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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Liviu Dragnea: a kormány nem vonja vissza a rendeletet 
2017. február 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Minden, a kormány tevékenységének aláaknázására irányuló kísérlet a romániai jogrend 

destabilizálására tett próbálkozás, „többé-kevésbé törvényes eszközökkel" – jelentette ki 

csütörtökön Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Dragnea bejelentette, 

hogy a balliberális koalíció fő erejét adó alakulat országos végrehajtó bizottsága csütörtöki 

ülésén további bizalmáról biztosította a Sorin Grindeanu vezette kabinetet. A képviselőház 

elnöki tisztségét is betöltő politikus kifejtette, a PSD tisztességes úton nyerte meg a 

választásokat, a kormány pedig legitim módon gyakorolja hatalmát. 

 

Idén is meghirdeti Kárpát-medencei utazási pályázatát a Rákóczi Szövetség  
2017. február 3. - MTI 

Idén is meghirdeti március 15-i diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség magyarországi 

középiskolások számára, azzal a céllal, hogy a diákok a Kárpát-medence valamely határon túli 

településére utazzanak és ottani magyar társaikkal közösen ünnepeljenek. Az MTI-hez 

eljuttatott közlemény szerint a program célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon 

ki az utazások alkalmával a magyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok, illetve 

iskolák között. 

 

Most a btk-módosítás a fontos téma az RMDSZ számára, nem a PSD-vel kötött 
protokollum  
2017. február 2. – transindex.ro 

Az RMDSZ mai együttes parlamenti frakcióülése arról döntött, hogy kezdeményezik egy 

protokollum elfogadását, amelyben a parlamenti pártok vállalják, hogy soha többé nem 

módosítják sürgősségi eljárással a btk-t. A részletekről Korodi Attilát, a szövetség 

képviselőházi frakcióvezetőjét kérdezte a Transindex. 

 

Az RMDSZ saját törvénytervezeteket nyújt be a Btk. módosítására 
2017. február 2. – maszol.ro 

Nem csak formai, hanem tartalmi szempontból is kifogásolja az RMDSZ a büntető 

törvénykönyvet módosító sürgősségi rendeletet. A két frakció csütörtöki együttes ülésén az a 

döntés született, hogy a szövetség honatyái két tervezetet is parlament elé terjesztenek, 

amelyekkel összhangba hoznák a jogszabályt a korábbi alkotmánybírósági határozatokkal. 

Erről Cseke Attila szenátusi frakcióvezető tájékoztatta Maszolt csütörtök este. Közlése szerint 

arról is döntöttek az együttes ülésen, hogy egy paktumot javasolnak a parlamenti pártoknak. 
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Ennek lényege, hogy a bárki is van kormányon ebben a parlamenti ciklusban, nem módosítja 

sürgősségi rendelettel a büntetőjogot. 

 

Az MPP képviselői is elítélik a sürgősségi kormányrendeletet  
2017. február 2. – transindex.ro, Bihari Napló 

A Magyar Polgári Párt parlamenti képviselői elítélik, hogy olyan fontos kérdésben, mint a 

Büntető Törvénykönyv módosítása, az éj leple alatt sürgősségi kormányrendelettel döntött a 

kormány - közölte csütörtökön az MPP. "Elfogadhatatlan, hogy a kabinet a parlamentáris 

demokráciát mellőzve hozta meg ezt a döntést. Jelen sürgősségi kormányrendelet annál 

inkább aggályos, mert az csupán néhány alkotmánybírósági döntést emel be az új Btk-ba, 

illetve egyéni érdekeket szolgáló módosításokat is eszközöl. Meglátásunk szerint a Büntető 

Törvénykönyv módosítását parlamenti vitát követően kell elfogadni, oly módon, hogy az, az 

Alkotmánybíróság minden ez idáig meghozott döntésével és a Velencei Bizottság ajánlásaival 

összhangba legyen. A Magyar Polgári Párt a parlamenti vita alkalmával élni fog a módosító 

javaslatok előterjesztésének lehetőségével" - áll a közleményben.  

 

Sógor Csaba a Btk. módosításáról: évtizedes visszalépést jelent 
2017. február 2. – maszol.ro 

Az európai parlamenti képviselők szerint a jogállamiságot sértik a Btk. módosítására 

vonatkozó határozatok Romániában. Sógor Csaba szerint ezek a módosítások évtizedes 

visszalépést jelentenek, a kormánypártok szándéka pedig egyértelmű: megmenteni az eljárás 

alatt álló politikai/gazdasági elitet az igazságszolgáltatás karmai közül - olvasható a képviselő 

közleményében. 

 

Szilágyi Zsolt az RMDSZ-ről: cinkos, aki néma 
2017. február 2. – Krónika, transindex.ro 

Az RMDSZ nem „a korrupciót és a zsákmányrendszert visszahozni akaró kormány 

támogatására” kapott felhatalmazást az erdélyi magyaroktól a decemberi parlamenti 

választásokon – jelentette ki Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke 

csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján. Szilágyi aggasztónak találta, hogy az RMDSZ a 

büntető törvénykönyvet módosító sürgősségi kormányrendelet kedd esti elfogadása után sem 

vizsgálta felül a Grindeanu-kormány parlamenti támogatásáról kötött megállapodást. 

„Vétkesek közt cinkos, aki néma” – idézte a verset a politikus. 

 

Pálinkaügy: „megnyugtató” megoldást keres a magyar kormány 
2017. február 2. – Krónika, MTI 

A pálinka névhasználat kiterjesztéséről a kormány dönt, és mindenki számára megnyugtató 

megoldást keres az Erdélyi Pálinka Lovagrend által felvetett kérésre, miszerint az Erdélyben 

főzött pálinkákra is terjedjen ki az európai uniós eredetvédettség – közölte a szaktárca az MTI 

megkeresésére csütörtökön. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) tájékoztatása felidézi: az 

erdélyi pálinkakészítők azt kérték az FM-től, hogy a pálinka megnevezést a történelmi Erdély, 

Bánság és a Partium mind a tizenhat megyéjében használhassák a minőséget szavatoló 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=45788
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/76115-sogor-csaba-a-btk-modositasarol-evtizedes-visszalepest-jelent
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-zsolt-az-rmdsz-rol-cinkos-aki-nema
http://www.kronika.ro/gazdasag/palinkaugy-bmegnyugtator-megoldast-keres-a-magyar-kormany


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. február 3. 
3 

pálinkafőzők. A tárca közölte: mivel a pálinka név eredetvédettséget élvez, csak Magyarország 

és négy osztrák tartomány használhatja. A minisztérium az Erdélyi Pálinka Lovagrend, 

valamint a magyar Pálinka Nemzeti Tanács képviselőivel többször egyeztetett a kérdésben. A 

Földművelésügyi Minisztérium által kidolgozott lehetséges megoldásokról a kormány dönt 

majd. 

 

Idén is lesz székely bál Budapesten 
2017. február 2. – Krónika, MTI 

Idén is megrendezi a Budapesti Székely Bált a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a 

rendezvénynek a Várkert Bazár ad otthont szombaton. A negyedik alkalommal megtartott 

esemény célja erősíteni az összetartozás érzését, szilárdítani a magyar–magyar összefogást, 

fejleszteni a Székelyföld és az anyaország kapcsolatát, és segíteni a rászoruló nemzettársakat 

– írta az MTI. A szervezők tájékoztatása szerint a korábbi évekhez hasonlóan a bál teljes 

bevételét jótékonysági céllal öt határon túli magyar közösségnek ajánlják fel: az oklándi 

unitárius közösségnek, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás árváinak, a Mária Rádió 

Erdély Egyesületnek, a beregszászi református gyülekezet fenntartásában álló Pulzus 

Rádiónak, valamint a Hargita megyei Atyha római katolikus templomának. 

 

Johannis kisebbségekre vonatkozó állításait bírálta Sógor Csaba az EP-ben  
2017. február 2. – transindex.ro, maszol.ro 

A Romániában élő nemzeti kisebbségek helyzetéről maguk a kisebbségek mondjanak ítéletet, 

ne a román állam első embere, aki megválasztása előtt többször leszögezte, hogy német 

származásúnak, de román érzelműnek vallja magát – mondta Sógor Csaba az Európai 

Parlamentben, a testület február elsejei mini-plenáris ülésén. Az RMDSZ EP-képviselője 

felszólalásában elmondta: Klaus Johannis államfő nemrég az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlése előtt azt állította, hogy Romániában modellértékű a nemzeti kisebbségek 

védelme, hiszen kisebbségi németként államfővé választották. Sógor hosszan sorolta a román 

államfő állítása kapcsán az ellenérveket, azokat a jogsértéseket, amelyeket a romániai magyar 

közösség az idők folyamán elszenvedett.  

 

Drámaian csökken a háromszéki diákok száma, Szatmáron is szűnnek meg 
magyar osztályok 
2017. február 2. – maszol.ro 

Háromszéken a diákok számának csökkenése miatt három tanintézettel kevesebb nyitja meg 

kapuit a következő tanévben. Szatmár megyében is szűnnek meg magyar osztályok. 

 

Marosvásárhelyen több nyelven tiltakoztak a Btk. módosítása ellen 
2017. február 2. – maszol.ro 

Marosvásárhelyen több mint ezren tüntettek szerda este a Btk. Módosítása ellen. A tiltakozás 

több nyelvű volt. A tiltakozók délután öt órától gyülekeztek a prefektúra előtt. Míg öt óra 
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környékén negyvenen-ötvenen gyűltek össze, később háromszázra duzzadt a számuk, estére 

pedig ezernél is többen voltak. 

 

Az erdélyi magyar családok nagy része magyar osztályba íratja gyerekeit 
2017. február 2. – szekelyhon.ro 

A legtöbb erdélyi magyar családban nem kérdés, hogy milyen tannyelvű osztályba íratják 

gyerekeiket, főleg vegyes házasságban merül fel problémaként az oktatás nyelve, és 

legtöbbször a román tagozat felé billen a mérleg. Szakembereket kérdeztek meg arról, hogy 

miért jelent előnyt anyanyelven tanulni, és mi áll a román tannyelvű osztályokba íratás 

hátterében. 

 

Szinte a nulláról tervezik újra Sóskutat 
2016. február 2. – szekelyhon.ro 

A Sóskútra vonatkozó elképzelésekről már egy évvel ezelőtt beszélt Rafai Emil, 

Székelykeresztúr polgármestere, amikor a látványterv is el volt készülve. Tavaly év végén 

azonban a város jelentős összeget nyert a magyar kormánytól a régi strand melletti, 48 

lakrészes épület felújítására, ezért most újragondolják a wellness- és gyógyfürdő 

működtetését. Mint kiderült, a Bethlen Gábor Alaptól kapott 315 millió forintból alakíthatja 

át Székelykeresztúr önkormányzata a régi épületet diákszállóvá, amely így a Határtalanul 

program részeként is működhet. 

 

„Népszerű” a hivatali visszaélés 
2017. február 3. – Krónika 

Az elmúlt években több romániai magyar elöljárót is megvádolt az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) hivatali visszaéléssel, ítélet egyikük esetében sem született még. Az 

ügyészek szerint Borboly Csaba, Markó Attila, Ráduly Róbert, Szőke Domokos, Mezei János, 

Kiss Sándor és Tamási Zsolt is bűncselekményt követett el. 

 

2022-től összevonják a megyei és a helyhatósági választásokat 
2017. február 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk, Új Szó 

A parlament jóváhagyta az alkotmánynak azt a módosítását, amely lehetővé teszi, hogy 2022-

től az országban egyszerre tartsák meg a megyei és a helyhatósági választásokat. Jelenleg 

mind a megyei, mind a helyi önkormányzatok vezetőit és képviselőit négyéves megbízatási 

időszakra választják, az egyes voksolások között azonban egyéves időbeli eltérés van. A most 

elfogadott módosítás egy alkalomra szólóan, egy évvel meghosszabbítja a soron következő - 

azaz idén ősszel esedékes - megyei választások eredményei alapján összeálló megyei 

önkormányzati testületek megbízatási időszakát. Ezzel azonos évre esnek majd a későbbi 

megyei és helyhatósági választások. 
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Focus: Zuhan az SNS támogatottsága 
2017. február 2. – bumm.sk, Új Szó 

Nem tudna kormányt alakítani a jelenlegi koalíció – derül ki a Focus ügynökség aktuális 

felméréséből. A Smer, az SNS és a Híd együttesen csak 73 mandátumot szereznének a 150 

tagú parlamentben. A választásokat szokás szerint a Smer nyerné 27,9%-kal, ami 46 

mandátumot jelentene Ficóéknak. A decemberi eredményhez képest a Smer 4,6 százalékot 

javított. Az SNS ehhez képest zuhanórepülésben van: Andrej Danko pártja csak 10,1%-ot 

kapna, ami 3,6%-kos romlást jelent. A Hídra a megkérdezettek 6,4%-a adná voksát. Az SNS 

így 17, Bugár Béla pártja pedig 10 mandátumot szerezne. Az MKP-ra a megkérdezettek 3,4%-

a szavazna. 

 

Kampányra is elég lett volna a Főnix-pénz 
2017. február 3. – Új Szó 

Rendezvények, melyekre senki sem emlékszik, óriásplakátok, melyeket nem sokan láthattak 

és mágnesek, melyekből sok szlovákiai magyar háztartás hűtőjére juthatott volna, de nincs 

nyomuk. Így költötte el a Főnix PT a magyar kormánytól kapott több mint 600 ezer eurót. A 

Főnix Polgári Társulás rejtélyes támogatásáról tavaly nyáron számolt be az Új Szó. A 

titokzatos szervezet 2016. január 4-én kétoldalas szakmai programmal pályázott a magyar 

Miniszterelnökséghez támogatásért, és egyéni elbírálás alapján január 12-én már alá is írták a 

200 millió forintról, azaz kb. 645 ezer euróról szóló támogatási szerződést. A társulás ebből a 

pénzből állítólag „a közösségi tudatot és az anyanyelvi oktatást erősítő kulturális 

rendezvénysorozatot” szervezett, 25 szlovákiai városban. A Főnix PT támogatása négy 

szlovákiai céghez került, melyek közül egy azóta megszűnt, egy nevet változtatott, egy pedig 

tulajdonost és székhelyet. A Főnix PT egyetlen ismert képviselője, Pósa Lajos által jegyzett 

szakmai beszámolóból sem tud meg az ember sokkal többet arról, pontosan mit végzett el 

ennyi pénzért a szervezet, annak dacára, hogy több mint 600 ezer euróból akár egy politikai 

párt választási kampányát is le lehet bonyolítani. 

 

Magyarul is lehet majd versenyezni az Ismerjük meg egymást című vetélkedőn 
2017. február 2. – Pannon RTV 

Egy év szünet után a tartományi oktatási és művelődési titkárság ismét megszervezi a Koliko 

se poznajemo, vagyis Ismerjük meg egymást című vetélkedőt a vajdasági középiskolások 

számára. Az iskolák február 10-éig jelentkezhetnek a titkárságnál, ha részt vennének a 

vetélkedőn. Idén szimultán fordítást biztosítanak a kisebbségi nyelveken tanuló diákoknak és 

a felkészítő füzetet is lefordítják. 

  

Egymilliárd euró vajdasági közút- és vasútfejlesztésre 
2017. február 2. – Magyar Szó 

A vajdasági közúti és vasúti közlekedési projektumok megvalósításának további üteméről 

tárgyalt tegnap Újvidéken Igor Mirović tartományi kormányfő és Zorana Mihajlović, a 
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köztársasági kormány alelnöke, építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter. Azokról 

a projektumokról volt szó, melyek kapcsán korábban megállapodott a köztársasági és a 

tartományi kormány. Megállapították, hogy felgyorsult a fontosabb infrastrukturális 

projektumok végrehajtása, ezek közé tartozik az újvidéki Žeželj-híd helyén épülő új híd, az 

autópálya szabadkai Y-elágazása, a Fruška gora-i korridor és a székvárosi Szentendrei 

sugárút. 

 

Kirabolták a Tisza TV szerkesztőségét 
2017. február 2. – karpatalja.ma 

Vitalij Mescserjakov, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió-és Rádiótársaság vezetője 

elmondta, hogy a stúdióból csak a régi, szovjet felszerelést vitte el a tolvaj. A hatóságoknak 

szinte azonnal sikerült kézre keríteni a 32 éves tettest. A férfi büntetett előéletű, többször is 

meggyűlt a baja a törvénnyel lopások miatt – írja a mukachevo.net. Az ügyben büntetőeljárás 

indult. Az ellopott felszerelést visszaszolgáltatták a tévécsatorna szerkesztőségének. 

 

Idén is képzést szervez a KMVSZ 
2017. február 2. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének tavalyi évben első alkalommal szervezett 

képzéssorozata folytatódik. 2017. február 3-án (pénteken) 15 órai kezdettel a turizmussal 

foglalkozó tagok számára tartanak előadást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Jász-Nagykun-Szolnok megye termében. 2017. február 4-én (szombaton) 9 órai kezdettel 

azokat a tagokat várják szeretettel, akik a 2016-os évben még nem pályáztak, vagy nem volt 

sikeres a pályázatuk. A pályázati előkészítés blokk keretein belül, abban nyújtanak segítséget, 

hogyan pályázzanak sikeresen.  

 

Elindult az aláírásgyűjtés a beregszászi kórházért 
2017. február 2. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Beregszász közösségének képviselői aláírásgyűjtést indítanak a város kórházának érdekében 

támogatva, hogy Beregszász legyen a kórházi kerület központja. Az aláírásgyűjtés február 2-

án reggeltől kezdődött meg. Az aláírásgyűjtés oka az, hogy az ukrán egészségügyi reform 

alapján nagyobb központokkal úgynevezett egészségügyi körzeteket hoznának létre. Az 

egészségügyi körzettervezet szerint a beregszászi és a nagyszőlősi járások egyetlen 

kórházkörzetet alkotnának Nagyszőlős központtal. A következménye ennek az lenne, hogy 

Beregszászban (így a járásban is) csak az orvosi rendelő és néhány egyéb részleg működne 

tovább, a kórházi osztályok többsége és a fekvőbeteg-ellátás Nagyszőlősre kerülne át. 

 

Munkaalapú tanulás – kárpátaljai képviselet a nemzetközi konferencián 
2017. február 2. – karpatalja.ma 

A cselekvő, munkaalapú tanulás volt a központi témája annak a Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara által szervezett konferenciának, melyre január 30 – február 1. között került sor a 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kiraboltak-a-tisza-tv-szerkesztoseget/
http://www.karpatalja.ma/agora/iden-is-kepzest-szervez-a-kmvsz/
http://karpataljalap.net/?q=2017/02/02/elindult-az-alairasgyujtes-beregszaszi-korhazert
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/munkaalapu-tanulas-karpataljai-kepviselet-a-nemzetkozi-konferencian/
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magyar fővárosban. A konferencián tizennégy, a Duna-menti régióban elhelyezkedő ország 

vett részt. Ukrajnát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési 

Intézetének küldöttsége képviselte Soós Katalin igazgatónő és Sponták Szabina tanár 

személyében. 

 

A HRT igazgatójával tárgyalt parlamenti képviselőnk 
2017. február 2. – Huncro.hr 

Múlt hét pénteken a horvát száborban Blago Markotával, a HRT megbízott igazgatójával és 

Božidar Domagoj Burićtyal, a HRT programfelelősével tárgyalt Jankovics Róbert, a 

horvátországi magyarság parlamenti képviselője. Jankovics Róbert lapunknak elmondta, a 

tartalmas, több mint kétórás megbeszélésen több témát is érintettek. Szavai szerint a 

legfontosabb közülük az volt, hogy a Horvát Kormány és a HRT között 2012-ben megkötött 

szerződés májusban lejár, ezért fontosnak tartják, hogy a kisebbségi képviselők, mint a 

kormánykoalíció tagjai, részt vegyenek az új szerződést előkészítő tárgyalásokon. 

 

Ülésezett a pedagógusfórum elnöksége 
2017. február 2. – Huncro.hr 

Múlt héten tartotta idei első ülését a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának 

elnöksége, ahol az elmúlt időszakban kifejtett tevékenységet értékelték, és fölvázolták az idei 

év programjait is. Leszögezték, hogy továbbra is a legnagyobb feladatuk a minőségi magyar 

oktatás támogatása, a magyar iskolaválasztás ösztönzése, valamint az, hogy a kopácsi 

tangazdaság épületét mielőbb rendeltetésének megfelelő állapotba hozzák. 

 

Elbírálták a beérkezett ösztöndíjpályázatokat 
2017. február 2. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács Előértékelő Bizottsága január 25-én bírálta el a 

horvátországi felsőoktatási intézményekben tanuló magyar diákok pályázatait. A kiírt 

határidőig 14 érvényes pályázat érkezett. 
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http://www.kepesujsag.com/hrt-igazgatojaval-targyalt-parlamenti-kepviselonk/
http://www.kepesujsag.com/ulesezett-pedagogusforum-elnoksege/
http://www.kepesujsag.com/elbiraltak-beerkezett-osztondijpalyazatokat/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. február 2. – Kossuth Rádió 

 

Az éj leple alatt módosított törvényt a román kormány. Sógor Csaba reagálása 

Klaus Johannis kisebbségekre vonatkozó állításait bírálta Sógor Csaba tegnap az Európai 

Parlamentben. Az RMDSZ EP képviselője felszólalásában a román államfő az Európa Tanács 

Parlamenti közgyűlésén tett  kijelentésére reagált, miszerint modellértékű Romániában a 

nemzeti kisebbségek védelme. Európai Parlament mai plenáris ülése a román demokráciáról 

és igazságszolgáltatásról vitáztak. A vitában felszólalt Sógor Csaba is.  

 

Reagálások a romániai tüntetésekre – így látja a politológus, Barna Gergő 

Brüsszel után Kolozsvár, ahol tegnap este jóval többen tüntettek a büntetőtörvénykönyv 

módosítása ellen, mint egy nappal korábban. Egyes becslések szerint az országos 

háromszázezer tüntetőből harminc ezer Kolozsváron vonult utcára. Az esti és éjszakai 

tüntetések egyértelműen az éjszaka leple alatt meghozott sürgősségi rendelet ellen 

irányulnak, de hogy pontosan mit akarnak az utcára vonulók, és milyen lehetséges 

forgatókönyvek vannak a folytatásra, arról Barna Gergő politológust kérdezte a Határok 

nélkül riportere. 

 

Így reagált Szilágyi Zsolt EMNP-elnök 

Az Erdélyi Magyar Néppárt csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott Nagyváradon. A párt 

elnöke, Szilágyi Zsolt elmondta: tiltakoznak a kormány intézkedései ellen és szolidaritásukat 

fejezik ki az utcára vonult emberekkel. Szilágyi Zsoltot annak a véleményének adott hangot, 

hogy az RMDSZ-nek azonnal fel kellene mondania a parlamenti egyezségét a 

kormánypártokkal. 

 

Interjú Biró Zsolttal, a Magyar Polgári Párt elnökével 

Biró Zsolt a Határok nélkül riporterének arra a kérdésére, hogy indokolt lenne-e 

felülvizsgálni és felmondani a román kormánykoalícióval kötött együttműködési 

megállapodást, azt felelte: ma korai lenne erről beszélni, hiszen az együttműködés kizárólag a 

kisebbségi ügyek gyakorlatba ültetésére és erdélyi magyar közösséget érintő infrastrukturális 

fejlesztésekre vonatkozik. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-02_18:30:00&ch=mr1
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A Szlovák Állami Pedagógiai Intézet javasolja a történelem óraszám 

növekedését az alapiskolák minden évfolyamában 

A Szlovák Állami Pedagógiai Intézet ma úgy döntött, hogy javasolja a történelem óraszám 

növekedését az alapiskolák minden évfolyamában. Kivéve a kilencedikben. A javaslatot a 

tantárgy bizottság dolgozta ki, azzal a céllal, hogy a heti plusz egy történelem órán több idő 

jusson a tananyag átadására. Mit jelent ez a felvidéki magyar iskolák esetében? A Határok 

nélkül riportere a Magyar történelemtanárok társulásának elnökét, Simon Attila történészt 

kérdezte. 

 

Múltidézés Zentán – a véres zentai gyertyaszentelőre emlékeztek 

Az 1849. február 2-i véres zentai gyertyaszentelő áldozataira emlékeztek a Tisza parti 

városban. Az eseményről a Határok nélkül tudósítója számol be. 

 

 

 


