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Nyomtatott és online sajtó 
 

280 millió forintnyi adomány jutott el Kárpátaljára 
2016. január 19. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, InfoRádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

A nemzetpolitikai államtitkárság kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére indított 

adománygyűjtési akciójának keretében 280 millió forintnyi adomány jutott el a 

rászorulókhoz - mondta Potápi Árpád János államtitkár kedden, tatabányai 

sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a tényleges támogatás összege ennél nagyobb lehetett, mert 

sok esetben a partnertelepülések, illetve civil szervezetek nyújtottak segítséget az ottani 

magyaroknak. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kiemelte, a támogatások 

eljuttatásában kiemelt szerepet játszottak a kárpátaljai magyar egyházak és szervezeteik, 

valamint a Kárpát-medencében élő magyarság és a diaszpóra magyarsága is megmozdult 

annak érdekében, hogy segítsen a most legnehezebb sorban lévő magyar közösségnek. 

 

Potápi Árpád János a kisiskolák jövőjéről is tárgyalt Komáromban 
2016. január 19. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Komáromban ült tárgyalóasztalhoz Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

Berényi Józseffel az MKP elnökével, majd a Pedagógusszövetség és Komárom városának 

vezetőivel. A találkozón szó volt a közoktatási reform várható következményeiről és fejlesztési 

lehetőségekről is. Az MKP vezetői több olyan témát felvetettek, melyekről a 

választópolgárokkal való találkozásuk során hallottak. Ide tartozik az M4-es televíziós 

sportcsatorna vételi lehetőségének javítása, ezzel kapcsolatban máris történtek pozitív 

lépések, néhány szlovákiai szolgáltató már felvette a műsorkínálatába. Szó volt arról is, hogy 

Magyarország a hadiárvák segítését jelenleg állampolgársághoz köti, felvetődött annak 

igénye, hogy ehhez a magyar igazolvány is elég legyen. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségénél Jókai Tibor elnökkel tárgyaltak a kisiskolák helyzetéről. A egyeztetéseken szó 

volt arról, hogyan lehet megmenteni a szlovák közoktatási reform részeként 2016 őszétől 

bevezetendő új finanszírozás miatt megszűnéssel fenyegetett több mint száz magyar 

tannyelvű kisiskolát. 

 

Három várost perel be a Civil Elkötelezettség Mozgalom 
2016. január 19. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Krónika, 

Erdély Ma, Bihari Napló, Magyar Hírlap 

A nyelvi jogok biztosítását célzó "stratégiai" perek indítását jelentette be kedden egy 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo). Szigeti Enikő, a 

Cemo elnöke elmondta, olyan állami intézmények beperelésére készülnek, amelyek nem 

alkalmazzák, vagy csak hiányosan, részlegesen alkalmazzák a romániai magyar közösség 

anyanyelvhasználatára vonatkozó törvényeket. Hozzátette, a közigazgatás és az oktatás terén 

kívánnak olyan pereket indítani, amelyek végén szimbolikus erővel bíró ítéletek születhetnek. 
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Szilágyi Zsolt tárgyalni akar az RMDSZ vezetőivel 
2016. január 19. – Krónika 

Mihamarabb találkozni akar az RMDSZ vezetőivel Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) országos elnöke, hogy megvitassák az erdélyi magyar választási párt létrehozását 

célzó javaslatát. Szilágyi keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján a Krónika érdeklődésére 

elmondta: egy közös párt létrehozása nagyjából két-három hónapot igényel, s bár eddig a 

választások előtt hatvan nappal kellett iktatni a jelöltlistákat, idén még nem tudni, hogy a 

kormány hogyan képzeli el a voksolás menetrendjét. Szilágyi leszögezte: az együttműködést 

kivitelezhetőnek tartja, s úgy véli, a választási összefogás kizárólag politikai akarat kérdése. 

Emlékeztetett: az EMNP szerint a létrehozandó választási párt színeiben indulhatnának a 

magyar jelöltek azokon a településeken, ahol a magyarság megosztottsága a képviseletet 

veszélyeztetné. 

 

Magyarnak lenni menő 
2016. január 20. – Német Dániel –Demokrata 

Új lemezét mutatja be jövő héten az Ignite Budapesten, akinek frontembere Téglás Zoltán 

soha nem titkolta magyarságát, sőt büszkén vállalta azt. Mint mondja, nagyon szeretik és 

becsülik, hogy sokszor magyarul énekel. „Amerikában mindenki más országból érkezett, de a 

legtöbb esetben egy-két generáción belül kikopik a családból az anyanyelv, nehéz is, hogy a 

hozzátartozóidon kívül nem beszélhetsz a saját nyelveden és a kultúrában sem találsz semmit, 

ami kicsit is emlékeztetne a magyarra. Így könnyű elfelejteni, hogy honnan származol, éppen 

ezért nagyon tisztelik, ha valaki büszkén kitart származása mellett. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2016. január 20-i számában olvasható.) 

 

Legyőzte a sárkányt a prefektúra Szentgyörgyön 
2016. január 19. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Visszavonatja a sepsiszentgyörgyi Sárkánydomb kialakítására vonatkozó részleges 

városrendezési tervet a bíróság, mely alapfokú ítéletében a felperes Kovászna megyei 

prefektúrának adott igazat. „Nem akarok szerénytelennek tűnni, de nem aggódtam a per 

kimenetele miatt, a helyzet egyértelmű, a törvény érvényben van” – mondta az Agerpres 

hírügynökségnek az alapfokú döntés nyilvánosságra hozatala után Sebastian Cucu. A 

prefektus rámutatott, hogy hiányzott a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat 

(SRI) jóváhagyása – meglátásuk szerint ezek nélkül nem dönthet az önkormányzat. Antal 

Árpád polgármester elmondta, hogy időközben kérték a szaktárca és az SRI véleményét. A 

védelmi minisztérium közölte, hogy nem hagyja jóvá a területrendezési tervet, ugyanis a 

parkban áll a szovjet emlékmű, és az orosz külügyminisztériummal kötött megállapodás 

értelmében azt nem lehet elmozdítani, az SRI pedig nem foglal állást bírósági ügyekben. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/legyozte-a-sarkanyt-a-prefektura-szentgyorgyon


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 20. 
3 

Kolozsváron nem lesz EMNP–RMDSZ-koalíció 
2016. január 19. – Krónika, Erdély Ma 

Hajlandó az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) való párbeszédre az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezete, viszont nem kíván közös kolozsvári polgármesterjelöltet és városi/megyei 

tanácsosi listát indítani a rivális alakulattal. Mindez Csoma Botondnak, az RMDSZ megyei 

szervezete elnökének keddi közleményéből derül ki. Csoma Botond közleményében február 

közepére hívja megbeszélésre az EMNP Kolozs megyei képviselőit, vagyis gyakorlatilag 

lezárja a koalícióról és közös jelöltről kezdeményezett vitát. Soós és Fancsali közölte: ha az 

RMDSZ által jelzett január 29-i időpontig nem változik a szövetség álláspontja, úgy az EMNP 

Kolozs megyei választmánya február 9-én dönt a kolozsvári néppártos polgármesterjelölt, 

valamint a városi és a megyei lista indításáról. „Célunk választóink és a teljes magyar 

közösség képviselete, valamint az önkormányzatbeli magyar képviselet megerősítése" – 

állapították meg a néppárti politikusok. 

 

Banális történet. Helyszín: Marosvásárhely 
2016. január 19. – Kelemen Attila Ármin – transindex.ro 

Kelemen Attila Ármin a marosvásárhelyi közéletről szóló publicisztikájában kifejtette: „azzal, 

hogy hagyjuk, hogy közösségi ösztön nélküli emberek politizálhatnak, már be is lőttük a 

magyar közösség bizalmi indexét. És Kibédi Zoltán csak egy közülük. De a gond nem a hozzá 

hasonlókkal van, hanem velünk, vagyis azokkal a többiekkel, akik pragmatizmusból, 

nagyvonalúságból, naivságból vagy éppen azért, mert nincs hozzá gyomrunk, hagytuk, hogy a 

hasonló ügyek a szóra sem érdemes kategóriába essenek. Mert nem elég dolgozni (ha tetszik, 

harcolni) nem elég gondolni vagy célokat kitűzni, hanem néha el kell mondani: ez nem szép, 

ezt nem illik, ez nem méltó, ez nem méltányos, vagy azt: ez sok”. 

 

Harmadszor lett magyar állampolgár egy 95 éves székelyföldi férfi 
2016. január 19. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék, MNO 

Harmadszorra kapott magyar állampolgárságot a Kézdiszentkereszten élő 95 éves Borsó 

Lajos. Az idős férfinak Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja és Grüman 

Róbert, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Háromszéki Területi 

Szervezetének ügyvezető elnöke vitte házhoz kedden a honosítási okiratot. Borsó Lajost 1921 

júliusában még magyar állampolgárként anyakönyvezték, ugyanis a trianoni békeszerződés 

csak 21 nappal a születése után lépett érvénybe. A székelyföldi férfi a második bécsi döntéskor 

másodszor lett magyar állampolgár, a kedvezményes honosítás pedig harmadszorra is 

lehetővé tette ezt számára. 

 

Florea még nem tudja, indul-e újabb mandátumért 
2016. január 19. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro 

Még nem döntötte el Dorin Florea, hogy indul-e újabb polgármesteri mandátumért - ezt 

Facebook-bejegyzésben közölte. Azt írta, mindenképpen a marosvásárhelyiek akaratát fogja 

szem előtt tartani, nem a pártvezetőkét. Florea ezt azután írta ki Facebookjára, hogy Vasile 

Blaga, a PNL társelnöke tegnap bejelentette, a párt vezetősége nem támogatja indulását. 
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Nem módosítja Cioloş a választási törvényt 
2016. január 19. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Nem fogja sürgősségi kormányrendelettel módosítani a választási törvényt, hogy a 

polgármestereket két fordulóban válasszák meg - jelentette ki kedden Dacian Cioloş 

miniszterelnök. A kormányfőtől a PNL kérte ezt, ő azonban azt mondta, nem tartja 

demokratikusnak, hogy a kormány rendelettel módosítson egy, a parlament által elfogadott 

törvényt. A tavaly elfogadott választási törvény értelmében a polgármestereket egy 

fordulóban választják meg. 

 

Kiss Sándor nem indul az önkormányzati választásokon 
2016. január 19. – transindex.ro, Bihari Napló, Krónika 

Nem pályázik újabb megyei tanácsosi mandátumra a Bihar megyei RMDSZ elnöke, az 

önkormányzati testület alelnöke. Ezt Kiss Sándor a szervezet hétfő esti választmányi ülésén 

jelentette be, amelyen elfogadták a jelöltállítás megyei szabályzatát és ütemtervét. Bihar 

megyében nem az RMDSZ elnöke vezeti a megyeitanácsos-jelöltek listáját – döntötte el hétfői 

ülésén a szervezet választmánya. Szabó Ödön ügyvezető elnök ezt azzal magyarázta, hogy a 

korrupcióval vádolt Kiss Sándor megyei RMDSZ-elnök fél éve bejelentette, nem vállalja az 

első helyet a jelöltlistán. Kiss Sándor ezt követően közölte, hogy nem csak a lista első helye 

nem érdekli: egyáltalán nem kíván indulni az önkormányzati választáson. A Bihar megyei 

tanács jelenlegi alelnöke ugyanakkor kifogásolta a választmány döntésének bejelentését, 

szerinte ugyanis ezáltal gyengülnek az RMDSZ alkupozíciói a választások előtt. 

 

Az MPP jelöltjét támogatja az RMDSZ Zabolán 
2016. január 19. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ a Magyar Polgári Párt tagját, Fejér Leventét támogatja, cserébe azt kéri, hogy az 

RMDSZ színeiben induló Demes Botondot válasszák alpolgármesternek a 2016-os 

önkormányzati választásokat követően Zabolán – jelentette be Tamás Sándor, az RMDSZ 

háromszéki szervezetének elnöke hétfőn este a falugyűléssel egybekötött tisztújító 

közgyűlésen Zabolán. A döntést azzal magyarázta a politikai párt háromszéki vezetője: „össze 

kell fogni, ahhoz, hogy a községet jó irányba lehessen vinni, hogy nyugodtan lehessen nemzeti 

programokat tervezni”. „Ez a legfontosabb kérdés, amit Zabolán véghez lehet vinni ugyanúgy, 

mint a megye számos településén is” – tette még hozzá Tamás Sándor. Kiss József, az 

RMDSZ orbaiszéki elnöke felszólalásában az idei helyhatósági választásokra vonatkozóan 

még elmondta, az orbaiszéki községekben már megvannak a jelöltek. 

 

Feljelentették Floreát műemlékügyben 
2016. január 19. – szekelyhon.ro 

Feljelentést tett Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere ellen az ügyészségen a 

Demokratikus Marosvásárhelyért Egyesület azért, mert nem tartotta tiszteletben azt a 

határozatot, amely szerint 2015. december 15-ig kihelyezi a városban a műemlékeket 

megjelölő többnyelvű feliratokat. Kovács István Dávid, az egyesület elnöke elmondta, a 2010-

ben, a kulturális minisztérium által kiadott lista szerint Marosvásárhelyen 148 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41640
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műemléképület található, többségében a főtéren és annak környékén, de a városközponttól 

félreeső helyeken is léteznek ilyen jellegű épületek. A feliratokat a szaktárca előírása szerint öt 

nyelven kell kihelyezni, de a Demokratikus Marosvásárhelyért Egyesület megelégedne azzal 

is, ha román és magyar nyelven tüntetnék fel az adott műemlék sajátosságait, illetve  egy 

nemzetközileg elismert nyelven, angolul, németül vagy franciául. 

 

Araszolás a kolozsvári táblaperben 
2016. január 19. – Krónika 

A Kolozs megyei törvényszék február elsejére tűzte ki a következő tárgyalás időpontját a 

Minority Rights Egyesületnek a többnyelvű kolozsvári helységnévtáblák kihelyezéséért 

indított perében. Szőcs Izabella, a felperes képviselője a Krónikának azt mondta, attól tart, a 

halasztások miatt előfordulhat, hogy az önkormányzati választásokig nem születik jogerős 

döntés az ügyben. 

 

Jut mindenkinek munka: megalakult az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek 
Szövetsége 
2016. január 19. – transindex.ro, MTI 

A bíróságon januárban bejegyzett Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége 

megalakulásáról számoltak be kedden a szövetség vezetői Kolozsváron, sajtótájékoztatón. 

Jakab Ernő elnök elmondta: a szövetséget 16 erdélyi magyar gazdaegyesület hozta létre, és a 

szerdai ülésen további öt egyesület csatlakozási kérelméről döntenek. A szövetség az erdélyi 

magyar gazdatársadalom érdekképviseletében vállal szerepet, és emellett a falugazdász-

hálózat erdélyi meghonosítását, az erdélyi magyar gazdák kataszterének az összeállítását 

tűzte ki céljául. Azt is elmondta, hogy a szövetség kéri felvételét a Kárpát-medencei Magyar 

Gazdák Egyeztető Fórumába, ahol jelenleg a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) 

képviseli az erdélyi magyar gazdatársadalmat. 

 

Érdekvédő szakik 
2016. január 19. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke a marosvásárhelyi szakoktatás körüli viták kapcsán megállapítja, hogy a 

Maros megyei „főtanfelügyelő-helyettes hozzáállása több szempontból is kifogásolható. 

Egyrészt miközben elismeri, hogy a jelenlegi kínálat nem vonzó, mégis a rosszul működő 

rendszer fenntartása mellett kardoskodik. Ám ami ennél is sajnálatosabb: szinte gondolkodás 

nélkül seper le az asztalról egy olyan átfogó vérfrissítési tervet, amelyet egy magyar oktatási 

intézmény dolgozott ki, maga mögött tudva helyi vállalkozók, az egyház, illetve az anyaország 

kormányának támogatását”. 

 

Elnöki nyilatkozatok – Magára maradt az EMNP Háromszéken? 
2016. január 20. – Erdély Ma, Háromszék 

Háromszéken az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei vezetősége elzárkózik attól, hogy 

koalíciót kössenek az RMDSZ-szel a helyhatósági választásokra. Balázs Attila elnök szerint 
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Zabolán sem született végleges döntés a hármas összefogásra, mint ahogy azt Tamás Sándor 

RMDSZ-elnök előrevetítette. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) háromszéki szervezetének 

elnöke, Balázs Attila kifejtette, hogy amíg ő vezeti a megyei szervezetet, addig itt nem köttetik 

koalíció az RMDSZ-szel a helyhatósági választásokra. 

 

Beke István találkozhatott feleségével 
2016. január 20. – Erdély Ma, Háromszék 

Több mint negyvenöt napos előzetes fogva tartás után hétfőn a Beke István Attila 

iratcsomójával foglalkozó ügyész jóváhagyta, hogy a csomag átadásán kívül Csilla, a felesége 

találkozhasson vele. A találkozó alig félórás volt, de ez is előrelépést jelent, hiszen az első 

alkalom, hogy Beke István Attila őrizetbe vétele óta engedélyezték a találkozást. 

 

Kedvezőtlen döntést hozott a marosvásárhelyi ítélőtábla Ráduly Róbert és 
Szőke Domokos számára 
2016. január 20. – Krónika 

Elkezdődhet a volt csíkszeredai polgármester, Ráduly Róbert és Szőke Domokos 

alpolgármester perének elsőfokú tárgyalása, miután a marosvásárhelyi ítélőtábla elutasította 

a Hargita megyei törvényszék korábbi döntése ellen benyújtott fellebbezést. Egyúttal 

elfogadták a vádhatóság fellebbezését is, így valamennyi bizonyíték a vádirathoz csatolható. 

 

Csatlakozz a jövőhöz! - a Via Nova ICS bemutatta választási programját 
2016. január 19. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Via Nova Ifjúsági Csoport "Csatlakozz a jövőhöz!" című választási programját január 19-én 

délután a Magyar Közösség Pártja komáromi Tiszti Pavilon épületében található járási 

irodájában tartott sajtótájékoztatón mutatta be. Az eseményen öt vianovás képviselőjelöltön 

– Ilko Zoltán, Varga Tibor, Nagy Dávid, Cziprusz Zoltán, Samu István – kívül Gubík László, a 

Via Nova ICS elnöke és Berényi József, az MKP országos elnöke is jelen volt. 

 

Polis-felmérés - Hét párt, köztük az MKP is bejutna a parlamentbe 
2016. január 19. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha január első felében lettek volna a parlamenti választások, hét politikai szerveződés jutott 

volna a törvényhozásba – derül ki a SITA hírügynökség felkérésére a Polis Slovakia 

közvélemény-kutató ügynökség január 8-14. között készült telefonos felméréséből. A győztes 

a szavazatok 41 százalékával a Smer lett volna. Második 13,8 százalékos eredménnyel a Háló 

(Sieť) lett volna, 8 százalékot szerzett volna a Most-Híd, 7,9 százalékot a Szlovák Nemzeti Párt 

(SNS). A szavazatok 5,3 százalékával a Magyar Közösség Pártja is bejutott volna 

a törvényhozásba. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=198763&cim=beke_istvan_talalkozhatott_felesegevel
http://www.hirek.sk/itthon/20160119174305/Csatlakozz-a-jovohoz-a-Via-Nova-ICS-bemutatta-valasztasi-programjat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160119133916/Polis-felmeres-Het-part-koztuk-az-MKP-is-bejutna-a-parlamentbe.html
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A magyar iskolákban nem készülnek sztrájkra? 
2016. január 19. – Felvidék Ma 

Egyre több iskola és pedagógus csatlakozik a Szlovákiai Tanítók Kezdeményezésének 

sztrájkfelhívásához, kivéve a magyarokat. Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (SZMPSZ) elnöke elmondta, ennek oka, hogy a sztrájkot kezdeményezők nem 

vették fel a kapcsolatot sem a magyar szakmai szervezetekkel, sem magukkal az oktatási 

intézményekkel, így hiányzik az első kézből való tájékoztatás. 

 

A közérdekű tábla 
2016. január 19. – Tokár Géza – Új Szó 

„A szlovákiai magyar nyelvhasználattal kapcsolatos problémákat első körben még saját 

magunknak is el kell magyaráznunk, mert a társadalmunknak ezen a ponton valamiért nem 

elegendő magyarázat, hogy ez jár nekünk, és egy civilizált országban a kisebbségek nyelvének 

megjelenését a többségi társadalom nem fogja fel támadásként. Visszatérő ellenérv, hogy a 

nyelvi jogok követelésénél vannak sokkal égetőbb és súlyosabb problémák: az embereknek 

munka kellene és érvényesülési lehetőség. Azon túl, hogy ez a hozzáállás kimondottan furcsa, 

érdemes leszögezni, hogy van összefüggés a táblák száma és az életszínvonalunk között. Csak 

épp fordított. Minél több a kétnyelvű tábla, annál jobb nekünk, akik itt élünk, mert a táblák az 

állam törődését jelzik.” 

 

Érsek Árpád: A helyi népszavazásoknak kötelező érvényűeknek kellene lenniük 
2016. január 19. – bumm.sk, Új Szó 

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője szerint az elmúlt négy évben több olyan helyi 

népszavazásra került sor, amelyeknek eredményeit a kormány figyelmen kívül hagyta. 

A legutóbbi bősi népszavazás, valamint a nem egész négy évvel ezelőtti peredi népszavazás 

eredményei érvényesek voltak, azonban a kormány ezt figyelmen kívül hagyta és saját 

döntését érvényesítette. Érsek szerint ezért fontos a népszavazásról szóló törvény módosítása. 

 

Pásztor: Eredményesek voltak az egyeztetések 
2016. január 19. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Hét Nap, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség minden szinten önállóan indul a tavaszra esedékes 

választásokon, de a párt programja mögé állna a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a 

Magyar Egység Párt is – jelentette be Pásztor István. A VMSZ elnöke Szabadkán tartott 

sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy fegyelmi eljárás elindítását kezdeményezte azok a 

párttagok ellen, akik egyben a Magyar Mozgalom alapító tagjai. Ígéretesnek nevezte a hétfői 

hárompárti egyeztetéseket Pásztor István, amelyről közleményben értesítették a 

nyilvánosságot. Amennyiben a következő napokban minden kérdésben sikerül megegyezniük, 

a VMSZ a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal karöltve indul a 

választásokon tartományi és köztársasági szinten, együtt fogalmazzák meg a választási 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/58856-a-magyar-iskolakban-nem-keszulnek-sztrajkra
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/01/19/a-kozerdeku-tabla
http://www.bumm.sk/belfold/2016/01/19/ersek-arpad-a-helyi-nepszavazasoknak-kotelezo-ervenyueknek-kellene-lenniuk
http://pannonrtv.com/web2/?p=249058
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programot, a kisebb pártok képviselői pedig részt vállalnak a VMSZ kampányában ‒ fejtette 

ki a lehetőségeket a VMSZ elnöke. 

 

Korhecz: Pásztor döntése újabb megosztottságot okoz a vajdasági magyar 
közösségen belül 
2016. január 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom alapító tagja szerint Pásztor István döntése, miszerint a 

Magyar Mozgalom VMSZ-es tagjai ellen fegyelmi eljárás indul a párton belül, meg fogja 

osztani a vajdasági magyarságot. Mint arról korábban hírt adtunk: Pásztor István a Vajdasági 

Magyar Szövetség érdekében fegyelmi eljárást indítványozott hétfőn a VMSZ elnökségénél 

azok a párttagok ellen, akik a Magyar Mozgalom (MM) alapítói, illetve aktív tagjai, mert ‒ 

amint fogalmazott ‒ nem lehet egy fenékkel két széken ülni, különösen nem a választások 

idején. Korhecz Tamás az RTV-nek nyilatkozva elmondta, az MM alapításától fogva 

folyamatosan a magyar közösségen belüli párbeszéd fontosságát hangsúlyozza a minél 

szélesebb társadalmi konszenzus elérése érdekében abban a válsághelyzetben, amelybe a 

vajdasági magyar közösség került. 

 

Világháborús centenárium: Már rendszeresek a megemlékezések a magyarok 
elleni délvidéki atrocitásokra Adorjánban 
2016. január 19. – Vajdaság Ma, MTI 

Sokáig fehér folt volt a történelemben a Délvidék első világháború utáni megszállásakor a 

magyarok ellen elkövetett 1919-es szerb atrocitások ügye, de ebben az évtizedben már 

megkezdődött ebben a tárgyban is a történészi kutatómunka, az 1990-es évek óta pedig már 

rendszeresek lehetnek a helybeliek megemlékezései az 1944-ben történtekre is. A három 

szerb katona megölése utáni 1919-es adorjáni szerb megtorlásnak nyolc magyar halottja és 

számos sebesültje volt, a falut felgyújtották, kifosztották a megszállók - mondta el Molnár 

Tibor zentai levéltáros az 1919-es atrocitások évfordulóján. 

 

Vučić: Április 24-e a választások lehetséges dátuma 
2016. január 19. – Vajdasági RTV 

Aleksandar Vučić kormányfő szerint nem alaptalanok azok a sajtóértesülések, miszerint 

április 24-én lesznek a rendkívüli választások. Ugyanakkor nem volt hajlandó kommentálni 

az ellenzék esetleges egyesülését, csak annyit mondott, hogy ő folytatja a munkáját, és nem 

igen izgatják ezek a híresztelések. Vučić azt ígérte, hogy a választási kampányra legtöbb tíz 

napot szán, és elutasította azokat a bírálatokat, hogy a választási kampánynak a részét képezi, 

hogy ma megjelent az ostružnicai híd építésének kezdetén. 

 

XV. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 
2016. január 20. – Magyar Szó 

Szerda reggel kezdődik a drámaíró verseny az Újvidéki Színházban. A három felkért szerző 

Ladik Katalin, Bozsik Péter és Gobby Fehér Gyula a mai Magyar Szóból húzott címre drámát 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19607/Korhecz-Pasztor-dontese-ujabb-megosztottsagot-okoz-a-vajdasagi-magyar-kozossegen-belul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19607/Korhecz-Pasztor-dontese-ujabb-megosztottsagot-okoz-a-vajdasagi-magyar-kozossegen-belul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19606/Vilaghaborus-centenarium-Mar-rendszeresek-a-megemlekezesek-a-magyarok-elleni-delvideki-atrocitasokra-Adorjanban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19606/Vilaghaborus-centenarium-Mar-rendszeresek-a-megemlekezesek-a-magyarok-elleni-delvideki-atrocitasokra-Adorjanban.html
http://rtv.rs/hu/politika/vucic-%C3%A1prilis-24-e-a-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-lehets%C3%A9ges-d%C3%A1tuma_680998.html
http://www.magyarszo.com/hu/2950/kultura_szinhaz/139519/XV-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-Dr%C3%A1ma%C3%ADr%C3%B3-Verseny.htm
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ír a nap folyamán. A drámák megszületése után ma este 7-kor újabb sorsolás útján eldől, 

hogy Sorin Militaru, Rale Milenković és Gemza Péter rendezők melyik írónak a művét viszik 

színpadra. A darabokat három ország három rendezője helyezi színpadra az Újvidéki Színház, 

a szabadkai Népszínház Magyar Társulata, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a szabadkai 

Gyermekszínház színészei és az Újvidéki Művészeti Akadémia növendékei közreműködésével. 

 

Magyarországon üdülhetnek a KMPSZ tehetségpontjait működtető iskolák 
diákjai 
2016. január 20. – Kárpátalja 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma magyarországi forrású pályázati feladatainak 

ellátására 2012 augusztusában hozta létre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt, amely 

pályázati marradványösszegei terhére felajánlott 15 millió forintot azon nyolc kárpátaljai 

középiskola diákjai számára, akik tehetségpontokat üzemeltetnek vidékünkön. A nyolc 

középiskola egyenként 1,8 millió forintot használhat fel magyarországi és kárpátaljai fiatalok 

kapcsolatainak elmélyitésére, ezzel kapcsolatos tanulmányútra, ez év júliusáig. A pénzt 

célirányosan útiköltségre, szállásra, étkezésre és belépőjegyekre lehet elkölteni. 

 

Évkezdő támogatás a kárpátaljai családoknak 
2016. január 20. – karpatalja.ma 

Kárpátalján élő, nehéz sorsú családokat támogat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös 

programjában a LeasePlan Hungária Zrt. A nemzetközi gépjármű- és flottakezelő cég 

magyarországi képviselete több mint száz családnak juttat el tartós élelmiszerekből álló 

csomagot a szervezet közreműködésével.A LeasePlan Hungária Zrt. vezető gépjármű- és 

flottakezelő vállalat az év elején adománnyal segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

kárpátaljai családokat támogató programját. A felajánlásból több mint százhúsz, Kárpátalján 

élő, nehéz helyzetű magyar családnak jut majd tartós élelmiszerekből álló csomag. 

 

A kárpáti kultúra ünnepe Minnesotában 
2016. január 19. – Nemzeti Regiszter 

2016. Január 17-én tartották meg először az Etnikai Táncszínház és a Landmark Center 

szervezésében a Kárpát Fesztivált St. Paulban, ahol a Kárpát-medence népeinek kultúráját 

ismerhették meg a helyiek. Aki eljött a fesztiválra, találkozhatott a magyarok, lengyelek, 

csehek, szlovákok, kárpátaljai ruszinok, ukránok, románok és szerbek táncaival, nyelvével, 

népszokásaival, művészetével és ételeivel is. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/01/19/magyarorszagon-udulhetnek-kmpsz-tehetsegpontjait-mukodteto-iskolak-diakjai
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/19/magyarorszagon-udulhetnek-kmpsz-tehetsegpontjait-mukodteto-iskolak-diakjai
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/evkezdo-tamogatas-a-karpataljai-csaladoknak/
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-karpati-kultura-unnepe-minnesotaban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. január 20., 18.30 – Kossuth Rádió 

Mindenkivel szövetségre lépnek, kivéve, akikkel nem – délvidéki közjáték a 

VMSZ és a Magyar Mozgalom között 

A Vajdasági Magyar Szövetség kizárja soraiból azokat, akik beléptek a Magyar Mozgalom 

nevű civil szervezetbe – ezt kedden jelentette be Pásztor István, a párt elnöke, miután 

világossá vált, hogy a Magyar Mozgalom is indul a tavaszi választásokon. A mozgalom 

elsősorban azon VMSZ-tagokat és értelmiségieket tömöríti, akik nem értenek egyet a párt 

jelenlegi irányvonalával. 

Nem párt, mégis pártként cselekszik – indul a tavaszi választásokon a Magyar 

Mozgalom 

A VMSZ-ből kiszakadó Magyar Mozgalom vezetője úgy véli, még mindig van esély a 

kiegyezésre, és egy szélesebb magyar választási koalíció létrehozására. A választásokra 

készülő civil szervezet társelnökével, Korhecz Tamással Ternovác István újvidéki tudósító 

beszélgetett. 

Révkomáromban találkozott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár és Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke 

Megbeszélésük középpontjában az iskolaügy, ingatlanbefektetési és egyéb aktuális kérdések 

szerepeltek. „A tanügynek a kezelése itt, a Felvidéken, Szlovákiában, a szlovák államnak a 

feladata, a szlovák kormány kivár ezzel. Számítok arra, hogy átgondolják még és 

módosításokat fognak eszközölni. Ha szükséges, a magyar állam segít – hangsúlyozta az 

államtitkár. 

Közép-kelet-európai szolidaritást szorgalmaz migránsügyben Szilágyi Zsolt, az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

Az EMNP elnöke sajtótájékoztatóján elmondta: folytatják a kötelező betelepítési kvóták elleni 

aláírásgyűjtés, illetve szót ejtett az RMDSZ-szel való összefogásról is. 

A magyar népességcsökkenés a témája annak a filmes pályázatnak, amelyet 

Csép Sándor erdélyi magyar dokumentumfilmes Egyetlenem című filmje 

évfordulóján hirdet meg az Áldás-Népesség Mozgalom 

A 40 éve készített filmben megjelenített problémák ma is aggasztóak, a népesség csökkenése 

továbbra is az erdélyi magyarság égető gondja. 

Nagyvárad és Berettyóújfalu önkormányzata 15 éve közösen ünnepli a magyar 

kultúra napját 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-01-19_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-01-19_18:30:00&ch=mr1
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Az egyhetes programsorozatba ezúttal bekapcsolódik mindkét város testvértelepülése: 

Debrecen és Margitta is. A részletes programot kedden mutatták be, melynek része lesz a 

Bánffy Miklós életéről és pályaképéről szóló Illúzió és Tükröződés című kiállítás is. 
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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.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/

