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2016. január 4. – Felvidék Ma
„Továbbra is van magyar kérdés a Kárpát-medencében, és ez a magyar diplomáciának, a
magyar nemzetpolitikának nagyon súlyos és nehéz feladatokat fog jelenteni az
elkövetkezendő években” – jelentette ki Németh Zsolt a Kossuth rádió Határok nélkül
című műsorában. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökét az elszakított
nemzetrészek közérzetéről, jogbiztonságáról, közösségi törekvéseiről kérdezték. Németh
Zsolt szerint a legígéretesebben a Délvidéken, magyar-szerb viszonylatban alakul az ott élő
magyarság helyzete. Reménykeltőnek nevezte ugyanakkor a magyar-ukrán
kapcsolatrendszert is, bár mint azt megjegyezte, a háború súlyos árnyat vet a kárpátaljai
magyarok helyzetére. A magyar-szlovák kapcsolatokról szólva Németh Zsolt úgy
fogalmazott, az elmúlt években „alapvető klímaváltozásra” került sor a két ország
viszonyában. „Összenő, ami összetartozik – ez kell legyen a magyar térségpolitikának az
egyik kiinduló szlogenje. A szlovák-magyar határszakaszon már látszanak ennek
gyümölcsei” – utalt a két ország határán kialakított huszonhat határátkelő fejlesztésére.
Németh Zsolt ugyanakkor elismerte, hogy ez a kedvező fordulat kevésbé érinti a felvidéki
magyarság alapvető követeléseit: a magyar kisiskolák, a kétnyelvűség és a kettős
állampolgárság ügyét.

Vezető hírek

Németh Zsolt: Nem lehetséges jó magyar-szlovák viszony magyar kisiskolák
nélkül

Megemlékezés a csúrogi razzia 74. évfordulóján

Érdekvédő vagy provokátor? – A Dan Tanasă-jelenség
2016. január 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Dan Tanasă, a 34 éves blogger 2011-ben végzett kommunikáció szakon,
vizsgadolgozatában a Románia és a románok megjelenése a hazai magyar nyelvű sajtóban
témát boncolgatta. Küldetéstudatának 2007-es ébredése óta ő a Hargita-Kovászna megyei
„elnyomott” románok önjelölt érdekvédője.

Erdély

2016. január 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Hét Nap, MTI, Vajdasági RTV
Az 1942-es magyar razzia áldozataira emlékeztek hétfőn Csúrogon. A két hét alatt lezajlott
mészárlásnak a szerb történészek szerint legalább 1300 ártatlan szerb és zsidó áldozata
volt, ami az akkori csúrogi lakosság egyharmadát jelentette. Az egykori vesztőhelyen, a
múzeummá alakított Topalov-raktárban gyászmisével és koszorúzással emlékeztek az
áldozatokra. A Razzia 1942 Emlékbizottság által szervezett megemlékezésen a szerb
részvevők és az áldozatok családtagjai mellett a magyar kormány és a vajdasági magyarság
képviselői is jelen voltak.
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2016. január 4. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Bihari Napló, szekelyhon.ro,
Nyugati Jelen, Krónika
A legfelsőbb bíróság hétfőn kimondott jogerős ítélete értelmében előzetes letartóztatásban
marad Beke István, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi
szervezetének elnöke, akit bombamerénylet előkészítésével gyanúsít a szervezett bűnözés
és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) - közölte a Digi24 hírtelevízió. A hírtelevízió
jelentése szerint a legfelsőbb bíróság úgy ítélte meg, hogy közveszélyt jelentene Beke
István szabadlábra helyezése, ezért megerősítette a bukaresti táblabíróság korábbi, a
vizsgálati fogság meghosszabbítására vonatkozó határozatát.

Erdély

Előzetesben marad Beke István

Összefogás vagy új egység?
2016. január 4. – Krónika
A két kisebb romániai magyar politikai alakulat vezetői egyetértenek Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kijelentésével, hogy az Erdélyi Magyar
Néppártnak (EMNP) és a Magyar Polgári Pártnak (MPP) együtt kell működnie a nagyobb
és erősebb RMDSZ-szel, ennek mikéntjét azonban továbbra is másképp látják.

Felmentették a vád alól Gyergyószentmiklós korrupcióval vádolt főügyészét
2016. január 4. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Bihari Napló
A gyulafehérvári táblabíróság felmentő ítéletet hozott a korrupcióval vádolt Majeczki
Izabella volt gyergyószentmiklósi főügyész ügyében. A táblabíróság honlapja szerint az
ítélet nem jogerős. Majeczki Izabellát 2013 novemberével gyanúsította meg korrupciós
bűncselekményekkel a korrupcióellenes ügyészség (DNA), és közel három hónapot töltött
vizsgálati fogságban. A vád szerint a gyergyószentmiklósi ügyészség vezetője 2011-ben két
tehenet, három juhot és két bárányt fogadott el azért, hogy kedvezően záruljon az
ügyészségi vizsgálat két - erőszakos cselekményekért előállított - személy ügyében.
Letartóztatása előtt Majeczki Izabella volt az egyetlen vezető tisztséget betöltő magyar
nemzetiségű ügyész Székelyföldön.

Hargita és Kovászna megyékben a legalacsonyabb a fizetés
2016. január 4. – Erdély Ma, Bihari Napló
2016-ban is a Bukarest az a hely, ahol a legkönnyebben lehet állást találni, illetve a
legtöbbet lehet keresni. Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság szerint a nettó
átlagkereset 2 813 lej lesz a fővárosban. Bukarestben van a legtöbb alkalmazott is az
országban, szám szerint 865 600, ami 78,3 százalékos foglalkoztatottságot jelent. Románia
utolsó helyére Hargita megye csúszott, ahol a becslések szerint nettó 1 317 lejt fognak
keresni átlagosan.
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Orosz Örs: Ficót és az SNS-t csak egy erős magyar képviselet tarthatja féken!
2016. január 4. – Felvidék Ma
Orosz Örssel, a Magyar Közösség Pártja listáján induló Fiatal Függetlenek jelöltjével
beszélgetett a Felvidék Ma. Arra a kérdésre, hogy milyen kisebbségpolitikára van szükség
Szlovákiában, elmondta: „180 fokos fordulatra van szükségünk, de ebbe az irányba csak
egy erős, elkötelezett magyar érdekképviselet által mozdulhatunk el. A kisiskolák bezárása
például egy olyan probléma, ami ugyan észak-szlovákiai településeket is érint, de a
legsúlyosabb következménye mégis a magyar iskolahálózat felszámolása ott, ahol helyben
nincs más lehetőség az anyanyelvi oktatásra. A kisiskolák védelmében ezért csak egy
elkötelezett magyar párt fog fellépni, a szlovák pártok számára ez sohasem lesz elsődleges
feladat. Ugyanez érvényes a dél-szlovákiai infrastruktúrafejlesztés és munkahelyteremtő
beruházások esetében is.”

Erdély

2016. január 5. – Krónika
A magyar összefogást sürgetik az idei helyhatósági választáson a Krónika által
megkérdezett marosvásárhelyi értelmiségiek. Mindannyian úgy vélik, a magyar politikai
alakulatok együttműködésének nincs alternatívája a megyeszékhelyen.

Felvidék

Együttműködést sürgetnek a marosvásárhelyi értelmiségiek

Bauer Ildikó: Több nő kell a közéletbe!

Montenegrói konzul:
montenegrói nyelv!

Verbászon

legyen

hivatalos

használatban

a

2016. január 4. – Vajdaság Ma
Miodrag Kankaraš montenegrói főkonzul felszólította Verbász községet, hogy vezessék be
a montenegróit hivatalos nyelvként, majd hangsúlyozta, erre megvan a törvényes keret.
"Újfent kérelmezzük ezt, és számítunk arra, hogy Verbászon hivatalos nyelv lesz a
montenegrói, hiszen a község montenegrói polgárai megérdemlik ezt. A megvalósult nyelvi
jogokból egy sor további jog következik, amelyek fontosak a nemzeti közösségek számára”,
mondta Kankaraš az újvidéki Dnevnik napilapnak. A montenegrói már hivatalos nyelvnek
számít Kishegyes községben. A karlócai montenegrói konzulátus sorrendben a második
Szerbiában a belgrádi nagykövetségen belül működő konzulátus mellett.

Vajdasági

2016. január 4. – Új Szó
Az államnak támogatni kell, hogy egy nő el tudja látni az anyai kötelezettségeit és a
munkahelyi feladatait is, az nélkül, hogy választania kelljen a kettő között - véli Bauer
Ildikó, a Fiatal Függetlenek képviselőjelöltje.
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2016. január 4. – Vajdasági RTV
Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke válaszolt Csorba
Bélának, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökének december végén megfogalmazott
levelére. A VMDK nyitott a párbeszédre - írta Csonka válaszában. A Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke, Pásztor István viszont azt nyilatkozta médiaházunknak, hogy nem
találkozott még a VMDP elnökének hozzá is címzett levelére.

„…partnerségre vagyunk ítélve” - Interjú Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai
Magyar Demokrata Szövetség elnökével
2016. január 3. – Kárpáti Igaz Szó
A kárpátaljai magyarság számára rendkívül mozgalmas volt a leköszönő esztendő. Akár
történelminek is nevezhetjük, hiszen amiről bő két évtizeden át csak beszéltünk, Kijevi
indíttatású szükségszerűségből (választási törvény) budapesti ráhatással ugyan, de az idén
meg is valósult. Bár a két magyar szervezet régóta óhajtott összefogása nem volt teljes, de
még így is nagyon jelentős eredményeket hozott a 2015 októberében tartott önkormányzati
választások során. A Máért aktuális értekezletén a kárpátaljai magyarság összefogása
egyenesen példaként szolgált a többi külhoni magyar szervezet számára. Erről a hosszú
útról, annak tanulságairól, a választási eredményekről és azok várható hozadékáról, az
itteni magyarság előtt tornyosuló problémákról beszélgettünk Zubánics Lászlóval, az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) egy éve hivatalban lévő elnökével.

Kárpátalja Vajdasági

Lesz-e újra Magyar Koalíció?

Ünnep előtt ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

Sikeres irodalmi estek a Nagymartoni Magyar Kultúregyesületnél
2016. január 4. - Volksgruppen
A kis csapat ellenére sikeres évet zárt a Nagymartoni Magyar Kultúregyesület, hisz
közkedvelt az irodalmi estje és a magyar tandem tanfolyama. 2016-ban minimum két

Őrvidék

2016. január 4. – karpatinfo.net
Szenteste előtt egy nappal, december 23-án tartotta megalakulása óta második ülését a
VII. összehívású Beregszászi Járási Tanács képviselő testülete. Sin József elnöksége
mellett igen operatívan dolgoztak a képviselők, hiszen a plenáris ülés napirendjére
felkerülő közel 30 kérdés egy bő óra leforgása alatt került megvitatásra és elfogadásra.
Elsőként a járási tanács házszabályáról szóló kérdés került elfogadásra, majd az állandó
bizottságokról szóló rendelkezésekről volt szó, később a járás szociális és gazdasági
fejlesztésének idei és jövő évi programja került megvitatásra és elfogadásra.
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A Valentin Alsinai Dalkör nyolcvan éves évfordulója
2016. január 4. – Nemzeti Regiszter
December 20-án a Valentin Alsinai Dalkör 80 éves évfordulóján jártunk. Ez a klub a 14
milliós Buenos Aires déli részén, 65 kilométerre található a másik magyar klubtól, az
olivosi Hungáriától. Az évfordulójuk eredetileg novemberre esett, de az argentínai
választások miatt (több fordulót kellett rendezni) elhúzódtak, ezért az év végi ebéd
időpontjára tolták el a rendezők. Ilyenkor már elég fülledt, meleg szokott lenni, így volt ez
ezen a vasárnapon is. De ez senkinek sem szegte kedvét, csaknem százan gyűltünk össze,
hogy megünnepeljük ezt a szép évfordulót.

Diaszpóra

irodalmi estet tervez az egyesület, hisz egy jó alkalom a beszélgetésre és ötletcserére,
mondta Haiden Ágnes, az egyesület elnöknője.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro

7

