A muravidéki magyarság az egyik legerősebb nemzeti közösség
2016. január 18. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Orientpress, hirek.sk
A nemzetpolitikai államtitkár szerint a szlovéniai magyarság bár létszámát tekintve az egyik
legkisebb, de napjainkban az egyik legerősebb magyar nemzeti közösség. Potápi Árpád János
az Érdekérvényesítés és nemzetiségi önkormányzatok Muravidéken címmel hétfőn
Budapesten rendezett konferencián emlékeztetett arra, hogy pénteken kormányzati
csúcstalálkozót tartanak Szlovéniában. Mint mondta, fontos, hogy előtte áttekintsék az ottani
magyarság helyzetét. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén Göncz László, a
szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselője elmondta: a kisebbségvédelem színvonala
az európai szintet mindenképpen meghaladja, de hibát követnének el, ha itt megállnának.
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke
azt hangsúlyozta, hogy a kisebbségvédelem gyakorlati megvalósítása hagy kívánnivalót maga
után. Varga Péter, a nemzetpolitikai államtitkárság munkatársa elmondta, az országban az
olasz és a magyar nemzetiség létszámától függetlenül biztosítják a hivatalos nyelv
használatát, a nemzetiségi jogokat. Kitért arra is: az önkormányzatok hatáskörűket tekintve
nagyfokú autonómiát élveznek Szlovéniában.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Soltész: segélyszállítmányt készít elő Ukrajnának a Karitatív Tanács
2016. január 18. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap, Kárpátalja
A Karitatív Tanács humanitárius segélyszállítmányt készít elő a kárpátaljai magyarság és
Ukrajna számára, ahhoz pénteken és szombaton várják a lakosság pénzadományait a CBA, a
Tesco, a Lidl és a Spar áruházaiban - jelentette be Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár hétfőn Budapesten. A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában megtartott sajtótájékoztatón Soltész Miklós
hangsúlyozta: az ökumenikus imahéthez kapcsolódó gyűjtés célja, hogy tartós élelmiszert,
tisztítószert, gyógyászati segédeszközöket juttassanak el Kárpátaljára és a Kárpátokon túlra.

Nem engedélyezik a magyar szakoktatást a vásárhelyi kollégiumban
2016. január 18. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Nem engedélyezi a magyar szakiskolai osztályok beindítását a Maros megyei tanfelügyelőség
– értesítették pénteken hivatalosan a kérvényező marosvásárhelyi Református Kollégiumot.
A tanintézetben a kolozsvári szakkollégium mintájára egy mechanika és autóbádogos,
valamint egy pék és hentes szakiskolai osztályt indítanának magyar állami támogatással.
Benedek Zsolt igazgató megerősítette: a tanfelügyelőség nem hagyta jóvá a beiskolázási
tervet, így egyelőre elnapolták a magyar szakosztályok indítását. A központi, minisztériumi
alárendeltségbe tartozó szakhatóság az elutasítást azzal magyarázta, hogy Marosvásárhelyen
már működnek magyar szakiskolai osztályok, amelyekbe kevés a jelentkező, s elsősorban
ezeket szeretnék megőrizni.
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2016. január 18. – Krónika
Huszárakadémiát szerveztek a háromszéki Bálványosfürdőn a hét végén. Erdélyben
Háromszéken a legerősebb a huszárhagyományőrző-mozgalom, az ötödízben szervezett
akadémia az egyik fontos állomása a lovas rendezvényeknek, mivel hozzájárul a székely
identitáserősítő programok sorának kiteljesedéséhez.

Erdély

Huszárakadémia Bálványosfürdőn

A PNL kétfordulós polgármester-választást akar
2016. január 18. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma
Azzal a javaslattal fordult Dacian Ciolos miniszterelnökhöz a PNL vezetősége, hogy
sürgősségi kormányrendelettel irányozza elő a polgármesterek két fordulóban történő
választását. Az új választási törvény szerint a polgármestereket egy fordulóban választanák
meg. Alina Ghorghiu PNL-társelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, a civil társadalom
követelései nyomán javasolja ezt a miniszterelnöknek.

Emil Bocot indítja a PNL a kolozsvári polgármesteri székért
2016. január 18. – transindex.ro, Krónika
14 megyeszékhelyen, köztük Kolozsváron tudja már, hogy kit indít a polgármesteri székért az
idei önkormányzati választásokon a PNL. A párt hétfői bejelentése szerint erdélyi városok
közül Kolozsváron Emil Boc, Gyulafehérváron Mircea Hava, Temesváron Nicolae Robu,
Déván Petru Marginean lesz a jelöltjük. Három megyeitanácselnök-jelölt jelentkezését is
elfogadták: Alin Tişe a Kolozs, Ionel Paler a Bákó, Eugen Pârvulescu pedig a Teleorman
megyei tanács élére pályázik.

Igazságos tárgyalást követelnek Kézdivásárhelyen
2016. január 18. – Erdély Ma, Háromszék
Az új esztendő harmadik kézdivásárhelyi szimpátiatüntetésén mintegy nyolcvanan vettek
részt és fejezték ki szolidaritásukat a vizsgálati fogságban lévő Beke Istvánnal és Szőcs
Zoltánnal szombat délután. A felvonulás előtt Beke Ernő, István Attila édesapja elmondta:
több mint negyvenöt nap telt el 2015. november 30. óta, amikor fiát elvitték Bukarestbe
kihallgatásra, majd őrizetbe vették és letartóztatták. Akkor beszéltek vele utoljára, azóta a
hatóságok nem engedték meg, hogy felesége találkozhasson vele.

Horváth Anna elindulna Kolozsvár polgármesteri székéért
2016. január 18. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Egyedül Horváth Anna jelentkezett polgármesterjelöltnek Kolozsváron az RMDSZ
decemberben meghirdetett castingján, amely hétfőn délután 16 órakor ért véget. Csoma
Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke elmondta, Horváth korábban is
kifejezte a szándékát a jelölésre. Véleménye szerint alpolgármesterként jól végezte a dolgát az
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Erdély

elmúlt években, így természetes volt részéről ez a lépés, és biztos abban, hogy a Megyei
Állandó Tanács és a városi szervezet választmánya támogatni fogja jelölését. Az Erdélyi
Magyar Néppárt városi és megyei vezetői hétfőn azt kérték: "az RMDSZ politikusai tegyenek
meg mindent azért, hogy ne csak saját pártjuk, hanem mindannyiunk közös jelöltjére
szavazhassunk az idei önkormányzati választásokon."

Háromszék román településein szeretnének nyerni a liberálisok
2016. január 18. – maszol.ro, Erdély Ma, Székely Hírmondó
Kovászna megye többségében románok lakta településein szeretne polgármesteri tisztségeket
nyerni a Nemzeti Liberális Párt (PNL), de négy háromszéki városban is lesznek jelöltjeik,
nyilatkozta Codruţ Opaiţ. A liberálisok Kovászna megyei társelnöke tájékoztatása szerint
Sepsiszentgyörgyön a polgármesteri tisztségért Mădălin Guruianu helyi tanácsos indul,
Kézdivásárhelyen Constantin Pătru, Kovászna városban pedig Ioan Bocan. A Nemzeti
Liberális Párt háromszéki társelnöke hozzátette: az idei helyhatósági választásokon legfőbb
célkitűzésük a bodzafordulói polgármesteri tisztség megszerzése.

Nehéz a magyar, pláne a vasútállomáson
2016. január 18. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika
Az ígéretek ellenére továbbra is csak román nyelvű a hangosbemondás a csíkszeredai
vasútállomáson. A hiányzó magyar nyelvet nem sikerült pótolni, az illetékesek szerint „ezzel
Bukarestben foglalkoznak”. Tavaly tavasszal váltott csak román nyelvűre, és azóta úgy is
maradt a számítógépes program alapján működő, hangosbemondón történő utastájékoztatás
a csíkszeredai vasútállomáson. Noha a vasútállomás személyszállításért, illetve
infrastruktúráért felelős vezetői nem sokkal utána arról számoltak be, hogy igényelték a
területi vasúti igazgatóságtól a magyar nyelv használatát is, ez a mai napig nem történt meg.
Így a szerelvények érkezését és indulását, a korábbinál érthetőbben ugyan, de románul közlik
az érintettekkel.

Jelentést kért a sportminiszter a sportmérkőzések előtti énekelt székely
himnusz ügyéről
2016. január 18. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro
Jelentést kért Elisabeta Lipa román ifjúsági és sportminiszter a román kosárlabdabajnokságban meghonosodott székelyhimnusz-éneklés szokásáról. A román és a székely
himnusz mérkőzések előtti eléneklése is vitát váltott ki. Romániában csak a kosárlabda
bajnokságban honosították meg évekkel ezelőtt a mérkőzések előtti himnuszéneklés szokását.
A székely himnuszt a Csíkszeredai Sportklub és a gyergyószentmiklósi Progym
jégkorongcsapat, a székelyudvarhelyi FK teremlabdarúgó csapat és KC kézilabdacsapat,
valamint sepsiszentgyörgyi Sepsi Sic női kosárlabdacsapat mérkőzései előtt vagy után szokták
a nézők elénekelni.
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2016. január 18. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Nem hagyta jóvá Dorin Florea Marosvásárhely polgármesterének egy újabb mandátumért
való indulását a PNL vezetősége. A PNL vezető testülete összesen 14 megyeszékhely esetében
hagyta jóvá a jelentkezők indulását, hat megyeszékhelyen a jelentkezők indulása függőben
maradt - tájékoztat a Hotnews hírportál.

Erdély

A PNL nem hagyta jóvá Dorin Florea indulását a marosvásárhelyi polgármesteri
tisztségért

Soós Zoltán nem érti, miért nem indítanak új szakiskolai osztályokat
Marosvásárhelyen
2016. január 18. – maszol.ro
Tiltakozik a Maros Megyei Tanfelügyelőség döntése ellen Soós Zoltán, Marosvásárhely
összmagyar polgármesterjelöltje, amiért az intézmény szerinte akadályt gördít a Református
Kollégium magyar szakiskolai osztályainak beindítása elé. A polgármesterjelölt szerint fontos
a magyar nyelvű szakiskolai képzés fejlesztése Marosvásárhelyen, annál is inkább, mivel a
Református Kollégium olyan szakok indulását tartalmazza, amelyekre komoly piaci igény
mutatkozik. „A tanfelügyelőség döntése nem tartalmaz érdemi szakmai indokot. Felmerül a
kérdés: amit Kolozsváron lehet, Marosvásárhelyen miért akadályozzák meg?” – teszi fel a
kérdést Soós Zoltán.

Szász kiállás a székelyek mellett – A SRI provokálja a székelyföldi cirkuszokat
2016. január 18. – Erdély Ma, Székely Hírmondó
Hans Hedrich politológus, civil aktivista, a Neuer Weg Egyesület alelnöke volt az, aki
egyszemélyes háborúba kezdett a romániai illegális erdőirtók ellen. Most a román-székelymagyar viszonyról írt olyan elemzést, hogy az interneten mindenki azt kérdi: a magyar pártok
miért nem tudták ugyanezt elmondani? Erdélyben, illetve Székelyföldön, akárcsak a világ
bármely másik pontján a helyi, őshonos lakosságnak – amilyen a magyar – már létezéséből
fakadóan is joga van (belső/külső) önrendelkezéshez – kezdi a Főtér.ro portálon megjelent
írását a magyarul tökételesen beszélő szász szerző.

Ki kábít kit?
2016. január 19. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Az erdélyi magyarság megkapta kábító csokját – hirdette a
Népszabadság bombasztikus címe azt követően, hogy kiderült: a magyar kormány által
kitalált családi otthonteremtési kedvezményt, amelynek keretében a három gyereket vállaló
párok tíz plusz tízmillió forintos támogatást kapnak, a határon túli magyar állampolgárok is
igényelhetik, ha átköltöznek Magyarországra. A napilap azt követően kezdett el látványosan
„aggódni” az erdélyi magyarokért, hogy Horváth István szociológus, a kolozsvári Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet vezetője fölvetette: a csok kivándorlási hullámot idézhet elő”.
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2016. január 19. – Krónika, szekelyhon.ro
A tervek szerint már a következő tanévtől beindulhat Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldön
hiánypótlónak számító húsfeldolgozó- és hentesképzés. Kiss Imre Kovászna megyei
főtanfelügyelő az elmúlt évben – még a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola
igazgatójaként – pályázott sikeresen a magyar kormánynál a Külhoni magyar szakoktatás éve
program keretében a szakosztály létrehozására. A terv szerint az iskola biztosítja a termeket, a
sepsiszentgyörgyi önkormányzat az infrastruktúrát, a magyar kormány által felajánlott
mintegy 30 millió forintból pedig korszerű berendezéseket, gépeket vásárolnak, hogy a
diákok elsajátíthassák a mesterség fortélyait.

Erdély

Hiánypótló hentesképzést terveznek a Székelyföldön

Erdélyben és a Partiumban is rengeteg eseménnyel készülnek a magyar kultúra
napjára
2016. január 19. – Krónika
Megszámlálhatatlan eseménnyel ünnepelnek Erdélyben és a Partiumban is a magyar kultúra
napja alkalmából, amelynek apropóján az egész Kárpát-medencében szerveznek
eseményeket. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta
le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

Korábban szervezik idén a Szent György Napokat

Már több mint 65 ezren aláírták az MKP petícióját
2016. január 18. – hirek.sk
Magyar Közösség Pártja tavaly ősszel indította petícióját a migránsok befogadását szabályozó
kvóták ellen, és azért, hogy a helyi népszavazások eredménye döntő érvényű legyen a
mindenkori kormányzat számára. A kezdeményezés rendkívül sikeres, hiszen eddig több mint
65 ezren támogatták azt aláírásukkal, így a petíció folytatódik, nem kizárt tehát az sem, hogy
a támogatók száma elérje a százezres lélektani határt – jelentették be pozsonyi
sajtótájékoztatójukon a párt vezetői, Berényi József elnök, illetve a petíciós bizottság tagjai.
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2016. január 19. – Krónika
Az elmúlt évektől eltérően idén nem „keresztezi” május elsejét a Szent György Napok
rendezvénysorozata, a sepsiszentgyörgyi városnapokat április 16–24. között szervezik meg.
Az idei, huszonötödik Szent György Napokról Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere
elmondta, a rendezvénysorozat kulturális programjait április 16. és 21. között tartják. Az
időpont kiválasztásában a magyar és román húsvét dátuma is közrejátszott, emiatt szervezik
korábbi időpontban a gazdag programokat felvonultató városnapokat.
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2016. január 18. – hirek.sk
Retkes János, a Magyar Közösség Pártja párkányi alapszervezetének elnöke a Limes Anavum
Regionális Honismereti Társulással és az Ezredév Polgári Egyesülettel közösen január 23-án,
hagyományosan a libádi kultúrházban rendezi meg a XIX. Felvidéki Magyar Bált, amely egyik
célja az összetartozás érzésének erősítése a Kárpát-medencei magyarság körében.

Felvidék

A magyarság összetartozását is erősíti a hagyományos Felvidéki Magyar Bál

Samu István: meg kell teremteni a fiatalok hazai érvényesülésének a feltételeit
2016. január 18. – hirek.sk
Samu István a Magyar Közösség Pártja komáromi járási választási listavezetője – a gútai
Corvin Mátyás Alapiskolában tanít, Sopronban régiófejlesztés és gazdaság szakon doktori
tanulmányokat folytat – az országos képviselőjelölti lista 5. helyén szerepel. A Hírek.sk eddigi
pályájáról, eredményeiről és esetleges parlamenti munkája prioritásairól kérdezte az MKP 36
éves komáromi járási alelnökét.

Rozsnyón iskolabusz működését támogatta a Bethlen Gábor Alap
2016. január 18. – Felvidék Ma
A Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája iskolabuszt üzemeltet 2015 áprilisától. Az
iskolabusznak köszönhetően olyan, zömében magyarok által lakott településekről tudják
biztosítani a tanulók napi bejutását az iskolába, amelyekben nem működik már magyar
tanítási nyelvű alapiskola. „A kisbuszra a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap
támogatásából tettünk szert, majd iskolánk tavaly sikeresen pályázott az iskolabusz
fenntartási költségeinek kiegészítésére a Bethlen Gábor Alapnál” – mondta el Uličný Ibolya,
az iskola igazgatója.

Matricák lepték el a Pepco somorjai boltjának kirakatát
2016. január 18. – Felvidék Ma
Vasárnapról hétfőre virradóra mintegy 30 matrica talált új otthonra a Pepco somorjai
boltjának üvegajtaján a következő felirattal: „Figyelem! Itt tilos a magyar nyelv használata.
Ne vásároljon itt!” Az akciót egyelőre senki sem vállalta magára, mindenesetre tény, hogy az
ügynek vannak előzményei, hiszen, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom somorjai
alapszervezetének a honlapján több olyan cikk is megjelent az utóbbi időben, mely a Pepco
egynyelvűségével és azzal foglalkozik, hogy az alkalmazottaknak megtiltják, hogy magyarul
szóljanak a vásárlókhoz.

Tartósan távol egymástól
2016. január 18. – Új Szó
„A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom az egyik legjobb szlovákiai magyar projekt, amely az
utóbbi 26 évben megjelent. Egyedisége abban áll, hogy spontán, valós problémára reagál, és
kulturált, ugyanakkor határozott választ ad. S legfőbb erőssége, hogy mindezeken felül valódi
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Tetten érték a fiatal függetleneket
2016. január 19. – Új Szó
Orosz Örs szerint a hétvégi akció nem a négy független jelölt kampányakciója, habár mind a
négyen szerepelnek az ott készült csoportképeken. A hétvégi akciókról készült videót sem a
korábbi stílusban készítették, amikor csak olyan felvételek készültek, amelyeken nem látható
a résztvevők arca. „Ha a KDSZ kampányakciónak minősül, akkor mi a kampányolást öt évvel
ezelőtt kezdtük” – mondta el Orosz Örs.

Felvidék

civil kezdeményezésként, pártoktól függetlenül tudott működni. Egészen mostanáig” – áll az
Új Szóban megjelent kommentárban.

Nagyobb összefogásban bízott

Ezért van szükség a választásokra
2016. január 18. – Pannon RTV
Szerbia jövője érdekében van szükség a 2016-os parlamenti választásra – mondta Aleksandar
Vučić vasárnap. Ezzel feloldhatják a reformokat hátráltató társadalmi összetűzéseket – véli a
haladók elnöke, Szerbia kormányfője. 2014-ben is hasonló indokkal oszlatták fel a
parlamentet és tartottak előrehozott voksolást. Aleksandar Vučić jelenlegi miniszterelnök
szerint kormánya megkezdte a változtatásokat Szerbiában, az ország most politikailag és
gazdaságilag is stabil, az eddigi munkának köszönhetően pedig a nagyhatalmak partnerévé is
vált. Úgy véli, a megkezdett reformokat folytatni kell, de ehhez teljes, négy évig tartó
mandátumra van szüksége a kormánynak.

Vajdaság

2016. január 19. – Új Szó
2012-ben is a második volt, és most is a második helyre került a Magyar Közösség Pártjának
listáján, 2014 köztársaságielnök-jelöltje, Bárdos Gyulával, az MKP elnökségi tagja, a
Csemadok elnöke. Az Új Szónak adott interjúban elmondta, nagyon csalódott, mert „a 2016os választáson nincs egy közös lista, pontosabban van, csak nem teljes. Akik komolyan vették,
akik fontosnak tartják, azok ott vannak a 21-es listán”, az MKP listáján. Elmondta, a
Csemadok elnökeként az volt az elképzelése, hogy a két párt közös listán indul. „Ez volt a
Csemadok elképzelése is, amikor az országos választmány felhívással fordult a két párthoz,
hogy üljenek le, és próbáljanak esetleg közös listát felállítani, vagy legalább abban egyezzenek
meg, hogy nem egymással szemben pozicionálják majd magukat a választásokon. Ezt
utasította el a Híd.”

Ellenzéki politikai tömörülés indul a választásokon
2016. január 18. – Pannon RTV
A Szociáldemokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Liberális Demokrata Párt a
Zöldek, valamint a Népi Mozgalom közösen indulnak a soron következő rendkívüli
parlamenti választásokon. Erről döntöttek az ellenzéki politikai tömörülések vezetői hétfőn.
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Vasin: Tárgyalni hívjuk a VMSZ-t és az MM-et is
2016. január 18. – Magyar Szó
Pártokkal, civil szervezetekkel összefogva egy széles körű koalíciót alakítana a Demokrata
Párt a soron következő választásokra, s ez a koalíció a vajdasági értékek mellett száll síkra –
mondta el pénteken este Szabadkán Miroslav Vasin, a párt tartományi szervezetének elnöke,
aki Goran Ješićtyel tartott programismertetőt a tagság részére. A párt szerdára küldött
meghívót az érintett pártoknak, szervezeteknek, ekkor lesz az első egyeztető megbeszélés.
Vasin elmondta, a VMSZ-szel és a Magyar Mozgalommal is tárgyalni szeretnének.

Vajdaság

Boris Tadić hozzáfűzte, Aleksandar Vučić azért írhatta ki a választásokat, mert tisztában volt
vele, hogy az elkövetkező hónapokban nem tudta volna betartani választási ígéreteit. A
szociáldemokraták első embere elmondta, hogy a Bojan Pajtić vezette Demokrata Párt
számára is felajánlják az együttműködést, hogy a szövetség minél nagyobb esélyekkel
indulhasson az állami szintű voksoláson.

Politikai taktikázás
2016. január 18. – Magyar Szó
A szerbiai elemzők arra a kérdésre próbáltak választ adni, hogy miért is van szükség kiírni az
előrehozott köztársasági parlamenti választásokat. Első látásra ugyanis semmi nem teszi
indokolttá ezt a lépést. Aleksandar Vučić miniszterelnök, a Szerb Haladó Párt elnökének az
érvelése logikátlan, komolytalan, ésszerűtlen és sérti a józan észt, értékelte Đorđe
Vukadinović, aki nem érti, hogy milyen alapon beszél a miniszterelnök drámai hangulatról,
amikor abszolút többséggel rendelkezik a parlamentben. Ezzel a többséggel a parlament azt is
megszavazhatná, hogy a nappal valójában éjszaka, jegyezte meg.

Egyeztettek a vajdasági magyar pártok
2016. január 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt
képviselői egyeztettek hétfő délután Szabadkán a Magyar Házban. A három párt elnöke
megállapodott abban, hogy az elkövetkező időszakban a pártok illetve a részükről delegált
szakpolitikusok folytatják azokat az egyeztetéseket, amelyek a vajdasági magyar közösségre
nézve meghatározó erővel bírnak. A küszöbön álló választásokkal kapcsolatban egyetértettek
abban, hogy a helyi szervezetek által képviselt álláspont jelenti a kiindulópontot a pártok
döntéshozatali testületei számára az önkormányzati szintek esetében. A további belső,
vajdasági magyar-magyar egyeztetések és esetleges együttműködés alapját a néppárti
értékrend jelentheti, tehát ugyanúgy nem a balliberális szemlélet, mint ahogyan a szélsőséges
nézetek sem.

Fogyatkozik Martonos is
2016. január 18. – Pannon RTV
Martonos több száz éves hagyományokkal rendelkező falu. Első írásos említése a 13.
századból ered. A ma mintegy 1.700 lakosú településen is fogynak az emberek. A lakosság
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„A kárpátaljai magyarság helyzete“
2016. január 18. - Volksgruppen
A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Bécs a Lakos Alapítvány információs estjére hívja
az érdeklődőket Bécsbe, az Am Tabor plébániába. Az est címe „A kárpátaljai magyarság
helyzete a mai Ukrajnában“, a résztvevők előadást hallhatnak az ottani magyarság életéről.

Magyar nemzeti sportsiker az Okanagan völgyben
2016. január 18. – Nemzeti Regiszter
December 28-án West Kelownába látogatott az U16-os Magyar Jégkorong Válogatott, akik
egy helyi csapattal vívtak mérkőzést. A rendezvényen a Magyar Ház is képviseltette magát.
Magyar zászlókkal és bíztató szavakkal bátorítottuk a csapatot, akik 12:1-re győztek a kanadai
csapat ellen. Mindannyian lúdbőröztünk, mikor a Magyar Himnusz csendült fel az arénában,
nemzeti színekben az óhaza fiataljai méltán bizonyították tehetségüket.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 18.

Őrvidék

2016. január 18. – karpatalja.ma
Hétvégén ismét beköszöntöttek a mínuszok, s ez a kárpátaljai átlagember számára
megnehezíti a mindennapokat. Ennek okán a Beregszászi Városi Tanács és helyi
segélyszervezetek az év elején határozatot hoztak, amelynek eredményeképpen január 8-án
melegedő nyílt a városban. A 25 férőhelyes sátor melegét kályha biztosítja, a betérők forró
teát is kapnak a Kárpátaljai Református Diakóniai Osztály, az Ökumenikus Segélyszervezet és
a Vöröskereszt Beregszászi Járási Szervezete jóvoltából. A melegedő a nap 24 órájában
fogadja a rászorulókat. A helyiség felelőse elmondta, hogy a melegedőt maximálisan
kihasználják, hiszen naponta körülbelül 25-30 ember tér be hozzájuk.

Diaszpóra

Naponta 25-30 ember tér be a beregszászi melegedőbe

Kárpátalja

elöregedett, a fiatalok elvándorolnak, rengeteg az üresen álló, elhagyatott ház. Munka híján
elköltöznek a fiatalok Martonosról. A faluban nincs kilátás új állások megnyitására, mondják
az idősek. Pár évvel ezelőtt a sok üres ház legtöbbjét koszovói menekültek Vásárolták meg, de
nem tartották őket karban. Volt olyan épület ahonnan ki is költöztek, mert az illetékesek
szerint nem tudtak beilleszkedni az itteni környezetbe.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. január 18., 21.05 – Kossuth Rádió
Sikeres a Magyar Közösség Pártjának petíciója a migránsok befogadását
szabályozó kvóták ellen
A Magyar Közösség Pártja tavaly ősszel indította petícióját a migránsok befogadását
szabályozó kvóták ellen azért, hogy a helyi népszavazások eredménye döntő érvényű legyen a
mindenkori kormányzat számára. A kezdeményezés rendkívül sikeres, hiszen eddig több mint
65 ezren támogatták aláírásukkal, így a petíció folytatódik – jelentették be hétfői
sajtótájékoztatójukon a párt vezetői.
A Kétnyelvű Dél-Szlovákiért mozgalom akciója
Szlovákia-szerte nagy visszhangja volt, hogy a 63-as út mentén az volt az útjelző táblán:
egyenesen nem csak Bratislavába vezet az út, hanem Pozsonyba is. Ez volt a Kétnyelvű DélSzlovákiáért mozgalom egyik látványos akciója. Az útkarbantartók gyorsan eltávolították a
táblát, de a hatás nem maradt el.
Hárompárti egyeztetés Szabadkán
Négypártira tervezték a szabadkai találkozót, de csak három magyar szervezet képviselői
vettek részt a legbefolyásosabb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség által
összehívott tájékoztató megbeszélésen: a meghívó VMSZ, a Vajdasági Magyar Demokrata
Párt és a Magyar Egység Pártja. A Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség nem vett részt a
szabadkai találkozón.
Érdekérvényesítés és nemzetiségi
konferencia a Magyarság Házában

önkormányzatok

a

Muravidéken

–

Magas szintű kulturális autonómiát, kollektív jogokat biztosítanak a szlovéniai törvények a
muravidéki magyarságnak, de a jogszabályok végrehajtásával gyakran gond van – hangzott el
az Érdekérvényesítés és nemzetiségi önkormányzatok a Muravidéken című konferencián a
budapesti Magyarság Házában. A muravidéki magyarság az egyik legszervezettebb nemzeti
közösség – hangsúlyozta a konferencia után Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár.
A Doni áttörés 73. évfordulójára emlékeztek Marosvásárhelyen
A Doni áttörés 73. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak szombaton
Marosvásárhelyen a római katolikus temetőben a doni áldozatok emlékművénél. A
rendezvényt a maros megyei EMKE és a 23. Határvadász Hagyományőrző csoport szervezte.
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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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