurboló táncegyüttes 

Kultúrát vinni oda, ahová senki más! Minden farsangban isten háta mögötti falvakban lép fel 

és ad közösségi élményt a kolozsvári Zurboló táncegyüttes. Szombaton a mezőségi Buzában 

jártak.  

 


