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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kelemen Hunor: a kormány tévedett, ez nem egy járható út 
2017. február 1. – maszol.ro 

Az RMDSZ álláspontja szerint a kormány tévedett, amikor sürgősségi rendelettel módosította 

a büntető törvénykönyvet, ez nem egy járható út – nyilatkozta szerdán a Maszolnak Kelemen 

Hunor. „Nem értem, miért kellett a büntető törvénykönyvet és a büntető perrendtartást az éj 

leple alatt, sürgősségi rendelettel módosítani. Abból mindig csak baj származott, ha ehhez a 

két jogszabályhoz bármelyik kormány a parlament kikerülésével nyúlt hozzá” – fejtette ki a 

szövetségi elnök. A sürgősségi rendelet tartalmi részét a szövetségi elnök egyelőre nem 

kívánta kommentálni. Közlése szerint az RMDSZ jogász-politikusai a nap folyamán 

összevetik a korábbi alkotmánybírósági határozatokat a rendeletben foglaltakkal. 

„Megnézzük, hogy a sürgősségi rendelet mennyiben felel meg az alkotmánybíróság 

elvárásának" – magyarázta. 

 

Támogatás a Vajdaságban megjelenő nemzeti közösségi lapoknak 
2017. február 1. – Pannon RTV 

64,8 millió dinárral támogatják a Vajdaságban megjelenő nemzeti közösségi lapokat. 

Miroslav Štatkić tartományi tájékoztatási titkár szerdán írta alá az erre vonatkozó 

szerződéseket tíz kiadóházzal, amelyek 22 újságot jelentetnek meg nemzeti közösségi 

nyelveken. Pénzeszközökhöz jut a Magyar Szó, a Hét nap, a Hlas ljudu, a Libertatea, a Ruske 

slovo, a Bunjevačke novine, a Hrvatska riječ, Ridne slovo és a Makedonska videlina. Ezekkel a 

támogatásokkal biztosítják az említett lapok folyamatos megjelenését. 

 

A kárpátaljai magyar pedagógusok ukrán nyelvtudását vizsgálta volna az állam 
2017. február 1. – MTI, Kárpátalja 

A megyei oktatási főhivatal körlevélben szólította fel a magyarok által is lakott járások 

tanügyi hivatalait és a megye magyar iskoláinak igazgatóhelyetteseit, hogy készítsenek 

listákat a tanintézetekben oktató pedagógusokról ukrán nyelvtudásuk szintjének 

feltüntetésével. Az intézkedés Kárpátalja-szerte nagy felháborodást váltott ki a magyarság 

körében. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a körlevél 

kapcsán az MTI-nek elmondta: „Pedagógusszövetségünk több ízben hangsúlyozta, 

haladéktalanul szükség volna a nemzetiségi iskolákban tanuló diákok oktatásának és 

ismereteik értékelésének reformjára ukrán nyelvből és irodalomból. Ehhez azonban 

módszertani, s nem politikai megközelítést kellene alkalmazni az ukrán nyelv és irodalom 

oktatásához a nemzeti kisebbségek nyelvén tanító iskolákban.” 
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Nem ért egyet az RMDSZ a Btk.-módosítás módjával 
2017. február 1. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Nem ért egyet az RMDSZ a kormány ama döntésével, hogy sürgősségi rendelettel módosítja a 

büntetőtörvénykönyvet (Btk.) és a büntetőeljárást. Ennek ellenére nem rúgja fel a balliberális 

koalícióval fennálló parlamenti megállapodását. Szerdai közleményében a szövetség közölte: 

kitart korábbi álláspontja mellett, miszerint a büntető törvénykönyvet a parlamentnek kell 

módosítania megfelelő vita után. „Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány kapkodva, „lefekvés 

előtt" döntött ebben a kérdésben, mint ahogyan azzal sem értettünk egyet, hogy tavaly 

májusban az akkori technokrata kormány szintén sürgősségi kormányrendelettel módosította 

a Btk-t. Akkor többek között az ügyészt a bíró felé helyezte, megalapozva ezzel az ügyészi 

állam kialakulását. Emiatt 2016-ban senki sem tüntetett" – olvasható az RMDSZ 

közleményében. 

 

Antal Árpád: a kormány döntésével nem lehet közösséget vállalni 
2017. február 1. – maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyiek is tüntetni fognak szerdán a kormány ellen. A város polgármestere, 

Antal Árpád a Maszolnak elmondta: Grindeanu-kabinet kedd esti döntésével nem lehet 

közösséget vállalni. „Ez az ország folyamatosan az egyik végletből a másikba esik, hiszen 20 

évig mindenki azt csinált amit akart, senki nem kértek számon, aztán pár év alatt az 

igazságszolgáltatás mindenkit elővett, sok embert megalapozatlanul hurcoltak meg. Most 

viszont ismét a másik végletbe próbálják átbillenteni az országot” – jelentette ki Antal Árpád, 

aki szerint Románia egy negatív spirálba került, ahol folyamatos bosszúállás történik: hol az 

igazságszolgáltatás próbál bosszút állni a politikusokon, hol a politikusok az 

igazságszolgáltatáson. A sepsiszentgyörgyi polgármester szerint valamilyen középutat kellene 

találni, mert eddig folyamatosan rosszul korrigáltak. 

 

Nem adják fel: ideiglenesen nevet válthat az Igazi Csíki Sör 
2017. február 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

A termelést és az értékesítést egyaránt leállították az egyebek mellett Igazi Csíki Sört gyártó 

csíkszentsimoni üzemben – közölte kedd esti Facebook-bejegyzésében a cég. „A 2017. január 

27-én hozott román bírósági ítélet értelmében, a Heineken kérésére azonnali hatállyal be kell 

szüntetnünk az értékesítését, reklámozást, forgalmazását és kínálását minden olyan 

termékünknek, amely tartalmazza a Csíki Sör, vagy a Csíki elnevezést. Ez a termékeink 

körülbelül 90 százalékát érinti (Igazi Csíki, Csíki Barna, Igazi Csíki Mézes). Ugyanakkor 

megtiltja ezeknek a termékeknek raktározását is” – mutattak rá, hozzátéve, hogy bár a tiltás 

Magyarország területére nem vonatkozik, ellehetetleníti az exportot is. 
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Per tárgya Pásztor Sándor tanácselnöksége 
2017. február 1. – Krónika 

Kezdetét vette szerdán az a per, melyet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Bihar megyei 

szervezete indított a megyei önkormányzat vezetése ellen, megkérdőjelezve az elöljárók 

megválasztásának törvényességét. A liberálisok azon két tanácsi határozat érvénytelenítését 

kérik, melyben az RMDSZ-es Pásztor Sándort tanácselnöknek, míg a szociáldemokrata párti 

(PSD) Ioan Mangot és az ALDE-s Traian Bodeát alelnöknek választották, adta hírül a 

Bihoreanul hetilap online kiadása. A felperes szerint a tavaly június 28-ai tanácsülésen nem 

tartották be a közigazgatási törvény előírásait, melyek szerint az elnököt és alelnököket titkos 

szavazással kell választani: a PSD, ALDE és az RMDSZ tanácsosai az asztalnál, 

szavazócédulájukat felmutatva voksoltak, hogy elkerüljék az átszavazás gyanúját. 

 

Antal Árpád: a rossz törvény miatt halad lassan a visszaszolgáltatás 
2017. február 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Túlbonyolított a visszaszolgáltatási procedúra, ezért halad olyan nehézkesen a folyamat – 

nyilatkozta szerdán a Krónikának Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester arra reagálva, 

hogy egy nappal korábban Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus kemény bírálatot 

fogalmazott meg a visszaigénylési kérések lassú feldolgozása miatt. Antal Árpád ugyanakkor 

szerdán arra mutatott rá, hogy az előírások szerint az iktatószám sorrendjében kell a 

kéréseket megoldani, így hiába van rengeteg egyértelmű, viszonylag egyszerűen rendezhető 

vagy éppen visszautasítható kérés, amíg a korábban benyújtott kérésekre nem találnak 

valamilyen megoldást, azokhoz nem nyúlhatnak. 

 

Újfent megbüntették a magyargyűlölő Banciut 
2017. február 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 5 ezer lejre bírságolta meg szerdán az 

egyik bukaresti hírtelevízió műsorvezetőjét, aki tavaly októberben a magyarokról tett sértő 

kijelentéseket. Radu Banciu, a B1 hírtelevízió műsorvezetője tavaly októberben a 

magyarországi kvótanépszavazás kapcsán arról értekezett, hogy a magyar is migránsnép, 

amelynek nincs mit keresnie Európában. Az újságíró egyebek mellett kijelentette, Erdély 

remekül nézne ki magyarok nélkül, és az erdélyi magyaroknak Magyarországra kellene 

költözniük, illetve hogy Európában egyetlen nemzet sem szereti a magyart. A tanács 

hivatalból indított eljárást a műsorvezető ellen, de Márton Árpád, az RMDSZ parlamenti 

képviselője és az Active Watch emberi jogi egyesület is feljelentést tett. 

 

Illyés Gergő a btk-módosításról: a PSD nem akarta megvárni Johannis 
népszavazását 
2017. február 1. – transindex.ro 

A btk. és az büntetőtörvény mielőbbi elfogadása a kormánypártok céljait szolgálta, 

Johannisnak viszont a folyamat lassítása állt volna érdekében - mondta el megkeresésünkre 

Illyés Gergely politikai elemző. Mint kifejtette, a PSD felmérte, hogy a parlamenti vita 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/per-targya-pasztor-sandor-tanacselnoksege
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/antal-arpad-a-rossz-torveny-miatt-halad-lassan-a-visszaszolgaltatas
http://www.kronika.ro/belfold/ujfent-megbuntettek-a-magyargyulolo-banciut
http://itthon.transindex.ro/?hir=45781
http://itthon.transindex.ro/?hir=45781
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egyrészt elhúzódhat, másrészt a parlamenti döntés után az államfőhöz kerülne kihirdetésre a 

módosított jogszabály, aki az Alkotmánybíróság (AB) elé vihetné, és egyszer vissza is 

küldhetné a parlamentbe. Tehát mindenképpen lassíthatná a folyamatot.  

 

Új RMDSZ-es megyei tanács alelnök és megyei tanácsos lépett tisztségbe Brassó 
megyében 
2017. február 1. – maszol.ro 

Tóásó Imeldát (RMDSZ) választották kedd este a Brassó Megyei Tanács alelnökévé. A 

tisztségre a szociáldemokrata Radu Teodor Mitric is pályázott. Az Agerpres hírügynökség 

szerint a keddi szavazáson a 35 mandátumot szerzett tanácsosból 34-en vettek részt; Tóásó 

Imelda 20, Mitric 14 szavazatot kapott. A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői 

bejelentették, hogy óvást nyújtanak be az eredmény ellen, mert szerintük a titkos voksolás 

során a megyei tanácsosok úgy hagyták el a szavazófülkét, hogy látható volt a szavazólapjuk. 

A testület ülésén ugyanakkor hat új tanácsos mandátumát igazolták, köztük a Szakál 

Andrásét is, aki a parlamenti képviselői mandátumot nyert Ambrus Izabellát helyettesíti a 

testületben. 

 

Megszüntetett osztály: a kolozsvári Brassai líceum tanárai ismét kipakolnak 
2017. február 1. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Újabb közleményben fejezte ki tiltakozásukat a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum 

tanári közössége amiatt, hogy a Kolozs megyei tanfelügyelőség úgy döntött január 25-én: nem 

indulhat jövő tanévben kilencedik elméleti osztály az iskolában. A tanfelügyelőség döntése 

Onisifor Ghibu Elméleti Líceumot is érinti, amely szintén közleményben tiltakozott. 

 

Mindenben a magyar közösség szolgálatára 
2017. február 1. – Nyugati Jelen 

Bognár Leventével, az RMDSZ aradi szervezetének az elnökével, Arad megyei jogú város 

alpolgármesterével az elmúlt évi tevékenységet értékelik, az idei terveket, elképzeléseket 

veszik számba. 

 

Legyen pálinka, hogy még jobban essen a léleknek 
2017. február 1. – szekelyhon.ro 

Mérhető gazdasági hasznot ugyan nem hozna, de érzelmi szempontból fontosnak tartják a 

pálinka megnevezés szabad használatát az udvarhelyszéki párlatkészítők. Az Erdélyi Pálinka 

Lovagrend kezdeményezéséhez – amelyben a pálinka megnevezés kiterjesztését kérik 

Magyarország kormányától – csatlakozott Hargita és Kovászna megye önkormányzata is. 

 

Újraindult a marosvásárhelyi táblagyártás 
2017. február 2. – Krónika 

Megelégelték a marosvásárhelyi városházának a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében tett 

folyamatos ígérgetéseit a nyelvi jogokért küzdő civilek, akik néhány napja újraindították a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76070-uj-rmdsz-es-megyei-tanacs-alelnok-es-megyei-tanacsos-lepett-tisztsegbe-brasso-megyeben
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76044-megszuntetett-osztaly-a-kolozsvari-brassai-liceum-tanarai-ismet-kipakolnak
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/mindenben_a_magyar_kozosseg_szolgalatara.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/legyen-palinka-hogy-meg-jobban-essen-a-leleknek
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kétnyelvű táblák gyártását. Ezeket az interneten és személyesen is meg lehet rendelni, 

Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd szerint pedig egy jogerős bírósági ítélet alapján a 

tábláknak a magánházakra való kihelyezése abszolút törvényes. 

 

Egyetemet akar a polgári párt 
2017. február 2. – Krónika 

Bár még hosszú a folyamat, lényeges lépés történt az Erdélyi Székely Művészeti Egyetem 

(ESZME) létrehozásában – jelentette ki a Magyar Polgári Párt (MPP) tegnapi 

sajtótájékoztatóján Ütő Gusztáv képzőművész. A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) 

reklámgrafika tanszékének adjunktusa, a sepsiszentgyörgyi Magyarság Megmaradásáért 

Mozgalom tagja elmondta, a projekt ötletgazdájaként arról tájékoztatta a városvezetés, hogy a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat átveszi a Kovászna megyei önkormányzattól a felsőoktatási 

intézménynek kiszemelt műemlék épületet, a jelenlegi tüdőkórházat, majd elkezdődhet az 

ingatlan felújítása. 

 

Csáky: kiemelt helyen foglalkozunk a csallóközi vízkészlet védelmével 
2017. február 1. – hirek.sk 

Megbízatása félidejében az Európai Parlament Petíciós Bizottsága alelnökeként további két és 

fél évre bizalmat szavaztak Csáky Pálnak a PETI tagjai. A bizottság elé kerülő petíciókról, 

illetve a közeljövőre vonatkozó EP-képviselői prioritásairól kérdezte a Magyar Közösség 

Pártja európai parlamenti képviselőjét a hirek.sk. Csáky elmondta, hogy a közeljövőben 

foglalkozni szeretne a Beneš-dekrétumok ügyével, az állampolgársági témával és a szlovákiai 

környezetvédelmi problémákkal. 

 

Aláírásgyűjtésbe kezdtek a gútaiak az iskolaösszevonás miatt 
2017. február 1. – bumm.sk 

Petíciót írnak azon gútaiak, akik elégedetlenek az önkormányzat hétfőn meghozott 

döntésével, aminek értelmében összevonják a két városi magyar iskolát. Az ellenzők úgy vélik, 

elhamarkodott döntés volt, amiben nem kérték ki a véleményüket. Egy nap alatt több mint 

háromszáz aláírás gyűjt össze a petíciós íveken. 

 

Bukovszky László a Közép-európai Tanulmányok Karának dékánjával találkozott 
2017. február 1. – bumm.sk 

Bukovszky László a Nyitrai Konstatin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Karának dékánjával találkozott. A lezajlott találkozón megvitatták a nemzeti kisebbségeket 

érintő oktatási programok finanszírozásának lehetőségeit. A megbeszélésen Peter Krajňák, az 

oktatásügyi minisztérium államtitkára is részt vett. 
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Ulm polgármesterét fogadta Pásztor István 
2017. február 1. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Pásztor István a németországi Baden-Württemberg tartománybeli Ulm polgármesterével 

tárgyalt. A felek elégedettséggel nyugtázták Vajdaság és a német fél, továbbá Újvidék és Ulm 

városának kiemelkedő együttműködését. Pásztor István elmondta, a már meglévő városközi 

beruházások és együttműködések mellett, további közös projektumok megvalósítása várható, 

főleg annak fényében, hogy Újvidék 2019-ben Európa Ifjúsági, míg 2021-ben Kulturális 

fővárosa lesz. Pásztor megköszönte továbbá a német város polgármesterének, amiért 

felajánlotta támogatását a topolyai Tolerancia tábor megszervezéséhez. Ulm polgármestere a 

találkozó után kiemelte, a két régió eddigi együttműködése egyebek között a Duna-stratégia 

kapcsán domborodott ki, de további együttműködési lehetőségeket is rejt, amelyeket ki kell 

használni. 

   

Alakul a temerini Alkotóház 
2017. február 1. – Pannon RTV 

A temerini TAKT újabb pályázati eszközökből befejezte az Alkotóház emeleti részét. Ez a 

Prosperitati Alapítvány és a temerini önkormányzat támogatásával vált lehetővé. Télen is 

használható lesz a temerini Alkotóház nagyobb rendezvények szervezésére is. Van hol 

elszállásolni a vendégeket, az alkotókat, művészeket pedig az épület nagy részében fűtött 

termek várják. A Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor 1,8 millió dinárt nyert a 

Prosperitati Alapítvány pályázatán, amelyet az emeleten kialakított vendégszobák és előtér 

beltéri munkálatainak befejezésére, a fűtés megoldására fordítottak. 

  

Az 1849-es események zentai áldozataira emlékeztek a Tisza-parti városban 
2017. február 1. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az 1849. február eleji zentai események áldozatai előtti tisztelgés jegyében tartottak 

megemlékezést ma délelőtt a zentai Felsővárosi köztemetőben, az 1848–49-es magyar 

forradalom és szabadságharc emléksírhelyénél. Az 1848–49-es magyar forradalom és 

szabadságharc emléksírhelyénél Szabó Lívia történelemtanár idézte fel a zentai történéseket, 

amelyek során véres és elkeseredett harc után a gyengén felfegyverzett magyar nemzetőrség 

visszavonulásra kényszerült a szerb csapatok elől. A Zentán rekedtekre borzalmas események 

vártak. 

  

Kulturális fejlesztések Zentán 
2017. február 1. – Pannon RTV 

Új kamarateremmel gazdagodik Zenta, jelentették be az önkormányzat, valamint a Thurzó 

Lajos Művelődési–Oktatási Központ és a Zentai Magyar Kamaraszínház illetékesei mai 

sajtótájékoztatójukon. A termet, amely a Művelődési Ház kiállítási termében kap majd helyet, 

a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával alakítják ki. A 

munkálatokat várhatóan március folyamán kezdik meg, és a tervek szerint akár már június 

végére elkészülhet az új kamaraterem, amely számos lehetőséget nyithat majd meg a község 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/web2/?p=311809
http://pannonrtv.com/web2/?p=311794
http://pannonrtv.com/web2/?p=311785
http://pannonrtv.com/web2/?p=311750


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. február 2. 
7 

kulturális életében. A Tisza-parti településen emellett egyéb jelentős kulturális fejlesztéseket 

is terveznek. 

  

Városnapot ünnepel Újvidék 
2017. február 1. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Két gyár, két titulus nem elég, folytatjuk városunk építését – üzente többek között Miloš 

Vučević polgármester a Szerb Nemzeti Színházban szerda este megtartott városnapi 

ünnepségen. A rendezvényt február 1-je, Újvidék városnapja alkalmából szervezik meg 

minden évben a színház nagytermében. A polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett 

arra, hogy a város legutóbbi születésnapja óta eltelt időszakban Újvidék győzedelmeskedett 

ugyan, de nem véletlenül: Az Európa Kulturális Fővárosa 2021 és az Európa Ifjúsági Fővárosa 

2019 címek nem véletlenül illették meg az újvidékieket, hatalmas munka, remény és hit áll 

mögöttük. Akárcsak a parkok, sugárutak, gyárak és hidak megépítése mögött – tette hozzá. 

Az ünnepségen átadták a város Februári Díját, amit idén Ivana Španović atlétának ítélték 

oda. 

 

„Magyarország tegye államnyelvvé az ukrán nyelvet” 
2017. február 1. - Kárpátinfo 

Január 31-én a Fekete Bizottság (Чорний Комітет) szélsőjobboldali mozgalom aktivistái az 

ukrán fővárosban Kijevben a Magyar Nagykövetség épülete előtt tüntettek. Akciójuk során azt 

követelték, hogy Magyarország módosítsa Ukrajna javára hasznos jogszabályait. A tüntetők 

kifogásolták, hogy Magyarország aktív "magyarítást" végez Kárpátalján, valamint kiakadtak 

Szijjártó Péter külügyminiszter azon nyilatkozatain, hogy az "agresszor" Oroszország ellen 

meg kell szüntetni az európai uniós szankciókat. Szerintük a magyar külügyminiszter 

többször "ukránofób" megjegyzéseket tett. Valószínűleg a tüntetőket az borította ki, hogy a 

múlt héten Szijjártó Péter a Kommerszant nevű orosz lapban kifogásolta az új ukrán 

nyelvtörvény tervezetét, mely jelentősen szűkítené a kisebbségi nyelvhasználatot Ukrajnában. 

Szijjártó figyelmeztette az ukrán kollégáját, ha a tervezetet elfogadják, akkor az EU elé fogják 

vinni az ügyet.  

 

Nemzetközi kapcsolatépítésen dolgozik a KMKSZ Ifjúsági Szervezete 
2017. február 1. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyar fiatalok egyik legismertebb ifjúsági szervezete, a KMKSZ ISZ, nemcsak 

színvonalas rendezvényeivel és megmozdulásaival szerez egyre szélesebb körben elismerést, 

számos fontos nemzetközi képzéshez is kapcsolódott az elmúlt év során. A budapesti Robert 

Schuman Intézet (RSI) az Európai Néppárt családjának egyetlen, nem brüsszeli 

intézményeként 1991 óta szervez nemzetközi politikai továbbképzéseket, kurzusokat az 

Európai Néppárt közép- és kelet-európai testvérpártjainak. Egyik legösszetettebb képzésük a 

Young leaders méltán elismert 3 részes képzéssorozatára a 2016-os évben 19 országból 

érkeztek ajánlások, és az RSI történetében először kárpátaljai szervezet is meghívást kapott. 
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Kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák megyei tantárgyi vetélkedője 
2017. február 1. – Kárpátalja 

Január folyamán került megrendezésre Ungváron a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák 

megyei tantárgyi vetélkedője magyar nyelvből és irodalomból. A Kárpátaljai Pedagógus-

továbbképző Intézetben összesen 82 tanuló versenyzett a 8–11. osztályosok köréből 12 

oktatási tankerület iskoláiból. A megyei versenyen azok a tanulók vehettek részt, akik az 

elődöntők folyamán a járási és városi vetélkedők győztesei lettek. 

 

Kétéves időszakra terveznek Moravske Toplice Községben 
2017. február 1. – Muravidéki Magyar Rádió 

A 2017-es és 2018-as év költségvetés tervezetét fogadta el tegnapi ülésén Moravske Toplice 

Község Tanácsa. Az idén mintegy 8 millió euróból kívánnak gazdálkodni, a jövő évi 

költésgvetést közel 9 millió euróra tervezik. A községi tanács pozitívan véleményezte Jožefa 

Herman kinevezését a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói tisztségére. 

 

A tanulmányi támogatások összege nem nyilvános 
2017. február 1. - Népújság 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa hétfői 

ülésén döntött az egyetemisták tanulmányi támogatására megjelent felhívás nyerteseiről: 

mind a tíz pályázó támogatásban részesül, a havi összegről – a többi nemzetiségi 

önkormányzattal ellentétben – nem akarják tájékoztatni a nyilvánosságot. 

 

Rendszeresen, magas minőséggel 
2017. február 1. - Népújság 

A ljubljanai magyar kulturális központ, a Balassi Intézet egy éve nyitotta meg kapuit. A város 

egyik nevezetessége, a Sárkányos híd tövében, a Ljubljanica partján kitűnő helyen várja a 

látogatókat, s úgy tűnik, megtalálta a helyét a főváros kultúrkínálatában. Molnár-Gábor 

Bíborkával, az intézet igazgatójával beszélgettünk az első év tapasztalatairól és a jövő 

terveiről. 
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. február 2. – Kossuth Rádió 

 

Mégsem kell Kárpátalján a magyar iskolák igazgatóinak listát készíteniük 

tanáraik ukrán nyelvtudásáról 

A kárpátaljai megyei oktatási hivatal – a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség határozott 

tiltakozása után – visszavonta azt a levelet, melyben felszólítják a magyar iskolák igazgatóit, 

hogy készítsenek listákat a tanintézetekben oktató pedagógusok ukrán nyelvtudásáról. 

Interjú Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökével. 

 

Már a felvidéki hadiárvák és özvegyek is kaphatnak kárpótlást 

A magyar országgyűlés 2015-ben módosította a hadiözvegyek és hadiárvák támogatásáról 

szóló törvényt, ám ebben a hadigondozotti ellátást magyar állampolgársághoz kötötték. A 

jogosultak köre 2017. január elsejétől kibővült. Már a felvidéki hadiárvák és özvegyek is 

kérhetik a kárpótlást, azok, akik Magyar Igazolvánnyal rendelkeznek.  

 

Prefektusok sikerek Székelyföldön 

Magyarellenes pereikről számoltak be a napokban a magyar többségű megyék prefektusai 

Székelyföldön. A kormánybiztosok beszámolóikban hangsúlyozzák: nem magyarellenesek, 

csak a törvényt tartják tiszteletben. 

 

Nagy az elvándorlás Torontáltordán 

A Közép-Bánát egyik legszegényebb településén, Torontáltordán nagy az elvándorlás. A falu 

elöljárója, Dobai János még reménykedik, hogy talán egyszer megfordul minden, akik 

külföldön kerestek boldogulást, egyszer visszatérnek. Vele beszélgetett a Határok nélkül 

riportere. 

 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-01_18:30:00&ch=mr1
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Beszélgetés az Ezüstfenyő díjas Kovács Imrével, az Arad megyei Németpereg 

polgármesterével 

A következő megszólaló is a település első embere, méghozzá Ezüstfenyő díjjal kitüntetett. 

Az Arad megyei Németpereg polgármestere, Kovács Imre, már második mandátumát tölti. A 

magyarság a legnagyobb számú etnikum a faluban, ahol összesen hét nemzetiség él. Az 

elöljáró azt tartja egyik legfőbb eredménynek, hogy ebben a sokszínűségben sikerül 

kiegyensúlyozottan irányítani a közigazgatást, a súrlódások és érdekellentétek szítása helyet a 

közös cél, a község fejlesztése vezérli a választott döntéshozókat.  

 

Romániában a megyei tanfelügyelőségek az elmúlt napokban véglegesítették a 

következő tanév beiskolázási terveit 

Romániában a megyei tanfelügyelőségek az elmúlt napokban véglegesítették a következő 

tanév beiskolázási terveit. Amint a szórványvidékeken általában, Temes megyében is – főleg 

vidéken – az alacsony diáklétszám a magyar oktatási hálózat megmaradását leginkább 

veszélyeztető tényező.  A következő tanévben Temesváron és Végváron is beruházásokat 

terveznek – mondja el a többi között Halász Ferenc, megyei főtanfelügyelő-helyettes. 

 

Első alkalommal látogattak a Tasnád környéki kis magyar közösségek 

gyermekeihez a Vasárnapi Iskolai Mozgalom pedagógusai 

Első alkalommal látogattak a Tasnád környéki kis magyar közösségek gyermekeihez a 

Vasárnapi Iskolai Mozgalom pedagógusai. A biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola most szolgálatba induló önkénteseit Farrné 

Kovács Mónika igazgatónő vezette Tasnádszántóra, Pelekeszibe, Érkörösre, Szilágypérbe és 

Tasnádszarvadra. Olyan érmelléki falvakat választottak szórványmentő munkájuk újabb 

állomásainak, ahol veszélyben van, vagy nincs is magyar oktatás. 

 

 


