Brüsszelben téma lesz a szlovákiai magyar kisiskolák és az anyanyelvhasználat
kérdése
2016. január 21. – MTI, hirek.sk
Csáky Pál európai parlamenti képviselő kezdeményezésére hivatalos szakmai meghallgatás
lesz január 26-án Brüsszelben, az Európai Parlamentben a Petíciós Bizottság égisze alatt.
Téma lesz a felvidéki magyar közösség helyzete, s ezen belül a nyelvhasználati jogok
érvényesülésének kiterjesztése és a kisebbségi iskolák továbbélésének lehetőségei. A
meghallgatáson részben a dél-szlovákiai civil szervezetek szakértői, Nagy Dávid és Cziprusz
Zoltán (Via Nova Ifjúsági Csoport), Orosz Örs és Kovács Balázs (Kétnyelvű Dél-Szlovákia),
Tóth Tibor (Fontos Vagy Mozgalom) adnak majd tájékoztatást a szlovákiai helyzetről, illetve
azokról a megoldási lehetőségekről, amelyeket az MKP a választások után a szlovák
parlament elé kíván terjeszteni.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kolozsvárra érkezett Orbán Viktor
2016. január 21. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, Nyugati Jelen,
Magyar Nemzet, Magyar Idők, Magyar Hírlap
Tőkés István református lelkész, nyugalmazott teológiai tanár csütörtöki temetésére
Kolozsvárra érkezett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A Farkas utcai református
templomban tartott gyászszertartásra Orbán Viktort fia, Orbán Gáspár és Balog Zoltán,
emberi erőforrások minisztere, református lelkész is elkísérte. A miniszterelnök konvoja
valamivel 13 óra után érkezett meg a helyszínre. Orbán beszédében elmondta, Tőkés
Istvánban egy nemzedék utolsó képviselőjét tisztelhetjük, aki hitte, hogy az igazság szabaddá
tesz. Utolsó pillanatáig harcolt az igazságért, úgy viseltetett felelősséggel a magyar sors iránt,
hogy közben nem feledkezett meg a világ iránti felelősségről sem. Így lehetett számára
Kolozsvár a világ közepe, itt láthatta a magyar sorsban az emberiség sorsát.

HotNews: Bukarestbe várják Szijjártó Péter magyar külügyminisztert
2016. január 21. – maszol.ro
Lazăr Comănescu román külügyminiszter január 29-én fogadja bukaresti hivatalában
budapesti kollégáját, Szijjártó Pétert – értesült politikai forrásokból a HotNews. A portál
emlékeztet arra, hogy a magyar külügyminiszter közelgő romániai látogatása előtt a románmagyar államközi kapcsolatok igen kedvezőtlenül alakultak. A diplomáciai viszony akkor
romlott meg hirtelen, amikor Budapest eldöntötte, hogy kerítést épít a szerb-magyar határon.

Téka Alapítvány: nem került veszélybe a szamosújvári magyar iskola
2016. január 21. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro
A liberális tanácsosok ígéretet tettek arra, hogy a szamosújvári városi tanács e hónap végi
ülésén megszavazzák a Téka Alapítvány által felépített magyar iskola beindítását, a
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A magyar kultúra napja - Márton Áron erdélyi püspökről szóló kiállítás nyílt
Pécsen
2016. január 21. – MTI, hirado.hu, Webradio, Kárpátinfo, Pécsi Újság
Márton Áron erdélyi katolikus püspök életéről szóló kiállítás nyílt Pécsen csütörtökön, a
magyar kultúra napja alkalmából. Márton Áron a magyarság elnyomását mindig a szeretet
hangján beszélte el, és kimondta, hogy az erdélyi magyarságnak és a világ magyarságának
Istentől rendelt joga a megmaradás - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a magyar kultúra napjának Baranya megyei ünnepén
tartott megnyitón. A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum anyagából összeállított tárlat
17 fejezetben állít emléket a püspöknek korabeli fotók, dokumentumok, újságcikkek és
történeti leírások segítségével.

Magyarország

tanintézmény nincs veszélyben – tudta meg a maszol.ro csütörtökön az alapítvány elnökétől.
Balázs-Bécsi Attilát azért keresték meg, mert a Transindex csütörtöki beszámolója szerint
legutóbbi ülésén az önkormányzat nem szavazta meg azt a határozatot, amellyel beillesztették
volna a magyar iskolát a szamosújvári iskolahálózatba.

A magyar kultúra napja - Kortárs kárpátaljai festők alkotásaiból nyílt kiállítás
Miskolcon

Bekerült az M4 Sport a romániai UPC kínálatába
2016. január 21. – Krónika
Romániában az országos lefedettségű kábeltévé-szolgáltatók közül elsőként a UPC felvette
kínálatába a magyarországi közszolgálati tévétársaság M4 Sport nevű csatornáját, amely a
magyar adókat felsorakoztató, Panonia nevű csomagban található – számolt be a
Hdsatelit.blogspot.ro szakportál. Egyelőre a geokódolás miatt a nemzetközi sportesemények
idején elsötétül a képernyő, de a budapesti kormány képviselői többször is hangsúlyozták,
hogy megpróbálják orvosolni az erdélyi magyar tévénézők körében nagy felháborodást keltő
helyzetet. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet decemberi
ülése után tartott sajtótájékoztatón bejelentette, Magyarország kész megvásárolni a
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2016. január 21. – MTI
Kortárs kárpátaljai festők alkotásaiból nyílt kiállítás az ungvári magyar főkonzulátus
szervezésében a Miskolci Galériában csütörtökön, a magyar kultúra napja alkalmából. A
február 21-ig látható tárlat ajánlásában a szervezők azt írták: a kárpátaljai festőiskola egyedi,
színes, kiemelkedő művészeti közösség, Kárpátalja képzőművészeinek népszerűsége és
elismertsége túlterjed a régió határain, művészetének külön etnikai, lokális, időbeli
sajátosságai vannak, melyek gyökerei Kelet-Közép-Európa e köztes terének, az ott élő népek
szellemi egzisztenciájának történelmi rétegeiben rejlenek.
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Előválasztáson döntenek az RMDSZ polgármesterjelöltjéről Székelyudvarhelyen
2016. január 21. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Előválasztás lesz Székelyudvarhelyen, a városlakók dönthetnek az RMDSZ
polgármesterjelöltjéről - közölte az Udvarhelyszéki Nők Szervezete. Arros Orsolya üdvözölte a
nyitott, állóurnás előválasztásról szóló szabályozást és annak a lehetőségét, hogy minden
udvarhelyi választópolgár beleszólhat a jelöltállítási folyamatba - írta a közlemény. Az
RMDSZ Udvarhelyszéki Választmányának határozata alapján a székelyudvarhelyi
előválasztást március 13-án tartják. A jelölteknek ezt megelőzően, támogatói aláírások
kíséretében február 12-ig kell benyújtaniuk a jelentkezési dossziéjukat.

Erdély

sportesemények sugárzási jogait a Kárpát-medence magyarlakta területeire. Arról, hogy a
sportközvetítéseket nem tudják magyar nyelven nézni a külhoni magyar területeken élők, azt
mondta: erről már folynak a tárgyalások.

Kovács Péter: az államnak újra kell gondolnia a szociális szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek finanszírozását
2016. január 21. – transindex.ro, maszol.ro
„Felháborító és megengedhetetlen, hogy a román állam teljességgel ellehetetlenítse a szociális
szolgáltatásokat nyújtó civil és egyházi háttérrel működő szervezetek munkáját azáltal, hogy
drasztikusan csökkenti évről évre a központi költségvetési keretösszeget" – nyilatkozta
Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke csütörtökön. Kovács Péter szerint a szociális
szolgáltatásokat nyújtó civil és egyházi háttérrel működő szervezetek megalakulásuk óta
felbecsülhetetlenül fontos munkát végeznek, az állam pedig most ezeket a jól működő
rendszereket borítaná fel intézkedéseivel. A központi megszorítás miatt például a
Gyulafehérvári Caritasnak csaknem 2 millió lej forráskieséssel kell számolnia erre az évre, ez
közel 3000 gondozott ellátását teszi bizonytalanná.

Magyar jogi harc
2016. január 21. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Dicséretes és példaértékű a Civil Elkötelezettség Mozgalom
(Cemo) kezdeményezése, amellyel jogi síkra tereli a kétnyelvűségért folytatott küzdelmet. És
pert indít Nagyvárad, Marosvásárhely és Szatmárnémeti román többségű önkormányzata
ellen, amiért azok figyelmen kívül hagyják a kisebbségi jogokat rögzítő román törvényeket,
illetve a Bukarest által ratifikált nemzetközi egyezményeket is, és nem hajlandóak a magyar
közösség anyanyelvén is feltüntetni az utcaneveket”.

Indulhat az aláírásgyűjtés
2016. január 21. – szekelyhon.ro, Krónika
Homoródszentmárton, Máréfalva és Székelyudvarhely – három település, ahol
előválasztással döntenek arról, kik lesznek az RMDSZ polgármesterjelöltjei a helyhatósági
választásokon. A szavazáshoz kötelező a regisztráció, a jelöltséghez pedig a támogatottság.
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„Hétfőtől kezdődik a választásra való előkészület. A cél az, hogy a legjobb emberek kerüljenek
a tanácsosi listákra, illetve a legjobb emberek legyenek azok, akiket polgármestereknek
javasolnak a közösségek” – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Verestóy Attila, az
RMDSZ területi szervezetének elnöke.

Peti András szerint külön listákon kell visszanyerni Vásárhelyt
2016. január 21. – szekelyhon.ro
A kisebbségbe szorulás velejárójaként értékeli azt az évek óta tartó huzavonát, amely a Sütő
András szobra felállítása és a Bodor-kút újjáépítése körül tapasztalható. Ahhoz, hogy a
helyzet megoldódjon, 2016-ban a magyarságnak vissza kell nyernie Marosvásárhelyt – véli
Peti András, de nem közös, hanem külön listákon.

Új szak indult a kolozsvári Sapientián
2016. január 21. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Tíz hónapos hangtechnikus-képzési modul februári beindítását jelentette be egy csütörtöki
sajtótájékoztatón Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári
karának dékánja. A dékán elmondta, hogy a hangtechnikusi felnőttképzés beindításával egy
piaci rést próbálnak betömni, hiszen Romániában magyar nyelven eddig nem képeztek
hangtechnikusokat. A képzés annak az együttműködési megállapodásnak a része, amelyet az
egyetem a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA), az MTVA Kós
Károly kollégiumával, valamint a magyar közszolgálati médiát közép-erdélyi hírekkel,
műsorokkal ellátó Video Pontes stúdióval kötött.

Sikerkönyvvé vált A székelység története
2016. január 21. – maszol.ro, Erdély Ma
A székelység története című könyv második, javított kiadásának bemutatójával kezdődött
szerdán a Csíki Székely Múzeum bástyatermében az idei Magyar Kultúra Napja alkalmából
szervezett rendezvénysorozat, amelyet a január 20–22-i időszakra szervezett meg Hargita
Megye Tanácsa és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. Az eseményen Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke a kiadvány fontosságáról beszélt. "Fontos, hogy fiataljaink
értsék és érezzék a múltunkat, az ebből fakadó felelősséget és a jövő lehetőségeit. Az első
kiadást nagyon sok támadás követte, de sikerült erőt gyűjtenünk, és a bővített, javított
kiadással még több ember számára elérhetővé válik e kézikönyv" – emelte ki a megyeelnök.
Beszédében a szerzők, szerkesztők mellett köszönetet mondott a megyei tanács programok
vezérigazgatóságnak és a Hagyományőrzési Forrásközpont csapatának, hogy sikerült lehetővé
tenni a könyv újított kiadását.

Soós már búcsúztatja Floreát
2016. január 21. – szekelyhon.ro
Soós Zoltán, az RMDSZ marosvásárhelyi politikusa egy Neoton-slágert dedikált közösségi
oldalán Dorin Florea polgármesternek. Bye-bye, kedvesem – utal a dal a búcsúra. Soós akkor
„dedikált”, amikor megtudta, hogy az állítólagos korrupciós ügyei miatt bíróság elé citált
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riválisának a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyelőre nem hagyta jóvá az újabb mandátumért
való harcba szállását. A magyar-magyar előválasztást megnyerő Soós úgy véli: eljött a
politikai osztály megújulásának az ideje. „A mi időnk, azoké a fiataloké, akik távol állnak
mindenféle korrupciógyanús ügyletektől, azoké, akik a politikai funkcióban az esélyt látják,
hogy szűkebb vagy szélesebb körű közösségüket előbbre vigyék” – vallja.

Kolozsváron nyitott irodát a Magyar Nemzeti Kereskedőház
2016. január 22. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu
Csütörtökön megnyitotta kolozsvári irodáját a Magyar Nemzeti Kereskedőház. A KözépEurópai Kereskedelemfejlesztési Hálózat hatodik erdélyi irodája a kis- és középvállalatokat
kívánja segíteni a nemzetközi kapcsolataik kiépítésében. Tavaly novemberig csaknem 13 ezer
magyar tőkéjű, vagy román-magyar vegyesvállalat működik Romániában, melyek a külföldi
vállalatok 6,4 százalékát teszik ki, ezek a cégek 833 millió eurót fektettek be. Szabó József, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Közép-Európai főosztályának osztályvezetője a
rendezvényen elmondta: Magyarországnak és Romániának közös kihívásokon kell úrrá
lennie. A magyar kormány számára kiemelten fontos a határ két oldalán fekvő, és a hozzájuk
szervesen kapcsolódó távolabbi régiók gazdasági életének újjáélesztése. Fontosnak tartotta,
hogy a határ két oldalán működő vállalatok egységes gazdasági térben fejthessék ki
tevékenységüket.

Megszűnhet a Szász Jenő vezette Nemzetstratégiai Kutatóintézet
2016. január 22. – maszol.ro
További több mint hetven állami, országos háttérintézménnyel együtt megszűnhet a Szász
Jenő vezette Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A 72-73 intézmény, költségvetési szerv várható
megszűntetését a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be csütörtöki budapesti
sajtótájékoztatóján. Lázár János intézményneveket nem említett, de a vs.hu birtokában lévő
dokumentum szerint a listán szerepel a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) is. A portál
úgy tudja, hogy az NSKI a Veritas Intézetbe olvad be.

Független jelöltet támogat az MPP
2016. január 22. – Krónika
Felülírta a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
székelyudvarhelyi együttműködési tervét Biró Zsolt, az MPP országos elnöke, aki csütörtöki
sajtótájékoztatóján bejelentette: az alakulat független polgármesterjelöltet támogat az
udvarhelyszéki városban. Biró Zsolt szerint Székelyudvarhelynek városgazdára és nem
pártpolitikusra van szüksége. „Arra az eredményre jutottunk, hogy a váltás érdekében egy
független polgármesterjelölt támogatása a legcélszerűbb. Az MPP célja az, hogy a jelenlegi
RMDSZes városvezetést egy pártpolitikától független szakemberekből álló csapatra cserélje”
– fogalmazott Biró Zsolt Udvarhelyen.
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2016. január 22. – Krónika
Másodfokon is veszített a Hargita megyei Madéfalva önkormányzata és polgármestere abban
a perben, amelyet Dan Tanasă és egyesülete indított a községháza felirat eltávolítása
érdekében. Elutasította ugyanis a marosvásárhelyi ítélőtábla a madéfalvi helyi önkormányzat
és a polgármester fellebbezését a Hargita megyei törvényszék tavaly nyáron hozott döntése
ellen, amely elrendelte a községháza felirat eltávolítását a polgármesteri hivatal épületéről. A
jogerős döntés magyarázata szerint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal fellebbezése
esetében hiányzott a bélyegilleték, ugyanakkor az ítélőtábla részben megsemmisítette az
elsőfokú ítéletet is, helyt adva egyúttal a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC)
fellebbezésének. Az ítélőtábla 1050 lejes összeg kifizetésére is kötelezi a polgármestert és az
önkormányzatot a panaszos egyesület számára, igazságügyi bélyegilleték és ügyvédi
honorárium céljaira.

Erdély

Pert veszített Madéfalva

Tovább tart Rádulyék bírósági felügyelete

Szili Katalin felvidéki ifjúsági szervezetek képviselőivel találkozott Pozsonyban
2016. január 21. – Felvidék Ma
„Fontos, hogy párbeszédet folytassunk az önrendelkezés és az önkormányzatiság kérdéseiről
a felvidéki magyar fiatalokkal" – jelentette ki Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott
Pozsonyban. A magyar Országgyűlés korábbi elnöke Duray Miklóssal, a Szövetség a Közös
Célokért társulás (SZAKC) elnökével és Gubík Lászlóval, a Via Nova ICS elnökével, valamint
felvidéki magyar ifjúsági szervezetek képviselőivel önrendelkezésről, autonómiáról folytatott
kötetlen beszélgetést január 21-én a Pozsonyi Magyar Intézetben.

Felvidék

2016. január 22. – Krónika, szekelyhon.ro
A Hargita megyei törvényszék csütörtökön újabb hatvan nappal hosszabbította meg
Csíkszereda tavaly lemondott polgármesterére és hivatalának gyakorlásától bírói döntéssel
eltiltott alpolgármesterére vonatkozóan elrendelt hatósági felügyeletet. A döntés ellen a
marosvásárhelyi ítélőtáblánál lehet fellebbezni. Ráduly Róbert Kálmán felszólalásában úgy
fogalmazott, az ellene és az alpolgármester ellen indult eljárás célja a város lefejezése volt.
Emlékeztetett, 2013-ban azonosította, elfogta és átadta a rendőrségnek a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) egyik tisztjét, aki őt megfigyelte, és 2014-ben kérte a megyei rendőrség
vezetőjének lemondását. „Hét nappal ezután megkezdődött a lehallgatásom, ami 14 hónapig
tartott, éjjel-nappal” – részletezte. Ráduly megemlítette, alaptalan feljelentéseket tettek
ellene.

Európai színtérre viszik a vasúti kétnyelvűség ügyét
2016. január 21. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
A jövő heti, a felvidéki magyar közösség helyzetéről szóló brüsszeli európai parlamenti
meghallgatással kapcsolatban sajtótájékoztatót tartottak a Magyar Közösség Pártja választási
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Visszalép a Most-Híd listájáról Jozef Bojčík

Felvidék

listáján induló Fiatal Függetlenek a párt pozsonyi székházában. Orosz Örs elmondta, a vasúti
kétnyelvűséggel kapcsolatban beadványt fogalmaztak meg, mely azt szorgalmazza, hogy az
Európai Parlament foglaljon állást a kérdésben. A beadvánnyal fel kívánják hívni az Európai
Parlament és a nemzetközi közvélemény figyelmét a kisebbségi nyelvhasználat hátrányos
helyzetére.

2016. január 21. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet
Jozef Bojčík visszalép a Most-Híd választási listájáról. Ennek oka a Sme napilap mai
számában megjelent cikk, amely szerint a politikus kapcsolatban áll a Smer-SD egészségügyet
behálózó „polipjával”, s bevételei jelentősen megnövekedtek, amikor egykori osztálytársa,
Marcel Forai került az Általános Egészségbiztosító élére. Bojčík szerint a cikk célja a MostHíd lejáratása, s ugyanezt gondolja az esetről Bugár Béla pártja is.

A virtuális térben is képtelenek vagyunk érvényesíteni nyelvi autonómiánkat
2016. január 21. – bumm.sk
„Az elemzésben tehát azt vizsgáltuk, mire mentek közösségünk képviselői azzal az
autonómiával (önrendelkezéssel), amelyet a megyei szintektől lejjebb élvezünk egy-egy járás,
kistérség vagy település szintjén. Megnéztük, hogy hogyan élünk önrendelkezési jogunkkal a
megyék által fenntartott közművelődési intézmények nyelvhasználata terén, ahol azonban
még mindig lehet takarózni azzal, hogy többségben vannak a szlovák nemzetiségű megyei
képviselők. Ezért választottunk olyan két további intézményi csoportot is, amelyeknek
működésébe már semmi beleszólása sincs sem az államnak, sem az északabbra fekvő járások
megyei képviselőinek. Elmondható, hogy ezeken a szinteken nagyobbrészt – pártállástól
függetlenül – csak magyar embereken múlik, hogy "vizuális diszkrimináció"-t vagy virtuális
Kánaánt varázsolnak körénk/elénk.

Bastrnák: Most lesz híd Komáromban
2016. január 21. – bumm.sk
Bastrnák Tibor, a Híd parlamenti képviselője több, Komáromot érintő interpellációjára
kapott választ az illetékesektől. Eszerint 2019 közepéig elkészülhet a híd és elkezdődhet a
komáromi északi elkerülőút építése, tovább erősíthetik a komáromi árvízvédelmi rendszert,
illetve arra is választ kapott, miért nem nyert Komárom az illegális szemétlerakókra kiírt
pályázaton.

Solymos: A tét a kormánypozíció
2016. január 22. – Új Szó
Stabilan tartja a harmadik helyet a Híd jelöltlistáján, és a párt kampányfőnökének szerepét is
betölti. Az ő irányítása alatt született meg 2015-ben a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló
törvénytervezet, amelyet a parlamentben már nem sikerült átvinni. Solymos Lászlóval
beszélgetett az Új Szó. Solymos az MKP-val történő esetleges együttműködést firtató kérdésre
elmondta: „Korábban elmondtuk, hogy ezeken a választásokon önállóan indulunk, de a

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 18.

7

A vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési program első pályázási köre
2016. január 21. – Pannon RTV
Január végének közeledtével elérkezik az első pályázási kör a Vajdasági Magyar Terület- és
Gazdaságfejlesztési program keretében. A magyar állam képviselői és a vajdasági magyar
gazdasági szakemberek még egyeztetéseket folytatnak a pályázatok részleteiről. Amit már
biztosan tudni, hogy az első körben tíz témában tudnak majd pályázni a mikro, kis- és családi
vállalkozások. A 800 ezer és 2,4 millió dinár közötti támogatásoknál 20 százalékos önrészre is
szükség lesz. Ez alól kivétel a házvásárlási pályázat, amelynél az önrész aránya nagyobb lesz.
A kiírás legalább egy hónapos lesz, hogy a pályázók biztosan be tudják nyújtani a támogatási
igénylésüket – mondta el Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Terület- és Gazdaságfejlesztési
program kidolgozásában részt vevő vegyes munkacsoport vajdasági szakértője.

Vajdaság

választásokat követően mindenkivel együtt fogunk tudni működni, akivel tudunk és kell.
Nincs miért ebből kihagyni az MKP-t, ha bejut a parlamentbe. Nagyon sok esetben a céljaink
egyformák, csak az út más, amit választunk. Tény, hogy az egymáshoz való viszonyunk
problematikus. Amíg nem lesz meg a kölcsönös tisztelet, addig ez a kommunikáció nehéz lesz.
De nem mi vagyunk azok, akik az elmúlt hat évben konfrontálódó hangnemet ütöttek meg.”

Az MM részt vett a DP egyeztetésén, a VMSZ reagált
2016. január 21. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Magyar Mozgalom részt vett január 19-én Belgrádban azon a megbeszélésen, amelyet a
Demokrata Párt kezdeményezett – tájékoztat az MM sajtószolgálata. A közlemény szerint az,
hogy Korhecz Tamás társelnök megjelent az egyeztetésen, nem jelenti azt, hogy a szervezet
részt vesz majd a választásokon, hiszen erről a közgyűlés dönt majd, és még kevésbé jelenti
azt, hogy az MM elkötelezte volna magát egy ellenzéki összefogásban való részvétel mellett. A
megfogalmazott nemzeti érdek elárulását jelenti, hogy a Magyar Mozgalom tagjai részt vettek
az ellenzéki összejövetelen – így fogalmaz Pásztor István. A VMSZ-elnöke a Magyar Szó
megkeresésére azt nyilatkozta: aki beáll választások előtti koalíciókba, nem magyar érdekeket
képviselve, az szétforgácsolja a magyar szavazatokat, a magyar szavazótáborba pedig újra
visszaemeli a nem magyar előjelű politikai pártokat.

A kettős állampolgárság ne legyen kizáró ok
2016. január 21. – Magyar Szó
A parlament napirendjén szereplő rendőrségi törvényjavaslat kapcsán a Vajdasági Magyar
Szövetség két módosítási indítványt nyújtott be. Mint arra Kovács Elvira, a VMSZ parlamenti
képviselője rámutatott, a módosítási indítványaik a kettős állampolgárságra és a részarányos
foglalkoztatásra is vonatkoznak. Ezekről Nebojša Stefanović belügyminiszter pozitív
hangnemben nyilatkozott a parlamenti ülésen, tegnap azonban még nem érkezett válasz
rájuk a kormánytól, bár a képviselők még hétfőn benyújtották őket.
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A magyar kultúra napját ünnepelték Óbecsén

2016. január 21. – Muravidéki Magyar Rádió
Vannak már kisebb eredményei a tavaly érvénybe lépett kétnyelvűség javítását szolgáló
akciótervnek a nemzetiségileg vegyesen lakott területen. A nemzetiségi bizottság azt szeretné,
hogy a vállalatok fogyasztókkal szembeni magyar, illetve olasz nyelvhasználata is
érvényesüljön. Megjelent a Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási támogatáshoz szükséges
pályázat.

Ausztriában élő erdélyiek bálja
2016. január 21. – volksgruppen.orf.at
Az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete (EMAE) immár 29. éve tevékenykedik Bécsben.
Egyik legfontosabb rendezvényük az évente két alkalommal megrendezett erdélyi bál, melyet
a magyarországi Kópházán ünnepelnek. Szombaton 19 órától farsangi bálra várják a
vendégeket.

Kárpátalja legyen újra szabad gazdasági övezet – Bocskor Andrea
sajtóközleménye
2016. január 21. – MTI
Az EU-Ukrajna társulási megállapodás és a szabadkereskedelmi egyezményről szóló
parlamenti vitában Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő elmondta: "Ukrajna hosszú utat
tett meg, hogy a posztszovjet működési rendszerrel szakítva európai szellemű demokratikus
reformokba kezdjen. Ez a folyamat még nem zárult le, és az Európai Unióval kötött társulási
szerződéssel illetve a szabadkereskedelmi szerződés január elsejei életbe lépésével Ukrajna új
lehetőségeket kapott a fejlődésre". Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tegnap
este tárgyalta az EU Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási, valamint
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásait, azok jelenlegi állapotát, melyről
ma állásfoglalási indítványt is elfogadott.
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Kárpátalja

Kisebbségben

Őrvidék Muravidék

2016. január 21. – Pannon RTV
Kölcsey Ferenc a nemzeti újjászületés hajnalán, 1923. január 22-én írta meg Hymnus, a’
Magyar nép zivataros századaiból című költeményét. 1989 óta ezt a napot a magyar kultúra
napjaként ünnepeljük. A napokban Óbecse község területén is megemlékeztek erről az
évfordulóról. Óbecsén, Péterrévén és Bácsföldváron Vasútállomás címmel egy József Attilaesttel ünnepelték meg a magyar kultúra napját.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. január 21., 18:30 – Kossuth Rádió
A kolozsvári Farkas utcai templomban búcsúztatták Tőkés Istvánt
Egy évszázad példamutató tanújaként búcsúztatták a kolozsvári Farkas utcai templomban az
élete századik évében elhunyt Tőkés István református lelkészt, egyházi írót, teológiai
professzort, az erdélyi református egyházkerület egykori püspökhelyettesét, Tőkés László
édesapját. Orbán Viktor miniszterelnök búcsúbeszédében egy nemzedék utolsó
képviselőjeként említette a professzort.
Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy után tüntetés Gyergyószentmiklóson a
megbélyegzés ellen.
Meghurcolt székelyföldi önkormányzati vezetők, a Beke István elleni terrorvád, illetve az
erdélyi magyarság kollektív megbélyegzése – ez ellen hirdetett meg tüntetést szombatra
Gyergyószentmiklósra a Székely Nemzeti Tanács területi vezetője. Kézdivásárhely és
Sepsiszentgyörgy után Gyergyószentmiklóson is utcára vonulnak a magyarok.
Csatlakozz a jövőhöz!
kampányában

– Felvidéki fiatalok a Magyar Közösség Pártja

Felvidéki magyar önigazgatású iskolahálózat, otthonteremtési program a fiataloknak,
életpályamodell, vállalkozásfejlesztés, a magyar épített örökség kihasználása a turizmusban,
mezőgazdasági támogatás – a felsoroltak mind-mind a szülőföldön való boldogulást
szolgálják és mind szerepelnek a Magyar Közösség Pártjával együttműködő Via Nova ifjúsági
szervezet programjában, választási kínálatában. Csatlakozz a jövőhöz! – ez a kampány
jelmondatuk.
Támogatás a kárpátaljai Salánk község óvodája részére
A kárpátaljai Salánk község óvodáját támogatja idei báli adományával Debrecen. Összesen 11
millió Forint gyűlt össze, de az építkezéshez korábbi forrásokkal is hozzájárul a város és
Miskolc is.
Bemutatták A székelység története tankönyvet
A Magyar Kultúra Napján mutatták be Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön A székelység
története tankönyvet. A szerzők már a folytatáson dolgoznak. Pál Antal Sándor akadémikus
történész, a tankönyv lektora elmondta: a könyv egy nagy társadalmi közösséghez szól,
fiatalokhoz, szülőkhöz, sőt, még idősebbekhez is, hogy megismerhessék útjukat.
„Pátria” – a felvidéki palócság népművészete címmel táncjátékot mutat be a
füleki Rakonca néptáncegyüttes
„Pátria” – a felvidéki palócság népművészete címmel táncjátékot mutat be a füleki Rakonca
néptáncegyüttes szombaton délután a Hagyományok Házában. A műsorban zenészként és
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moderátorként is szereplő Agócs Gergelyt,
néprajzkutatóját kérdezte Cservenka Judit.

a

Hagyományok
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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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