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Vezető hírek

Örökségünk mozgalom indul
2016. január 25. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Orientpress, Magyar Hírlap, Magyar Idők,
Pannon RTV, Vajdaság MA, Nemzeti Regiszter
Örökségünk mottóval mozgalom indítását jelentette be a nemzetpolitikáért felelős államtitkár
hétfőn. A kezdeményezés célja, hogy egy dal segítségével megszólítsák a világ különböző
pontjain élő magyarokat, és bevonják őket egy, a magyar nyelv megőrzését, a magyarság
megtartását szorgalmazó mozgalomba. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a
kezdeményezést beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: az Örökségünk című dal a magyar
nyelv megőrzésére, a magyarság megtartására ösztönöz, miközben közösséget kovácsol,
kiváló lehetőséget teremt arra, hogy erősítse a világ különböző pontjain élő magyarok
kapcsolatát az anyaországgal és egymással.

Erdély

Többfordulós dilemma
2016. január 25. – Krónika
Az erdélyi magyar politikai alakulatok képviselőinek többsége szerint nem kedvez a magyar
érdekképviseletnek, ha mégsem egy, hanem két fordulóban választják meg a
polgármestereket az idei önkormányzati választásokon. Akad viszont olyan RMDSZ-es
elöljáró is, aki szerint a kétfordulós választás nagyobb legitimitást biztosít a győztesnek.
Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára hétfőn egyértelművé tette: az RMDSZ nem támogatja a
kétfordulós voksolás visszavezetésére vonatkozó kezdeményezést. Biró Zsolt, a Magyar
Polgári Párt (MPP) elnöke úgy véli, a magyar közösség számára egyértelműen hátrányos a
kétfordulós polgármester-választás, még akkor is, ha ilyen módon nagyobb legitimitást
szerezhet a választott elöljáró. Ugyanakkor hangsúlyozta, ha szűk öt hónappal a választások
előtt változtatnak a szabályokon, akkor megkérdőjeleződik a romániai demokrácia
szilárdsága. Az állandósult instabilitás jeleként értelmezi a választási törvény megváltoztatása
körüli vitát Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke is.

Sepsiszentgyörgyi gyászlobogó miatt cirkuszol Dan Tanasă
2016. január 25. – transindex.ro
Felháborodott hangvételű blogbejegyzést tett közzé vasárnap Dan Tanasă, amelyben azt
kifogásolta, hogy Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalán a román fejedelemségek
egyesülésének ünnepén gyászlobogó volt kitűzve. A blogger ezt úgy értelmezte, hogy a
városháza nem adja meg a tiszteletet a nemzeti ünnepnek és szimbólumoknak. Ugyan ő is
elismerte, hogy a zászló már múlt péntek óta kint volt, "úgy tűnik, egy haláleset miatt", azt
írta, hogy csak a vasárnapi ünnepségek lejárta után vonták be, és ez arra utal, hogy
szándékosan akarták megsérteni a nemzeti ünnepet. Tanasă azt is kifogásolta, hogy
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Sepsiszentgyörgy nem tűzte ki a gyászlobogót a Colectiv-tragédiában elhunytak emlékére
hirdetett három napos nemzeti gyász alatt.
Petícióban kérik Bogdan Diaconu pártjának feloszlatását
2016. január 25. – transindex.ro, maszol.ro
Petíció indult a petitieonline.com-on Bogdan Diaconu pártja, az Egységes Románia Párt
bírósági feloszlatásáért. A Dumitru-Cornel Vîlcu kolozsvári egyetemi tanár által vasárnap este
indított petíciót eddig 260-an írták alá. A petíció azzal érvel, hogy a vasárnapi kongresszuson
bejelentett "Vlad Ţepeş őrjárata" ellenkezik a politikai pártokra vonatkozó törvény azon
szakaszával, amely megtiltja a pártoknak katonai vagy félkatonai tevékenységek szervezését.
Közös cél kellene legyen a mélyszegénység csökkentése a Székelyföldön
2016. január 25. – transindex.ro
Tűzoltás helyett közösségvezérelt, hosszú távú projektekre van szükség – érvel a Caritas
ágazati igazgatója, Ludescher László. A Caritas szakemberei a projektbe bevont
önkormányzatok kiválasztásánál rengeteg településvezetővel egyeztettek, nagyon sok
helyszínt meglátogattak. Az általános tapasztalatuk azonban sajnos visszaigazolja, hogy
Romániában általában véve hiányzik a politikai akarat az inklúziós, az egyenlőtlenségek
csökkentésére vonatkozó intézkedések gyakorlatba ültetésére. Több önkormányzatnál
kategorikusan elzárkóztak az együttműködéstől, amikor meghallották, hogy hátrányos
helyzetű közösségek integrációjáról szóló projektről van szó, sőt nem ritkán rasszista
megjegyzéseket tettek.
Csődbe döntheti Nagyenyedet a Bethlen Gábor Kollégium épületének felújítása
2016. január 25. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Akár az egész várost is csődbe viheti a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 2012 óta tartó
fejújítási munkálatainak további késése. Ha a kivitelező június 30-ig képtelen befejezni a
munkálatokat, Nagyenyednek közel 23 millió lejes uniós támogatást kell visszafizetnie. A
késések miatt a városnak 2,4 millió lejt már a saját költségvetéséből kell előteremteni.
Székely Szabadság Napja: tüntetésre szólít az SZNT
2016. január 25. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar
Hírlap
Tüntetésre hívja a székelyföldi autonómiatörekvések híveit március 10-re, a Székely
szabadság napjára Marosvásárhelyre és Románia külképviseletei elé a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT). Izsák Balázs SZNT-elnök hétfői közleményében arra buzdította Székelyföld
lakóit, hogy emlékezzenek meg a Székely szabadság napjáról, aki pedig teheti, menjen
Marosvásárhelyre, hogy békésen, méltósággal nyilvánítsa ki a közösség autonómiaigényét. Az
SZNT elnöke arra kérte a magyar pártokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak
gyülekezeteit, hogy legyenek részesei az előkészületeknek, és ösztönözzék részvételre a
székelyeket és egész Erdély magyarságát. Kérte ugyanakkor a nagyvilágban élő magyarok
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szervezeteit, hogy március 10-én Románia külképviseletei előtt fejezzék ki szolidaritásukat a
székely autonómiamozgalommal.
Tavaly kevesebb magyar gyermek született Kolozsváron
2016. január 25. – maszol.ro
Kevesebb magyar gyermek született tavaly 2014-hez képest Kolozsváron a kolozsvári
anyakönyvi hivatal adatai szerint - tájékoztat Facebook-oldalán Horváth Anna, Kolozsvár
alpolgármestere. Tavaly 445 magyar gyermek születését jegyezték be a kincses városban, 235
fiút és 210 lányt, 2014-ben 489 újszülöttet vallottak magyarnak szülei.
Udvarhely: bírálja az EMNP az RMDSZ előválasztását
2016. január 25. – szekelyhon.ro
Manipulációt sejt az RMDSZ által meghirdetett udvarhelyi állóurnás előválasztás mögött
Zakariás Zoltán, az EMNP alelnöke – hangoztatta a politikus hétfői sajtótájékoztatóján.
Kijelentette, ez a szövetségben lévő érdekcsoportok megmérettetéséről szól, hiszen csak
RMDSZ-tagok lehetnek jelöltek. Éppen ezért szerinte nem lehet összehasonlítani a
Marosvásárhelyen megszervezett pártok közti előválasztással, amelyet a magyarság
érdekében rendeztek meg. A helyi RMDSZ-es jelölt kilétével kapcsolatban pedig a Szövetség
Állandó Tanácsa (SZÁT) hozza meg a végső döntést. Rámutatott, szerinte az érdekképviselet
választási célokra fogja használni azok személyes adatait, akik regisztrálnak a belső
választásra. Zakariás ugyanakkor hangsúlyozta, a néppárt helyi szervezete tavaly nyár óta
együtt gondolkodik a Magyar Polgári Párttal, a „nemzeti oldal” közös jelöltjét szeretnék
támogatni a június 5-i helyhatósági választáson. Az EMNP által támogatott jelölt kilétét, majd
„a kellő időben” fedik fel.
Árulással vádolják Horia Gramát a románok
2016. január 25. – Krónika, Erdély Ma, Székely Hírmondó, szekelyhon.ro
Támadja a Szociáldemokrata Párt (PSD) Kovászna megyei elnökét a Kovászna, Hargita és
Maros Megyei Románok Civil Fóruma, mivel állításuk szerint Horia Grama támogatja az
RMDSZ Sebastian Cucu prefektus leváltására irányuló törekvéseit. A magyarellenességéről
híres civil fórum a napokban kiadott egy közleményt, amelyben kiáll a kormánymegbízott
mellett, rámutatva: szerintük az RMDSZ megpróbálja meneszteni, és Horia Grama, a
szociáldemokraták Kovászna megyei elnöke teljes erőbedobással támogatja ebben a szövetség
politikusait.
Pártfordulások
2016. január 25. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Ismét zsonglőrködni kezdett a romániai politikai osztály a
választási törvénnyel, holott az önkormányzati és parlamenti megmérettetések lebonyolítási
módja és rendje legutóbb nyolc hónappal ezelőtt esett át lényeges módosításokon. Ezúttal a
polgármesterek megválasztásának mikéntje jelent vitatémát: egy- vagy kétfordulós
rendszerben válasszuk meg a települési elöljárókat. Az egyfordulós rendszert a 2012-es
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helyhatósági megmérettetésen alkalmazták először, a jogszabály tavaly májusi módosítása
során pedig a parlament megőrizte a hat évvel ezelőtti újítást”.
Boc úr! Schengen kéne, nem sovinizmus - óriástáblán üzentek Kolozsvár polgármesterének
2016. január 25. – transindex.ro
„Mr Boc! My company needs Schengen, not chauvinism!” feliratú pannót tetetett ki Kolozsvár
határában Landman Gábor holland állampolgárságú, erdélyi üzletember, megelégelve azt,
ahogyan Kolozsváron a külföldi befektetőkkel bánnak, és amiért Emil Boc polgármester nem
tetette ki a többnyelvű helységnévtáblát a város határában. A pannón egy kép is szerepel,
amelyen a helyes városfelirat van a város román, magyar és német nevével: Cluj-Napoca,
Kolozsvár és Klausenburg.
Kovács Péter: az RMDSZ nem támogatja a kétfordulós polgármester-választásokat
2016. január 25. – transindex.ro, maszol.ro
„Nem a polgármester legitimitását erősítené, hanem az etnikai hovatartozás kerülne előtérbe”
– így jellemezte Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke azt a kezdeményezést, amely
elfogadása esetén Romániában mégsem egy, hanem kétfordulósak lehetnek az
önkormányzati választások. "Vegyes vidékeken, ott, ahol 25 és 45 százalék közötti a magyar
jelenlét, a második forduló nem a polgármester legitimitását erősíti, hanem az etnikumét,
vagyis egyértelműen a román jelölt nyer. Amikor kétfordulós polgármester-választások
voltak, azt láthattuk, hogy a második fordulóban természetellenes koalíciók alakultak csak
azért, hogy ne a magyar jelölt nyerjen. Ez semmiképp sem a legitimitás növelését jelenti” –
vélekedik a Szövetség ügyvezető elnöke, aki emellett elmondta, az RMDSZ azért sem
támogatja a kétfordulós önkormányzati választásokat, mert ez fölöslegesen megterheli a
költségvetést, a milliárdos tételű többletösszegeket hasznosabban is el lehetne költeni.
A politika belülről: mire számíthatunk a visszalépések éve után?
2016. január 25. – transindex.ro
A 2016-os esztendő politikai kihívásairól és az ebben az évben esedékes választásokról beszélt
Kelemen Hunor A politika belülről című műsor friss kiadásában. Kelemen Hunor
évértékelőjében azt mondta, hogy a 2015-ös esztendő a visszalépések éve volt a kisebbségi
jogérvényesítés terén. Ebből kiindulva kérdezték tőle, hogy milyen lesz 2016, tekintettel
egyrészt a választási évre, másrészt az új kormányra. Az RMDSZ elnöke szerint választási
esztendőben hajlamosak a román pártok nacionalista, magyarellenes hangot megütni, abban
reménykedve, hogy így több szavazatot szerezhetnek.
Törvénymódosítással a Községháza feliratért?
2016. január 25. – szekelyhon.ro, Krónika
Hivatalosan a bélyegilleték hiánya miatt érvénytelenítették a madéfalvi polgármester és az
önkormányzati képviselő-testület fellebbezését a Községháza felirat miatt indult perben. A
madéfalviak szerdán döntenek a továbbiakról, Tánczos Barna szenátor szerint a községháza
törvénymódosítással válhat elfogadott kifejezéssé.
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Meglepetésre készül a Szociáldemokrata Párt Sepsiszentgyörgyön
2016. január 26. – Erdély Ma, Háromszék
Készül a választásokra a Szociáldemokrata Párt megyei szervezete, a román többségű
községek és Bodzaforduló meg- vagy visszaszerzését tűzték ki célul, a magyar városokban lesz
polgármesterjelöltjük, ám reálisan mérik fel esélyeiket, így elsősorban a tanácsokba kívánnak
képviselőt küldeni – jelentette ki Horia Grama pártelnök. Tisztában vannak azzal, hogy sem
Kovásznán, sem Kézdivásárhelyen, sem Sepsiszentgyörgyön nincs nagy esélyük
polgármestert állítani – mondotta.

Felvidék

Átadták a Németh Géza-emlékdíjat
2016. január 26. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
A kászonaltízi András Ignác helytörténész-iskolaigazgatót és tanítványát, Bartha Kingát
jutalmazták Németh Géza-emlékdíjjal vasárnap a csíkszeredai református templomban
elismerésül, hogy példaértékű tevékenységükkel hozzájárulnak a magyar kultúra
megőrzéséhez és megmaradásához. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai
főkonzulja az eseményen elmondta, „a haza ott van, ahol egyazon kulturális nyelvi közösség
él. A haza mi vagyunk, akik együtt énekelünk a történelmi körülményektől függetlenül. Így
joggal mondják, hogy himnuszunk ima”. Köszöntőjében ugyanakkor abbéli örömének adott
hangot, hogy öt év után is sokan gondolják úgy, hogy kérelmezik honosításukat, ezáltal
erősítve a magyar nemzetet. Az emlékdíjjal járó festményt Xantus Géza csíkszeredai
képzőművész, a pénzjutalmat Sógor Csaba EP-képviselő ajánlotta fel.

Berényi: Az MKP és Csemadok együttműködése nem új jelenség
2016. január 25. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja megnyitotta 2016-os parlamenti választási listáját. Fiatalok,
függetlenek, civilek, társadalmi szervezetek jelenléte igazolja, hogy az MKP nyitott és az új
elképzelések iránt fogékony - nyilatkozta Berényi József. „Nem kellett sokat várni arra, hogy a
Most-Híd és a hozzájuk közel álló Új Szó intenzív lejáratási kampányba kezdjen mindenki
irányában, akivel az MKP meg tudott egyezni a közös lista kialakításáról. A legnagyobb
támadást az MKP – Csemadok-összefogás kapta. Azok, akik ezt állítják – lásd: Most-Híd és
Új Szó – pontosan tudják, hogy ez nem igaz. Ezért nyugodt szívvel mondhatom: hazudnak” jelentette ki Berényi József, az MKP elnöke.
A Híd és az MKP is egyetért pedagógussztrájkkal
2016. január 25. – bumm.sk
A Híd és az MKP is egyetért a január 25-én kezdődött pedagógussztrájkkal. A Híd párt
közleményében tudatta: „A Híd számára nagy kihívást jelent a nemzetiségi, valamint
a kisiskolák megoldásának kérdése is. Ezeket a problémákat nem oldják meg a választások
előtti külföldi ajándékok. A Híd elkészítette rendszerszintű megoldását, amelyet már
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a szakmai közönség elé terjesztett. Az ún. központi iskolák rendszeréről, illetve az
iskolabuszok rendszeréről van szó.” Az MKP állásfoglalásában rögzítette: a párt egyetért a
pedagógussztrájk szervezőinek kezdeményezésével, amely elsősorban a tanítók és tanárok
anyagi körülményeinek javítását célozza. „Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk,
hogy a felvidéki magyar iskolahálózatot még inkább sújtja a kormány ténykedése, mint ahogy
az általánosságban érzékelhető. Elég, ha csak a minimális osztálylétszámokra vagy a
közelmúltban elutasított, az anyanyelvi oktatás óraszámaira irányuló petícióra gondolunk.”
A hazai magyar iskolák követeléseit is felolvasták a pozsonyi pedagógustüntetésen
2016. január 25. – hirek.sk
A Szlovákiai Tanítók Kezdeményezésének meghívására Jókai Tibor, az ISU követeléseit
támogató Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke is részt vett a hétfői
pozsonyi pedagógustüntetésen, ahol a hazai magyar iskolák követeléseit is felolvasták. Jókai
Tibor elmondta, nagyon kevés magyar pedagógust látott a tüntetésen, magyar nyelvű
transzparensek nem voltak. "Mielőtt még emiatt valaki a Pedagógusszövetséget okolná,
ismételten hangsúlyoznám, az SZMPSZ nem szakszervezet, hanem egy szakmai szervezet,
amely nem gyakorolhat nyomást a magyar tannyelvű iskoláink igazgatóira és pedagógusaira
annak érdekében, hogy kapcsolódjanak be ilyen vagy olyan tiltakozó akciókba.
Lelkes Kata marad a bizottságban
2016. január 25. – Új Szó
Nem hívja vissza a kormányhivatal Lelkes Katát a Nemzeti Kisebbségek Kultúrája támogatási
program értékelő bizottságából. Lelkes, ahogyan az Új Szó korábban megírta, az írott kultúra
és a kiadói tevékenység támogatására érkező projekteket elbíráló bizottság tagja. Egyben a
cége, a Consilio Consulting&Production Kft. ügyvezetője, amely szerződésben áll legalább egy
pályázóval, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával (SZMÍT). A kormányhivatal nem vizsgálja,
hogy ez összeférhetetlenséget jelent-e, megelégszik azzal, hogy Lelkes becsületbeli
nyilatkozatban deklarálta, hogy esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
A kisebbségi jogok elméletéről és gyakorlatáról értekeznek Brüsszelben
2016. január 25. – hirek.sk
Csáky Pál EP-képviselő kezdeményezésére hivatalos szakmai meghallgatást tartanak január
26-án Brüsszelben, az Európai Parlamentben a Petíciós Bizottság égisze alatt. A kerekasztalbeszélgetés megnyitó beszédét Csáky Pál, a PETI alelnöke tartja, majd Gál Kinga, a
parlamenti Kisebbségi Munkacsoport társelnöke az őshonos kisebbségek problémáira való
odafigyelés fontosságáról tart előadást. A „Kisebbségi jogok elmélete és gyakorlata” című
kerekasztal-beszélgetés két blokkban valósul meg. Az első részben nemzetközi szakértők és
európai parlamenti képviselők, valamint a FUEN vezetői elemzik majd a kisebbségi jogok
érvényesítésének és kiterjesztésének lehetőségeit az Európai Unióban. A második részben a
téma a felvidéki magyar közösség helyzete, s ezen belül a nyelvhasználati jogok
érvényesülésének kiterjesztése és a kisebbségi iskolák továbbélésének lehetőségei lesznek.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 26.

6

Vajdaság

A Magyar Mozgalom tagjai közösen védekeznek a VMSZ vádjaival szemben
2016. január 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap, Vajdasági RTV
Tömegesen jelentek meg a Magyar Mozgalom (MM) tagjai a Vajdasági Magyar Szövegség
(VMSZ) székháza előtt a hétfői fegyelmi eljárások időpontjában. Mint ismeretes, a VMSZ
elnökének, Pásztor Istvánnak kezdeményezésére fegyelmi eljárás indult az MM-ben részvevő
párttagok ellen. A párt Fegyelmi Bizottsága mára idézte be a Magyar Mozgalom tagjait, akik
együttesen jelentek meg a szabadkai Magyar Ház előtt, ahol közös beadványt adtak át a
bizottságnak, valamint fegyelmi eljárást kezdeményeztek a párt elnöke, Pásztor István ellen.
Ünnepel a szabadkai Paulinum
2016. január 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Hét Nap, Vajdasági RTV
Iskolanapot ünnepel a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium.
Ez a nap egyben Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. Az apostol a kereszténység egyik
legnagyobb hittérítője, tanítója és írója. Számtalan oktatási és nevelői intézmény viseli a
nevét, ahogy a Paulinum is. Az ünnepi szentmisét Pénzes János megyéspüspök, Kiss Rigó
László szegedi püspök, Stanislav Hočevar belgrádi érsek, valamint a szeminárium elöljárói
mutatták be. Az eseményen többek közt Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, és
Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja is jelen volt.
A magyar kultúra napját ünnepelték Topolyán
2016. január 25. – Pannon RTV
Topolyán vasárnap este ünnepelték a magyar kultúra napját. Az Egy szó, egy érzelem című
esten topolyai és óbecsei zenészek, énekesek tolmácsolásában hallhatott megzenésített
verseket a közönség. A óbecsei Fokos és a topolyai Csalóka zenekar zenészei, énekesei
előadásában csendültek fel a Szerda László által megzenésített versek, valamint Péter Lea
válogatásában szavalatok.
A bánáti Muzslyán az elvándorlást a diákok számának a csökkenése is mutatja
2016. január 25. – Pannon RTV
Közép-Bánátban a legtöbb magyar tanulója a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolának
van. Igaz egykor 1400 diákjuk volt – ma fele annyian vannak. Sokáig négy párhuzamos
osztályuk volt, tavaly csak két magyar első osztályt nyitottak. A bánáti Muzslyán mintegy
hatezer magyar lakos él – míg egykor 8500-an voltak. Az elvándorlást a diákok számának a
csökkenése is mutatja. Szeptember óta a helyi iskolából 16 gyereket írattak ki. A helyzetet
rontja, hogy a magyar gyerekek egy részét szerb osztályba íratták.
VSZL: Szávay határmódosítást szeretne
2016. január 25. – Vajdasági RTV
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga figyelmeztet arra, hogy három hónap elteltével még
mindig működik Zentán Szávai István jobbikos parlamenti képviselő irodája. A közlemény
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Emléktábla és iskolamúzeum Horváth Anna emlékére
2016. január 25. – karpatalja.ma
A Beregszászi 6. Számú Általános Iskola előterében az intézmény egykori tanára, Horváth
Anna tiszteletére avattak emléktáblát január 22-én. A Drávai Gizella 2001-ben felavatott
emléktáblája mellett elhelyezett alkotást Bökényi Anna készítette. Drávai Gizella és Horváth
Anna Beregszász kulturális életének meghatározó egyéniségei, mozgatórugói voltak –
mondta File Klára, az iskola igazgatója, aki Erdei Péter beregszászi konzullal közösen leplezte
le az emléktáblát. A konzul úr reményeit fejezte ki az iránt, hogy az iskola diákjai is ihletet
kapnak az emléktábláktól ahhoz, hogy a kultúra különböző ágaiban próbálják megtalálni a
saját útjukat az önkifejezéshez.

Vajdaság
Kárpátalja

szerint továbbra is fogadónapokat tartanak. A megnyitó alkalmából Szávai úgy fogalmazott,
hogy a délvidéki magyarokkal való kétoldalú kommunikációt szolgálja, illetve kapcsolatot
kíván tartani az elszakított területeken élő magyarokkal, és ez határmódosítási törekvéseit
tükrözi – hangoztatja a VSZL. Hozzáteszi ezért is vissza kellene kapnia Vajdaságnak a
törvényhozói és bírósági hatáskörét, illetve saját rendőrségét. A VSZL utal arra, hogy a
köztársasági szervek decemberben szabálysértési feljelentést tettek Szávai István ellen, mivel
a Jobbik nincs bejegyezve Szerbiában.

Őrvidék

Mága Zoltán koncert a Magyar Kultúra Napja alkalmából
2016. január 25. – karpatinfo.net
A KMKSZ Mága Zoltán hegedűművész koncertjével méltatta a Magyar Kultúra Napját
Ungváron. Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnek, a Kárpátaljai Népfőiskolai
Egyesületnek, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának köszönhetően sikerült elősegíteni a
fellépést. Jótékonysági koncert lévén, Mága Zoltán jóvoltából, fél millió forint támogatásban
részesült Rát települése. A rendezvényen befolyt 26 330 UAH összeget Csap településének
ajánlották fel.

Ökumenikus imahét Bécsben
2016. január 25. - Volksgruppen
Január 24-én, vasárnap tartották meg a bécsi magyar ajkú keresztény egyházak a 2016- os
ökumenikus imahét keretében az ökumenikus istentiszteletet Bécsben a Református
templomban. Az ökumenikus imahét témáját évről-évre más ország egyházai határozzák meg,
az idei liturgiát a lettországi keresztények dolgozták ki.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. január 25. – Kossuth Rádió
Beidézte a VMSZ a Magyar Mozgalomba belépett tagjait
A Vajdasági Magyar Szövetség hétfőre és keddre idézte be azon tagjait, akik beléptek a
Magyar Mozgalom civil szervezetbe, amit a VMSZ politikájával elégedetlenkedő tagok és
értelmiségiek hoztak létre. Korábban Pásztor István elnök bejelentette, hogy mindazokat
kizárják a pártból, akik nem lépnek ki a civil szervezetből. A többség azonban nem jelent meg
az idézésekben szereplő időpontokban, hanem délután fél 3-kor együtt vonultak a VMSZ
székháza elé.

Erdélyi választási párt létrehozását javasolja az EMNP elnöke
Az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezete a napokban közzétett közleményében a
Maros megyei magyarság minél szélesebb körű összefogását szorgalmazza az alig öt hónap
múlva esedékes önkormányzati választásokon. A közlemény úgy fogalmaz: a közös
polgármesterjelölt, Soós Zoltán melletti a kiállás csak az első lépés az összefogás felé, annak
kiteljesedése csak a közös önkormányzati képviselőjelölt-lista felállításával valósulhat meg.
Egy ilyen lépés szervesen illeszkedik az EMNP országos elnökének, Szilágyi Zsolt javaslatához
egy választási párt, az Erdélyi Magyar Szövetség létrehozására.

Király András a létszám alatti nemzetiségi iskolák jogairól
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a minap közleményben hívta fel a nemzetiségi
iskolák és tagozatok vezetőinek figyelmét arra, hogy a kisebbségi oktatásban az úgynevezett
létszám alatti osztályok is önállóan működhetnek. Király András, a bukaresti oktatási
minisztérium RMDSZ-es államtitkára szerint jó tisztában lenni a jogaikkal, a törvény által
biztosított lehetőségekkel.

Évente 200 millió forintot fordít a Kárpát-medencei, határon túli épített
kulturális örökség megőrzésére a Rómer Flóris-terv
A Rómer Flóris-terv elsősorban a magyar történelem és identitás szempontjából kiemelkedő
szereppel bíró épületek megóvását szolgálja. A program évente 200 millió forintot fordít a
Kárpát-medencei, határon túli épített kulturális örökség megőrzésére. Oláh Gál Ibolya
beszélgetett a program lebonyolításával megbízott Teleki Alapítvány igazgatójával.
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A magyar kisebbségi önkormányzat kiemelt fontosságú intézményévé vált a
zentai levéltár
A Vajdaságban a Tisza mentén élő magyarság központjának számító Zentán több száz év100
történelmi forrásanyagát őrző levéltár is a magyar kisebbségi önkormányzat kiemelt
fontosságú intézményévé vált. A két zentai intézménynek, a levéltárnak és a Magyar
Művelődési Intézetnek az adattárát hamarosan a kiürült zentai kaszárnya épületébe
költöztetik.

Átadták a Csemadok díjait
Vasárnap adták át a Csemadok díjait Galántán. A kulturális szervezet közművelődési, életműés Gyurcsó István-díjjal ismerte el tevékeny tagjait.
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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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