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Nyomtatott és online sajtó 
 

Marosvásárhely: Soós függetlenként indulna, ha nem lesz hármas megállapodás 
2016. február 8. – Erdély Ma 

Soós Zoltán akár függetlenként is megméretkezne az idei polgármesterválasztáson, 

amennyiben nem születik általánosan elfogadható megállapodás a magyar pártok között a 

közös önkormányzati választási részvételről – számol be a mediatica.ro. A tavalyi magyar 

előválasztás nyertese közleményben pontosította álláspontját, és egyben üdvözölte Portik 

Vilmos bejelentését, miszerint az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezete 

tárgyalást kezdeményez az RMDSZ-szel. „Bízom abban, hogy sikerül megtalálni azt a jogi 

keretet, aminek köszönhetően a magyar politikai erők közötti összefogás elmélyülhet. 

Amennyiben ez nem sikerül, utolsó változatként felmerül annak lehetősége is, hogy független 

polgármesterjelöltként méretkezek meg az idei helyhatósági választásokon“ – áll a Soós 

Zoltán városi tanácsos, polgármesterjelölt által aláírt közleményben. 

 

Nemzeti jelentőségű intézmények: a Szivek nem elég jó az MKP-nak 
2016. február 9. – Új Szó 

A magyar külügyminisztériumnál is kérvényezte az Ifjú Szivek Táncszínház, hogy a másik két 

szlovákiai magyar színházhoz hasonlóan a Bethlen Gábor Alap által támogatott nemzeti 

jelentőségű intézmények közé kerülhessen. A magyar külügy az MKP-hoz irányította a 

pozsonyi táncszínházat. Az Új Szó szerkesztőségéhez került levél szerint 2015. szeptember 11-

én fordult az ügyben az Ifjú Szivek Berényi Józsefhez. Néhány hete a napilap a nemzeti 

jelentőségű intézmények körüli „kétes elosztási mechanizmusról” írt, ezt követően Berényi 

József nyilvánosságra hozta, kiket jelöltek 2015 decemberében támogatásra. Az Ifjú Szivek 

nincs köztük. „Mivel a Most-Hídhoz közeli Új Szó kampánytémává tette a nemzeti 

jelentőségű intézmények kérdését, az MKP vezetősége csak a március 5-i parlamenti 

választások után kíván visszatérni a témához. Meggyőződésünk, hogy az Ifjú Szivek 

Táncszínház sem kíván részesévé válni az MKP lejáratását célzó hangulatkeltésnek” – írta 

válaszában a pártelnök. 

 

Kétfordulós választás: nem enged a PNL-nek Cioloș 
2016. február 8. – Krónika, transindex.ro, MTI 

A választási törvény módosításáról szóló viták helye a parlamentben van, és a parlamentnek 

kell döntenie az esetleges módosításokról – szögezte le hétfőn Dacian Cioloș miniszterelnök 

azon a parlamenti vitanapon, amelyet az önkormányzati választások kétfordulóssá tételét 

szorgalmazó Nemzeti Liberális Párt (PNL) kezdeményezett. A kormányfő emlékeztetett: a 

választási törvényt egy éve fogadta el a parlament, a kétfordulós önkormányzati választások 

azonban csupán novemberben kerültek be a közbeszédbe, amikor azokat – mint a politikai 
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osztály megújulását szavatoló eszközt – utcai tüntetéseken követelték, akkor azonban a 

pártok nem értettek egyet ezzel a követeléssel. A miniszterelnök azt is felidézte, hogy a 

közelmúltban egyeztetést kezdeményezett a pártokkal, hogy kiderüljön, létezik-e többségi 

támogatás, mivel a parlamenti többség támogatása nélkül a kormány sem kezdeményezhet 

módosításokat. Az egyeztetések nyomán kiderült: nincs ilyen többség a választási törvény 

módosítása mögött. 

 

Alkalmazottak nélkül maradt a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ 
2016. február 8. – maszol.ro 

Egyik napról a másikra személyzet nélkül maradt a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ. 

Az évek óta a honosítási irodában tevékenykedő alkalmazottak egy részének ugyanis az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) sepsiszéki szervezetének vezetősége felmondott, 

másik részük pedig a felmondást meg sem várva önként távozott. A konfliktus oka: az 

alkalmazottak nem kívántak önkéntes munkát végezni. A maszol.ro értesülése szerint a 

sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ alkalmazottai azt kifogásolták, hogy munkájuk 

mellett az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) is különböző feladatokat kellett volna 

elvégezniük. Közlésük szerint erre nem voltak hajlandóak, és ennek tulajdonítható, hogy a 

tisztújítást követően fel is merült a menesztésük. 

 

Pénteki emléknap a Márton Áron Emlékévben 
2016. február 8. – szekelyhon.ro 

A Márton Áron Emlékévhez fűződő rendezvénysorozat nyitóeseményét pénteken, február 12-

én tartják Csíkszeredában. A Márton Áron Emlékévet Magyarország Kormányának 

Nemzetpolitikai Államtitkársága azzal a céllal indította el, hogy a püspök születésének 120. 

évfordulója alkalmából életművét minél szélesebb körben ismertté tegye – mondta el Gaal 

Gergely, a Márton Áron Emlékév Programbizottságának elnöke. Az emlékév 

nyitórendezvénye a február 12-ei, Márton Áron püspökké szentelésének 77. évfordulója 

alkalmából szervezett csíkszeredai emléknap lesz. Az év folyamán további konferenciákat 

szerveznek a Kárpát-medence különböző pontjain: többek között áprilisban 

Hódmezővásárhelyen, majd Bonyhádon, Budapesten, sőt terveik szerint Bukarestben is. 

 

Közösségi teret kaptak a kolozsvári tehetségek 
2016. február 8. – MTI, Krónika, transindex.ro 

K+ közösségi tér néven a tehetséges fiatalokat felkaroló ifjúsági központot avattak hétfőn 

Kolozsváron. A K+ projektet tavaly novemberben indította útjára a PONT Csoport. Az Unió 

(Memorandumului) utca 3. szám alatti alagsor a projekt futamideje alatt közösségi térként 

működik a helyi fiatalok számára, otthont ad a program céljait szolgáló rendezvényeknek, 

eseményeknek, műhelyfoglalkozásoknak, találkozóknak, illetve külsős ifjúsági 

rendezvényeket is befogad. A programot a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma 

45 millió forinttal támogatta a Nemzeti Tehetség programján keresztül. A K+ programot a 

PONT Csoport a budapesti Új Nemzedék Központtal és a kolozsvári Magyar Ifjúsági 

Központtal közösen koordinálja. 
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Miben másak a Kárpát-medence magyar fiataljai? 
2016. február 8. – maszol.ro 

Kivándorlásról, állampolgárságról, politikai nézetekről, értékrendekről kérdezték meg a 

határon túli magyar fiatalokat 2015 végén, az eredményeket idén, január végén tették közzé. 

Papp Z. Attilát, a kutatásban részt vevő MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézet igazgatóját az eredményekről, a régiók közti különbségekről 

kérdezték. 

 

Magyar tannyelvű előkészítők Hunyad megyében 
2016. február 8. – Nyugati Jelen 

Bár csak február végén kezdődik az előkészítő osztályokba való iratkozás, sok szülő már 

intenzíven érdeklődik a lehetőségekről. – A Hunyad megyei magyar oktatási hálózatban már 

kidolgozták a beiskolázási tervet, és az igényelt osztályokra meg is kapták a minisztériumi 

engedélyt. A jelek szerint nem sok változás lesz tavalyhoz képest – közölte dr. Máté Márta 

főtanfelügyelő-helyettes. Idén is indul tehát magyar tannyelvű előkészítő osztály Déván, 

Szászvároson Petrozsényban, Vulkánban, Lupényban, Vajdahunyadon és Csernakeresztúron. 

 

Magyar nyelvű orvosképzés Nagyváradon? 
2016. február 8. – Bihari Napló 

A Nagyváradi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tannyelvű szekció beindítását 

tervezi a következő egyetemi tanévtől. Persze csak akkor, ha lesz elég diák, tudta meg a Bihari 

Napló dr. Florian Bodog dékántól, akit erről a tervéről faggatták. 

 

Az ítélőtábla elutasította a turisztikai szövetség bejegyzését 
2016. február 8. – Krónika 

Nemet mondott a Székelyföld idegenforgalmi népszerűsítésére a marosvásárhelyi ítélőtábla, 

elutasítva a Pro Turismo Terrae Siculorum Szövetség hivatalos bejegyezésére vonatkozó 

fellebbezést. Ezzel jogerőre emelkedett a Hargita megyei törvényszék korábbi hasonló 

döntése, amely arra hivatkozott, hogy a Székelyföld hivatalosan nem létezik. A Pro Turismo 

Terrae Siculorum Szövetség létrehozását 14 Hargita, Kovászna és Maros megyei turisztikai és 

vidékfejlesztési egyesület kezdeményezte tavaly októberben azzal a céllal, hogy székelyföldi 

turisztikai célpontokat népszerűsítsen itthon és külföldön. 

 

Drakula szegény öregeket simogat 
2016. február 8. – Veczán Zoltán – MNO 

A Magyar Nemzet Online készített interjút a magyarellenesnek tartott gárdát létrehozó 

Bogdan Diaconuval, és kiderült: a K1-es harcművészbajnok vezetésével létrehozott, 

Drakuláról elnevezett Karóbahúzó Vlad Őrjárat csak az idős, szegény embereknek fog segíteni 

a hatóságokkal együttműködve. Diaconu pártja, az Egyesült Románia Párt (PRU) pedig csak a 

korrupt magyar politikusoktól akarja megvédeni a magyarokat az RMDSZ betiltásával. 
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Nyitott terek a szlovákiai magyar cserkészetben 
2016. február 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A hétvégén tartotta a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) éves közgyűlését a szenci 

járásbeli Vők községben. A szervezet 2015 novemberében új elnökséget választott, 

munkájukat az egy évvel ezelőtt bevezetett új szervezeti felépítés alapján kezdték meg. A 

közgyűlésen a megválasztásuk óta eltelt időszakot is értékelték. 

 

Választások: Kétnyelvű választói igazolvány is kérhető 
2016. február 8. – Felvidék Ma 

Azoknak a választópolgároknak, akik részt vennének a parlamenti választáson, de március 5-

én nem tartózkodnak állandó lakhelyükön, választói igazolványra lesz szükségük. Érdemes 

tudni, hogy a törvényben foglaltak szerint a magyarlakta településeken kétnyelvű 

dokumentumokat is kérvényezhetünk. 

 

Berényi József (1.): Az MKP nélkül nincs erős és hatékony érdekképviseletünk a 
parlamentben 
2016. február 8. – Felvidék Ma 

A Felvidék.ma kérdéseire válaszolt Berényi József MKP-elnök. A most véget érő parlamenti 

ciklusról elmondta: „A felvidéki magyarság szempontjából a legsikertelenebb négy évet 

zárhatjuk le március 5-én. Olyan még sosem volt ugyanis, hogy a magyarokat érintő egyetlen 

javaslat sem lett volna sikeres a törvényhozásban. A jelenlegi négyéves időszakban csak két 

javaslatot terjesztettek elő, az egyik a vasúti kétnyelvűséget, a másik a kisebbségi kultúrák 

finanszírozását kívánta megoldani. De mindkettő elbukott. Ha az MKP ott lett volna, ez nem 

így történt volna. Nekünk még 2006 és 2010 között is voltak sikeres javaslataink, amikor a 

kormányban nemcsak Fico, hanem Slota és Mečiar is benne volt. Keresztülvittük például a 

magyar tankönyvekben a földrajzi nevek magyar nyelvű megjelenítését, vagy a népszámlálási 

ívek magyar nyelvű kiadását.” 

 

Az autonómia elérésének közösségi érdekéből mára, az autonómia 
elhallgatásának pártérdeke lett 
2016. február 8. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Ifjúsági Tagozatának tagjai február 7-én az MKP 

pozsonyi székháza előtt álltak ki az autonómia ügye mellett. Huszonhat mécsest gyújtottak a 

rendszerváltást követő évekre emlékezve. Közölték, a párt Ifjúsági Tagozata továbbra is 

szilárdan kiáll az oktatásügyi és kulturális autonómia ügye mellett. 
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Megnyílt a Prosperitati Alapítvány nagybecskereki és zombori irodája 
2016. február 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nagybecskereken hivatalosan hétfőn nyílt meg a Prosperitati-iroda. A szalagot Kovács Elvira, 

a VMSZ alelnöke, Nagy Imre, a Prosperitati Alapítvány Igazgatóbizottságának elnöke és 

Fejsztámer Róbert, a Prosperitati Alapítvány egyik gazdasági szakértője vágta el. Zomborban 

a Batinai utca 1-es szám alatt megnyílt a Prosperitati Alapítvány nyugat-bácskai területi 

irodája, ahol mostantól munkanapon 9-től 15 óráig tájékozódhatnak a tudnivalókról 

mindazok, akik pályázni szándékoznak a magyar kormány három évre szóló, 50 milliárd 

forint értékű anyagi támogatásának köszönhetően kiírt vajdasági gazdaságfejlesztési célú 

pályázatok valamelyikén. 

 

Sárközi István a Feketics Művelődési Egyesület új elnöke 
2016. február 8. – Pannon RTV 

Tisztújító közgyűlést tartott a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület. Az 1869-ben 

alapított szervezet elnöke több mint 21 évig Pál Károly volt, aki most Sárközi Istvánnak adta 

át ezt a posztot. A Feketics Művelődési Egyesület és a helyi kultúrotthon az évek során a falu 

rendezvényei mellett olyan vajdasági szintű találkozóknak is helyt adott, mint a Podolszki 

József Irodalmi Emléknap, a Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozó, a 

Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója, vagy a szórványban élő magyarság 

találkozója is. 

 

A siket kárpátaljai sorstársak megsegítésére indít gyűjtést a SINOSZ 
2016. február 8. – MTI 

A rászoruló kárpátaljai sorstársak megsegítésére indít adománygyűjtési akciót a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Magyarországon és külföldön - jelentette be 

hétfőn Beregszászon Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke, európai parlamenti képviselő, aki egy 

nehéz körülmények között élő, három siket gyermeket nevelő családnak nyújtott át 

segélyadományt. A SINOSZ elnöke Bocskor Andreával, az Európai Parlament kárpátaljai 

képviselőjével együtt kereste fel a Beregszász egyik elhagyatott, minden komfort nélküli 

épületében rendkívül mostoha körülmények között élő hatgyermekes Popovics családot. Kósa 

Ádám 200 ezer forint értékű adományt nyújtott át a nélkülöző családnak. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tett látogatást Mihajlo Rivisz 
2016. február 8. – Kárpátalja 

Megválasztása óta első hivatalos látogatását tartotta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

pénteken Mihajlo Rivisz. A Kárpátalja Megyei Tanács elnöke Seszták Oszkár megyei elnökkel 

közös sajtótájékoztatón elmondta: a két megyét a történelmen kívül számos egyéb kapcsolat 

is összefűzi, ezen jó kapcsolatokat szeretnék a gazdaság területére is kiterjeszteni. A tervek 

között szerepel a Tisza szabályozása és tározók építése Kárpátalján, a határon való 

átjárhatóság könnyítése és környezetvédelmi fejlesztések. 
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Elindult a III. Kárpátaljai Népzenész, Néptáncos, Népi Énekes Mesterképzés 
2016. február 8. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pál István Szalonna és Bandája, valamint a 

Hagyományok Háza harmadik alkalommal hirdette meg a tanfolyamot. A képzésre 

kárpátaljai zenészek, táncosok, együttes vezetők és énekesek jelentkezhettek kilenc 

szekcióban: népi ének, néptánc, hegedű, brácsa, nagybőgő, népi furulya, tárogató, klarinét és 

tangóharmonika. A tanfolyam alkalmait öt hónapon keresztül havi rendszerességgel tartják a 

beregszászi főiskolán. A képzésen való részvétel díjtalan. A szervezők a tanfolyam hallgatói 

számára útiköltség-hozzájárulást és alkalmanként egyszeri étkezést biztosítanak. 

 

3. Duna Gála Bécsben 
2016. február 8. - Volksgruppen 

Szerdán, február 10-én kerül megrendezésre a 3. Duna Gála az első kerületben található 

Eschenbach Palotában, Bécsben. A szervező Club Pannonia és a Nemzetközi Duna 

Filharmónia rendezvényét immár oly nagy érdeklődés övezte, hogy pár nap alatt minden jegy 

elkelt. 

 

Beszámoló a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség kaliforniai körzetének vezetői 
hétvégéjéről 
2016. február 8. – Nemzeti Regiszter 

A kaliforniai cserkészvezetők január közepén vezetőképző hétvégére jöttek össze Los 

Angelestől nem messze, egy igen festői környezetben, a Nagymedve-tónál. Közel 40 

cserkészvezető a san francisco-i, a los angelesi és a san diego-i körzetből azért gyűlt össze, 

hogy eszmecserét folytassanak a vezetőket érintő kérdésekről, illetve egymástól tanuljanak 

különböző témákban. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/elindult-a-iii-karpataljai-nepzenesz-neptancos-nepi-enekes-mesterkepzes/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2756556/
https://www.nemzetiregiszter.hu/beszamolo-a-kulfoldi-magyar-cserkesz-szovetseg-kaliforniai-korzetenek-vezetoi-hetvegejerol
https://www.nemzetiregiszter.hu/beszamolo-a-kulfoldi-magyar-cserkesz-szovetseg-kaliforniai-korzetenek-vezetoi-hetvegejerol
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül  

2016. február 8., 18.30. - Kossuth Rádió 

Soós Zoltán döntését bírálta az RMDSZ ügyvezető elnöke 

Soós Zoltán, Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltje múlt csütörtökön bejelentette: az 

RMDSZ színeiben indul a júniusi önkormányzati választáson. Ezt követően  - a sajtóhírek 

szerint -  Kovács Péter  az RMDSZ ügyvezető elnöke élesen bírálta Soós Zoltán döntését. 

Megkeresésünkre Kovács Péter úgy fogalmazott: nem szabad kizárni egyetlen olyan indulási 

módozatot sem, amely közelebb visz a magyar összefogás elmélyítéséhez. 

Bemutatkozik az MKP képviselőjelölt-listájának 10. helyén szereplő Cziprusz 

Zoltán 

Marosvásárhelyen júniusban választanak polgármestert. Szlovákiában március 5-én 

parlamenti képviselőket. Szűk négy hét van még a kampányolásra, és ebben a legfontosabb a 

választókkal való személyes találkozás - hangsúlyozza Cziprusz Zoltán a Via Nova Ics 

alelnöke, akit a felvidéki Magyar Közösség Pártja képviselőjelölt-listáján a 10. helyre soroltak.   

Simonyifalván istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek a Szovjetúnióba 

deportáltakról 

1945. januárjában közel 75 ezer német származású személyt deportáltak a Szovjetunióba 

Erdély és a Bánság különböző részeiből. Kényszermunkára vitték a civil lakosságot, a 

kollektív bűnössége elve alapján vagonírozták be, és az Uráltól Szibériáig különböző 

munkatáborokban dolgoztatták őket. Az Arad megyei Simonyifalván vasárnap ökumenikus 

istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek meg a meghurcoltakról és az áldozatokról. 

Partnerként kíván részt venni a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjában a 

MIÉRT 

Nagyon jónak tartja Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke a nemzetpolitikai államtitkárság ezévi 

programját, a külhoni magyar fiatal vállalkozók évét, és partnerként kíván részt venni benne. 

Megrendezték a Kós Károly Estek második alkalmát 

Öregedő gyülekezetekről, a hívők számának csökkenéséről, a fiatalok körében 

nyelvvesztésről, ugyanakkor minden korosztály számára szervezett közösségi életről, épülő 

templomokról, megújuló közösségi terekről számoltak be a történelmi egyházak temesvári 

magyar képviselői a Kós Károly Estek második rendezvényén. 

Farsangi mulatságot tartottak a partiumi Bélfenyéren 

A Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntesei segítségével farsangi mulatságot szerveztek a 

partiumi Bélfenyéren. A dél-bihari szórvány településen 16 éve működik gyermekotthon, a 

békéscsabai pedagógusok havonta egyszer foglalkoznak a gyermekekkel. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-02-08_18:30:00&ch=mr1
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Farsang a kalotaszegi Sztánán  

Nemcsak Bélfenyéren, hanem a kalotaszegi   Sztánán is farsangoltak. A rendezvény a magyar 

kultúra két kiemelkedő személyiségének, Kós Károlynak és Móricz Zsigmondnak állít 

emléket, 1914 februárjában a sztánai bál díszvendége volt Kós Károly meghívására Móricz 

Zsigmond, aki itteni élményei alapján írta meg a Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. művét. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

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

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

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

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

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

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

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

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

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

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

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
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