Tőkés: az RMDSZ a posztkommunista pártok minden bűnét magán viseli
2016. január 15. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Bihari Napló, Erdély Ma
Tőkés László szerint az RMDSZ-re is ki kell terjednie annak a megtisztulásnak, amelyet a
romániai társadalom az utcán követelt a bukaresti Colectiv klubban történt tavalyi tragédia
után, és amely a Ponta-kormány bukásához vezetett. Az európai parlamenti képviselő
pénteken egy nagyváradi sajtótájékoztatón beszélt erről. Az MTI által idézett Tőkés László
úgy vélte, a tavalyi év végén az utca népe okkal mondott ítéletet a teljes romániai politikai elit
fölött, mert „a politikai osztály megbukott a rendszerváltás vizsgáján”, és az elmúlt 26 év
romániai változásai olyanok voltak, mint a romániai autópálya-építés: „alig fogtak bele,
hosszú idő alatt, sok pénzért szinte semmit nem sikerült megvalósítani”. Tőkés szerint hiába
tesz úgy az RMDSZ, mintha kivételt képezne, mert „a posztkommunista pártok minden bűnét
magán viseli”.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Felfedték kilétüket a KDSZ aktivistái
2016. január 17. – Új Szó
A hétvégén több helyen is akcióba léptek a Kétnyelvű Dél-Szlovákia (KDSZ) aktivistái.
Magyar-szlovák kétnyelvű útjelzőtáblákat helyeztek ki. A rendőrség azonban közbelépett,
igazoltatták őket. A KDSZ tagjai úgy döntöttek, kilépnek a névtelenségből. A közreadott
anyagokban több tucat aktivista neve szerepel, köztük négyen a Magyar Közösség Pártjának
listáján indulnak. Orosz Örs, Zachar Pál, Bóna Zoltán és Bauer Ildikó a pártlistára a Fiatal
Függetlenek csoport tagjaiként kerültek fel. „A kétnyelvűség igényének megtagadása már
régen nem csak a magyar nyelvhasználatról szól, hanem a legalapvetőbb demokratikus
értékek sárba tiprásáról, mely ennek a köztársaságnak minden polgárát károsítja. A déli
régiók gazdasági fellendülését ugyanaz a diszkrimináció gátolja, mint ami villámgyorsan
eltávolít minden kihelyezett kétnyelvű táblát, büntetéssel fenyegeti az aktivistáinkat és
semmibe veszi egy helyi népszavazás eredményét” – olvasható a KDSZ nyilatkozatában.

Ha a közgyűlése elfogadja, a Magyar Mozgalom indul a választásokon
2016. január 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Magyar Nemzet
Amennyiben a Magyar Mozgalom közgyűlése elfogadja, a civil szervezet indul majd a közelgő
választásokon – jelentette be Korhecz Tamás társelnök az MM mai sajtótájékoztatóján.
Egyelőre nem ismeretes, hogy milyen szinteken mérettetnék meg magukat, jelenleg is
párbeszédek folynak a kisebb magyar pártokkal és helyi szerveződésekkel az együttműködés
lehetőségeiről, de mindenki mással is asztalhoz ülnének, akik hajlandóak a Magyar
Mozgalommal tárgyalni. 2016-ban folytatódnak majd a már megkezdett programok: a
jogsegélyszolgálat, a Mocorgó program és a Közéleti kávéház.
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Elemzők szerint csekély az esélye az EMNP által javasolt választási párt
létrehozásának
2016. január 15. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
Elemzők szerint csekély az esélye annak, hogy egy erdélyi magyar választási párt színeiben
egymással összefogva vegyenek részt az idei választásokon az erdélyi magyar pártok. Bakk
Miklós politológus szerint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) között zajló taktikai, retorikai küzdelemről van szó. "Azt
hiszem, az EMNP is tisztában van azzal, hogy az RMDSZ nem fogadja el ezt a javaslatot" jelentette ki az elemző. Hozzátette, hogy az RMDSZ és az EMNP között "együttműködési
versengés" folyik. "Mindkét fél a pozícióinak a feladása nélkül akarja bizonyítani, hogy ő az
együttműködőbb. Nyilván a versenyhelyzet marad" - állapította meg Bakk Miklós. Kiss
Tamás szociológus, a romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója is úgy látta, hogy
maga az EMNP sem hiheti, hogy létrejön a választási párt. "A romániai magyar politika
domináns szereplője az RMDSZ, a szövetségnek pedig ez nem felel meg" - magyarázta az
elemző.

Vezető hírek

2016. január 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Nemzet, Magyar Idők, Népszabdság
Rendkívüli köztársasági parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. A Szerb Haladó Párt
elnöke, Szerbia kormányfője azt mondta a haladók Főbizottságának az ülésén, hogy úgy
döntött, lesz köztársasági voksolás. Aleksandar Vučićot ebben egyhangúlag támogatta a
Főbizottság. Tapsvihar fogadta a Szerb Haladó Párt Főbizottságának ülésén a pártelnököt,
Szerbia kormányfőjét, Aleksandar Vučićot. Bevezető beszédében a haladók első embere úgy
fogalmazott: azért van szükség a rendkívüli parlamenti választásokra, hogy feloldják a
reformokat hátráltató társadalmi összetűzéseket. Arra kérte az SZHP vezetőségét, hogy
támogassa ebben.

Erdély

Vučić döntött, a haladók támogatják – választások lesznek

Kelemen: Románia adós a Fekete március igazságának feltárásával
2016. január 15. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Krónika,
szekelyhon.ro
A román igazságszolgáltatás tartozik a romániai magyar közösségnek az 1990-es
marosvásárhelyi véres események igazságának feltárásával –állapította meg Kelemen Hunor,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azzal összefüggésben, hogy
elhunyt az akkori események egyik magyar elítéltje, aki fogalmazása szerint koncepciós per
áldozata volt. Kelemen Hunor írásos részvétnyilvánításban búcsúzott a 75 éves korában
elhunyt Cseresznyés Páltól, akit pénteken helyeztek örök nyugalomra Marosvásárhelyen. Az
1990. márciusi marosvásárhelyi véres összetűzések – amelyeket a magyarok pogromként
emlegetnek –, azt követően robbantak ki, hogy a jogaikat békésen követelő magyar tüntetőkre
Marosvásárhely környező falvaiból beszállított és felfegyverzett románok támadtak rá.
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2016. január 15. – maszol.ro
Mint a maszol.ro Hargita, Kovászna és Maros megyei összeállításából kiderül, a magyar
többségű települések zömében márciusban és április elején zajlik le a jelöltek kiválasztása az
RMDSZ-ben, jelenleg ennek módozatáról döntenek a helyi és a területi szervezetek.
Marosvásárhelyen már ismert a jelölt neve, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában még
kérdéses Antal Árpád, illetve Ráduly Róbert indulása. A jelöltállítások végső határideje április
17.

Erdély

RMDSZ-jelöltállítás: sok még a kérdőjel Székelyföldön

RMDSZ: ne akadályozzák az SZNT felvonulását
2016. január 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Elfogadhatatlannak tartja a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak a Székely Szabadság
Napjára tervezett felvonulással kapcsolatos hozzáállását az RMDSZ helyi szervezete. A
marosvásárhelyi RMDSZ arra reagál, hogy Dorin Florea etnikai összetűzésekkel riogat és
kifogásokat keres annak érdekében, hogy megakadályozza a március 10-re, a Székely
Szabadság Napjára tervezett felvonulást. A Siculitas Egyesület hétfőn jelentette be: bírósági
ítélet kötelezi Marosvásárhely polgármesterét, hogy engedélyezze a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) tervezte marosvásárhelyi rendezvényt.

Ismét bíróság elé vinné a székely zászlót Hargita megye prefektusa
2016. január 15. – maszol.ro
A székely zászlót hivatalos megyezászlóvá nyilvánító határozat visszavonására szólította fel
csütörtökön Hargita megye tanácsát Jean-Adrian Andrei prefektus. Ha az önkormányzat nem
enged a felszólításnak, a kormány megbízottja bírósághoz fordul. A prefektus elmondta,
hivatala jogászai megállapították, hogy a tanácsosok ugyanazt a zászlót fogadták el
megyezászlóként, amelyet 2012 szeptemberében jogerősen törvénytelennek nyilvánított a
marosvásárhelyi táblabíróság. Az ítélet előtt három évig szintén a székely zászló volt Hargita
megye hivatalos lobogója.

HotNews: Dorin Florea a PNL polgármesterjelöltje Marosvásárhelyen
2016. január 16. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro
Az ellene zajló bűnvádi per dacára Dorin Florea lesz a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
polgármesterjelöltje Marosvásárhelyen. A párt múlt év végén elfogadott feddhetetlenségi
kritériumai szerint nem indulhat a 2016-os önkormányzati megmérettetésen a liberálisok
színeiben az a politikus, aki ellen korrupció miatt bűnvádi eljárás indult, illetve aki ellen
szándékosan elkövetett bűncselekmények miatt vádat emeltek. A PNL vezetősége ennek
ellenére jóváhagyta már Dorin Florea indulását – értesült a HotNews.
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2016. január 16. – maszol.ro
„Megmenekült Verespatak”, „Nagy csapás érte az aranybányát tervező céget” – ilyen címekkel
adott hírt a román és az MTI alapján a magyar sajtó a héten arról, hogy Verespatak térségét A
kategóriás műemlékké nyilvánította a kulturális miniszter. Pedig a Fehér megyei község
értékei már 2010-től szerepelnek az országos műemlékvédelmi listán, amelyet akkor Kelemen
Hunor kulturális miniszter hagyott jóvá.

Erdély

Verespatak valóban megmenekült – de nem most, hanem még 2010-ben

Elhunyt Tőkés István teológiai professzor
2016. január 17. – Krónika, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Életének századik évében, kolozsvári otthonában, gyermekei és unokái körében pénteken
elhunyt Tőkés István református lelkész, egyházi író, teológiai professzor, az Erdélyi
Református Egyházkerület volt püspökhelyettese – tájékoztatta az MTI-t a család. 2002-ben
Károli Gáspár-díjjal, 2006-ban Pro Ecclesia díjjal tüntették ki, 2011-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztje a
csillaggal kitüntetést kapta. Tőkés István temetési istentiszteletét 2016. január 21-én,
csütörtökön 13 órakor tartják a kolozsvári Farkas utcai református templomban, földi
maradványait a Házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Gabriel Andreescu vezércikke a Beke-ügyről
2016. január 17. – Krónika
„A román állam számára nagy téttel bíró politikai témának, a demokrácia minőségi tesztjének
számítottak – és úgy tűnik, annak számítanak ma is – a magyar–román viszonyok.
Bizonyítják ezt újabban a „leleplezett terrorista merényletnek" nevezett kézdivásárhelyi
események is’ – írja Gabriel Andreescu bukaresti emberjogi aktivista.

Tőkés: megperzselődhet a Fidesz az RMDSZ-szel
2016. január 17. – Krónika, Erdély Ma, hirtv.hu
Az RMDSZ-szel való együttműködésnek komoly feltételei vannak, éspedig az, hogy ne árulja
el a Fidesz nemzetpolitikáját – kommentálta Tőkés László a Hír Tv-nek Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes nemrégi kijelentését, miszerint „nemzeti
parancs” a Kelemen Hunor vezette alakulattal való összefogás. Az EMNT elnöke közölte: ez
számára kicsit úgy hangzik, mintha azt mondanák, össze kell fognia az MSZP-nek a
Demokratikus Koalícióval. Tőkés úgy véli, meg kell találni a modus vivendit az egyetlen,
román parlamenti képviselettel rendelkező magyar alakulattal, ez azonban nem jelenti azt,
hogy mindenben egyet kell érteni a Fidesszel.

Nevelő céllal tennék kötelezővé a román himnusz eléneklését
2016. január 17. – Krónika
Törvénytervezetet akar benyújtani a parlamentnek a Román Olimpiai- és Sportbizottság
(COSR), hogy minden országos sportbajnokság döntőjében a zászló kifüggesztése mellett
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Erdély

kötelezően felcsendüljön a nemzeti himnusz. A szervezet elnöke előbb a COSR belső
testületeiben vitatja meg javaslatát, de szerinte ez a két jelkép a „legnagyobb megtiszteltetés”
a győzteseknek, a „legjobb nevelés” a jövő sportgenerációja számára. Az ötlet előzménye, hogy
a Sepsiszentgyörgy–Kolozsvári Universtitatea női kosárlabda-mérkőzésen a vendégeket
kifütyülték a házigazda szurkolók, amiért a román himnusz lezárulta után nem várták meg
egy helyben állva a székely himnusz eléneklését is.

Feljelentették Floreát táblaügyben
2016. január 17. – Krónika, szekelyhon.ro
Feljelentette az ügyészségen Dorin Florea marosvásárhelyi polgármestert a Demokratikus
Marosvásárhelyért Egyesület, mivel az elöljáró a december 15-ei határidőig nem helyeztetett
ki többnyelvű feliratokat a város műemlék épületeire. Kovács István Dávid, a civil szervezet
elnöke emlékeztetett: a 2015 végi határidőt a művelődésügyi minisztérium rendelete írja elő.
Hozzátette: a szaktárca által 2010-ben közölt lajstrom szerint Marosvásárhelyen 148
műemlék épület található.

Az udvarhelyi MPP és EMNP közös jelöltben gondolkodik
2016. január 17. – szekelyhon.ro
Egy-két héten belül megismerhetik a székelyudvarhelyiek az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) helyi szervezeteinek közös polgármesterjelöltjét.
„Járt már különúton az MPP és az EMNP, de mi úgy látjuk, hogy ezzel csak kétfelé osztottuk
az ellenzék szavazóbázisát, ami egyáltalán nem hozott kedvező eredményt 2012-ben. Úgy
gondolom, egyesítenünk kell erőinket ahhoz, hogy eredményeket érjünk el az idei
választásokon” – magyarázta Gálfi Árpád, az MPP udvarhelyi szervezetének elnöke. Mint
mondta, a nagyobb városokban – ahol jelentősebb a románság aránya –, össze kell fogniuk a
magyar pártoknak, viszont Udvarhelyen verseny lesz, amelyben nemzeti oldalként jelennek
meg a polgáriak és a néppártiak.

Kiszorítósdi
2016. január 18. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „igazán dicséretes az EMNP azon igyekezete, hogy valamilyen
politikai szövetséget kössön az RMDSZ-szel az idei önkormányzati és parlamenti
választásokon, csakhogy egy idő elteltével kezd kínossá válni a folyamatosan visszautasított
közeledési szándék. Legyen szó a közös marosvásárhelyi polgármesterjelöltről, az esetleges
helyi/megyei koalícióról vagy a törvényhozási megmérettetés esetében javasolt összefogásról,
politikai aktorként a néppárt mindannyiszor a partnerséget helyezte előtérbe, nem pedig ama
lényegét, amelynek érdekében végeredményben létrejött, azaz versenypárti mivoltát”.

Felmérés a Fidesz és az RMDSZ nevében
2016. január 18. – Krónika
A Krónika értesülései szerint a Fidesz és az RMDSZ nevében, valamint megbízásából készül
felmérés az erdélyi magyarok körében, amelynek során egyebek mellett az alanyok választási
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Történelmi eséllyel indul a Magyar Közösség Pártja a parlamenti választásokon
2016. január 15. – hirek.sk
Önkormányzati koncepciója és októberben indított petíciója sikeréről, továbbá a párt
választási programjának bemutatóját követően a kampány menetéről, valamint a
kétnyelvűséggel és az oktatásügyi internetes aláírásgyűjtéssel kapcsolatos január végi
intergroupos meghallgatásról, illetve a legutóbbi MVK-felmérés végeredményéről és a
március ötödike utáni kilátásokról beszélt Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a
hirek.sk portálnak.

Felvidék

opcióira is rákérdeznek. A januárban kezdődött, telefonon keresztül és utcai lekérdezéssel
zajló közvélemény-kutatás alkalmával a kérdezőbiztosok elsősorban arról érdeklődnek, hogy
a megkeresettek igényelték-e már a magyar állampolgárságot maguk és családtagjaik
számára.

Késmárk felől kabuli szél
2016. január 16. – Hunčik Péter – Népszabadság
Szlovákiában március ötödikén parlamenti választásokat tartanak. A felmérések adatai
szerint a választások nagy esélyese a Robert Fico vezette Smer (Irány) elnevezésű baloldali
párt. A szakártők már csak azon vitáznak egymással, hogy a miniszterelnök képes lesz-e ismét
egyedül kormányt alakítani vagy sem. A lehetséges koalíciós partnerek közül sokan a Bugár
Béla vezette Most-Híd elnevezésű szlovák-magyar vegyes pártot tartják esélyesnek. A másik
kisebbségi párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP) közvetlenül az ötszázalékos „selejtező” szint
körül (alatt) teljesít, tehát neki is esély van a bejutásra.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2016. január 16-i számában olvasható)

Várható előrelépés a kétnyelvű helységnévtáblák ügyében?
2016. január 16. – hirek.sk
Nagy az információzavar a kétnyelvű helységnévtáblák ügyében, tehát nem jelenthető ki
egyértelműen, hogy mire számíthatunk vagy mire nem – véli Tokár Géza, a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztalának szóvivője. Tokár szerint egyelőre kaotikus a helyzet. Az ügyben
Érsek Árpád, a Most-Híd parlamenti képviselője interpellálta Ján Počiatek közlekedési
minisztert, s a válasz után úgy nyilatkozott a képviselő, hogy előrelépés történt. „Kétnyelvű
helységnévtáblák eddig is voltak Szlovákiában. A Most-Híd vegyespárt ez ügyben nem
kezdeményezte az előrelépést. Érsek Árpád parlamenti képviselő Ján Počiatek közlekedési
minisztertől csupán azt kérdezte meg, hogy ez ügyben most mi a helyzet.

Újra akcióban a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom
2016. január 17. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Szombaton országszerte magyar-szlovák nyelvű táblákat helyeztek ki a kétnyelvűségi
aktivisták. A hétvégi események az alábbi helyszíneken zajlottak: A Dunaszerdahely mellett

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 18.

6

Felvidék

elhaladó úton újra felállították a 2011-ben már kihelyezett, de a közútkezelő vállalat által
villámgyorsan eltávolított kétnyelvű közlekedési irányjelző táblát. Az ekeli vasúti megállóban
immár hetedszer helyezték ki a település magyar nevét, valamint pótolták a kétnyelvű
menetrendeket és kitakarították a megálló környezetét. A Pered település nevét jelző táblákat
„Tešedíkovó”-ról második alkalommal újra „Pered” feliratúra cserélték. A leszerelt táblát a
helyszínen azonnal átadták a kiérkező rendőröknek. Gömörben kétnyelvűsítették a
gombaszögi cseppkőbarlang útjelező tábláit.

A málenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek Nagybalogon
2016. január 17. – Felvidék Ma, hirek.sk
A málenkij robotra elhurcolt helyi fiatalokra emlékeztek a Rimaszombathoz közeli
Nagybalogon. A Csemadok helyi alapszervezete, valamint a település vezetősége már több
mint egy évtizede rendszeresen megemlékezik a községből elhurcolt 136 fiatalról.

Berényi: a kötelező kvóták teljesen fölöslegesek

A VMDP és a VMDK közösen indul a választásokon
2016. január 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
közösen indulnának a tartományi választáson. Az együttes fellépésről tárgyaltak a
pártelnökök, Csorba Béla és Csonka Áron. Az egyeztetést még folytatják, és nyitottak a
másokkal való együttműködésre. Az összejövetelen folytatták a Csorba Béla
kezdeményezésére január 6-án megkezdett tárgyalást a vajdasági magyar pártok együttes
fellépéséről, és megtárgyalták a VMSZ elnökségének a kezdeményezéssel kapcsolatos
álláspontját is. A két párt közös közleménye úgy fogalmaz: figyelemre méltónak tartják, hogy
a VMSZ a magyar pártok koalícióját az önkormányzati választásokon a községi szervezeteinek
döntésétől tette függővé.

Vajdaság

2016. január 17. – hirek.sk, Új Szó
Miroslav Lajčák külügyminiszter a szlovák közmédia vitaműsorában rámutatott, hogy az
európai uniós intézményekben három hónapja már szinte senki sem beszél a kötelező
kvótákról és a menekültek szétosztásáról, s ebben visegrádi négyeknek és Szlovákiának
jelentős érdeme van. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke szerint a téma JeanClaude Juncker szóhasználatában újra és újra visszatér, s az Európai Bizottság elnöke
presztízskérdésként kezeli a kvótákat.

Hétfőn egyeztetnek a vajdasági magyar pártok vezetői Szabadkán
2016. január 15. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének meghívására január 18-án kerül sor
a vajdasági magyar pártok közötti egyeztető megbeszélésre, amit Szabadkán, a Magyar
Házban 13,00 órai kezdettel tartanak meg. A találkozóra előzetes egyeztetést követően
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Magyar hang – Menekülnek a fiatalok a Vajdaságból, s a „szabad” rádió sem
szól már sokáig
2016. január 16. – R. Kiss Kornélia – Majláth Ronald – Magyar Nemzet
Ugrásszerűen felgyorsult az elvándorlás – olvassuk, halljuk szinte minden héten a délvidéki
magyarság jajkiáltásait. A politikusokat láthatóan nem viselik meg különösebben ezek a
hangok, azonban a vajdasági magyarok egy része továbbra sem adja fel a célját: otthon
boldogulni. Lapunk nemrég útra kelt, hogy a vajdasági magyarság fővárosában, Szabadkán
nézz meg, hol tart most a küzdelem.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. január 16-i számában olvasható)

Vajdaság

levélben meghívást kaptak a szélsőséges nézeteket nem képviselő magyar politikai pártok
elnökei, Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke, Csonka Áron, a
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) elnöke és Szmieskó Zoltán, a
Magyar Egység Párt (MEP) elnöke, jelentette a VMSZ sajtószolgálata.

A magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepsége
2016. január 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Hét Nap, Vajdasági RTV
Péntek este tartották meg Zentán a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségét. A
rendezvényen a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség legrangosabb elismeréseit is
átadták. Harangszóval kezdődött a program a magyar kultúra napja délvidéki központi
ünnepségén, Zentán. Az eseményen felszólalt Jasmina Mitrović Marić, Szerbia köztársasági
elnökének tanácsadója, Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások miniszterének levelét
pedig Raffai T. Ágnes olvasta fel. Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
elnöke beszédében kiemelte, ezen a napon a nemzeti alkotmányunk, kultúránk előtt
tisztelgünk.

A VMSZ készen áll a választásokra
2016. január 17. – Magyar Szó
Április 22-e és május 22-e között kellene megtartani a rendkívüli parlamenti választásokat is,
ugyanazon a napon, amikor a tartományi és a helyhatósági választások lesznek – állapította
meg Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség
vezetője annak a hírnek kapcsán, hogy Aleksandar Vučić kormányfő, a Szerb Haladó Párt
elnöke az előrehozott köztársasági parlamenti választások mellett foglalt állást pártja
közgyűlésén. Mint Pásztor elmondta, a tartományi parlament elnökeként gondoskodnia kell a
procedurális szabályok, előírások betartásáról, ezért képviseli az említett álláspontot a
szavazás megtartásának idejével kapcsolatban. Azt mondta, hogy a rendkívüli választások
tényét különféleképp lehet kommentálni, de tény, hogy azokra azután kerülhet sor, hogy a
köztársasági kormányfő lemond.
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2016. január 17. - Kárpátalja
Kárpátaljai ingyenkonyháknak adott át adományokat január
Szeretetszolgálat. A Kárpátaljai Cselekvési Terv részeként a
segíti a határon túli magyarokat. Ezúttal több mint 5
tartósélelmiszer- és pénzadományokat több településre. Az
visz majd segítséget a térségbe.

közepén a Magyar Református
Szeretetszolgálat rendszeresen
millió forint értékben vittek
MRSZ 2016-ban rendszeresen

Támogatás kárpátaljai magyaroknak

Kárpátalja

Több mint ötmillió forint adomány Kárpátaljának

2016. január 17. – Kárpátalja
A LeasePlan Hungária Zrt., gépjármű- és flottakezelő vállalat az év elején adománnyal segíti a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat kárpátaljai családokat támogató programját. A felajánlásból
több mint 120 Kárpátalján élő, nehéz helyzetű magyar családnak jut majd tartós
élelmiszerekből álló csomag. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tavaly februárban indított
segélyakciója azokon a családokon segít, akik az ukrajnai gazdasági helyzet és pénzromlás
miatt a mindennapos megélhetés költségeit is nehezen fedezik.

Testvérvárosi találkozó az együttműködés jegyében

Zöld lámpa az anyaotthonnak, megbeszélés a muravidéki parlamenti
képviselőkkel
2016. január 16. – Muravidéki Magyar Rádió
Több időszerű kérdés szerepelt a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának tegnap megtartott
ülésén. Az első muravidéki anyaotthon létrehozásának kérdésével, valamint a Muravidéki
Védett-ház helyzetével foglalkoztak a muravidéki községek polgármesterei, de külön
figyelmet szenteltek a Regionális fejlesztést szorgalmazó törvény módosítása
következményeinek.

Muravidék

2016. január 17. – mukachevo.net, karpatalja.ma
Munkács testvérvárosainak képviselői hivatalos látogatásra érkeztek a városba – tette közzé a
zakarpattya.net.ua hírportál január 15-én. A magyarországi Celldömölk és a szlovákiai
Homonna városok delegációja Andrij Balogával, Munkács polgármesterével találkozott.
Söptei Józsefné, Celldömölk alpolgármestere hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a kulturális
intézmények delegációinak, valamint a diákok csereprogramját, valamint szívesen részt
vesznek a Munkácson hagyományosan megrendezett nemzetiségi színházak fesztiválján.

Kerekasztal az agrároktatás kihívásairól
2016. január 15. – Muravidéki Magyar Rádió
Az Agrárközgazdászok Egyesülete az Agrár- és Biotechnológiai Egyetem, valamint a Rakičani
Oktatási Központ munkatársaival karöltve ma kerekasztal-megbeszélést szervezett „Az
oktatás és tudásátadás kihívásai a sikeres és ifjú muravidéki vállalkozók között” címmel.
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Sikeres évet zárt a Csúcsszervezet
2016. január 17. - Volksgruppen
Sikeres évet zárt az Ausztriai Magyar Egyesületek Csúcsszervezete Bécsben. Sikerült a
betervezett rendezvényeket megtartani: március 15-ei ünnepség Miklóshalmán/Nickelsdorf
Mercedes Echerer művésznővel, Szüreti Mulatság októberben valamint decemberben
karácsonyi ünnepség.

Bemutatkozik Talmács Krisztina, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa
Sarasotából
2016. január 15. – Nemzeti Regiszter
Krisztina augusztusban érkezett Floridába, hogy a Venice-ben működő Magyar Ház munkáját
segítse elsősorban, de tevékenysége ennél jóval szélesebb körű: besegít a 9. számú Jámbor
Lajos cserkészcsapat munkájába és a Mátyás király Magyar Iskola tanári karát is erősíti.
Bekapcsolódott a helyi Globális Barátság Egyesület tevékenységébe is, amelyik idén már 9.
alkalommal rendezte meg a híres Sarasotai Magyar Fesztivált.
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Őrvidék Horvátország

2016. január 15. – Huncro.hr
A Laskói Ifjúsági Egyesület győzelmével fejeződött be múlt szombaton a tavaly december 26án kezdődött, már hagyományosnak mondható téli teremfocitorna Pélmonostoron. A laskói
Ifjúsági Egyesület azzal a céllal alakult meg pár éve, hogy a sportkedvelő helyi és környékbeli
fiatalokat tömörítse egy szervezetbe.

Diaszpóra

A téli focitorna győztese a Laskói Ifjúsági Egyesület
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Elektronikus sajtó
Kárpát Expressz
2016. január 16. – M1
A mintegy kétszáz életet kioltó madéfalvi mészárlásra emlékeztek január elején
A székelyföldi Madéfalván minden év január 7-én emlékezni gyűlnek össze a helyiek.
Emlékeznek arra a mintegy 200 székelyre, köztük asszonyokra és gyerekekre, akiket 1764-ben
Mária Terézia parancsára példátlan kegyetlenséggel mészároltak le. A két évig tartó
küzdelem, melynek utolsó felvonása volt a madéfalvi vérengzés, méltán tekinthető a székely
nemzeti ellenállás hősi korszakának.
Ötödik aklalommal rendezték meg Szabadkán a délvidéki futball-kupát
Idén ötödik alkalommal szervezték meg a Délvidék Kupát Szabadkán. A torna ötletgazdája és
főszervezője László Bálint, aki csapatával maga is részt vett a versenyen. Az eseményre
Délvidék minden tájáról érkeztek: Szabadkáról, Óbecséről, Zentáról, Magyarkanizsáról,
Horgosról, Törökkanizsáról, Kishegyesről, de még Hajdújárásból is.
Látogatás Pozsonyligetfaluba, több ezer felvidéki magyar és német kivégzésének
színhelyére
A Pozsonyba vezető autópálya mellett egy kis emlékmű bújik meg, melyet civil magyar
emberek állítottak közel egy éve. A kő, rajta a kereszttel, becslések szerint több ezer ártatlan
magyar és német áldozatra emlékeztet, akiket 1945-ben a csehszlovák hadsereg katonái
etnikai alapon kegyetlenül kivégeztek.

Határok Nélkül
2016. január 17. - Kossuth Rádió
Szerbiában előrehozott parlamenti választásokat tartanak egyidőben
helyhatósági és a vajdasági tartományi képviselőházi választásokkal

a

A hírt, hogy nem viszi végig a négyéves ciklust a belgrádi kormány, vasárnap jelentette be
Alexandar Vučić miniszterelnök. A politikai erőpróbát mindhárom szinten valószínűleg
április második felében tartják. A megmérettetésre a vajdasági magyar pártok is készülnek, és
már elkezdődött körükben a pozicionálás, a lehetséges választási partnerek kiválasztása.
A magyar kultúra napja Zentán
A magyar kultúra napjának délvidéki központi rendezvényét hagyományosan az összmagyar
ünnep előtti hétvégén tartják. A zentai ünnepség utáni fórumon a Kárpát-medencei kulturális
stratégia szükségessége volt a téma.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 18.

11

Milyen a magyarság-kép a szlovákok körében?
Miként ítélik meg Szlovákiában a magyarokat és mitől függ ez? Haják-Szabó Mária pozsonyi
tudósító az előző évek kutatási eredményeiből kiindulva keresi a választ, most, mikor csak
másfél hónap maradt a parlamenti választásokig, és a kampámyban mindig hasznot húztak a
szlovák pártok a magyar kártya kijátszásával.
Fehér Holló – milyen a magyarság képe a románok körében, és miként lehet éles
vitával javítani egymás megítélésén?
Erdélyi magyar újságírók indították a tematikával foglalkozó, a párbeszédet elősegítő román
nyelvű internetes portált, a Fehér Hollót, amelyhez másfél év alatt román kollégák is
csatlakoztak, hogy nemzettársaikkal, akár kemény viták árán is, megismertessék a
magyarságot.
A magyar kultúra napja Temesváron
„Több is van, ami összeköt, mint ami elválaszt” – ez a legfontosabb következtetése annak a
kutatásnak, amelyet A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben című kötetében
összegezett Magyari Sára nyelvész, a Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa. A szerző a
Temesváron, a Magyar Kultúra Napja alkalmából bemutatott kötet témájáról beszélt.

Térkép
Duna World – 2016. január 16.
Nagyváradi utazó önkéntes színház
Kiss Törék Ildikó és Kocsis István üzemelteti Erdély és Partium egyetlen magánszínházát.
Budapesttől Stockholmig járják a világot, hogy a magyar nyelv szeretetét elvigyék a
legelszigeteltebb magyar közösségekhez is. A nagyváradi színész házaspárt a magyar kultúra
lovagjai közé hívják, a rangos elismerést a Magyar Kultúra Napján veszik át a budapesti
Stefánia Palotában. Az előadásokat a házaspár saját maga szervezi, darabjaikkal a
megbékélés, az összefogás és a keresztény értékeket hirdetik.
Aradi időkapszula
Időkapszulát készít két aradi fiatalember, Andó András magyar újságíró és gyűjtő barátja,
Adrian Barbes. Régi képeslapok alapján szeretnék bemutatni a város fejlődését. A II.
világháború előtt keletkezett és megírt képeslapok után kutatnak és elsősorban az érdekli
őket, hogy mit üzentek egymásnak az aradiak évtizedekkel ezelőtt. Vállalkozásukat még
érdekesebbé teszi, hogy egy magyar és egy román közös szemüvegén keresztül láttatják
Aradot.
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Királyhelmec társulata
Kassai Béla hívta életre Királyhelmecen azt a Társulatot, amely majd negyven év alatt a város
természetes hozzátartozójává vált. Tagjainak létszáma folyamatosan változik, amatőr
színészekből tevődik össze. Az összetartó erő az adni akarás, az igényes szerepformálás, a
játék és mindenekelőtt egymás szeretete. Ez teszi őket az amatőrök között profikká.
Ukrán fesztivál Máramarosszigeten
Ukrán hagyományőrző fesztivált tartottak Máramarosszigeten. A Juliánus naptár szerint
január 7-én ünneplik a pravoszlávok a Karácsonyt és január 14-én az Újévet. A két ünnep
között sokadik alkalommal szervezik meg a téli hagyományok és ukrán népszokások
fesztiválját, azért itt, mert országok szinten itt él a legnagyobb ukrán közösség.
Felvidék Szépe 2016
Idén is folytatódik a hagyományteremtő szándékkal életre hívott Felvidék Szépe verseny,
olyan magyar lányokat keresnek, akik büszkén viselnék a régió legszebbjének járó koronát és
méltó módon képviselnék a szlovákiai magyarságot.
Fölszállott a páva erdélyi táncosa
Antal Adorján már az elődöntőkben kivívta a zsűri elismerését a Fölszállott a páva
tehetségkutató műsorában. A szóló és páros táncok versenyét meg is nyerte tavaly
decemberben. Rajta kívül számos külhoni magyar fiatal mutathatta meg tehetségét, Adorján
Csíkmadarasról érkezett a megmérettetésre, vele és családtagjaival készült riport.

Öt kontinens
2016. január 16. - Duna World
Mavrák Béla, operaénekes életútja
Mavrák Béla a vajdasági Nagybecskerekről származik, ahonnan hosszú évekkel ezelőtt
érkezett rokonlátogatásra a németországi Kölnbe. A kölni Zeneakadémián azonban
maradásra marasztalták, az egymást követő felkérések és díjak után 12 éve már annak, hogy a
világhírű André Rieu felkérte, hogy állandó tagként erősítse fellépésein háromtagú tenor
csapatát. Mavrák nem feledkezett meg hazájáról, az Újév első napját Nagybecskereken
töltötte, ahol koncertet adott a helyi filharmonikus karral. Mostanában Peruban, Brazíliában
és Kubában oktat és reméli, hogy munkásságával hozzájárul a magyar nemzete dicsőítéséhez.
Ötven éves a New York-i Magyar Ház
Ötven éves a New York-i Magyar Ház, amelyet még az 1956-ban kivándorolt magyarok
alapítottak. Nagy Ildikó igazgató elmondása szerint a Ház fő fókuszában a
gyermekprogramok állnak. A Magyar Ház szellemi bázisát a közel 10 000 kölcsönözhető
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könyvvel rendelkező könyvtár biztosítja. Feladatuk a magyar minőségi kultúra bemutatása a
New Yorkban és környéken élő töredezett mikro-közösségeknek.
Majdnem 80 éve működik az Ankarai Egyetem Hungarológiai Tanszéke.
Naciye Güngörmüs tanszékvezető mesélt arról is, hogy Atatürk kiemelt figyelmet fordított a
magyar nyelvészek, történészek munkája iránt. Így nem véletlen, hogy 1935-ben külön
rendelet alapján megalakult az Ankarai Egyetem Hungarológiai Intézete. Jelenleg 80 körül
van a tanszék hallgatóinak száma. Kincses-Nagy Éva magyar lektorként dolgozik a tanszéken,
elmondása szerint az itt végzett hallgatók műfordítók, fordítók lesznek, de sajnos jelentős a
pályaelhagyók száma.
A gízai piramisok feltárását segítette Pabeschitz Virág
A gízai piramisok körüli ásatásokat végző kis létszámú régész csapatot egy magyar lány is
erősítette, Pabeschitz Virág 2500 éves piramisépítő sírját tárta fel csapatával. A magyar lány
külföldi expedíciói során igyekszik a magyar kultúrát terjeszteni. Véleménye szerint a magyar
kutatókat megbecsülik külföldön, nincs belőlük sok és többet is kell dolgozniuk, mint egy
nyugat-európainak, de ez a hátrány adja meg a többletet. Nagy álma egy régészeti központ
létrehozása Budapesten.
Bélteky Róbert büszke a magyar gyökerekre
Bélteky Róbert, 56'-os szülők gyermekeként Ausztráliában látta meg a napvilágot. Áldozatos
munkájának köszönhetően sikeres vállalkozó lett, melbournei cége parkolóházakat üzemeltet
és egy jelentős ingatlanfejlesztési programot is kidolgozott. Büszke a magyar gyökerekre és
igyekszik támogatni a magyar futballt. Megvásárolta a Budafoki Labdarúgó Klubbot, fia fél
évig tanult a Puskás Akadémián és régi álma, hogy Puskás szobrot emeltessen Melbourneben.
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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
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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