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VMSZ: A párt elnöksége is fontosnak tartja a vajdasági magyar politikai 
pártok erejének koncentrálását 
2016. január 13. – Pannon RTV, Vajdaság Ma,Hét Nap, Vajdaság Ma 

Helyi szinten koalícióra léphet a VMSZ más magyar pártokkal a közelgő önkormányzati 

választásokra. Ezt a községi szervezeteknek kell kezdeményezniük a pártvezetésnél, amely 

a végső döntést meghozza. Erről született tegnap döntés a Vajdasági Magyar Szövetség 

Elnökségének ülésén, a pártelnök javaslatára. Pásztor István találkozóra hívja a magyar 

pártok elnökeit. A VMSZ elnöke az előttünk álló időszakkal kapcsolatos nézeteket és 

elképzeléseket tárgyalná meg részletekbe menően. Pásztor István a döntésről levélben 

tájékoztatja a magyar pártok elnökeit, javasolva, hogy egy találkozón részletesen is 

tárgyalják meg az előttünk álló időszakkal kapcsolatos nézeteiket. 

 

Közös akarat: az MKP választási programja négy pillérre épül 
2016. január 13. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja január 12-én tartotta Közös akarat című választási 

programjának ünnepélyes bemutatóját a komáromi Tiszti Pavilon dísztermében. A 

rendezvényen előbb a szakmai alelnökök ismertették a választási program egyes részeit, 

majd Berényi József, az MKP elnöke foglalta össze a párt célkitűzéseit. A program négy 

pillérre épül: az első Szlovákia és Európa jövője, a második a gazdaság, a szociálpolitika és 

az egészségügy kihívásai, a harmadik a régiók felzárkóztatása, a negyedik pedig a 

magyarság megmaradására összpontosít. 

 

Szigorodtak a kampányfinanszírozási szabályok 
2016. január 13. – maszol.ro, MTI, Krónika 

A pártok és választási kampányok átláthatóbb és kiszámíthatóbb finanszírozásáról 

fogadott el határozatot szerdán a kormány, néhány hónappal az önkormányzati és több 

mint fél évvel a parlamenti választások előtt. A kormányhatározat a tavaly májusban 

hozott pártfinanszírozási törvényhez csatol alkalmazási előírásokat. Az új szabályozás 

szerint a választásokon mandátumot szerző politikai alakulatok és kisebbségi szervezetek 

szavazatarányosan részesülnek költségvetési támogatásban. Az állam a költségvetési 

bevételek legfeljebb 0,04 százalékát fordítja pártfinanszírozásra: az összeg háromnegyedét 

a parlamenti pártok, egynegyedét pedig az önkormányzati képviseletet szerzett politikai 

alakulatok között osztják szét. 

 

Sokba kerül a kétnyelvűség a Kovászna megyei oktatásban 
2016. január 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

Sokba kerül Kovászna megyében a kétnyelvű oktatás a megyei tanfelügyelőség szerint, 

amelynek adatai alapján a többnyelvűség 190 pluszállást jelent a háromszéki oktatási 
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rendszerben. Kiss Imre főtanfelügyelő rámutatott: a megyében dolgozó 120 magyarnyelv- 

és irodalomtanár bére ugyan nem okoz többletköltséget, mivel esetükben a törvény egy 

pluszszorzót ír elő, így a minisztériumtól kapott fizetési keret már tartalmazza a teljes 

összeget, viszont a kétnyelvű iskolákban kis létszámú osztályokat kénytelenek működtetni, 

ez pedig körülbelül hetven olyan állást jelent, amire pénzt kell elkülöníteni. Kiss Imre a 

sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolát hozta fel példaként, ahol átlagosan tízes 

létszámú, román tannyelvű osztályok működnek. 

 

Nem RMDSZ-tagok is döntenek majd az udvarhelyi RMDSZ jelöltjeiről? 
2016. január 13. – maszol.ro 

Egy hét múlva, január 20-án dől el, hogy milyen módon választja ki polgármester-jelöltjét 

és tanácsosjelöltjeit a székelyudvarhelyi RMDSZ. Elképzelhető, hogy olyan előválasztást 

tartanak márciusban, amelyen nem RMDSZ-tagok is részt vehetnek. A nyitott jelöltállítási 

módozat Arros Orsolyának kedvezhet, aki tavaly jelentette be indulási szándékát a 

polgármesteri tisztségért az RMDSZ színeiben. A közgazdásznak a szövetségen belül 

egyetlen potenciális ellenjelöltje van: Bunta Levente jelenlegi városvezető. 

 

Elhunyt Cseresznyés Pál, a fekete március ismert alakja 
2016. január 13. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Meghalt 75 éves korában a marosvásárhelyi fekete március közismert és vitatott alakja, 

Cseresznyés Pál – közölte a Bukaresti Rádió magyar adása. Az 1990-es marosvásárhelyi 

események után Cseresznyés Pál csaknem hat évet töltött börtönben. Különös 

kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet vádjával tíz év szabadságvesztésre ítélték 

egy videofelvétel alapján. A legfelső bíróság az időközben kialakult nemzetközi nyomás 

ellenére az ítéletet helybenhagyta, Cseresznyés csak Emil Constantinescu elnöki 

kegyelmének köszönhetően került szabadlábra hatévnyi fogság után. 

 

Bérnövelő versenyt vár Antal Árpád 
2016. január 13. – Krónika 

Ha a munkaadók versengenek az alkalmazottakért, akkor megemelkedhet az átlagbér a 

térségben – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere abban bízik, hogy ha idén 

befejezik a város határában épülő szépmezői ipari parkot, az újabb befektetőket vonz, így 

új munkahelyek jönnek létre, és ezáltal növekedhet az átlagbér. 

 

Watts tagadja az elnyomást 
2016. január 14. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

gy Larry Watts nevű személy volt az egyik szervezője azoknak a 2014-es brassópojánai 

tárgyalásoknak, amelyeken a románok és erdélyi magyarok amerikai segédlettel vitatták 

meg a magyarság követeléseit. Nos, ez a Watts most ledobta álarcát: hosszas cikkben 

taglalja, hogy a kommunizmus alatt a magyarok nem is voltak elnyomva, és a kisebbségi 
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jogok körüli hisztériát Magyarország generálta. Larry Watts volt az 1993-as, titkos neptuni 

tárgyalások operatív szervezője is. Mint ismert, akkor az RMDSZ három vezetője, Borbély 

László, Frunda György és Tokay György felhatalmazás nélkül tárgyalt a román kormány 

képviselőivel. A magyar ellenzék azóta is a magyarság elárulásával, a külföldi 

nyomásgyakorlás fegyveréről való lemondással vádolja a résztvevőket. 

 

„Székely terrorista”-ügy – Tájékozódik a magyar kormány 
2016. január 14. – Erdély Ma, Háromszék 

A magyarországi Hír TV szerint zárt ajtók mögött hallgatta meg a magyar parlamentben a 

nemzeti összetartozás bizottsága a budapesti külügyminisztérium és a titkosszolgálatok 

képviselőit a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi vezetői elleni román 

hatósági fellépések ügyében. Az ügyet a Jobbik kezdeményezésére tárgyalta a testület. 

Meghívták a román nagykövetet is, de ő nem ment el az Országgyűlés szakbizottságának 

ülésére. „Az a fajta terrorizmusvád, ami megfogalmazódott velük szemben, az egész eljárás 

kimenetele és annak minden részlete arra világít rá, hogy a román hatalom nem tiszteli 

még a saját jogszabályait sem.  A jogsértések óriásiak” – fejtette ki az ülés után Gyöngyösi 

Márton jobbikos országgyűlési képviselő. 

 

Nem tiltotta be – Kellett vagy sem engedély a tüntetésre? 
2016. január 14. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester a Facebookon tette közzé támogató 

álláspontját a szombatra tervezett, Beke István és Szőcs Zoltán melletti udvarhelyi 

szimpátiatüntetéssel kapcsolatban. Ennek ellenére a Facebook-bejegyzés napján, január 8-

án azt közölte ki a Ziar Harghitának küldött levelében, hogy a polgármesteri hivatal „nem 

hagyta jóvá” a Beke István melletti szimpátiatüntetést, melyre a Mária Lovagja Kulturális, 

Hagyományőrző és Sportegyesület kért engedélyt. Bunta Levente az Udvarhelyi Híradó 

kérdésére elmondta, hogy „a tüntetés ebben az esetben nem engedélyköteles. Csupán be 

kell jelenteni! Rám azért nehezedett nyomás, hogy tiltsam be. Nem voltam hajlandó 

betiltani.” 

 

A Don-kanyar halottaira emlékeztek  
2016. január 14. - Bihari Napló 

A nagyszalontai RMDSZ sok évvel ezelőtt végezte el azt a közösséget érintő, egyik 

legfontosabb feladatot, melynek révén rendbe hozta a városi sírkertet, köztük a magyar 

hősök sírját. Az emlékmű mellett azóta évről évre több alkalommal is megemlékeznek a 

nagyszalontaiak a különböző események kapcsán, innen ered a hagyomány, miszerint a 

nagyszalontai RMDSZ-frakció és az RMDSZ is évek óta mindig megemlékezik a 

Donkanyarban elhunyt hősökről.  
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A szomszéd kertje 
2016. január 14. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Itthon is akadnak szép számmal, akiknek egy ideje bezzeg-ország lett Románia. Gyakran 

felemlegetik, hogy milyen nagy a szomszéd ország gazdasági növekedése, harmonikus és 

felhőtlen a kapcsolata a Világbankkal és Amerikával, csökkentették az élelmiszerek áfáját, 

emelték a minimálbéreket. Aki gyakran megfordul Romániában, pontosan tudja: ezek a 

dolgok egyáltalán nem látszanak az egyszerű emberek szintjén. Hosszan lehetne sorolni 

azt is, keleti szomszédunk hogyan tesz keresztbe minden adandó alkalommal a legnagyobb 

kisebbség, a magyarok érdekeinek. Miközben a magyarlakta megyékben a legnagyobb az 

adófizetői fegyelem, az általuk befizetett lejekből eddig nem jutott egy állami magyar 

egyetemre.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. január 14-i számában olvasható)  

 

MVK: 5,1 %-on az MKP, 6,5-ön a Most-Híd 
2016. január 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Idők 

Nem tudna egyedül kormányt alakítani a Smer, de így is fölényesen nyerné a választásokat 

34,5 százalékkal. A Siet (Háló) párt erősödik, 14,7 százalékot mért nekik a közvélemény-

kutató cég. A harmadik helyre az SNS zárkózott fel 10,1 százalékkal, majd következik a 

KDH 8,6-al, illetve a Most-Híd 6,5-el, ami azt jelenti egyre távolabb kerül Bugár Béla 

vágyálmától, hogy két számjegyű eredményt érjenek el. Befutó lenne viszont az MKP is 5,1 

százalékponttal. 

 

Dunaszerdahely lakossága gyarapodik, Galántáé csökken 
2016. január 13. – Új Szó 

Vegyesen alakult a csallóközi és a mátyusföldi városok lakosságának száma az elmúlt 

évben. Szenc ütemesen bővül, Dunaszerdahely és Somorja lakosságának a száma is 

nőtt.  Galántán és Nagymegyeren csökkent a lakosok száma. 

 

Április 24-én lehetnek a tartományi és az önkormányzati választások 
2016. január 13. – Pannon RTV, MTI, Hét Nap 

Kiszivárgott információk szerint április 24-én lesznek a tartományi és az önkormányzati 

választások Szerbiában. Az elmúlt napokban azonban Aleksandar Vučić, szerb kormányfő 

a köztársasági parlamenti választások lehetőségét is felvetette, sőt vasárnapra a Szerb 

Haladó Párt főbizottságát is összehívta, hogy engedélyt kérjen az előrehozott választások 

kiírására. Április 24-e azért bizonyul megfelelő időpontnak, mert a rákövetkező vasárnap 

már május elseje lesz, amely az idén egybeesik a pravoszláv húsvéttal, így az a hétvége az 

ünnep miatt nem alkalmas a választások megtartására. Az önkormányzatokban viszont 
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május 6-a előtt kell az urnák elé járulni, hiszen 2012-ben ezen a napon tartották a helyi 

szintű választásokat. Vajdaságban pedig április 22-ét megelőző dátumra nem lehet kiírni a 

tartományi választást. 

 

Hárman kapnának felmondást a Magyar Szóban 
2016. január 13. – Vajdasági RTV 

A Magyar Szó Kft. három dolgozójának ajánlották fel a végkielégítéssel történő 

munkaviszony megszüntetését, ám egyikük sem kívánt élni a lehetőséggel. A vállalat 

vezetősége összeült, hogy megvitassa a további lépéseket. A Kft. vezetősége időben 

értesítette a tatrományi kormány emberi erőforrások szolgálatát, hogy senki nem vállalja 

az idő előtti nyugállományba vonulást. 

 

„Apró lépésekkel igyekszünk közelebb kerülni céljaink eléréséhez” – Interjú 
Barta Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnökével 
2016. január 13. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Tanács idei első plenáris ülésén, január 5-én elfogadta Kárpátalja 

2016-os költségvetését, módosítva a tavaly december 22-én elfogadott ideiglenes, 

technikai büdzsét. Az új megyei költségvetésről Barta Józsefet, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács első elnökhelyettesét, a KMKSZ alelnökét kérdezte a Kárpátalja hetilap. Barta 

József többek között elmondta: Az egyik legnagyobb gond az oktatásban jelentkezik. 

Ennek az az egyik oka, hogy az eddig országos fenntartású szakképzőiskolák fenntartói 

jogát átruházták a megyei tanácsokra és a megyének alárendelt városokra. 

 

Téli üdülés Zánkán 
2016. január 13. – Kárpátalja 

Az Erzsébet-program keretén belül, január 3–9. között, újra lehetőséget kapott Kárpátalja 

több mint 200 középiskolása , hogy az évet pihenéssel kezdje a Balaton melletti Zánkán. A 

csoportot Kárpátalja különböző településeiről érkező diákok és azok kísérő tanárai 

alkották. A gyerekek az önfeledt szórakozás mellett érdeklődésüknek megfelelően 

különböző foglalkozásokon vehettek részt. 

 

Megint összetörték a dédai I. világháborús emlékművet 
2016. január 13. – Kárpátalja 

A Beregszász melletti Beregdéda központjában 1923-ban közadakozásból állított a község 

lakossága emlékművet azoknak a dédai férfiaknak az emlékére, akik az I. világháborúban 

hősi halált haltak. 2016. január 9-re virradó éjszaka az éles kanyarban álló emlékmű 

kerítését áttörte egy gépkocsi, majd letörte az emlékmű egyik emléktáblájának a sarkát, és 
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összetörte a tábla betonkeretét is. A korábbi években is történtek hasonló esetek, 

amelyekről ugyancsak beszámolt a Kárpátalja. 

 

Erről döntöttek a Beregszászi Városi Tanács ülésén 
2016. január 13. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Soron kívüli ülést tartott a Beregszászi Városi Tanács január 12-én. A napirenden öt 

határozati javaslat szerepelt. A napirendi pontok közül elsőként a 2016. évi városi 

költségvetés tervezetét vitatták meg. Olga Andrisin, a pénzügyi főosztály vezetője arról 

tájékoztatott, hogy a jogszabályi változások nyomán több mint hatmillió hrivnyát 

irányoztak elő a szolgáltatóipari líceum finanszírozására, emellett a korábbi 60, illetve 40 

százalék helyett fele-fele arányban (12,50-12,50 hrivnya) fedezi az óvodások étkeztetését a 

városi tanács, illetve a szülők. 

 

A megismételt pályázat alapján odaítélték a támogatásokat 
2016. január 13. - Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa rendkívüli 

üléssel indította a 2016-os évet, amelyet Domonkosfán tartott meg. A napirenden többek 

közt a kulturális minisztérium közvetlen felhívása alapján kiírt támogatások odaítélése 

szerepelt. A MMÖNK a Szlovén Kulturális Minisztérium közvetlen felhívása alapján 

ismételten kiírt pályázat szerint kiosztotta a támogatásokat a magyar programokat 

kivitelező intézmények és civilszervezetek részére. 

 

Alapvető probléma a törvények következetes be nem tartása 
2016. január 13. - Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő hagyományosan Dobronakon szervezte 

meg évindító képviselői fórumát. A hétfő esti találkozó a választókkal a most már 

megszokott kis létszámban folyt, ennek ellenére tartalmi beszélgetés alakult ki. A képviselő 

több témakörre osztotta a bevezetőjét, így szólt a migránsválságról, a szlovéniai társadalmi 

helyzetről, valamint a nemzetiségi kérdésekről. A migránskérdés, melyet szerinte Európa 

nagyon gyengén tud kezelni, olyan kérdés, mely a jövőt is meghatározza. 

 

Az államtitkár egyházi és nemzetiségi vezetőkkel találkozott 
2016. január 13. - Népújság 

Kedden Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkár járt Szlovéniában. Látogatása során találkozott msgr. Alojzij Cvikl maribori 

érsekkel, metropolitával és msgr. Peter Štumpf muraszombati püspökkel. Lendván az 

államtitkár az evangélikus és református lelkészekkel, valamint Vida Törnar Judittal, az 

LKMNÖK elnökével is tárgyalt. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/errol-dontottek-a-beregszaszi-varosi-tanacs-ulesen/
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/12260-2016-01-13-13-27-26
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/12261-2016-01-13-13-29-16
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/12263-2016-01-13-13-31-38
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Chicagói Magyar Gála Bál 
2016. január 13. – Nemzeti Regiszter 

Még csak az első hónapját üljük a 2016-os esztendőnek, de máris elérkeztünk a Egyesült 

Államok közép-régiójának egyik legkiemelkedőbb és legelegánsabb eseményéhez, a 

chicagói Gála Bálhoz, mely január 30-án este 6 órától kerül megrendezésre. A bál több 

évtizedes hagyományra nyúlik vissza, immáron a 94. alkalommal tartják meg és a magyar 

közösségek körében mindig is az egyik legkedveltebb összejövetele volt. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/chicagoi-magyar-gala-bal
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

