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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér: minden körülmények között védjük meg értékeinket! 
2016. február 5. – MTI, InfoRádió, Híradó.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Harmadik alkalommal rendezték meg a Székely Bált pénteken Budapesten. Kövér László, az 

Országgyűlés fideszes elnöke elmondta, bízik abban, hogy a bál egyre inkább hagyománnyá 

válik, ami egyaránt jó Budapestnek és a székelyeknek, és ami lélekben mindenkit erősít. A 

politikus, a bál fővédnöke, rámutatott: az idei kedvezményezett székely és kárpátaljai 

közösségek hitükkel és munkájukkal minden nap bizonyítják Tamási Áron igazát, azaz "azért 

vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." 

 

Navracsics: interkulturális párbeszéddel kell rendeznünk problémáinkat 
2016. február 5. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kölcsönös jóindulaton alapuló interkulturális párbeszédet említette az Európa előtt álló 

problémák kezelésének kiemelten fontos szempontjaként Navracsics Tibor európai uniós 

biztos a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) rendezett pénteki budapesti konferencián. 

Mint mondta, számára a multikulturalizmus nem pozitív, de nem is negatív érték, hanem 

"egy szükségszerű együttélési forma, amivel ha akarunk valamit kezdeni, akkor ahelyett, hogy 

doktrínává fejlesztjük, inkább a problémáit és előnyeit kell néznünk". Hangsúlyozta: az 

interkulturális párbeszéd célja az, hogy megismerjük egymást, a másik múltját, 

szimbólumait, érzékenységét, ugyanakkor ez "nem kell, hogy elvezessen minket egy politikai 

hiperkorrektséghez", a cél pedig az, hogy azonosítsuk a közös pontokat és megértsük a 

különbségeket. 

 

Marosvásárhely: a befutóhelyről is tárgyal az EMNP az RMDSZ-szel 
2016. február 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

Tárgyalásokat kezdeményez az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Marosvásárhelyen az 

RMDSZ-szel a közös polgármesterjelölt kiválasztása során megvalósult összefogás folytatása, 

valamint a közös tanácsosi lista kialakítása érdekében. Erről csütörtök esti ülésén döntött az 

alakulat városi szervezete. A néppártot az RMDSZ csütörtökön bejelentett ajánlata hozta 

döntési kényszerbe, amelyben a szövetség az MPP-n kívül az EMNP-nek is befutóhelyet 

ajánlott városi tanácsosi jelöltlistáján. Jakab István, az EMNP marosvásárhelyi elnöke 

pénteken a Krónikának elmondta, február 15-éig szeretnének megállapodásra jutni az 

RMDSZ városi szervezetével a közös tanácsosi listát illetően. A politikus olyan gesztusnak 

nevezte az RMDSZ ajánlatát, amelyet mindenképpen meg kell vizsgálni, és a marosvásárhelyi 

magyarság érdekeit szem előtt tartva tárgyalni kell róla. 
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http://inforadio.hu/hir/belfold/kover-minden-korulmenyek-kozott-vedjuk-meg-ertekeinket-796195
http://www.hirek.sk/belfold/20160206165853/Navracsics-Tibor-az-unios-tamogatasoknal-odafigyelunk-a-kisebbsegek-igenyeire-is.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhely-a-befutohelyrol-is-targyal-az-emnp-az-rmdsz-szel
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Marosvásárhely: nincs döntés arról, hogy az EMNP elfogadja-e az RMDSZ-listán 
felajánlott helyet 
2016. február 5. – transindex.ro 

Ellentmondásos helyzet alakult ki a marosvásárhelyi és Maros megyei Erdélyi Magyar 

Néppárt szervezetei között: míg Bereczki Ferenc, az EMNP Maros megyei elnöke a 

Krónikának csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy nem fogadják el az RMDSZ által felkínált 

helyet a szövetségi tanácsosi listán, addig Portik Vilmos, a városi szervezet alelnöke, azt 

nyilatkozta, hogy legalább egy egyeztetést megér az RMDSZ ajánlata. Bereczki a Krónikának 

azt is elmondta, hogy az EMNP marosvásárhelyi szervezete csütörtök esti ülésén dönt arról, 

hogy önálló tanácsosi listával vesz-e részt a helyhatósági választáson, ő pedig határozottan 

támogatja ezt a forgatókönyvet. Portik Vilmos szerint Bereczki Ferenc nem illetékes a városi 

EMNP nevében nyilatkozni. 

 

Nézeteltérés az RMDSZ-ben Soós bejelentése miatt 
2016. február 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Hibának tartja Kovács Péter, hogy az előzetes egyeztetések és a marosvásárhelyi magyarok 

igénye ellenére Soós Zoltán bejelentette, az RMDSZ színeiben indul Marosvásárhely 

polgármesteri tisztségéért. A szövetség ügyvezető elnöke pénteken az ErdélyFM-nek 

elmondta, a lépés nincs összhangban az eddigi, Marosvásárhelyről szóló politikai 

megállapodásokkal, de össze is zavarja a magyar választókat, akik szerinte összefogást 

várnak, nem politikai kisajátítást. „Akkor van esély visszaszerezni Marosvásárhelyt, ha egy 

magyar polgármesterjelölt indul a választási versenyben, aki mögött a magyar politikai 

szervezeteken kívül fel tud sorakozni a város lakosságának a többsége. Az RMDSZ országos 

vezetése az MPP és az EMNP elnökeivel folytatott tárgyalásokon és ezen kívül a nyilvánosság 

előtt is több alkalommal egyértelművé tette, hogy a szövetség nem akarja kisajátítani Soós 

Zoltánt. Keressük a közös jelölt támogatásának a legmegfelelőbb formáját” – jelentette ki a 

rádiócsatornának a politikus.  

 

Hivatalos: nem lesz menekülttábor Tasnádon 
2016. február 5. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, szatmar.ro, Bihari Napló 

A lakossági és önkormányzati tiltakozás hatására letett a román belügyminisztérium arról, 

hogy menekülttábort alakítson ki a termálvizéről híres Szatmár megyei Tasnádon. Döntéséről 

a tárca csütörtök este tett közzé közleményt honlapján. Az MTI által idézett közlemény szerint 

a minisztérium „körültekintő vizsgálat" nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a 

kiszemelt laktanyák nem felelnek meg a követelményeknek, ezért a tárca vezetője elrendelte 

az átalakításukkal kapcsolatos előkészületek leállítását, ugyanakkor felszólította a 

bevándorlási hivatalt, hogy keressen más törvényes megoldást a menedékkérők elhelyezésére. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41781
http://itthon.transindex.ro/?hir=41781
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nezetelteres-az-rmdsz-ben-soos-bejelentese-miatt
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hivatalos-nem-lesz-menekulttabor-tasnadon
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Románia felterjesztette Verespatakot az UNESCO világörökségi listájára 
2016. február 5. – Krónika, MTI, transindex.ro, Bihari Napló 

A bukaresti kulturális, illetve környezetvédelmi minisztérium levélben értesítette az UNESCO 

párizsi világörökség központját, hogy Románia felvette Verespatakot a világörökséggé 

nyilvánításra javasolt helyszínek listájára. Megkeresésében a két tárca arra az egyedi 

kulturális tájra, az ember és környezete közti értékteremtő kölcsönhatásra hivatkozik, amely 

a több ezer éves aranybányászat során alakult ki a Fehér megyei településen. A tárca 

közleményét ismertetve az MTI emlékeztet, hogy a Fehér megyei település számára 2010-ben 

több civil szervezet kért nemzetközi védelmet, azt követelve, hogy a kulturális minisztérium 

terjessze fel Verespatakot az épített örökséget védő UNESCO-listára annak reményében, hogy 

ezzel megakadályozhatják a környező hegyek apróra őrlésével és ciántechnológiás 

átmosásával járó aranybányaprojektet. 

 

Moszkva emlékezteti Bukarestet Erdély elrománosítására 
2016. február 5. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Bihari Napló, Krónika, transindex.ro 

A második világháború történetének meghamisítási kísérletével vádolta meg Bukarestet az 

orosz külügyminisztérium. Moszkva Erdély elrománosítását is szóvá tette. Maria Zaharova 

külügyi szóvivő egy moszkvai sajtótájékoztatón – kérdésre válaszolva – a román fővárosban 

nemrégiben szervezett kiállítással kapcsolatban fejtette ki Oroszország álláspontját. A tárlat 

az erdélyi szászok 1945-ös deportálását mutatta be, felidézve a Szovjetunióba vitt emberek 

szenvedéseit. 

 

Vásárszövetségbe tömörülnek a partiumi és hajdú-bihari települések 
2016. február 6. – maszol.ro, MTI, Krónika 

Vásárszövetségbe tömörülnek hajdú-bihari és partiumi települések; az erről szóló 

szándéknyilatkozatot szombaton Derecskén, az első hajdú-bihari téli vásár megnyitóján írták 

alá a települések vezetői. Pajna Zoltán, a kezdeményező Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 

elnöke kiemelte: olyan hajdúsági, bihari és érmelléki települések fognak össze magas 

minőségű, kézműves termékeik rendszeres bemutatására, amelyek egykor egységes magyar 

gazdasági övezethez tartoztak a Kárpát-medencében. A vásárszövetség keretében egyre több 

helyi gazdának nyílik majd lehetősége, hogy portékáit megismerjék a régióban - tette hozzá. 

 

A korruptakat szeretné lecserélni a néppárt 
2016. február 7. – Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Kudarcba fulladtak a tárgyalások az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) között. 

Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján a párt elnöke, Szilágyi Zsolt bejelentette, önállóan 

vesznek részt a júniusi önkormányzati választásokon. A néppárt felkészüléséről a 

választásokra Toró T. Tibort, az EMNP alelnökét kérdezték. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/romania-felterjesztette-verespatakot-az-unesco-vilagoroksegi-listajara
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/59833-moszkva-emlekezteti-bukarestet-erdely-elromanositasara
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/59848-vasarszovetsegbe-tomorulnek-a-partiumi-es-hajdu-bihari-telepulesek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=199657&cim=a_korruptakat_szeretne_lecserelni_a_neppart
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Összefogás az Apáczai magyar tannyelvű képzőművészeti tagozatáért 
2016. február 7. – Krónika 

Szülők, képzőművészek, közéleti személyiségek és pedagógusok fordultak nyílt levélben az 

oktatási minisztériumhoz a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium magyar 

tannyelvű képzőművészeti tagozatának védelmében. A levélben azt kérik, hogy az oktatási 

minisztérium, illetve a Kolozs megyei tanfelügyelőség foglalja bele a 2016/2017-es tanév 

beiskolázásai tervébe a képzőművészeti profilú, magyar tannyelvű 5. osztály elindítását az 

Apáczai-gimnáziumban, megőrizve az immár tizenhatodik éve működő 5–8. osztályos tagozat 

folytonosságát. Rámutatnak, a képzőművészeti osztály anyagi vagy más természetű 

megfontolásokból történő esetleges megszűntetése „nagymértékben szegényítené az amúgy is 

szűk körű, tehetségpallérozással foglalkozó nemzetiségi oktatásunk palettáját”.  

 

Közvitán a „himnusztörvény” 
2016. február 7. – Krónika 

Románia ifjúsági és sportminisztériuma pénteken közvitára bocsátotta azt a törvénymódosító 

javaslatot, amely egységesen szabályozná az ország himnuszának eléneklési lehetőségeit, és 

egyben 500 és 1500 lejes pénzbírsággal büntetné az azzal szembeni tiszteletlen magatartást. 

A hazai sportszövetségekkel egyeztetve a tervezet engedélyezi a dallam lejátszását az országos 

versenyek és bajnokságok alkalmával is, de kulturális intézményekben és tanintézetekben 

szervezett események kapcsán is felcsendülhet. 

 

Magyar üzletemberek találkoztak 
2016. február 7. – Bihari Napló 

Csütörtökön a Magyar Nemzeti Kereskedőház váradi regionális irodája gazdasági 

konferenciát és üzletember-találkozót szervezett a magyarországi és a romániai magyar 

vállalkozók részére. A Continental szálloda egyik termében zajlott konferenciának az Új év, új 

lehetőségek és kihívások – magyarországi vállalkozók a romániai piacon címet adták. Mile 

Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja azt húzta alá, hogy a magyar kormány kiemelt 

szándéka a külgazdasági vonal erősítése, ezért közvetítő partner kíván lenni a piaci szereplők 

egymásra találásában. 

 

Udvarhely: az ellenzékétől tart Bunta Levente 
2016. február 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az udvarhelyszéki RMDSZs szándékosan félreértelmezte a városi szervezet javaslatát a 

polgármesterjelölt kiválasztásának módozatával kapcsolatban – jelentette ki Bunta Levente 

székelyudvarhelyi polgármester. A szövetségvárosi szervezetét vezető elöljáró csütörtök 

délutáni sajtótájékoztatóján azt mondta: urnás előválasztással kell a polgármesterjelöltről 

dönteni, de kizárólag az RMDSZ-tagok részvételével zajló előválasztásra gondoltak és nem 

arra, hogy a voksoláson a szavazati joggal rendelkező lakosság is részt vegyen. Bunta attól 

tart, ha az előválasztáson más pártok támogatói is részt vehetnek, a voksolás „kedvezőtlen 

eredménnyel” zárul. 
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Székelyföldi terrorvád – Fogynak a tüntetők Kézdivásárhelyen 
2016. február 8. – Erdély Ma, Háromszék 

Szombat délután ismét utcára vonultak – sorban huszonnyolcadik alkalommal – a 

kézdivásárhelyiek, a két vármegyés szabadon bocsátását és igazságos tárgyalást követelve. A 

megszokott órában mintegy ötvenen gyűltek össze a Gábor Áron téren, ahol Tóth Bálint, a 

vármegyések erdélyi szóvivője szólt az egybegyűltekhez. 

 

Kisebbségi származású vezető a román csendőrség élén 
2016. február 8. – Magyar Nemzet 

A román csendőrség magyar származású dandártábornokát bízták meg a rendfenntartó szerv 

ideiglenes irányításával. Petre Toba, a bukaresti tárca vezetője pénteken menesztette Mircea 

Olarut, a csendőrség országos főparancsnokát, majd az állomány élére hat hónapos 

megbízatással Bálint Zoltán tábornokot nevezte ki. Ő az első kisebbségi származású magas 

rangú főtiszt az 1989-es rendszerváltás óta Romániában, akit valamilyen fegyveres erők 

főparancsnokává neveznek ki. A belügy, a védelem és a titkosszolgálatok irányítása eddig 

elérhetetlen volt a magyarok számára. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. február 8-i számában olvasható) 

 

Berényi József: Megpróbálunk az elvárásoknak maximálisan megfelelni 
2016. február 5. – hirek.sk 

Az emberek inspirálnak, akik elmondják, hogy szükség van ránk. Megpróbálunk az 

elvárásoknak megfelelni – mondta Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a 

Kossuth Rádió Arcvonások című portréműsorának vendégeként. 

 

Berényi József: Ha a magyarok stabilitást akarnak, ránk szavaznak 
2016. február 6. – hirek.sk 

Hogyan szeretné megváltoztatni Szlovákia területi felosztását? Megakadályozható-e a 

magyarok asszimilációja? Rosszabbodott-e a magyar kisebbség helyzete az utóbbi években? 

Az MKP mely pártokkal venne részt egy kormányban? Mit gondol a Most-Hídról? Milyen 

gyakran találkozik Orbán Viktorral? A szlovák választót is próbálja megnyerni? A 

Parlamentnélisty.sk portál idézett kérdéseire is válaszolt Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke. 

 

Kotleba-szimpatizáns az MKP listáján 
2016. február 6. – Új Szó 

Korábban az autonómiáért harcolt, és abban bízott, Szlovákia önként csatlakozik 

Magyarországhoz, ma már Marián Kotleba szélsőjobboldali politikus nézeteivel szimpatizál 

Kormos László, aki a Somogyi Szilárd vezette Mi Magunk mozgalom jelöltje a Magyar 

Közösség Pártja (MKP) választási listáján. Az Új Szó kérdésére, miszerint az MKP hogyan 

vélekedik Kormos László nyilatkozatairól és arról, hogy Marián Kotlebával szimpatizál, a párt 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=199678&cim=szekelyfoldi_terrorvad_fogynak_a_tuntetok_kezdivasarhelyen
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sajtóosztálya közölte: „A Magyar Közösség Pártja jó eséllyel indul a parlamenti választásokon, 

s ahogy közeledik a választások időpontja, a politikai ellenfelek megpróbálják az MKP-t 

gyengíteni. Az erőltetett támadások arra utalnak, hogy mások is látják esélyünket bekerülni a 

parlamentbe, és érzékelik egyre nagyobb elismertségünket a választók körében. Ezért 

támadnak minket.” 

 

A. Szabó: Strasbourgban az MKP álláspontját erősítették meg 
2016. február 7. – hirek.sk 

„A kisiskolák veszélyeztetettsége kapcsán strasbourgi vitafórumra volt hivatalos több mint 

száz, gondos válogatáson átesett iskolaigazgató és polgármester, valamint a sajtó képviselői. 

Bár a Magyar Közösség Pártját korábban többször illették azzal a váddal, hogy nem otthon 

próbálja megoldani a problémákat, várakozással tekintettünk az EP-meghallgatás elé. A 

találkozón elhangzottak, valamint a megfogalmazott ajánlások ismeretében azonban 

sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az összejövetel a kampányturizmus szintjére süllyedt, 

állapította meg az MKP oktatási alelnöke. Mivel az Európai Unión belül az oktatás kérdéseit 

tagországi szinten kezelik, tulajdonképpen előre borítékolható volt, hogy előrelépés nem 

várható. Sokkal szomorúbb viszont az a tény, hogy a nyilvánosságra hozott javaslatok között 

egyetlen olyan pont sem található, amit hazai szakértőink, főképp az SZMPSZ vezetői még 

nem fogalmaztak volna meg az elmúlt egy-két évtizedben, és ami miatt Strasbourgba kellett 

volna utazni.” 

 

Emlékülést tartottak Kasza József tiszteletére 
2016. február 6. – Pannon RTV, Hét Nap, Vajdasági RTV 

Emlékülést tartottak a szerdán elhunyt Kasza József tiszteletére a szabadkai Városháza 

dísztermében. Az eseményen a szerbiai és a vajdasági politikai- és közélet több szereplője is 

megjelent. A szabadkai emlékülésen az elhunyt hozzátartozói, barátai, pályatársai és tisztelői 

jelentek meg. Szabadka egykori polgármesteréről a város jelenlegi első embere, Maglai Jenő 

azt mondta, az hogy a 90-es években nem történt vérontás Szabadkán, Kasza Józsefnek is 

köszönhető. 

  

Kasza József temetésén több százan vettek részt 
2016. február 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap, Vajdasági RTV 

Kasza József vajdasági magyar politikus temetése egy napra esett születésének 71. 

évfordulójával. A néhai politikus Szabadkán született 1945. február 6-án. 1989 és 2001 között 

a város polgármestere, később köztársasági parlamenti képviselő, majd miniszterelnök-

helyettes, 1995 és 2007 között a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt. Kasza Józseftől 

családja, ismerősei és tisztelői szombaton délután vettek végső búcsút a szabadkai Bajai úti 

temetőben. Az elhunyt kérésére a gyászülésen az Örömóda dallamaival emlékeztek minden 

szabadkai polgármesterére, Kasza Józsefre. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160207111313/A-Szabo-Strasbourgban-az-MKP-allaspontjat-erositettek-meg.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=252847
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19685/Kasza-Jozsef-temetesen-tobb-szazan-vettek-reszt.html
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Temerin: Tájékoztató fórum az IPA-ról 
2016. február 7. – Vajdaság Ma 

A még decemberben elfogadott, hamarosan kiírásra kerülő Magyarország és Szerbia közötti 

új IPA határon átnyúló együttműködési programról tartottak tájékoztató fórumot 

Temerinben. A szervező Eulink egyesület azért hívta össze a helyi civil szervezetek 

képviselőit, hogy beszámoljanak az eddigi tapasztalatokról, megismerjék a várható program 

prioritásait, hogy valójában már most megkezdjék a tervezést. 

  

Szalagavató bál a muzslyai és a nagybecskereki kollégistáknak 
2016. február 7. – Pannon RTV 

Kétszáz éves hagyományt élesztettek újra a bánáti magyar katolikus kollégiumokban: tegnap 

szalagavató bált szerveztek a muzslyai fiúkollégium és a nagybecskereki leány kollégium 

végzősei számára. Hosszú idő után újra szalagavató bált tartottak Bánátban. A helyszín a 

muzslyai Emmausz katolikus kollégium új tornaterme volt. A fiúkollégium és a 

nagybecskereki Boldogasszony Iskolanővérek Leánykollégiumának végzősei voltak az 

elsőbálozók. Az ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött. 

  

25 éves az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 
2016. február 7. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Telt ház volt szombaton az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör jubileumi ünnepségén. 

Rangos belföldi és külföldi vendégek jelenlétében a kultúrkör 25 éves fennállását ünnepelték 

Óbecsén. Az óbecsei polgárok kezdeményezésére 1991-ben újraalakult és Petőfi Sándor nevét 

vette fel a nyolcvanas évekre elsorvadt kultúregyesület. A jubileumi műsort magánszemélyek 

mellett a budapesti Nemzeti Kulturális Alap és az óbecsei önkormányzat támogatta. 

 

Az ukrán miniszterelnök bizalmatlansági indítványt kért kormányával szemben 
a parlamenttől 
2016. február 5. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Idők, Népszava, stop.hu 

Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök arra kérte pénteken a kijevi parlament tagjait, hogy 

nyújtsanak be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, ha nem elégedettek munkájával. 

“Ukrajnában valódi parlamenti-elnöki hatalom van. Önöknek alkotmányos joga van arra, 

hogy bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be a kormány ellen” – jelentette ki. A parlament 

és a kormány közötti mostani válságot Ukrajnában az robbantotta ki, hogy Ajvarasz 

Abromavicsusz gazdasági miniszter szerdán bejelentette lemondási szándékát. Döntését azzal 

indokolta, hogy a Petro Porosenko államfő mögött álló parlamenti frakcióból nyomást 

gyakoroltak rá kétes személyek kinevezése érdekében a tárcánál, illetve állami vállalatok 

vezetésében, továbbá gátolták a reformokat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19686/Temerin-Tajekoztato-forum-az-IPA-rol.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=253068
http://pannonrtv.com/web2/?p=252969
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-miniszterelnok-bizalmatlansagi-inditvanyt-kert-kormanyaval-szemben-a-parlamenttol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-miniszterelnok-bizalmatlansagi-inditvanyt-kert-kormanyaval-szemben-a-parlamenttol/
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Folytatódnak a KMPSZ tantárgyi vetélkedői 
2016. február 7. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett tantárgyi vetélkedők sora 

az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versennyel és az informatikavetélkedővel folytatódott 

február 6-án, melynek köszönhetően anyanyelvünk ápolói és a reáltudományok kedvelői is 

összemérhették tudásukat. A vetélkedők megnyitóján Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke 

köszöntötte a résztvevőket és a kísérő tanárokat. 

  

Kétnyelvű utcanévtáblák Beregszászban 
2016. február 5. – karpatalja.ma 

Hamarosan magyarul és ukránul tájékozódhatunk Beregszász utcáin, terein – közölte Babják 

Zoltán, a város polgármestere február 4-én. Az illetékes munkacsoportok elfogadták a 

kétnyelvű névjegyzéket, s a jövő héten megkezdődik a táblák legyártása. 

  

Csapon „megszólalnak” a csapok? 
2016. február 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Rendkívüli ülésszak keretében létfontosságú kérdésekben hozott döntéseket Csap megyei 

jogú város önkormányzata pénteken. Az első napirendi pontban a gyermekétkeztetésről volt 

szó, illetve arról, hogy annak anyagi terheit az önkormányzat magára vállalja. Az erről szóló 

tervezetet, mely a 70 rászoruló kiskorút, az iskolák 1–4 osztályainak tanulóit és az óvodásokat 

érinti, a képviselők egyhangúlag elfogadták. Heves vitát váltott ki a vízellátás ügye is. 

 

A szilárdabb együttműködésért 
2016. február 7. – Muravidéki Magyar Rádió 

Testvérvárosi együttműködési megállapodást írt alá tegnap Lendván Szentgotthárd és Lendva 

Község polgármestere. A két város közötti együttműködési megállapodás célja a kapcsolatok 

szilárdítása és kiterjesztése a gazdaságra, a turizmusra, valamint a fiatalok közös 

szerepvállalására a Mura és a Rába által körülölelt térségben. 

 

Báloztak a magyarok Felsőpulyán 
2016. február 6. - Volksgruppen 

A felsőpulyai magyar bál az évek során egy olyan magyar-magyar és osztrák-magyar találkozó 

lett, melyről senki sem szeretne lemaradni. Így szombaton is minden asztal megtelt 

vendégekkel, a helyieken túl érkeztek Bécsből, Felsőőrről, Kőszegről, Sopronból sőt Békés 

megyéből is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/folytatodnak-a-kmpsz-tantargyi-vetelkedoi/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ketnyelvu-utcanevtablak-beregszaszban/
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=25494
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174386964
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2756423/
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Magyar nyelvi és kulturális kurzus indult Brazíliában 
2016. február 6. – Péterffy Balázs - Magyar Idők 

A Sao Pauló-i Egyetemen húsz év után újra lehet magyarul tanulni. Új lehetőség előtt áll a 

brazíliai magyar közösség. Már több mint fél éve tanulhatnak az érdeklődők magyar nyelvet 

és kultúrát a brazíliai Sao Paulóban, az Universidade de Sao Paulo (USP) egyetemen. A 

kezdeményezés a Magyar Rektori Konferencia, valamint a Pécsi Tudományegyetem Ibéro-

Amerika Központ (PTE-IAK) szervezésében, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pallas Athéné 

Domus Animae (PADA) Alapítványának szakmai és anyagi támogatásával valósult meg – 

tudtuk meg az MNB-től. A kurzuson már több mint száz diák tanul magyarul és ismerkedik a 

kultúránkkal. Felmerülhet a kérdés, vajon ki akarhat Brazíliában magyarul tanulni. Dél-

Amerika valamennyi országában élnek magyarok, de aktív közösségek ma már csak 

Argentínában, Brazíliában, Venezuelában és Uruguayban vannak. Tíz- és százezer közöttire 

teszik azon brazil állampolgárok számát, akik magyar felmenőkkel rendelkeznek, és számon 

tartják eredetüket, legnagyobb részük Sao Paulo vonzáskörzetében él. 
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http://magyaridok.hu/kultura/magyar-nyelvi-es-kulturalis-kurzus-indult-braziliaban-357295/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül  

2016. február 5., 18.30. – Kossuth Rádió 

Szabadkán nyitották meg a Prosperitati Alapítvány első pályázati irodáját 

Szabadkán nyitották meg a vajdasági gazdaságfejlesztési programjában közreműködő 

Prosperitati Alapítvány első pályázati irodáját. Összesen nyolc lesz. A magyar kormány az 

elkövetkező három évben 50 milliárd forintnyi támogatást nyújt e célra, s ebben a Vajdasági 

Magyar Szövetség a stratégiai partnere. Az első tíz pályázat részleteit hivatalosan csütörtök 

este ismertették Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár részvételével. 

A felvidéki magyarság és régiója képviseletéért száll harcba Auxt Ferenc MKP-s 

jelölt  

Szlovákia északi és nyugati régióinak nagyberuházásai helyett most már a déli részekkel 

kellene foglakozni, például a gömöri és nógrádi munkanélküliség enyhítésével, az értelmes 

munka lehetőségének felkínálásával - hangsúlyozza a felvidéki Magyar Közösség Pártjának, 

rimaszombati járási vezetője, Auxt Ferenc akit az MKP parlamenti képviselőjelölt-listáján a 

nyolcadik helyre soroltak.  

Önkormányzati választásokra készülnek Romániában 

Romániában májusban az önkormányzati helyekért és polgármesteri tisztség megszerzéséért 

szállnak versenybe a pártok, szervezetek és a független jelöltek. Az erdélyi tömbmagyar 

vidékeken lehet magyar versengés, viszont szórványban csakis összefogással lehet eredményt 

elérni. Az RMDSZ Temes megyei szervezete megalkotta a jelöltállítás szabályzatát és a 

választási előkészületek menetrendjét. 

Szerbiában csökkentik a közszféra foglalkoztatottainak számát 

Szerbiában csökkentik a közszféra foglalkoztatottainak számát. A szabadkai 

önkormányzatnak 170 embert kell elbocsátania - erről volt szó a csütörtöki városi 

közgyűlésen. Sokan tartanak attól, hogy elsősorban magyarok kerülnek utcára.  

450 ezer eurós forrásmegvonással küzd a gyulafehérvári Caritas 

Forrásmegvonással küzd az elsősorban Erdély magyar régióiban működő 

katolikus Caritas.  

A román állam évről-évre kevesebb támogatást ad a szociális tevékenységet végző civil és 

egyházi szervezeteknek. A legnagyobb szociális ellátó rendszert működtető gyulafehárvári 

Caritas tevékenységét drasztikusan érinti, közel 450 ezer eurót veszít költségvetéséből.  

Jancsó Benedekre emlékeztek Leányfalun 

Aki megjósolta Trianont, aki évtizedekkel korábban figyelmezetett - Jancsó Benedek. Rá 

emlékeztek Leányfalun, az erdélyi születésű író, orvos Szász István Tas lakóhelyén, az Erdély 

művészetének szentelt, immár hagyományos rendezvények legutóbbi találkozóján. Jancsó 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-02-05_18:30:00&ch=mr1
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Benedek, az 1854-ben született erdélyi történész munkásságát méltató könyv bemutatójára 

hívták a közönséget.  

Szombaton tartják a felvidéki Szepsin a Kárpát-medence talán legnagyobb 

viseletes bálját 

A felvidéki Szepsin szombaton tartják a Kárpát-medence talán legnagyobb viseletes bálját 

határon túli vendégekkel.  

 

Határok nélkül  

2016. február 6., 18.30. – Kossuth Rádió 

Bethlen Gábor tiszteletére emeltetne szobrot Marosvásárhelyen Soós Zoltán 

400 évvel ezelőtt, 1616-ban  Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kiváltságlevele szabad királyi 

városi rangra emelte Marosvásárhelyt. A 400. évforduló méltó köszöntése lehetne egy főtéri 

Bethlen Gábor-szobor, amelynek felállítását még tavaly ősszel kezdeményezte Soós Zoltán 

történész, városi tanácsos, a magyarok közös polgármester jelöltje. A főtéri szoborállítás terve 

azonban egyelőre csak remény marad, ám a székely ezermester, Bodor Péter híres zenélő 

kútjának az újraépítése talán még ebben az évben megvalósulhat - mondja Soós Zoltán. 

2016-ban ismét megszervezik a Székelyföldi Grafikai biennálét 

Felváltva szervezik meg a Székelyföldi Grafikai- illetve Fotóbiennálét. Ebben az évben a 

grafikai szemlén van a sor. A kiírás megtörtént, a tájékoztatási honlap működik, a 

rendezvényről a szervezők sajtótájékoztatón számoltak be. 

Egy éve működik a Tehetség Pont a rimaszombati Tompa Mihály Református 

Gimnáziumon belül  

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumon belül egy éve működik a Tehetség 

Pont, amely az iskola kiváló tanulóinak  nyújt segítséget, hogy még kiválóbbakká váljanak. A 

nyertes pályázatoknak köszönhetően ugyanis tanulmányi versenyekre utazhatnak és 

különböző országos és nemzetközi megmérettetéseken vehetnek részt. 

Magyar Nyelvőr Díjat kapott Csernicskó István  

A Magyar Nyelvőr Alapítvány nemrégiben második alkalommal adta át az elismeréseket 

azoknak, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért határon innen és túl. Határon túliként 

Csernicskó István  a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének 

docense kapta a díjat. Kutatási területei között szerepel a szociolingvisztika, a két- és 

többnyelvűség, valamint a nyelvpolitika és a nyelvi jogok. 

Az első világháború harcterein szolgáló székelyeknek emléket állító 

tablókiállítás nyílt a Magyarság Házában 

Az első világháború harcterein szolgáló székelyeknek emléket állító tablókiállítás nyílt 

csütörtökön a budapesti Magyarság Házában. A gyergyóremetei történész-kutató, Nagy 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-02-06_18:30:00&ch=mr1
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József által 2014-ben összeállított vándortárlat összesen 30, fényképekkel, 

dokumentumokkal és adatokkal teli tablón mutatja be a marosvásárhelyi 22. honvéd 

gyalogezred háborús szerepvállalását, egyben személyes történeteket is állít a látogatók elé.  

  

Határok nélkül 

2016. február 7., 18.30. – Kossuth Rádió 

Navracsics Tibor is részt vett a Kassai Magyar Kultúra és Történelem Napja 

ünnepségén 

Csáky Pál MKP-s európai parlamenti képviselő és a szervező Csemadok meghívására 

Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa is 

részt vett a Kassai Magyar Kultúra és Történelem Napja szombati ünnepségén.  

Beszélgetés Iván Tamással és Varga Tiborral, az MKP jelöltjeivel 

Kassa régiójának a képviseletében szeretne mandátumhoz jutni a pozsonyi parlamentben 

Iván Tamás, aki a 64-ik a Magyar Közösség Pártjának listáján, de ha március 5-én az MKP  

választóitól sok szimpátia karikát kap, akkor befutó helyre is kerülhet tekintettel a szlovákiai 

preferenciális rendszerre. A királyhelmeci születésű Varga Tibor a Magyar Közösség 

Pártjának jelöltlistáján a 30-ik helyen szerepel. 

Adományok Maradék település Magyar Református Óvodája feljesztésére 

Idén a Szerémségben található Maradék település Magyar Református Óvodája fejlesztésére 

ajánlotta fel a Tiszántúli Református Egyházkerület hagyományos bálja bevételét. A pénz 

megduplázódik, hiszen a Magyar Református Szeretetszolgálat ugyanakkora adománnyal 

kívánja segíteni a maradékiakat.  

Hargitában huszonnegyedik alkalommal szervezték meg a farsangtemetési 

szokások seregszemléjét 

Székelyföldön a Hamvazószerda előtti napokban, főként egy-egy településen, saját szokásaik 

és hagyományaik szerint, eltemetik egy időre a vígságot, mulatozást és a zsíros falatokat, 

következik a böjti időszak. Hargita megyében 24. alkalommal szervezték meg a 

farsangtemetési szokások seregszemléjét.  

 

Öt kontinens 

2016. február 6. - Duna World 

Csíkszentmihályi Mihály világhírű pszichológus, boldogságkutató, a Flow elmélet 

megalkotója büszke magyarságára. Az utolsó fiumei magyar konzul fiaként született 

Fiumében, Magyarországon csak a nyári vakációkat töltötte, vele készült interjú. 

Azt mondják mindenki akkora életfeladatot kap, amekkorával képes megbirkózni. Kovács 

Lőrinc, református lelkipásztor nem félt attól, hogy túl nagy terhet vesz a vállára, amikor 12 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-02-07_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-02-06-i-adas/
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évvel ezelőtt úgy döntött, hogy családjával elhagyja Erdélyt és Ausztráliába megy, hogy egy 

maroknyi magyar közösség lelki vezetője legyen. 

Média suliban sajátíthatják el az elektronikus újságírás alapjait a Németországban élő 

magyarok. A képzés célja, hogy a magyar közösségek tagjai saját maguk tudjanak mozgóképes 

anyagot készíteni. 

45. alkalommal tartották meg a nyugati magyarság egyik legszínvonalasabb eseményét, a 

Zürich-i Magyar Bált. A fővédnökséget Nagy István, berni nagykövet vállalta. Ahogy mindig, 

úgy idén is a zürichi magyar ifjúság keringőjével nyitották meg az eseményt. 

Az Auckland-i magyarok nemcsak a magyar nyelvet őrzik, de a tánc nyelvét is nagyon jól 

beszélik. Még az 1970-es években alapítottak néptánc csoportot. Lelkesedésüknek 

köszönhetően nemcsak a magyarok, de az új-zélandiaknak is nagy kedvencükké váltak. 

 

Térkép 

2016. február 6. - Duna World 

Egy kárpátaljai művész házaspár 15 évvel ezelőtt álmodott egy nagyot. Elhatározták, hogy 

megmentik az enyészettől a Beregszentmiklós-i várkastélyt. Az erődítmény egykor a hatalmas 

munkácsi uradalom központja volt. A történelem viharait ugyan túlélte, de csak hajszál híján. 

Az adományoknak és összefogásnak hála nemsokára újra régi fényében pompázhat. Bartos 

József és felesége folyamatosan újítanak rajta. 

A Kárpát-medence egyik rangos képzőművészeti eseménye a Székelyföldi grafikai biennálé, 

amely 2010-ben jött létre. Az előző három kiadás igen sikeres volt, 41 országból több mint 

900 pályamunka érkezett. A megmérettetésre egyaránt várják a hazai és nemzetközi 

művészek jelentkezését. 

Önkéntesek írják és szerkesztik a helyi magyar lapot. A Szövétnek, aradi kulturális szemle, 

amely lassan két évtizede örvend töretlen sikernek. Léte az önzetlen munkának köszönhető, 

hiszen a készítők többsége ingyen, ellenszolgáltatás nélkül végzi a dolgát. 

Értéket közvetíteni sokféleképpen lehet, de kétségkívül az egyik legkellemesebb formája, 

amikor az szépen csengő dallamok segítségével történik. A Szatmárnémeti Református 

Gimnáziumban a diákok egy része nemcsak a kötelező kórusra jár, hanem az igen népszerű 

vegyes kórusba is, ahol olyan világi és egyházi énekeket tanulnak, amelyek szinte már teljesen 

feledébe merültek. Igazi értékmentő munka ez, amiért a kórus Örökség serlegét vetetett át 

Budapesten, a Magyar Kultúra Napján. 

A délvidéki Topolyán két éve működik a Magyarok elnevezésű kezdeményezés, azaz a magyar 

nyelvoktatás szerbeknek. A település lakói körében nagyon népszerű a tanfolyam, a csoportok 

mindig megtelnek olyan szerb anyanyelvű topolyaiakkal, akik szeretnék megtanulni a 

szomszédok nyelvét. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-02-06-i-adas/
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Hagyományos kézműves mesterségeket oktatnak kicsiknek és nagyoknak a Szatmárnémeti 

Aranykapu Fonó-házban. Az érdeklődők heti rendszerességgel kapcsolódhatnak be a 

csoportok foglalkozásaiba. 

Erdély és Partium szórvány vidékeire érkezett elsőként a Virrantó mobil, amely 

tulajdonképpen egy mobil játszóház. Az önkéntes pedagógusok a dévai Szent Ferenc 

Alapítvány által működtetett Székelyhíd-i gyermekotthon lakóit örvendeztették meg. 

 

Kárpát Expressz 

2016. február 6., 14.15. 

Tizedik alkalommal rendezték meg a Mezőgecsei Nemzetközi Böllérversenyt 

A kárpátaljai hagyományőrzők a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel karöltve tizedik 

alkalommal rendezték meg idén a Mezőgecsei Nemzetközi Böllérversenyt. A jubileumi 

eseményen magyarországi, délvidéki és hazai csapatok vettek részt, bemutatva saját 

településük, régiójuk hagyományos ízeit.  

Negyvenhét éves múltra tekint vissza a nyugat-bácskai Négyesfogat 

Idén is megrendezték a délvidéki Négyesfogat nevű kulturális eseményét. Nyugat-Bácska 

négy települése közt évek óta jó a kapcsolat. A Négyesfogat negyvenhét éves múltra tekint 

vissza. 

Farsangi gyermeklakodalmat tartottak Homoródkarácsonyfalván 

A Kishomoród völgyében fekvő székely településen, Homoródkarácsonyfalván nagy 

eseményre virradt a reggel. Farsangi gyermeklakodalamra tart a falu népe. A rendezvény 

célja, hogy ne merüljön feledésbe a régi népi menyegzők szokásvilága, amelyet az idősök 

emlékezete híven őriz még.   

Bemutatkozik az MKP listájának negyedik helyén szereplő Menyhárt József 

Nyékvárkony egy csaknem színmagyar község felvidéken, a Csallóközben. A település már 

Szent István király idejében is létezett. Itt született Menyhárt József, akit a legtöbben 

egyetemi tanárként, zenészként, és újabban a Magyar Közösség Pártja képviselőjelöltjeként 

ismernek. 

 

  

  

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-02-06-i-adas-5/
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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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