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Bemutatták az MKP programját 
2016. január 12. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Komáromban mutatta be választási programját az MKP. Az MKP nyolc pontban foglalta 

össze választási programját: gazdaság és régiófejlesztés, vidékfejlesztés, mezőgazdaság és 

környezetvédelem, közigazgatás, szociális politika és egészségügy, oktatás és kultúra, 

kisebbségi jogállás, EU-, kül és biztonságpolitika. Az MKP programja elsősorban Dél-

Szlovákia fejlődését támogatja, a program második mondatában kiemeli, a párt a 

magyarság fogyása ellen kíván fellépni minden lehetséges eszközzel. „Mi mással lehet 

megállítani a magyarság asszimilációját, ha nem a területi önkormányzatisággal?” – 

mondta beszédében Berényi József pártelnök.  

 

Etnikai konfliktustól tart Dorin Florea 
2016. január 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Etnikai konfliktusgerjesztéstől tart Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester, 

amennyiben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) megszervezi március 10-én a székely 

szabadság napját és az utcai felvonulást. Az elöljáró keddi sajtótájékoztatóján elmondta, 

még nem látta a Maros megyei törvényszék ítéletét – mely arra kötelezi a városházát, hogy 

engedélyezze az SZNT által létrehozott Siculitas Egyesületnek a megemlékezéssel 

egybekötött utcai felvonulás lebonyolítását –, ezért nem is tudja, megfellebbezi-e, vagy 

sem. Az elöljáró viszont elképzelhetőnek tartja, hogy miután jogászaival is konzultál, 

megtámadja a törvényszéki döntést, mely szerinte „semmiképp nem tesz jót a városnak”. 

„Én azt szeretném, ha Marosvásárhely az etnikumok közötti példás együttlét városa lenne, 

nem pedig egy esetleges harctér vagy politikai leszámolások helyszíne” – szögezte le 

Florea, aki az elmúlt két évben is mindent elkövetett annak érdekében, hogy a székely 

szabadság napján megakadályozza a vértanúk vesztőhelyétől a főtérig tartó felvonulás és 

tiltakozás szervezését. 

 

Az audiovizuális tanács nemet mondott a kötelező reggelenkénti 
himnuszsugárzásra 
2016. január 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Negatívan véleményezte az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) azt a 

jogszabálytervezetet, amely kötelezné a hazai rádió- és televízióadókat, hogy reggelente hét 

órakor játsszák be a román himnuszt teljes terjedelmében - tájékoztat a Mediafax. A CNA 

kedden egyöntetűen mondott nemet Bogdan Diaconu és Răzvan Tănase független 

képviselők javaslatára, amely az audiovizuális törvényt módosítaná. A tervezet indoklása 

szerint a kezdeményezés célja „megerősíteni a nemzeti érzést és a tiszteletet a nemzeti 

jelképek iránt”, mivel azok már kezdenek kikerülni a köztudatból. A képviselők szerint 

Romániának mint egységes nemzetállamnak fel kell mutatnia értékeit, mivel ezeket ma 

már országhatárokon belül és kívül is megkérdőjelezik. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/01/12/bemutattak-az-mkp-programjat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/etnikai-konfliktustol-tart-dorin-florea
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/58613-az-audiovizualis-tanacs-nemet-mondott-a-kotelez-reggelenkenti-himnuszsugarzasra


 

 

 

 

 

 
3 

 

Csokosnak áll az ország 
2016. január 13. – M. László Ferenc – Népszabadság 

Erősítheti a határon túli magyarok el-, azaz Magyarországra vándorlását a családi 

otthonteremtési kedvezmény (csok), amelyet külhoniak is igényelhetnek. Az erdélyi 

ifjúságkutatások szerint a magyar fiatalok körében két erős trend figyelhető meg: a 

kivándorlási és a gyerekvállalási kedv növekedése. Horváth István szociológus a kolozsvári 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője azt vetette fel, hogy a magyarországi 

szociálpolitikai intézkedés nem idéz-e elő újabb kivándorlást a magyarlakta területeken. A 

Népszabadság által megkeresett szakemberek szerint egyelőre még Magyarországon is 

nehéz megbecsülni a csok hatását, nemhogy a határon túl. Ám azt többen is biztosra 

veszik, hogy lesz elszívó ereje. Azt Horváth István is elismerte lapunknak válaszolva, hogy 

tömeges elvándorlást nem fog előidézni, de elvezethet a „gyöngyhalászathoz”. Azaz 

növelheti a fiatal diplomások kivándorlási kedvét, gyengítve ezzel a határon túli elöregedő 

közösségeket. 

 

Marad Kiss Sándorék bírósági felügyelete 
2016. január 12. – Krónika, Erdély Ma 

Meghosszabbította a Bihar megyei törvényszék Kiss Sándor, a megyei tanács alelnöke és öt 

feltételezett bűntársa bírósági felügyeletét a hét hónapja tartó büntetőper keretében. A 

törvényszék keddi tájékoztatása szerint elutasították az RMDSZ bihari elnöki tisztségét is 

betöltő Kissnek és Beneamin Rus vállalkozónak a bírósági felügyelet feloldására vonatkozó 

kérését, sőt Rusnak azt is megtiltották, hogy elhagyja az országot. Kiss ellen tavaly 

júniusban négyrendbeli pénzmosás, hivatali visszaélés, csúszópénz elfogadása és 

befolyással üzérkedés, míg Bojtor Vilmos László, Miklóssy Ferenc László, Miklóssy Ferenc, 

Gheorghe Ioan Roatiş és Beneamin Rus üzletemberek ellen korrupciós 

bűncselekményekkel összefüggésben emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség (DNA). 

 

Áll a bál az MPP-ben az RMDSZ miatt 
2016. január 12. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Élesen bírálta a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetőségét az RMDSZ-szel megkötött 

stratégiai megállapodás miatt kedden Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi 

szervezetének elnöke. Bálint leszögezte: az általa vezetett városi szervezet nem akar irányt 

váltani, és úgy véli, az alakulat szimpatizánsait és a tagságot megzavarta, hogy az MPP 

országos elnöksége „felhatalmazás nélkül kötött megállapodást a szövetséggel". „A gépet 

mandátum nélkül eltérítették, a pilóta és a segítői katapultálni akarnak" – fogalmazott 

Bálint, aki úgy véli, nemzeti ügyekben „együtt kell működniük az erdélyi magyar politikai 
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szervezeteknek, ez azonban nem jelentheti a választók becsapását, a verseny feladását, az 

egy húron pendülést". 

 

Vállalkozók ösztönzik a háromszéki szakoktatást 
2016. január 12. – Krónika 

Támogatják a szakoktatást a háromszéki vállalkozók: szinte megkétszereződött azok 

száma, akik gyakorlatra fogadnak diákokat – jelentette be kedden Kiss Imre Kovászna 

megyei főtanfelügyelő. Mint mondta, a tanfelügyelőség – amellett, hogy korábbi 

kapcsolatait felhasználta – első alkalommal működött együtt a kereskedelmi és 

iparkamarával annak érdekében, hogy a megyében működő vállalatok ajánljanak helyet a 

gyakorlatozó diákoknak. Így sikerült elérni, hogy a következő tanévtől legkevesebb 1100 

diák gyakorolhatja „élesben" a választott szakmáját. 

 

Jöttment igazság 
2016. január 12. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ahogy esik, úgy puffan a bírói kalapács a magyar közösséget 

érintő peres ügyekben. Miközben a székely szabadság napi felvonulásról immár a Maros 

megyei törvényszék is kimondta, hogy nem tiltható be, a normalitás jeleként értékelt 

döntést beárnyékolja egy másik ügyben hozott ítélet, mely szerint „mivel a Székelyföld 

hivatalosan nem létezik”, turisztikai úti célként sem lehet népszerűsíteni”. 

 

Így teljesítettek eddig az erdélyi magyar EP-képviselők 
2016. január 12. – maszol.ro 

Az RMDSZ-es Sógor Csaba volt a legtevékenyebb a három erdélyi magyar európai 

parlamenti képviselő közül a MEPranking.eu adatai szerint a mandátum elkezdése óta 

eltelt másfél évben. A portál összesen nyolc adat (plenáris üléseken való jelenlét, név 

szerinti szavazáson való jelenlét, interpellációk, indítványok, jelentések, állásfoglalások, 

beszédek és nyilatkozatok száma) alapján pontozta és rangsorolta a 751 eurohonatyát. E 

szerint Sógor Csaba a 188-ik a rangsorban a EP-képviselők átlagához viszonyított 329-es 

pontszámával. 

 

Szülőföldön magyarul: péntektől pályázható az idei támogatás 
2016. január 12. – maszol.ro 

Péntektől, január 15-től várják az igényléseket a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és 

taneszköz támogatásra, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2015/2016-os tanévre. 

Pályázni 2016. február 29-ig lehet.   A nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz 

támogatás összege 17 200 Ft-nak megfelelő lej. A hallgatói támogatás összege: 2 800 Ft-

nak megfelelő lej. 
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Király: a tervezet nem figyel a kisebbségi oktatásra 
2016. január 13. – Krónika 

Nem tartja elfogadhatónak az oktatási minisztérium által közvitára bocsátott 

kerettantervtervezeteket Király András államtitkár. Az RMDSZ-es oktatási szakpolitikus 

szerint ugyanis a három közül egyik változat sem veszi figyelembe a kisebbségi oktatás 

problémáit. Az oktatási tárca tavaly december 23-án bocsátotta közvitára a három 

kerettanterv-javaslatot, ennek eredményeként készülne el az 5–8. osztályosok új tanterve. 

Az oktatási minisztérium január 23-áig várja a pedagógusok, diákok, szülők és a civil 

szervezetek képviselőit, hogy elmondják véleményüket az Országos Neveléstudományi 

Intézet szakemberei által készített kerettanterv-tervezetekről, illetve javaslatokat tegyenek 

ezek jobbítására. 

 

Bárdos Gyula és a Csemadok hét regionális elnöke találkozott a Most-Híd 
képviselőivel 
2016. január 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke hét területi választmányi elnökkel együtt vett 

részt a Solymos László, a Most-Híd alelnöke által kezdeményezett, január 11-én délután a 

vegyespárt pozsonyi székházában megtartott egyeztető találkozón. A megbeszélésen a 

kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló, a parlamentben már elutasított 

törvényjavaslatról volt szó, amelynek beterjesztője éppen Solymos László volt. A 

vegyespárt nevében a tárgyaláson még Bukovszky László és Ravasz Ábel vett részt. 

 

Trendváltozás – egyre többen választják a magyar iskolát 
2016. január 12. – hirek.sk 

A szlovákiai hivatalos statisztikai adatok alapján a Rákóczi Szövetség elkészítette 

Beiratkozási Programjának értékelését. Ez alapján megállapítható, hogy 2009 és 2013 

között stabilizálódott a felvidéki magyar iskolakezdők száma, az elmúlt két évben 

egyértelmű növekedés tapasztalható. A Felvidéken 2007 óta nem volt annyi magyar 

iskolakezdő, mint az idei tanévben. Az iskolakezdők számának kedvező alakulása mellett, a 

magyar iskolát választók aránya is nő - állapította meg az adatok összegzésével a Rákóczi 

Szövetség. 

 

Pásztor: Tartományi választások április 22-e és május 22-e között 
2016. január 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Pásztor István tartományi házelnök bejelentette: a tartományi választásokra az április 22-e 

és május 22-e között kerül sor, és azt is elmondta, szeretné, ha a választásokat a korrekt és 

egymás megbecsülésén alapuló hangnem jellemezné, és hogy ez elsősorban a politika 
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szereplőitől függ majd. "Tekintettel a jelenleg uralkodó politikai légkörre, biztosan 

indulatoktól túlfűtött választások elé nézünk", értékelt a vajdasági házelnök. Maja 

Gojković köztársasági házelnök nyilatkozata kapcsán, miszerint reméli, hogy sikerül 

megegyezni a tartományi és a helyi választások egy idejű megtartásáról, Pásztor azt 

mondta: már több mint egy éve ismételgeti, hogy az említett választásokat egy napon 

kellene megtartani. 

  

Az egyik legfontosabb feladat az oktatásfejlesztési stratégia gyakorlati 
megvalósítása 
2016. január 12. – Pannon RTV 

Az oktatásfejlesztési stratégia elfogadása után, annak gyakorlati megvalósítása következik 

az idei évben. A Magyar Nemzeti Tanácsra ebben az évben számos teendő vár, a kultúra, a 

tájékoztatás, valamint a népesedési területen is konzultációk következnek majd. Az egyik 

legfontosabb feladat az idei évben a december végén megszavazott oktatásfejlesztési 

stratégia gyakorlati megvalósítása lesz, mondta Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke. Az idei évben nincs olyan korábban elfogadott stratégia, amely lejár, így új 

stratégiák elfogadása nincs a prioritások között ebben az évben. A Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke szerint a meglévőket cselekvési tervekkel kell kiegészíteni. 

 

Debreceni báli adomány egy kárpátaljai óvodának 
2016. január 12. – MTI 

A kárpátaljai Salánk község óvodáját támogatja idei báli adományával Debrecen - közölte a 

város polgármestere kedden sajtótájékoztatón. Papp László (Fidesz-KDNP) a szombati bál 

helyszínén, a Kölcsey központban tartott tájékoztatón emlékeztetett rá: tavaly döntöttek 

úgy, hogy felélesztik a régi helyi polgári hagyományt és ismét megrendezik Debrecen város 

bálját, amelyet jótékonysági akcióval is összekötnek. A bál három szervezője - az 

önkormányzat, az egyetem és az iparkamara - tavaly a báli bevételből nyolcmillió forintot 

adományozott egy gyermekmentő alapítványnak, az idén pedig a salánki óvodát 

támogatják - tette hozzá. 

 

Név szerinti szavazás lesz a Kárpátaljai Megyei Tanácsban is 
2016. január 12. – Kárpátalja, transkarpatia.net/zakarpattya.net.ua 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa még 2015. november 26-án módosította az önkormányzati 

törvény 59. paragrafusát, bevezetve a név szerinti szavazást a helyi tanácsokban. A 

törvénymódosítás életbelépésével az eljárást hamarosan Kárpátalján is alkalmazni kezdik. 

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a törvénymódosítás célja, hogy a szavazások 

többségét valamennyi helyi önkormányzatban név szerintivé, az eredményüket pedig 

általánosan hozzáférhetővé tegye, ami a jogalkotó szerint növeli a helyi önkormányzatok 

képviselőinek felelősségét és javítani fog munkájuk minőségén. 
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IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Találkozó 
2016. január 12. – karpatalja.ma 

Negyedik alkalommal szervezett Beregszászban találkozót január 9-én a Kárpátaljai 

Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a kis- és nagycsaládok számára. Az egész 

napos programra érkező szülőket és gyerekeket idén is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola látta vendégül. A népes társaságot először Török Dénes, a KMNE elnöke, 

valamint Sipos József református lelkész, Levcsenkó Róbert görögkatolikus áldozópap és 

Molnár János római katolikus pap köszöntötte. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Szalipszki Endre, 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola 

elnök asszonya, valamint Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségének elnöke. 

 

Iskolák a határon túl – Körkép a magyar nyelvű oktatásról 
2016. január 12. – vs.hu, karpatalja.ma, karpatinfo.net 

A VS.hu erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyar iskolákban forgatott 

dokumentumfilmjében arra kereste a választ, van-e jövője a magyar nyelvnek az 

országhatárokon túl. Tanárokkal, szülőkkel, diákokkal beszélgettek iskolaválasztásról, 

többnyelvűségről és identitásról. 

 

Képviselői Fórum az aktuális eseményekről 
2016. január 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Képviselői Fórumot tartott tegnap este Göncz László magyar nemzetiségi parlamenti 

képviselő Dobronakon. A fórumon Szlovénia és a nemzetiség aktuális eseményeit taglalták 

a rendezvény résztvevői. 

 

Délibáb: vegyes táncházak az új évben 
2016. január 12. - Volksgruppen 

A Wiener Vielfalt ötletén és sikerén felbuzdulva az idén több vegyes táncházat is tervez a 

Délibáb bécsi magyar kultúregyesület. Általában egy magyar tájegység és egy más ország 

táncai, muzsikája állnak ilyenkor előtérben. „Nagyon jól sikerült esték ezek és elmélyítik a 

kapcsolatokat a Bécsben élő nemzetiségek és csoportjaik között“, mondta el Kilyénfalvi 

Gábor művészeti vezető. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/iv-karpataljai-magyar-nagycsalados-talalkozo/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iskolak-a-hataron-tul-korkep-a-magyar-nyelvu-oktatasrol/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174382013
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2752020/
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"Számomra a néptánc nélkülözhetetlen kincs" - interjú Tábor Matyival, a 
Cserkész Regős csoportvezetőjével 
2016. január 12. – Nemzeti Regiszter 

A Clevelandi Cserkész Regős Csoport egyik decemberi próbáját volt szerencsém 

megtekinteni, majd szünetben a csoport vezetőjét, Matyit kérdeztem a saját néptáncos 

múltjáról s a regős néptánccsoport kezdetéről, jelenéről, s jövőjéről. 

 

Nyílt nap a torontói Magyar Házban 
2016. január 12. – Nemzeti Regiszter 

Nagy lelkesedéssel látott munkának a torontói Magyar Ház 2015. december 6-án 

megválasztott új elnöksége. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a január elsejei 

átvétel után már január 9-én egy több száz embert megmozgató rendezvényt sikerült életre 

hívniuk, a Nyílt Napot. A majd’ egész napos rendezvényen minden korosztály találhatott 

számára érdekes programot. 

 

Interjú Schachinger Líviával, a Kárpátok Magyar Néptáncegyüttes vezetőjével 
2016. január 12. – Nemzeti Regiszter 

Az új év elején pár napot volt szerencsém eltölteni Los Angelesben, ahol természetesen 

meglátogattam a Magyar Házat, s elmentem a Kárpátok Magyar Néptáncegyüttes szerdai 

próbájára is. Az együttes minden héten egyszer próbál a Magyar Házban, de ez 

alkalommal a Szent István Katolikus templom termében tartották a próbát, a Magyar Ház 

nagy termének aktuális parkettacseréje miatt. Schachinger Lívia már 17 éve vezeti, 

koordinálja a Kárpátok táncosait. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/szamomra-a-neptanc-nelkulozhetetlen-kincs-interju-tabor-matyival-a-cserkesz-regos-csoportvezetojevel
https://www.nemzetiregiszter.hu/szamomra-a-neptanc-nelkulozhetetlen-kincs-interju-tabor-matyival-a-cserkesz-regos-csoportvezetojevel
https://www.nemzetiregiszter.hu/nyilt-nap-a-torontoi-magyar-hazban
https://www.nemzetiregiszter.hu/interju-schachinger-liviaval-a-karpatok-magyar-neptancegyuttes-vezetojevel
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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