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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ismét a korábbi összeggel hirdetik meg a külhoni magyarság oktatási-nevelési 
támogatását 
2017. február 6. – Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, Vajdaság Ma, 

Pannon RTV, Felvidék Ma, OrientPress, Bihari Napló, Hírek.sk, szekelyhon.ro, maszol.ro, 

Krónika, Bumm.sk, Vajdasági RTV 

Ismét a korábbi, 22 400 forintos fejenkénti támogatási összeggel hirdeti meg a 

nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatását – 

jelentette be Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: a 

Szülőföldön magyarul pályázat célja a magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása, és 

összege újra 22 400 forintnak felel meg az adott ország valutájában, egy költségvetési 

módosító indítványnak köszönhetően. Potápi Árpád János emlékeztetett arra, hogy a 

támogatás összege a költségvetési zárolások miatt az elmúlt két évben 17 200 forint volt 

fejenként. Közlése szerint 2016-ban mintegy 240 ezer pályázat érkezett be 4,1 milliárd forint 

értékben. Jelezte: mintegy 1600 csángó magyar gyermek is részt vesz a programban.  

 

MKP: Az állam nem teljesíti kötelességét, nem közli a kisebbségek nyelvén a 
törvényeket 
2017. február 6. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

2016-ban lépett életbe a jogalkotásról és a törvénytárról szóló jogszabály, amely alapján csak 

államnyelven jelennek meg a törvénytárban az elfogadott jogi normák, holott Szlovákia 

nemzetközi kötelezettségvállalásai alapján a kisebbségi nyelveken is hozzáférhetővé kellene 

tenni a törvényeket. A Magyar Közösség Pártja szakpolitikusai erre a hiányosságra hívták fel a 

figyelmet, s az ügyben az igazságügyminiszterhez fordulnak jogorvoslatért. A 2015 

novemberében jóváhagyott és 2016 januárjától hatályos törvény megalkotásakor nem vették 

figyelembe az országnak a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvényben, valamint 

nemzetközi vállalásaiban is meghatározott kötelezettségét, miszerint a legfontosabb 

törvényeket – az alaptörvényt, az alkotmánymódosításokat és a kisebbségek jogait rögzítő 

jogszabályokat – a kisebbségek nyelvén is meg kell jelentetni. Ez a rendelkezés kimaradt a 

törvényből, s ez komoly hiányosság – állapította meg a Magyar Közösség Pártja 

önkormányzati és közigazgatási alelnöke, Kőrösi Ildikó, aki szerint „megengedhetetlen, hogy 

ezek az általános jogszabályok ne legyenek elérhetők szabályozott fordításban a kisebbségek 

nyelvén is, holott a nyelvi karta és a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény is kimondja, 

hogy az állam köteles magyar, ukrán és ruszin nyelven is közzé tenni azokat“. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ismet-a-korabbi-osszeggel-hirdetik-meg-a-kulhoni-magyarsag-oktatasi-nevelesi-tamogatasat
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ismet-a-korabbi-osszeggel-hirdetik-meg-a-kulhoni-magyarsag-oktatasi-nevelesi-tamogatasat
http://www.hirek.sk/belfold/20170206132809/MKP-Az-allam-nem-teljesiti-kotelesseget-nem-kozli-a-kisebbsegek-nyelven-a-torvenyeket.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170206132809/MKP-Az-allam-nem-teljesiti-kotelesseget-nem-kozli-a-kisebbsegek-nyelven-a-torvenyeket.html
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Győzelmet aratott az igazság 
2017. február 6. - MTI 

Az európai polgári kezdeményezések sorában győzelmet aratott a Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) és a Románia Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

kezdeményezése. A benyújtott "Minority Safepack" intézkedési csomagjavaslattal az európai 

nemzeti kisebbségek védelmét célozták meg, az őshonos regionális és nemzeti kisebbségek és 

nyelvek védelmét szolgáló sokrétű jogalkotási, intézkedési kezdeményezéssel. Az Európai 

Bizottság ezt mint hatáskörébe nem tartozó kezdeményezést utasította el. A luxemburgi 

bíróság pénteken helyt adott a FUEN-RMDSZ vezette szervező bizottság fellebbezésének, 

mely egyrészt kifogásolta, hogy a Bizottság indoklás nélkül utasította el valamennyi 

kérdésben a polgári kezdeményezést, anélkül, hogy vizsgálta volna mely kérdések tartoznak a 

hatáskörébe. 

 

Vincze: pozitív fordulat az uniós törvényszék döntése 
2017. február 6. – Krónika 

Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke pozitív 

fordulatként értékelte az Európai Unió törvényszékének pénteki döntését, amellyel 

megsemmisítette az Európai Bizottságnak (EB) a kisebbségvédelem ügyében benyújtott, az 

európai sokszínűség megőrzését célzó Minority SafePack című polgári kezdeményezést 

elutasító határozatát. „Ez a lehető legpozitívabb döntés. Mindeddig őszintén realista voltam 

az esélyeinket illetően, hiszen eddig minden polgári kezdeményezés fellebbezését 

elutasították, a mienk viszont nyert. Várjuk az indoklást és az ügyvédeink értelmezését. A 

regisztráció elutasítása az EB részéről jogtalan volt, ezt most az európai törvényszék mondja 

ki” – mutatott rá. Hozzátette, vélhetően az EB-nek újra meg kell vizsgálni, a beadványt és új 

döntést kell hozni a a regisztrációról, figyelembe véve a törvényszék ítéletét. „De 

természetesen az ítéletet meg lehet fellebbezni, és akkor halasztóvá válik a mostani ítélet” – 

mutatott rá. 

 

Brassai iskola ügye: hétfőn iktatták a kompromisszumos beadványt 
2017. február 6. – maszol.ro, Krónika 

Hétfőn jutatták el a Kolozs megyei tanfelügyelőségre és iktatták a Brassai Sámuel Elméleti 

Líceum beadványát, amelyben azt kérik, a szakosztály helyett inkább az elméleti kilencedik 

osztályt tarthassák meg jövő tanévtől - nyilatkozta a Maszolnak az iskola igazgatója, Kósa 

Mária. A tanfelügyelőség vezetőtanácsa január 25-én úgy döntött, a 2017-2018-as tanévtől a 

drámai gyermeklétszámcsökkenés miatt a Brassai és az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum 

elveszti egy-egy kilencedik osztályát. 
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http://www.kronika.ro/belfold/vincze-pozitiv-fordulat-az-unios-torvenyszek-dontese
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/76276-brassai-iskola-ugye-hetf-n-iktattak-a-kompromisszumos-beadvanyt
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Jogerős: reklámzászlónak minősül a partiumi lobogó 
2017. február 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, hirado.hu 

Reklámzászlónak tekintette a nagyváradi bíróság jogerős ítéletében a Tőkés László európai 

parlamenti képviselő irodája erkélyére kitűzött Partium-zászlót – közölte hétfőn Tőkés László 

sajtóirodája. Az ítélőszék honlapján hjétfőn megjelent döntés értelmében a nagyváradi 

bíróság elutasította az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének fellebbezését, és 

jóváhagyta az önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség szabálysértési jegyzőkönyvét, 

amelyben a zászló „megsemmisítésére” szólították fel Tőkés Lászlót, mivel a lobogó kitűzése 

szerintük kereskedelmi tevékenységnek minősül, reklámhordozó lévén kifüggesztése 

engedélyköteles, ennek hiányában pedig törvénytelen. Ha a politikus nem tesz eleget a 

felszólításnak, súlyos pénzbüntetésre számíthat. 

 

Az RMDSZ csak feltételekkel szavazza meg a költségvetést 
2017. február 6. – maszol.ro 

Az RMDSZ-frakciók a költségvetésről szóló általános parlamenti vitát követően hoznak 

döntést arról, hogy támogatják-e a tervezetet, miután lezajlik a benyújtott módosító 

javaslatokról szóló szavazás is - nyilatkozta hétfőn Erdei-Dolóczki István képviselő. „Attól 

függően hozunk döntést, hogy miként alakul a vita a módosításokról, illetve elfogadják-e az 

RMDSZ kiegészítő javaslatait” –  jelentette ki a Szatmár megyei politikus a költségvetési 

törvény vitáján. Megállapította, hogy a költségvetés „csaknem minden fejezetében” 

növekedést irányoz elő. 

 

Szimpátiatüntetést tartottak a Csíki Sör mellett Csíkszeredában 
2017. február 6. – szekelyhon.ro 

Mintegy háromszázan gyűltek össze hétfő este az Igazi Csíki Sörért szervezett szolidaritási 

akción a csíkszeredai Szabadság téren. A megmozdulás főszervezője, Boros Árpád 

Facebookon: a „Székelynek székely terméket! Szolidaritás a Csíki Sör mellett” elnevezésű 

eseményen hívta össze az érdeklődőket, a helyszínen pedig kihangsúlyozta, célja elsősorban a 

munkahelyek megmentése, emellett pedig a környékbeli gazdasági fejlődés fellendítése. 

 

Kelemen javasolni fogja, hogy az RMDSZ csak a bizalmatlansági indítvány 
vitáján vegyen részt, a szavazáson ne  
2017. február 6. – transindex.ro, Erdély Ma 

Azt fogja javasolni Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a szövetség törvényhozóinak, hogy 

vegyenek részt a Sorin Grindeanu vezette kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány 

parlamenti vitáján, de a szavazáson ne. Kelemen az Agerpres hírügynökségnek úgy 

nyilatkozott, hivatalos döntés kedden lesz, de személyes véleményét megosztja. Úgy vélte, 

jelen pillanatban egyformán nehéz megszavazni a bizalmatlansági indítványt, és ellene 

szavazni is. A döntést a parlamenti csoportok hozzák meg.  
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Az RMDSZ mérlegre teszi a kormánypártokkal kötött parlamenti 
megállapodását 
2017. február 6. – maszol.ro 

Az RMDSZ kedden dönt az ellenzéki bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos álláspontjáról, 

és mérlegeli az kormánypártokkal kötött parlamenti együttműködés jövőjét – jelentette ki a 

Maszolnak hétfő este Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök. Kelemen Hunor azt javasolja: az 

RMDSZ vegyen részt az indítvány vitáján, de ne szavazzon. 

 

Kelemen: nem kizárt, hogy a jövőben felbontják a parlamenti együttműködési 
megállapodást  
2017. február 7. – transindex.ro 

Jelen pillanatban nem lenne bölcs döntés az RMDSZ részéről felbontania a PSD-vel és az 

ALDE-vel kötött parlamenti együttműködési megállapodást, de nem kizárt, hogy erre sor 

kerül a jövőben - nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

Kelemen rámutatott, alig kezdődött el a parlamenti ülésszak, nem telt el elegendő idő ahhoz, 

hogy el lehessen dönteni, működik-e ez a megállapodás vagy sem.  

 

Újratervezés? Punktum 
2017. február 7. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Két friss példa arra, miért tűnik felületesnek, álságosnak az 

RMDSZ lépten-nyomon hangoztatott újratervezése, megújulása. 1.) A szövetség továbbra is 

süketnek tetteti magát, amikor felerősödik az utca hangja. Nem először bizonyosodik be, hogy 

hiába a kolozsvári Főtérről messze szálló, egyre csak erősödő jajkiáltás: a Majális utcai 

székház nyílászárói kiválóan szigetelnek.[…] 2.) az RMDSZ vezetősége továbbra sem hajlandó 

különbséget tenni a pártkatonái ellen indított korrupciós ügyek között. Mindegy, milyen 

súlyosak a vádak (fesztiválbelépőkben vagy félmillió eurókban mérhetők), nem számít, hány 

hónapot vagy évet, felfüggesztettet vagy letöltendőt kap: mindenki ártatlan, mindenki mellett 

kiállunk, mindenkivel vagyunk, hiszen kivétel nélkül mindenkit azért hurcolnak meg, mert a 

magyarságot szolgálta”. 

 

Fórum Intézet: Megdolgozunk a pénzünkért! 
2017. február 6. – bumm.sk 

A Bethlen Gábor Alap (BGA) 2016-os támogatásai kapcsán arról írt a bumm.sk, hogy az egyik 

nemzeti jelentőségű intézmény, a Fórum Intézet 110 millió forint támogatást kapott. Mint 

kiderült, ennél jóval kevesebb összegből gazdálkodnak a Fórumban. Az intézet igazgatójával, 

Simon Attilával beszélgetett a portál a támogatásokról és hasznosulásukról.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/76294-az-rmdsz-merlegre-teszi-a-kormanypartokkal-kotott-parlamenti-megallapodasat
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Nők a gazdaságban - Konferencia Kassán 
2017. február 6. – hirek.sk 

A nők gazdasági szerepvállalásának szükségességéről tartottak konferenciát Kassán. A 

tanácskozás válaszokat keresett arra, hogy mit tehetnek a régió gazdasági fejlesztése 

érdekében a nők és lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére. Horváth Viktória, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelt külgazdasági kezdeményezésekért felelős 

nagykövete hangsúlyozta: azt az adottságot szeretnék jól kezelni, hogy nagyon kis régióban 

sok ország található. A Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérintézményeként működő 

Magyar Nemzeti Kereskedőház a határon túl létesített 21 irodával – ebből a Felvidéken héttel 

– intenzív kapcsolatot tart, hogy a magyar-magyar vállalkozásokat erősítsék. 

 

Petíció az iskola összevonása ellen 
2017. február 7. – Új Szó 

Több mint 1500 gútai polgár írta alá azt a petíciót, amelyet a két városi fenntartású magyar 

alapiskola összevonása elleni tiltakozásként indítottak múlt szerdán. Az aláírásgyűjtéssel azt 

szeretnék elérni, hogy a polgármester – látva a komoly ellenállást – vétózza meg a 

határozatot, ám ha ez nem sikerül, népszavazás kiírását kezdeményezik. Ehhez a 

választópolgárok 30 százalékának aláírására van szükség, vagyis mintegy 2650 aláírásra, de 

ők legalább háromezret szeretnének összegyűjteni. Az aláírt íveket a városi hivatalon kívül az 

oktatási miniszterhez és a Bethlen Gábor Alaphoz is el akarják juttatni; ez az alap 1,8 millió 

euró támogatást hagyott jóvá a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont részére, ami 

nagymértékben segíti az ott beindult fejlesztéseket. 

 

A tollvonás 
2017. február 7. – Új Szó 

Még nem látni tisztán, pontosan mi is fog történni a vasúti kétnyelvűség ügyében. A 

közlekedési tárca közleményei és a sajtónak szivárogtatott információk alapján 54 

magyarlakta település vasúti megállóján kétnyelvűsítik a helységnévtáblákat, fokozatosan, 

március elejétől. A táblák hiánya leplezetlenül megmutatta, mennyire kicsinyes a saját 

állampolgárai kérését, majd követelését semmibe vevő szlovák állami gépezet. Mikor az igény 

hangsúlyosan felmerült, a többségi nemzet politikusai hallgattak, a szlovák vasutak 

vezetősége pedig mindent elkövetett, hogy reagálnia se kelljen. A kifogásokból legfeljebb 

annyit lehetett kihámozni, hogy a kisebbségek felé való nyitás bonyolult, és sem szándék, sem 

energia nincs rá. 

 

Tíz éves a szerbiai polgári jogvédő intézménye 
2017. február 6. – Pannon RTV 

Tíz éve létezik az ombudsman intézménye Szerbiában – ebből az alkalomból fogadást 

tartottak Belgrádban. Kezdetben az emberek azt sem tudták, mivel foglalkozik egy polgári 

jogvédő, ma már pedig az intézmény ismertté vált és védi az emberek méltóságát – mondta 
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beszédében Saša Janković köztársasági jogvédő, akinek második ötéves mandátuma 

augusztus 4-én járna le. Mint ismeretes, Janković indulni szeretne az elnökválasztáson, ezért 

sajtóhírek szerint kedden beadja lemondását, megválik az ombudsmani tisztségétől. A 

fogadáson a kormány nem képviseltette magát, de számos független, civil, valamint 

nemzetközi szervezet és a parlamenti ellenzék képviselői megjelentek. 

 

Előadás Nagybecskereken: Egymás kedvéért születtünk 
2017. február 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A nagybecskereki Família Nagycsaládosok Egyesülete és a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége közös szervezésében a közelgő házasság hete alkalmával 

szerveztek alkalmi rendezvényt. Egymás kedvéért születtünk címmel Uzsalyné Pécsi Rita 

neveléskutató tartott előadást tegnap a nagybecskereki Petőfi MME nagytermében. 

 

Hármas könyvbemutató lesz Zentán 
2017. február 6. – Magyar Szó 

Három, a Magyar Szó által 2016-ban kiadott könyvet mutatnak be a lap és a kiadványok 

szerkesztői kedden 18 órától a Zentai Alkotóházban. A hagyományos Naptár mellett az 

érdeklődők megismerkedhetnek a Szórványlétben c. kötettel, amely mintegy negyven 

vajdasági település szórványmagyarságáról készült riportokat tartalmaz. A legújabb, 300 

oldalas Menedékben című könyv az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 

jelent meg, olyan írásokat tartalmaz, amelyeket 1956-tól 2016-ig közölt a Magyar Szó, 

témájuk a forradalomhoz kötődik, és van jugoszláv vonatkozásuk.  

 

Oromiak Első Nagy Világtalálkozója 
2017. február 6. – Magyar Szó 

Oromon az új tanács létrejötte óta számos újítást vezettek be, és előrukkoltak olyan 

ötletekkel, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a polgárok bizalommal forduljanak a 

vezetőséghez, például a tanácstagok segítségét lehet kérni kijelölt időpontokban, bármilyen 

probléma vagy észrevétel merül fel, de azt is szorgalmazzák, hogy akik itt maradtak 

szülőfalujukban, helyben találják meg a boldogulás lehetőségét. Ezúttal nagy fába vágták a 

fejszét, és azokhoz is szólnak, akik már nem a faluban élnek, de gyökereik ide kötik őket. 

 

Nem helyezik át a beregszászi kórházat 
2017. február 6. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere telefonbeszélgetést folytatott Hennagyij Moszkal 

kárpátaljai kormányzóval február 6-án a város kórházának sorsáról és az áthelyezéséről szóló 

hírek okozta közfelháborodásról. A polgármester Facebook-oldalán közölte, hogy Moszkal 

sem tartja időszerűnek a kórházi kerületek kialakítását, s ígéretet tett rá, hogy figyelemmel 

kíséri a helyzetet és nem ír alá egyetlen olyan, a miniszteri kabinetnek címzett 

dokumentumot sem, mely az adott témával kapcsolatos. Nagy közfelháborodást váltott ki 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21132/Eloadas-Nagybecskereken-Egymas-kedveert-szulettunk.html
http://www.magyarszo.rs/hu/3286/vajdasag_zenta/160197/H%C3%A1rmas-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-lesz-Zent%C3%A1n.htm
http://www.magyarszo.rs/hu/3285/vajdasag_magyarkanizsa/160109/Oromiak-Els%C5%91-Nagy-Vil%C3%A1gtal%C3%A1lkoz%C3%B3ja.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nem-helyezik-at-a-beregszaszi-korhazat/
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ugyanis a beregszásziak és a járásban élők körében, hogy a tervek szerint a Beregszászi és a 

Nagyszőlősi járások egyetlen kórházkörzetet alkotnának Nagyszőlős központtal.  

  

Trump felhívta Porosenkót 
2017. február 6. – hirado.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Washington azon fog dolgozni Kijevvel, Moszkvával és a kelet-ukrajnai konfliktusban érintett 

felekkel, hogy helyreállítsák a békét az ukrán-orosz határon – közölte Donald Trump 

amerikai elnök szombaton a Petro Porosenko ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése 

során. Az ukrán elnök szóvivője arról számolt be, hogy a két elnök megvitatta a két ország 

közötti stratégiai partnerség megerősítését, a Donyec-medencei helyzet politikai úton történő 

rendezését, tárgyaltak a bevándorlási problémáról Európában, a líbiai helyzetről, a májusi G7 

találkozóról Olaszországban és kifejezték mély aggodalmukat az utóbbi napokban fokozódó 

harcok miatt a donyecki szakadárok és az ukrán erők között. “Együtt fogunk működni 

Ukrajnával, Oroszországgal és más államokkal is annak érdekében, hogy helyreállítsuk a 

békét”- olvasható Donald Trumpnak, a Fehér Ház által kiadott közleményében. 

 

Kisebbségi iskolák vándorkiállítása 
2017. február 6. - Volksgruppen 

A Bécsi Demokráciaközpont az Oktatási Minisztérium megbízásából és együttműködve 

Burgenland és Karinthia iskolaügyi tartományi tanácsosaival, illetve egy szakértői testülettel, 

létrehozott egy vándorkiállítást a kisebbségi iskolaügyről. A vándorkiállítás bemutatója 2017. 

március 1-én, 10:00 órakor lesz a felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumban. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 6. – Kossuth Rádió 

Folytatódnak a tüntetések Romániában 

Bár a román kormány vasárnap hatályon kívül helyezte a büntető törvénykönyvet módosító 

sürgősségi rendeletet, Bukarestben és az ország nagyvárosaiban minden eddiginél többen 

vonultak utcára, immár a kormány lemondását követelve. Románia-szerte több mint 

félmillióan tüntettek, a temesvári Opera téren mintegy negyvenezren voltak.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/trump-felhivta-porosenkot/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2824225/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-06_18:30:00&ch=mr1
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Szabadelvű Kör: A román kormány a büntető törvénykönyv módosításával a 

kisebbségvédelmi rendeletekből is visszavett 

A román kormány a büntető törvénykönyv módosításaival – amit vasárnap visszavont – a 

kisebbségvédelmi rendeletekből is visszavett, a diszkrimináció büntetését jelentősen 

csökkentették – hangsúlyozza állásfoglalásában a Szabadelvű Kör, az Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség egyik platformja. A szabadelvű  Kör ugyanakkor a kormánykoalícióval 

kötött parlamenti együttműködési  megállapodás újragondolására, felmondására szólítja fel 

az RMDSZ vezetését. A Határok nélkül riportere a Kör elnökével, Fosztó Lászlóval 

beszélgetett. 

Ismét a szlovák igazságügyi miniszterhez fordul az MKP 

Ismét a szlovák igazságügyi miniszterhez fordul a Magyar Közösség Pártja, hogy felhívja a 

figyelmét a kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozásának újabb hiányosságaira. Ezúttal a 

közelmúltban hatályba lépett elektronikus törvénytár és az ország hivatalos elektronikus 

közigazgatási portáljának egyoldalú, szlovák nyelvhasználatát kifogásolja a párt. Hétfői 

sajtótájékoztatójukról számol be a Határok nélkül tudósítója. 

Aláírásgyűjtést kezdeményezett a KMKSZ és az UMDSZ 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

aláírásgyűjtést kezdeményez az ukrajnai kisebbségek nyelvi jogainak drasztikus 

csökkentésének terve ellen.  

22.400 forintra emelkedett idén a „Szülőföldön magyarul” program oktatási-

nevelési támogatási összege 

A „Szülőföldön magyarul” oktatási-nevelési támogatás összege idén 22.400 forintra 

emelkedett, amit az adott ország valutájában fizetnek ki mindazoknak a szülőknek, akik 

magyar oktatási intézménybe járatják gyermeküket, és a támogatást megpályázzák. Ahogy  a 

moldvai  csángómagyarok is, akiknek gyermekei ugyan nem járhatnak magyar iskolába, de a 

magyar órákon való részvételt igazolni tudják. A Magyarság Házában tartott hétfői 

sajtótájékoztatón járt a Határok nélkül riportere. 

Ezen a héten vakáció van a romániai közoktatásban 

Ezen a héten vakáció van a romániai közoktatásban. Az első iskolai félév zárásaként, a 

temesvári Bartók Béla líceumban – a budapesti Pallas Athéné Domus Concordiae (PADOC) 

Alapítvány támogatásával – az iskola tehetséges diákjait jutalmazták, azokat, akik 

tantárgyversenyeken, illetve a művészet és a sport terén értek el kimagasló eredményt. Az 

alapítvány jóvoltából ezúttal felkészítő pedagógusok is jutalomban részesültek.  

Holló László: A státus (H)arcai; múlt és jelen – előadás Kolozsváron 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügye adott különleges aktualitást Holló 

László: A státus (H)arcai; múlt és jelen című előadásának, amelyet a Szent Mihály Plébánián 

működő Keresztény Értelmiségi Kör szervezett Kolozsváron.  
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Felgyorsult az elvándorlás a Délvidéken 

Felmérések szerint a fiatal magyar értelmiség szeretne a Délvidéken maradni, az utóbbi 

időben mégis felgyorsult az elvándorlásuk. Nagyjából azóta van ez így, amióta Szerbiában 

2013 végén létszámstopot vezettek be a közszférában és nem lehet új munkaerőt alkalmazni. 

Novák Anikóval, a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének elnökével 

beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

 
 


