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Nyomtatott és online sajtó 
 

750 millió a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve programra 
2016. január 29. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress, Inforádió, 

Gondola 

A kormány 750 millió forinttal támogatja a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve programot - 

jelentette be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt a 

tematikus év nyitókonferenciáján elmondta: a program célja, hogy gazdaságilag 

megerősödjön a magyarság a külhoni területeken. További célként jelölte meg, hogy 

emelkedjen a magyar munkavállalók száma és azon vállalkozóké, akik magyar 

munkavállalókat alkalmaznak, valamint, hogy minél nagyobb vagyon összpontosuljon 

magyar kézben. A miniszterelnök-helyettes arra számít, az idei tematikus évre biztosított 

kormányzati támogatás sok más forintot is megmozgat majd, és elkezdi "pörgetni" a 

gazdasági életet a Kárpát-medencében. A keret magában foglalja forrástérkép készítését, 

munkaerőpiaci kutatásokat, konzultációkat, képzéseket, valamint hitelt és vissza nem 

térítendő támogatásokat. 

 

Az első fél évben megkapják a pénzt a külhoni fiatal magyar vállalkozók 
2016. január 30. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, napi.hu, Magyar Idők, VG, Magyar Hírlap 

Még az első fél évben megkapják a pénzt a külhoni fiatal magyar vállalkozók program 

nyertesei - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az M1 aktuális csatorna 

szombat reggeli műsorában. Hozzátette: a program keretéből 525 millió forint a vissza nem 

térítendő támogatás összege, ebből 3-6 millió forintra pályázhatnak negyvenévesnél fiatalabb 

külhoni magyar vállalkozók. A pályázat feltételrendszere még kidolgozás alatt áll, várhatóan 

február végén elején jelenik meg és áprilisra bírálják el - mondta. Potápi Árpád János 

aláhúzta: a programmal szeretnék elérni, hogy minél több magyar vállalkozó és vállalkozás 

legyen a Kárpát-medencében és a szülőföldjén boldoguljon a magyarság. 

 

Kelemen a magyarok jogfosztásáról is tájékoztatta Szijjártót 
2016. január 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Idők, Magyar 

Hírlap, Népszabadság 

A romániai magyar közösség jogérvényesítését érintő kérdések is terítékre kerültek Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki bukaresti 

megbeszélésén. A szövetségnek a találkozót követően kibocsátott közleménye szerint az 

RMDSZ elnöke időszerűnek nevezte a román–magyar államközi kapcsolat javítását, 

amelynek folyamatában szerinte a romániai magyarokat ért jogfosztás is téma kell hogy 

legyen. A politikus felidézte a hivatalos bukaresti látogatásra érkezett magyar 

külügyminiszternek, hogy már nevesítésekor arra kérték Dacian Cioloş miniszterelnöktől, 

tegyen lépéseket a román-magyar viszony normalizálásáért.  
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Szijjártó: a magyarokat sehol se érje hátrányos bánásmód nemzetiségük miatt 
2016. január 30. – maszol.ro, MTI, Krónika, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Magyarország nemcsak Romániától, hanem minden olyan országtól, ahol magyarok élnek, 

elvárja, hogy a magyarokat ne érje hátrányos bánásmód csak azért, mert magyar 

nemzetiségűek, magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárok - hangoztatta Szijjártó 

Péter a Digi24 hírtelevíziónak adott interjúban, amelyet a külgazdasági és külügyminiszter 

bukaresti látogatása után, péntek este tűzött műsorára a csatorna. "Kétségtelen tény, hogy az 

elmúlt időszak román rendvédelmi fellépései alkalmasak egy olyan kép kialakítására, hogy 

magyar tisztségviselőket, magyar nemzetiségű vagy állampolgárságú embereket mintha 

kiemelt figyelemben részesítenének. Azt gondolom, Romániának nem érdeke hogy 

kialakuljon róla ilyen kép, és ezért határozott elvárásunk Romániával szemben is, hogy 

jogszabályait ne diszkriminatívan, ne szelektíven alkalmazza" - mondta Szijjártó Péter.  

 

Megjelentek a vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési program 
pályázatai 
2016. január 31. – Pannon RTV 

Megjelentette a vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési program pályázatait a 

Prosperitati alapítvány. Az első körben március végéig lehet jelentkezni a falusi házak 

vásárlására, a mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzésére, szabványok bevezetésére és 

működtetésére, turisztikai fejlesztésekre, fóliasátras növénytermesztéshez szükséges 

felszerelés beszerzésére, tenyészállatok és méhek vásárlására, jégvédelmi hálók, illetve 

mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére, mezőgazdasági kultúrák 

öntözésére, és az öntözőrendszerekbe való beruházásra, valamint többéves ültetvények 

telepítésére igényelhető támogatásokra. 

 

Trócsányi: egész Európát gazdagítja a csángók művészete 
2016. január 30. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, faktor.hu, Orientpress, Gondola, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, Inforádió 

A csángó bál a nemzeti összetartozás kulturális kifejeződése, a csángók művészete nemcsak 

minket, magyarokat gazdagít, hanem egész Európát - emelte ki Trócsányi László, igazságügyi 

miniszter a XX. Csángó Bálon szombaton, Budapesten. A miniszter ünnepi beszédében a 

csángó kultúra legnagyobb seregszemléjének nevezte a bált. Trócsányi László idézte az 

alaptörvényt és rámutatott: Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarok sorsáért, 

elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megtartására 

irányuló törekvéseit, és a szülőföldön való boldogulásukat. A jubileumi rendezvény fővédnöke 

Áder János köztársasági elnök volt. A bál idén is a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 

és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség szervezésében valósult meg. 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/59496-szijjarto-a-magyarokat-sehol-se-erje-hatranyos-banasmod-nemzetiseguk-miatt
http://pannonrtv.com/web2/?p=251950
http://pannonrtv.com/web2/?p=251950
http://www.hirado.hu/2016/01/30/trocsanyi-egesz-europat-gazdagitja-a-csangok-muveszete/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 1. 
3 

Gazdaságfejlesztéssel is segítik a határon túli magyarságot 
2016. január 29. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők 

A határon túli magyarság szempontjából elengedhetetlenül fontos a gazdaság fejlesztése - 

jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért 

felelős államtitkára pénteken a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozások éve program 

nyitókonferenciáján, Budapesten. Kifejtette: a határon túli magyarság gazdasági 

perspektívájának erősítésére a közvetlen határ menti területek összekapcsolásával, a Kárpát-

medence egészére kiterjedő üzleti hálózat létrehozásával, az anyagi eszközök előteremtésével 

lát lehetőséget. Magyar Levente elmondta, hogy a közvetlen határ menti területek 

összekapcsolására, a gazdasági együttműködés erősítésére jelentetős lépéseket tett a magyar 

kormány. Az elmúlt öt évben 30 közúti kapcsolatot állítottak helyre a szomszédos 

országokkal, a következő években pedig több mint 40 összeköttetés építését határozták el, 

ezek anyagi fedezette adott, a partnerekkel való együttműködés függvénye az ütemezés.  

 

A romániai magyarság jogaiért áll ki Balassagyarmat önkormányzata 
2016. január 30. – Krónika, MTI 

Balassagyarmat képviselő-testülete arról döntött, hogy a Civitas Fortissima városünnep 

alkalmával hagyományteremtő szándékkal minden évben felhívja a figyelmet a határon túli 

magyarságot érő kisebbségi jogsérelmekre; az idei első határozatban a romániai magyar 

kisebbség jogaiért áll ki a Nógrád megyei város önkormányzata – tájékoztatta a település 

alpolgármestere pénteken az MTI-t. 

 

Szijjártó: új lendületet kell adni a magyar–román együttműködésnek 
2016. január 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Marosvásárhelyi 

Rádió 

Új lendületet kell adni a magyar–román együttműködésnek, hogy az egymás tiszteletén 

alapuljon, erőforrásként tekintsen a nemzeti közösségekre, és kiaknázza a gazdasági 

lehetőségeket – jelentette ki Szijjártó Péter pénteken Bukarestben, miután román 

kollégájával, Lazăr Comănescuval találkozott. A külgazdasági és külügyminiszter a 

bevándorlási válságra utalva arra figyelmeztetett: a védtelenség, az európai tehetetlenség 

újabb „Kölnöket” fog szülni. 

 

Kelemen: a közös kormányülésekig még hosszú az út 
2016. január 29. – transindex.ro 

Négy éve megszakadt a magyar és a román kormány közötti egyeztetés, a kétoldali 

kormányülésekre 2012 óta nem került sor. Ennek okát Orbán Viktor miniszterelnök tusnádi 

beszédében a román fél elzárkózásával magyarázta, és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is úgy 

vélekedett, a Ponta-kabinet nem teremtette meg annak a premisszáit, hogy a két ország 

között egyeztetésekre sor kerülhessen. Az új kabinet hivatalba lépésével úgy tűnik, néhány 

akadály elhárult az egyeztetések útjából, ami nemcsak gazdasági, infrastrukturális 
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http://www.kronika.ro/belfold/szijjarto-uj-lenduletet-kell-adni-a-magyararoman-egyuttmukodesnek
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25776


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 1. 
4 

vonatkozásban, hanem a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartásának tekintetében is 

fontos. Szijjártó Péter magyarországi külügyminiszterrel ma reggel tanácskozott Kelemen, a 

szövetségi elnök többek között a magyar közösséget ért jogsérelmekről is tájékoztatta a 

magyar diplomácia vezetőjét. Az RMDSZ elnökét a találkozót követően arról kérdezték, hogy 

milyen hosszútávú hozadéka lehet Szijjártó látogatásának. 

 

Az EMNP a választási törvény értelmezését kérte 
2016. január 29. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

A júniusi romániai önkormányzati választások lebonyolítását szabályozó törvény értelmezését 

kérte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a romániai Állandó Választási Hatóságtól – közölte 

pénteken Soós Sándor, az EMNP Kolozs megyei elnöke. Soós Sándor Csoma Botonddal, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnökével tartott közös kolozsvári sajtótájékoztatót a 

két szervezet választási együttműködési tárgyalásairól. Az EMNP-s politikus szerint a 

választási hatóság tisztázhatja, hogy a törvény lehetőséget ad-e a kisebbségi szervezeteknek is 

koalíciós lista állítására, és azt is, hogy megőrizheti-e pártidentitását az a politikus, aki egy 

civil szervezetként bejegyzett kisebbségi szervezet jelöltjeként szerez önkormányzati 

mandátumot. Hozzátette, a hatóság válaszát február elejére várják. 

 

Dorin Floreát valóban „ejtették” a liberálisok 
2016. január 29. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Megerősítette a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke a korábban a Krónikának adott 

nyilatkozatát, miszerint Dorin Florea nem indulhat újabb polgármesteri mandátumért az 

alakulat színeiben. Marian Petrache a B1 hírtelevízió stúdióbeszélgetésén leszögezte, az ellene 

zajló bűnvádi eljárás miatt sem Marosvásárhely jelenlegi elöljáróját, sem Cătălin Fluturt, a 

PNL botoșani-i elnökét nem indítja polgármesterjelöltként az alakulat. „Akiknek nincs 

problémájuk a bűnüldöző szervekkel, azok jelöltethetik magukat. Viszont ha valaki Ellen 

bűnvádi eljárás indul, abban az esetben is visszavonjuk a nevét a jelöltlistáról, ha már 

hivatalosan elfogadtuk a jelölését" – szögezte le Petrache. 

 

A szentegyházi Filit díjazza az SZNT 
2016. január 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

Gábor Áron-díjjal tünteti ki a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT). Az SZNT közleményben számolt be arról, hogy a Haáz Sándor karnagy által vezetett 

kórus „hosszú évek óta népszerűsíti a székely népzenét, a székely tehetséget, olyan 

színvonalon, amely kivívja a közönség elismerését az egész világon”. 

 

Újragondolnák a vármegyésekért tartott tüntetések formáját 
2016. január 29. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A Marosvásárhelyre, a székely szabadság napja alkalmából tervezett tüntetésen való 

részvételre szólították fel a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi és 

kézdivásárhelyi elnöke mellett szolidaritást vállalókat Sepsiszentgyörgyön. Gazda Zoltán, a 

Székely Nemzeti Tanács sepsiszéki elnöke elmondta, „nem a régiófelosztás ellenében fogunk 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-a-valasztasi-torveny-ertelmezeset-kerte
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/dorin-floreat-valoban-aejtetteka-a-liberalisok
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/kitunteti-az-sznt-a-gyermekfilharmoniat
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ujragondolnak-a-varmegyesekert-tartott-tuntetesek-formajat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 1. 
5 

tüntetni március 10-én Marosvásárhelyen, most nem ez a tét, hanem az, hogy a székelyföldi 

jogtiprások ellen felemeljük szavunkat”. 

 

Jelentős költségvetési támogatás az aradi magyarságnak 
2016. január 30. – Erdély Ma, Nyugati Jelen  

A közelmúlt gyakorlatával ellentétben idén már az év első hónapjában, szerdán elfogadta az 

aradi képviselő-testület a város költségvetését. 2016-ban is sikerült elkülöníteni keretet az 

aradi magyarok oktatási, kulturális és egyházi intézményei számára, nemzeti ünnepeinek 

megtartására. Bognár Levente RMDSZ-es alpolgármester kiemelte: míg a lakosság 10-11 

százalékát teszi ki a magyarok száma, a költségvetésből ilyen célokra elkülönített összeg 15 

százalékát sikerült a magyarságnak kiharcolni. 

 

Hivatalos: Horváth Anna az RMDSZ kolozsvári polgármester-jelöltje 
2016. január 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozs megyei szervezetének állandó tanácsa és 

kolozsvári szervezetének választmánya január 29-én, pénteken egyhangú szavazással döntött 

Horváth Anna kolozsvári polgármesteri jelöléséről - írja közleményében az RMDSZ 

kolozsvári szervezete. "A döntéssel annak a meggyőződésünknek kívánunk hangot adni, hogy 

Horváth Anna az elmúlt négy évben minden kolozsvári magyar alpolgármestere volt, politikai 

opciótól és pártállástól függetlenül. Ezért kértük és fogjuk kérni valamennyi társadalmi 

szereplő, köztük az Erdélyi Magyar Néppárt támogatását is, hogy személye körül 

megvalósulhasson Kolozsváron a magyar összefogás" - mondta Csoma Botond, a Kolozs 

Megyei RMDSZ elnöke. 

 

A közbiztonságért való fellépést kérik a székelyudvarhelyi civilek 
2016. január 30. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Székelyudvarhely polgármesterének, Székelyudvarhely rendőrparancsnokának 

Székelyudvarhely főügyészének címzett nyílt levelet küldött szerkesztőségünknek is 

Székelyudvarhely civil közössége. A 22 személy által aláírt dokumentumban a város 

közbiztonságának helyreállítását kérik az intézményvezetőktől. Mint a levélben írják, elsőként 

azt szeretnék tisztázni, hogy az aláírók a város egyszerű, de gondolkodni szerető polgárai, 

akiknek csak az a célja, hogy „az egykoron méltán híres iskolaváros és a hajdanán pezsgő 

kisiparosi élet örökségében, egymás iránt tisztelettel és jóindulattal, békében élhessük a 

civilizált, kulturált kisvárosi mindennapjainkat. Nem vezérel bennünket érdek, vagy ambíció, 

bár – a helyzet súlyosságát tekintve – ez sem lenne feltétlenül indokolatlan.” 

 

Megoldódni látszik az oktatási probléma 
2016. január 31. – Bihari Napló 

Visszakozott a Bihar megyei főtanfelügyelő: végül mégis annyi magyar tannyelvű ötödik és 

kilencedik osztályt indítanak a megyében, amennyire szükség lesz. Korábban Biró Rozália 

RMDSZ-es szenátor azt nyilatkozta, hogy Alin Novac-Iuhas megyei főtanfelügyelő nem 

hajlandó figyelembe venni a magyar oktatási intézmények igényeit, és sokkal kevesebb 
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magyar tannyelvű kilencedik és ötödik osztály indítását javasolta annál, mint amennyire 

igény lenne. A csütörtöki igazgatótanácsi ülés után azonban már azt nyilatkozta a Bihari 

Naplónak a megyei főtanfelügyelő, hogy annyi magyar kilencedik osztály indítására tett 

javaslatot a tanfelügyelőség a következő tanévre, amennyit a magyar oktatási intézmények 

igényeltek. 

 

Semmitmondó levéllel válaszolt a meghívásra a háromszéki rendőrfőnök 
2016. január 31. – Krónika, szekelyhon.ro 

A meghívás ellenére nem jelent meg a Kovászna megyei tanács pénteki soros ülésén Ion Popa 

megyei rendőrparancsnok, csak egy semmitmondó levelet küldött a testület tagjai által 

felvetett kérdésekre. Kulcsár Terza József magyar polgári párti (MPP) tanácsos az állítólagos 

december elsejei sepsiszentgyörgyi zászlócseréről, illetve a kézdivásárhelyi terrorügyről 

kérdezte volna, Cziprián Kovács Loránd liberális képviselő pedig a közlekedési rendőrök 

túlkapásai miatt nyújtott be petíciót. 

 

Szolidáris megmozdulásokra hív az SZNT 
2016. január 31. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Nemzet 

Szolidaritási megmozdulásokra hívja a világ magyar közösségeit a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) március 10-én, a Székely Szabadság Napján. Izsák Balázs, a szervezet elnöke 

vasárnapi közleményében rámutat: idén is arra kérik a magyar közösségeket világszerte, hogy 

„a Marosvásárhelyen megszervezett autonómiatüntetéssel lehetőleg egy időben, Románia 

külképviseletei előtt nyilvánítsák ki a székelység autonómiaigényének támogatását, adjanak 

hangot tiltakozásuknak a román hatóságok által elkövetett jogtiprásokkal szemben”. 

 

Ismét utcára vonultak a magyarság kollektív megbélyegzése ellen 
Gyergyószentmiklóson 
2016. január 31. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

Újabb tüntetést tartottak tegnap Gyergyószentmiklós főterén a Gyergyószéki Székely Nemzeti 

Tanács szervezésében. A megmozdulás célja ugyanaz volt, mint a múlt héten: a jogállam 

mellett való kiállás, a magyarság kollektív megbélyegzésének elítélése és tisztességes 

igazságszolgáltatás követelése. 

 

A román rendőrök szerint Székelyföld igenis létezik 
2016. január 31. – maszol.ro 

Eltávolíttattak a lelátókról egy Székelyföld-ellenes bannert a rendőrök a Dési Unirea és a 

Kolozsvári U közötti férfi röplabda-mérkőzésen. A szombat este történtekről a someseanul.ro 

portál számolt be. E szerint a mérkőzés kezdetén a hazai szurkolók elénekelték a román 

himnuszt, majd kifüggesztettek két bannert a lelátókra. Az egyiken a 

„Himnuszbetiltás=nemzetárulás”, a másikon a „Székelyföld nem létezik” felirat volt 

olvasható. A portál beszámolója szerint a mérkőzésen jelenlévő rendőrök felkérték a 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/semmitmondo-levellel-valaszolt-a-meghivasra-a-haromszeki-rendorfonok
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szolidaris-megmozdulasokra-hiv-az-sznt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=199337&cim=ismet_utcara_vonultak_a_magyarsag_kollektiv_megbelyegzese_ellen_gyergyoszentmikloson
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=199337&cim=ismet_utcara_vonultak_a_magyarsag_kollektiv_megbelyegzese_ellen_gyergyoszentmikloson
http://www.maszol.ro/index.php/sport/59538-a-roman-rend-rok-szerint-szekelyfold-igenis-letezik
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szurkolókat, hogy távolítsák el a „Székelyföld nem létezik” feliratú bannert. A drukkerek 

eleget tettek a felszólításnak. 

 

Őry Péter: Újabb kormánymutyi 
2016. január 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja önkormányzati és közigazgatási alelnöke elemzésében 

rámutatott, hogy a pénzügyminisztérium a támogatásokat párthovatartozás és nem utolsó 

sorban nemzetiségi hovatartozás alapján osztotta le. Őry érdekes adatnak nevezte, hogy a 

független polgármesterek által vezetett községek által benyújtott 687 pályázatból mindössze 

118 volt sikeres. Jelzésértékű, hogy az MKP-s vezetésű falvak 57 projektjéből mindössze 7 volt 

sikeres, hasonlóan jártak a Most-Híd polgármesterei, akiknek 47 pályázatából szintén 7-et 

támogattak. „Ez azt tükrözi, hogy a „hídépítés” igyekezetének filozófiáját Ficóék nem igen 

méltányolják, azt magasan felülmúlja a magyarfóbia.” 

 

Európai néppárti vezetők tárgyaltak Pozsonyban, az MKP aktív részvételével 
2016. január 29. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az európai szociális unió megteremtése, az Európai Unió költségvetésével összefüggő 

kérdések, valamint a migránsválság kihívásai voltak a fő témák az Európai Néppárt (EPP) 

európai parlamenti frakcióvezetésének kihelyezett ülésén, amelyet Pozsonyban tartottak 

pénteken. Berényi József, az MKP elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, bár a nemzeti 

kisebbségek védelme ma nem tartozik az Európai Unió fő témái közé, az Európai Néppárt az 

e kérdéshez való nyitott hozzáállásával úttörőszerepet játszik abban, hogy ez a helyzet a 

kisebbségek javára megváltozzon. 

 

Szociológiai felmérés felvidéki fiatalok bevonásával 
2016. január 29. – Felvidék Ma 

„A szlovákiai magyar fiatalok reprezentatív felmérésére törekvő vizsgálat alapjául szolgáló 

mintába 711 fiatal került. A 15 és 29 év közötti korosztály mintavétele terület, a lakóhely 

típusa, korcsoport, nem és iskolai végzettség szerint történt" – mondta el a Felvidék.ma-nak 

Morvai Tünde, a felvidéki kutatás vezetője. Mint a kutatásból kitűnik, a szlovákiai magyar 

fiatalok közel egyharmada elsőként a szlovákiai magyar közösséghez érzi magát közel, ezt 

követi a felvidékiként nevezett közösség elnevezéshez tartozás érzése. 

 

Felmérés: a Híd majdnem tíz százalékon, továbbra is a SMER vezet 
2016. január 31. – bumm.sk, Új Szó 

Ha a parlamenti választásokat január végén tartanák, a SMER nyerne 36 százalékos 

eredménnyel - derül ki a Median felméréséből. A második helyen az SNS végezne 10,7 

százalékkal. A harmadik a Híd lenne 9,9 százalékos eredménnyel. A Median felmérése szerint 

az MKP csak 2,4 százalékos eredményt érne el. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160129113350/Ory-Peter-Ujabb-kormanymutyi.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160129155614/Europai-nepparti-vezetok-targyaltak-Pozsonyban-az-MKP-aktiv-reszvetelevel.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/59054-ifjusagszociologiai-felmeres-felvideki-fiatalok-bevonasaval
http://www.bumm.sk/belfold/2016/01/31/felmeres-a-hid-majdnem-tiz-szazalekon-tovabbra-is-a-smer-vezet
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Egy magyar tanszékkel kevesebb 
2016. január 31. – Új Szó 

Amilyen csendben, szinte suba alatt jött létre 1998-ban a Besztercebányai Bél Mátyás 

Egyetem hungarisztika tanszéke, idén olyan csendben ki is múlik. Az okot, miért nem 

nyújtotta be a kar vezetése tavaly már az akkreditációhoz szükséges dokumentumokat sem, a 

tanárok sem ismerik. 

 

Pásztor István: Megsemmisítésemre irányuló kampányt folytatnak 
2016. január 31. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A megsemmisítésemre irányuló kampányt folytatnak az elmúlt hetekben, hónapokban – 

nyilatkozta Pásztor István a Dnevniknek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a lázadás és a 

düh jelének tartja azt, hogy a Magyar Mozgalom fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene, 

tapasztalt politikus lévén azonban ezzel meg tud birkózni – mondta. A VMSZ vezetője 

hozzátette, az MM-tagok nem kérvényezték, hogy felülvizsgálják a koalíciós megállapodást a 

Szerb Haladó Párttal, de a VMSZ és a haladók között meglévő viszony az egyik alapvető oka a 

Magyar Mozgalom létrejöttének. Az együttműködés az SZHP-val egy stratégiai irányultság, és 

a meghozott döntéseket tiszteletben kell tartania minden VMSZ-tagnak – tette hozzá Pásztor 

István. Azt is elmondta, hogy általában véve elégedett a Szerb Haladó Párttal való 

együttműködéssel. 

  

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta az Európa Kollégium pénzügyi tervét és 
munkatervét 
2016. január 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács, 14. rendes ülésén - egyben a 2016-os év első ülésén - Újvidéken, az 

Európa Kollégium dísztermében elfogadta az Európa Kollégium pénzügyi tervét és 

munkatervét. Az ülés elején elfogadták a Magyar Nemzeti Tanács 13. ülése jegyzőkönyvét, ezt 

követően megvitatták az Európa Kollégium 2016. évi pénzügyi tervét és munkatervét. Snejder 

Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatója beszélt az intézmény pénzügyi tervéről. Mint 

mondta, a kollégium 2016-os évi költségvetése mintegy 91 millió dinár, ennek legnagyobb 

részét (mintegy 84 százalékát) anyaországi támogatások adják. A kollégium költségvetésének 

mindössze mintegy 6 százalékát tervezik biztosítani önerőből, szolgáltatásokból. Ami a 

kiadásokat illeti, a költségvetés egy részét a közeljövőben esedékes befektetésekre illetve 

működési költségekre szánják.  

  

Sikeres hárompárti egyeztetés Újvidéken: Közös programmal a választásokon 
2016. január 29. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének kezdeményezésére 2016. január 29-

én Újvidéken sor került annak a hárompárti tárgyalásnak a folytatására, amelyet folyó év 

január 18-án kezdett meg Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt. A három párt közösen kiadott közleményében arról 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/01/30/egy-magyar-tanszekkel-kevesebb
http://pannonrtv.com/web2/?p=251900
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19650/A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-elfogadta-az-Europa-Kollegium-penzugyi-tervet-es-munkatervet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19650/A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-elfogadta-az-Europa-Kollegium-penzugyi-tervet-es-munkatervet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19647/Sikeres-haromparti-egyeztetes-Ujvideken-Kozos-programmal-a-valasztasokon.html
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tájékoztatja a közvéleményt, hogy a mai nappal a tárgyalásokat sikeresen befejezték. Ennek 

eredményeképpen Pásztor István, Csorba Béla és Szmieskó Zoltán pártelnök megállapodott 

abban, hogy a három párt egyeztetett programmal, közösen indul a 2016-os választásokon, 

amiről koalíciós szerződést fognak kötni. 

  

Adán mutatkozott be a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
2016. január 30. – Pannon RTV 

A külföldi piacokon való megjelenésben és a partnerek felkutatásában rejlő lehetőségek 

voltak a központi témái a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Adán megtartott 

bemutatkozójának. Az érdeklődők a kereskedőház tevékenységével is megismerkedhettek. 

Zsúfolásig megtelt az adai községháza díszterme a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 

bemutatkozó estjén, ahol az érdeklők sok hasznos információval gazdagodhattak. 

 

Elfogadta a járási gyermekétkeztetési finanszírozásáról szóló programot a 
Beregszászi Járási Tanács  
2016. január 29. – Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Január 29-én, pénteken  rendhagyó ülés keretében szavaztak a járás képviselői egyebek 

mellett arról a speciális programról, amely lehetővé teszi az alsó tagozatos iskolások és az 

óvodások (majdnem) ingyenes étkeztetését. Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezetének elnöke lapunknak 

elmondta, a pénteki rendhagyó ülés előtt megbízták a járási tanács illetékes osztályát, hogy a 

pénteki ülésig dolgozzanak ki egy olyan tervezetet, amely biztosítja majd a kisiskolások 

étkeztetését.  

  

Márciusban döntenek az újabb hullámban mozgósítandók számáról  
2016. január 29. – Kárpátalja 

Március végéig születik végleges döntés a mozgósítandók számáról. Az Ukrajinszki Novini 

szerint ezt Viktor Muzsenko hadseregtábornok, vezérkari főnök, az Ukrán Fegyveres Erők 

főparancsnoka jelentette ki január 28-án, csütörtökön a fegyveres erők Zsitomir megyei 

szerveinek vezetői előtt. 

 

Makovecz-kiállítás nyílt Bécsben 
2016. január 31. - Volksgruppen 

Makovecz Imre, az Ybl Miklós- és Kossuth-díjas építész halálának 5. évfordulóján, grafikáiból 

nyílt kiállítás Bécsben, a Balassi Intézet - Collegium Hungaricumban január 28-án. A 

kultúrintézet UngArt galériájában mintegy hatvan grafika, az építész mintegy ötszáz 

épületterve látható. 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
Ő

rv
id

é
k

 

http://pannonrtv.com/web2/?p=251691
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/29/elfogadta-jarasi-gyermeketkeztetesi-finanszirozasarol-szolo-programot-beregszaszi-jarasi
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/29/elfogadta-jarasi-gyermeketkeztetesi-finanszirozasarol-szolo-programot-beregszaszi-jarasi
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/29/marciusban-dontenek-az-ujabb-hullamban-mozgositandok-szamarol
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2754831/
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Egy amerikai katolikus egyetem helyet ad a washingtoni magyarok 
programjainak 
2016. január 29. - Nemzeti Regiszter 

Gyümölcsöző kapcsolat jött létre a Washington közeli Arlingtonban található Marymount 

katolikus magánegyetem és az amerikai főváros magyar közössége között. Ennek előmozdítói 

Fedor István és Fedor Erika, az évtizedek óta az Egyesült Államokban élő magyar házaspár, 

akik egy festett üvegablakot adományoztak a felsőoktatási intézmény kápolnájának 

köszönetük jeleként is fiatalabb lányok oktatásáért, aki az egyetemen végzett. A festett 

üvegablak alatti felirat: "A hit Isten ajándéka" magyarul olvasható. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/egy-amerikai-katolikus-egyetem-helyet-ad-a-washingtoni-magyarok-programjainak
https://www.nemzetiregiszter.hu/egy-amerikai-katolikus-egyetem-helyet-ad-a-washingtoni-magyarok-programjainak
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Elektronikus sajtó 
Öt kontinens 

2016. január 30. - Duna World 

Az Örökségünk mozgalom két szervezője Gyulai István dalszerző és Vida Tünde ötletgazda 

voltak a műsor első vendégei. 2013-ban a XX. határon túli magyar középiskolások táborának 

gála műsorára íródott a dal, amely később a mozgalom alapjává vált. Innen indult el a 

mozgalom és készült el a videóklip. A mozgalom célja, hogy összekapcsolja a határon innen és 

túl élő magyarokat. 

A szlovén főváros, Ljubljana szívében a Magyar Kultúra Napja alkalmából új Magyar Intézet 

nyitotta meg kapuit. Magyarország Nagykövetségének kulturális központja azzal a céllal 

működik majd, hogy újrapozicionálja a magyar kultúra helyzetét Szlovéniában, kulturális 

téren tovább erősítse a nagy múltra visszatekintő magyar-szlovén kétoldalú kapcsolatokat és 

megszólítsa az itt élő magyarokat. 

Az Australia Day a kontinens egyik legnagyobb ünnepe, amit a maga módján mindenki 

megünnepel január 26-án. Dél-Ausztráliában is ezrek gyűltek össze ünnepelni, köztük a 

magyar közösség tagjai is. A leglátványosabb a Melbourne-i felvonulás volt, amelyen 

magyarok is részt vettek a megengedett, maximális negyven fős létszámmal. 

A cote d'azuri magyar egyesült fennállásának tizedik jubileumát ünnepelte. A gálán került sor 

a novemberben meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. Az eredményhirdetés után a 

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai magyar néptánc bemutatót tartottak. 

Az Észtország-i magyarság több mint 25 éves múltra tekint vissza, legtöbbjük Kárpátaljáról 

elszármazott magyar ezért sem véletlen, hogy az általuk működtetett szervezetet Munkácsy 

Mihályról, a Kárpátalján született festőművészről nevezték el. Az egyesület céljai között 

szerepel a magyar nemzeti öntudat ápolása, a magyar népi hagyományok tanítása és átadása. 

A nemzetpolitika legfontosabb célkitűzései, a kedvezményes honosítás és a diaszpórában élő 

magyar szervezetekben végzett tevékenységek voltak a legfontosabb témái a miniszterelnök-

helyettes és a bajorországi magyarok találkozójának. Semjén Zsolt ígéretet tett arra, hogy ha a 

helyi közösségek megszervezik a Magyar Házat, a Kormány kész a támogatásra. 

 

Térkép  

2016. január 30. - M1 

A felvidéki magyarok körében az anyanyelv megmaradásának egyik fontos pillére a színjátszó 

társulatok előadása. Nagytárkányban ötven évvel ezelőtt alakult meg az a csoport, amely 

előadásaival járja a környező falvakat. 

Népzenére ébrednek, népzene szól az autóban és még vacsora közben is. Ez a Kása családban 

alapfeltétel, hogy jól érezzék magukat. A szatmárnémetiben élő fiatal pár annyira 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-01-30-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-01-30-i-adas/
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megszállottja a népzenének és a néptáncnak, hogy otthagyták munkahelyeiket és minden 

idejüket a tánc oktatására fordítják a helyi magyar óvodákban és iskolákban. 

Mindig a valóság lehető legszebb oldalának a megmutatására törekszik a székelyudvarhelyi 

Dávid Botond, aki idealista fényképésznek tartja magát. Szolid eleganciájú képeivel 

Magyarország és Erdély több városában is találkozott már a közönség. A mostani 

beszélgetéshez a Brüsszeli Magyar Intézetben kiállított képei adták az apropót. 

A magyarkanizsai Együtt veled, értük nevet viselő civil szervezet nem csupán a szellemi és 

testi fogyatékossággal élők érdekeit védik, hanem kézműves műhelyekben munkát is ad 

nekik. A fazekas műhely olyan sikeres, hogy három fiatalnak fizetéssel járó munkahelyet is 

tudnak biztosítani. 

Lovászokat képeznek Székelyföldön, Csíkszentsimonban. A kaposvári Pannon 

Lovasakadémiával közösen szervezett képzés egyedülálló Erdélyben, megálmodói hiányt 

próbálnak pótolni, felismerve, hogy ennek a szakmának az élet megannyi területén hasznát 

vehetik a fiatalok. 

 

Kárpát expressz 

2016. január 30. – Duna TV 

A román hatóságok kettős mércéje ellen tiltakoznak a székelyek 

Gyergyószentmiklósban 

Gyergyószentmiklós főterén a gyergyószéki  nemzeti tanács múlt szombaton tartott tiltakozó 

akciót.  A megmozdulással a román hatóságok által alkalmazott félelemkeltő eljárásokra, és a 

kettős mércére szeretnék felhívni a figyelmet.  

A Magyar Kultúra Napja Dunaszerdahelyen 

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. A jeles eseményt 1989 óta ünnepeljük. A Kárpát 

Expressz stábja a felvidéki Dunaszerdahelyre látogatott az ünnep alkalmából. A felvidéki 

magyarság egyik központjában, Dunaszerdahelyen immáron hatodik alkalommal szervezik 

meg a rendezvényt. 

Disznótoros fesztivál Farkaslakán 

A székelyeknél a disznóvágás ma is népünnepély. Ezért döntött úgy az udvarhelyszéki 

Farkaslaka, hogy a farsangi időket kihasználva másodszor is megszervezi a farsangi 

disznótoros fesztivált. A minden mozzanatabán ősi disznóvágó versenyre idén nyolc csapat 

nevezett be.   

A magyar nyelv használatáért küzedenek fiatalok a Felvidéken 

Támadások sorozatát kellett kivédenie a felvidéki magyarságnak az elmúlt évelben, illetve 

hónapokban. Néhány hete bombaként robbant a hír, hogy az eddig teljes anonimitásban 

működő Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom tagjai arcukat vállalva álltak ki a magyar 

nyelvért. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-01-30-i-adas-5/
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Határok nélkül 

2016. január 29. , 18.30. – Kossuth Rádió 

Folytatódtak a hárompárti tárgyalások Szabadkán 

Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének kezdeményezésére Újvidéken sor 

került annak a hárompárti tárgyalásnak a folytatására, amelyet január 18-án kezdett meg 

Szabadkán  a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a  Magyar 

Egység Párt. A találkozóról kiadott közleményből kiderül, hogy a  három szervezet együtt lép 

fel a tavasszal esedékes háromszintű szerbiai választásokon.  

A kormány 750 millió forinttal támogatja a külhoni fiatal magyar  vállalkozók 

éve programot 

A kormány 750 millió forinttal támogatja a külhoni fiatal magyar  vállalkozók éve programot 

- jelentette be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért  felelős miniszterelnök-helyettes Budapesten, a 

magyarság Házában.  A  program lehetőséget biztosít - többek között -  arra is,  vissza nem  

térítendő támogatásban részesülhessenek határon túli fiatal vállalkozók.  A döntés a Magyar 

Állandó Értekezlet decemberi ülésén született. Benkei ildikó összeállításában, először Potápi 

Árpád János, nemzetpolitikai államtitkárt halljuk. 

A Határok nélkül stúdiójában beszélgetett Iván Tamás és Varga Tibor 

A szülőföldön maradás, a munkahelyteremtés, pályázati- , és piaci  lehetőségek kiaknázása 

erről beszélgettünk a Határok nélkül stúdiójában Iván Tamással és Varga Tiborral, két fiatal 

felvidéki politikussal, akki a Magyar Közösség Pártja színeiben indulnak a március 5-i 

Szlovákiai parlamenti választásokon. Kelet-Szlovákia, és az itt élő magyarok gondjait 

szeretnék orvosolni. Varga Tibor 30., Iván Tamás a 64. az MKP listán.  

23 millió forinttal segíti a magyar kormány a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna 

Református Gimnáziumot 

25 millió forintnyi magyarországi kormánytámogatásból alakítják ki a nagyváradi Lórántffy 

Zsuzsanna Református Gimnázium tanműhelyeit. A Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület által tavaly elnyert pályázatból a szakosztályok tanulói hamarosan korszerűen 

felszerelt műhelyekben sajátíthatják el a villanyszerelői mesterséget.  

Értéktár a Délvidéken  

Értéktár a délvidéken – Vajdasági magyar kincseket és értékeket hivatott bemutatni és 

népszerűsíteni az a honlap, amely anyaországi támogatással tegnap kezdte meg működését. 

Részletekkel Ternovácz István szolgál. 

Megnyitották a ljubljanai Balassi Intézetet 

A szlovén főváros szívében, a sárkányos híd  közelében a Ljubljanica partján, egy modern 

épületben a közelmúltban megnyitották Magyarország LjubljanaiNagykövetsége Kulturális 

Központját, a ljubljanai Balassi Intézetet.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-29_18:30:00&ch=mr1
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Magyar központ létrehozását tervezik Aradon 

Az aradi magyarság reprezentatív kulturális, civil és érdekvédelmi szervezeteinek régi vágya 

egy magyar kulturális központ létrehozása. Ebben kapnának helyet a különböző kulturális és 

közösségi rendezvények, otthonra lelhetnének a kisebb magyar szervezetek, de legfőképp egy 

helyen összpontosulhatnának a szórvány magyarság identitásának megőrzésére irányuló 

törekvések. A múlt év végén az aradi képviselő-testület elfogadta aváros 2025-ig szóló 

kulturális stratégiáját, és ebbe már szerepel. Erre már lehet építkezni, - mondja Bognár 

Levente aradi alpolgármester. 

 

Határok nélkül 

2016. január 30. , 18.30. – Kossuth Rádió 

Interjú a nagyváradi Szigligeti Színház főigazgatójával 

Öt éve január 27-én született meg az a tanácsi határozat, amelynek értelmében a nagyváradi 

Állami Színház román és magyar társulata különvált. Azóta működik önállóan a nagyváradi 

Szigligeti Színház, amelyhez ma már hozzátartozik a Lilliput Bábszínház és a Nagyvárad 

Táncegyüttes is. A színház főigazgatójával, Czvikker Katalinnal Ionescu Nikolett beszélgetett. 

Gion Nándor József Attila-díjas íróra emlékezünk 

Szenttamáson a még petróleummal megvilágított szobában gyakran késő estig az öregeket 

figyelte, történeteiket hallgatta egy fiúcska. Aztán érett férfiként sorra felhasználta a 

tanultakat, amikor az Újvidéki Magyar Rádió főszerkesztője, az Újvidéki Magyar Színház 

igazgatója volt, vagy amikor megírta híres tetralógiáját. Gion Nándor, József Attila-díjas író 

75 évvel ezelőtt, 1941. február elsején született. Rá emlékeztünk az életmű kiváló ismerőjével, 

dr. Kurcz Ádám István irodalomtörténésszel. 

Csemadok életműdíjat kapott Mészárosné Pék Ilona 

Generációk nőttek fel a keze alatt, miközben összegyűjtötte és egy kötetben meg is jelentette a 

Zsigárdhoz kötődő népi játékokat, táncokat, mondókákat. Egész életét a magyar közösségnek 

szentelte. A magyar kultúra napja alkalmából tartott galántai ünnepségen Csemadok 

életműdíjat  kapott a 82 éves Mészárosné Pék Ilona, akivel Haják Szabó Mária beszélgetett. 

Horváth Anna emlékére iskolamúzeumot és emléktáblát avattak Beregszászban 

A Beregszászi 6-os számú magyar nyelvű iskola tanulói és tanári kara kezdeményezésére, a 

neves kárpátaljai szobrász- és keramikusművész, Horváth Anna emléke előtt tisztelegve 

iskolamúzeumot és emléktáblát avattak. Horváth Anna meghatározó alakja a kárpátaljai 

művészvilágnak, Érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Művészetének 

jellemzője a szülőföld szeretete, a valóságábrázolás új formáinak állandó kutatása, a bátor 

kísérletezés. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-30_18:30:00&ch=mr1
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A Magyar Kultúra Napján mutatták be Pozsgay Zsolt Jávor című darabját 

Aradon 

A Magyar Kultúra Napján mutatták be Pozsgay Zsolt Jávor című darabját Aradon, ahol 1902. 

január 31-én született Jávor Pál.  A monodráma a két világháború közötti időszak ünnepelt 

színészének börtönnaplója alapján készült. Jávor alakját napjaink egyik népszerű színésze, az 

újvidéki születésű Szőke Zoltán  keltette életre.  

Tóth-Kovács József Délvidéki életképek című kiállítása 

A  Béres Gyógyszergyár aulájában látható a zentai születésű Tóth-Kovács József Délvidéki 

életképek című kiállítása. Különleges, fotó pontosságú festményeket láthat a közönség a 

délvidéki hétköznapokról, a művész emlékeiről. Érdekesség, hogy címet nem szívesen ad a 

festő azért, hogy ne korlátozza a fantáziánkat. A megnyitón Béres Klárával, a Béres 

Alapítvány elnökével és Tóth-Kovács József festőművésszel Benkei Ildikó beszélgetett. 

 

Határok nélkül 

2016. január 30. , 18.30. – Kossuth Rádió 

Szombaton tartották a XX. Csángó Bált Budapesten 

Magyarnak maradni 1000 kilométerre Budapesstől. A Kárpátok peremén élő csángó közösség 

egyedi kultúráját, hagyományait mutatja fel és magyar tudatát erősíti a budapesti Csángóbál, 

amelyet immár huszadik alkalommal rendezett meg a Pro Minoritate - Kisebbségekért 

Alapítvány. Ez az esztendő egyik legfontosabb találkozója a csángók számára is, ahol nemcsak 

az anyaországiakkal, hanem egymással is viszontláthatják egymást, moldvaiak, gyimesiek és 

egy ideje már a barcaságiak is. 

Tíz éves a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület 

Tíz éves a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület, és nyolc éve szervez 

minden év elején, a Csángó Bál délelőttjén találkozót a csángó falvakban tanító 

pedagógusokkal és a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány vezetőivel, hogy beszélgessenek 

az eredményekről és a feladatokról a közös cél: a csángó gyermekek magyar nyelvének, 

kultúrájának  fejlesztése, megőrzése érdekében.  

Beszélgetés a Vermes házaspárral és Márton Attilával 

Cservenka Judit a keresztszülőséget már a kezdetek óta vállaló Vermes házaspárral, valamint 

a jelenleg 29 csángóföldi oktatóhely 43 pedagógusának munkáját összefogó Márton Attila 

koordinátorral beszélgetett. 

Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitotta meg a XX. Csángó Bált 

A huszadik csángóbált Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitotta meg. A miniszter, többek 

között, arról beszélt a Kossuth Rádió riporterének, milyen szinten kapcsolódik e kulturális 

rendezvény a jog területéhez. 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-31_18:30:00&ch=mr1
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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