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Nyomtatott és online sajtó 
 

Fiatal vállalkozók támogatásáról beszéltek a Sapientián 
2016. március 25. – szekelyhon.ro 

Tizennégy Kárpát-medencei települést keres fel a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága a 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve elnevezésű program 

keretében. A kezdeményezők, akik a csütörtökön Csíkszeredában tartottak előadást, az ifjú 

vállalkozók megsegítését tűzték ki célul. A Csíkszeredában tartott előadáson elhangzott, hogy 

a program keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága össze kívánja 

gyűjteni a Kárpát-medencei magyar fiatal vállalkozókat, segítséget szándékozik nyújtani a 

vállalkozási ötlettel rendelkező ifjaknak cégük elindításához, amelyhez biztosítja a szakmai 

tanácsadást, képzést, hálózatépítő eseményeket, mentorálást. Az illetékesek külön hangsúlyt 

próbálnak fektetni az agráriumban vállalkozni kívánók támogatására is. 

 

Kovács Péter: a magyarság megbélyegzésére nem alapozhatnak törvényt 
2016. március 25. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A magyarság megbélyegzésére nem alapozhatnak törvényt – hangoztatta Kovács Péter, az 

RMDSZ ügyvezető elnöke, arra reagálva, hogy egy törvénytervezet szerint ismét 

börtönbüntetéssel sújtanák Romániában az ország vagy a román nemzet gyalázását. A 

politikus nyilatkozatát az RMDSZ pénteki hírlevele idézi. Szerdán több mint hatvan, 

többségükben szociáldemokrata honatya „más etnikumú állampolgárok” állítólagos 

irredenta, szakadár, a „román nemzet ellen bujtogató” megnyilvánulásaira hivatkozva azt 

kezdeményezte, hogy állítsák vissza az ország- vagy nemzetgyalázás inkriminálását a büntető 

törvénykönyvben. Kovács Péter szerint a tervezet a kilencvenes évek elejére röpíti vissza 

Romániát. „Elkeserítő és sajnálatos, hogy letűnt rendszerek hangulatát megidézve, egyes 

román politikusok a választás közeledtével újraszítják a nacionalista gyűlölet lángját, és erre 

egy olyan székelyföldi esetet használnak fel, amelyet azóta sem tisztáztak a hatóságok” – 

mondta a politikus, arra utalva, hogy a törvénytervezet indoklásában a tavaly decemberi 

kézdivásárhelyi „merényletkísérlet” is szerepel. 

 

Berényi József: „A Most-Hídhoz való viszony folyamatosan feszíti ezt a pártot” 
2016. március 27. – Felvidék Ma 

„A Smer, a Sieť és a Most-Híd utoljára van kormányon. Éppen ezért ez a három párt 

görcsösen ragaszkodni fog a kormánytagsághoz” – véli Berényi József, aki a Felvidék Ma 

portálnak adott interjúban beszél az MKP választási kudarcáról, Bugár Béla értékrendjének 

átalakulásáról, pártja egységének megőrzéséről, valamint arról is, miért nem lehet egy lapon 

említeni a megyei szinten kötött MKP-Smer szövetséget a Most-Híd Smerrel való 

kormányzásával. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/fiatal-vallalkozok-tamogatasarol-beszeltek-a-sapientian
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kovacs-peter-a-magyarsag-megbelyegzesere-nem-alapozhatnak-torvenyt
http://felvidek.ma/2016/03/berenyi-jozsef-a-most-hidhoz-valo-viszony-folyamatosan-fesziti-ezt-a-partot/
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Soltész: Kárpátalja egyik fenntartója jelenleg a magyar kormány  
2016. március 25. – OrientPress, Kárpátalja, Kárpátinfo 

„Jelenleg elmondható, hogy a magyarok, és a magyar kormány az egyik fenntartója 

Kárpátaljának” – mondta a Rádió Orientnek Soltész Miklós, aki a Karitatív Tanács (KT) 

elnökeként is próbál segíteni a Kárpátalján élőkön. A szervezetnek ezzel és a 

migránsválsággal kapcsolatos munkájáról is beszélt az egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. 

 

Tánczos testvériesen elosztaná a kürtőskalácsot 
2016. március 25. – Krónika, transindex.ro 

Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerint Magyarországnak és Romániának közösen 

kellene kérnie a kürtőskalács európai védelmét. Tánczos Barna szenátor álláspontját az 

RMDSZ hírlevele közölte pénteken. A szenátor elmondta: az elmúlt napokban személyes 

beszélgetést folytatott Achim Irimescu román mezőgazdasági miniszterrel és felrótta neki azt 

a múlt heti nyilatkozatát, mely szerint a kürtőskalács egy erdélyi román asszony találmánya 

lenne. „Beszélgetésünk során a miniszter cáfolta, hogy ő ilyet állított volna, mi több, 

elmondása szerint ő pontosan azt hangsúlyozta: mivel a kürtőskalács Erdélyből származik, 

Romániának joga van kérni annak európai uniós bejegyzését. Lévén, hogy a miniszter is 

elismeri, hogy a kürtőskalács nem román termék, úgy gondolom, az egyetlen megoldás az 

lehet, ha a kürtőskalács márkanév levédését Románia és Magyarország közösen kérvényezi 

Brüsszelben” – idézte Tánczos Barna nyilatkozatát az RMDSZ hírlevele. 

 

Cseke: továbbra is a 16 régió létrehozása lenne megfelelő 
2016. március 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Elégedetlenségének adott hangot Cseke Attila parlamenti képviselő csütörtökön tartott 

nagyváradi sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy Dacian Cioloş miniszterelnök és 

Vasile Dâncu miniszterelnök-helyettes bejelentették, Románia számára továbbra is a 8 

fejlesztési régió létrehozása jelenti az átszervezés során a prioritást. A képviselő emlékeztetett 

arra, hogy 2009-ben egyedül az RMDSZ nyújtott be törvénymódosító javaslatot a fejlesztési 

régiók átszervezésével kapcsolatban. Az RMDSZ álláspontja az, hogy a kisebb 2-4 megyéből 

álló fejlesztési régiók sokkal hatékonyabban működnének. 

 

Kelemen: választási évben mindig fel lehet korbácsolni a „gyilkos ösztönöket” 
2016. március 25. – transindex.ro 

Az RMDSZ elnöke szerint az utóbbi időszakban megnyilvánuló kisebbségellenesség 2016-ban 

sem gyakoribb, mint korábban, csak most jobban figyel a közvélemény. elemen Hunor 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2016/03/25/soltesz-karpatalja-egyik-fenntartoja-jelenleg-magyar-kormany
http://www.kronika.ro/gazdasag/tanczos-testveriesen-elosztana-a-kurtoskalacsot
http://itthon.transindex.ro/?hir=42248
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25864
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RMDSZ-elnököt arról kérdezték, hogy mi okozza ezeket a nacionalista, szélsőséges és 

kisebbségellenes, az utóbbi időszakban nagy gyakorisággal előforduló megnyilvánulásokat. 

 

Gyergyószentmiklós: visszalépteti polgármesterjelöltjét az RMDSZ? 
2016. március 25. – maszol.ro, Erdély Ma 

Elképzelhető, hogy Bende Sándor gyergyószéki területi elnök kezdeményezésére a 

gyergyószentmiklósi RMDSZ visszalépteti polgármesterjelöltjét, és az MPP jelöltjét támogatja 

a választásokon. Ezt a forgatókönyvet egy felmérés indokolja, amely szerint Bajkó László 

esélytelen Nagy Zoltán megbízott polgármesterrel szemben. A polgármesterjelöltek esetében 

nagyon nem az RMDSZ-nek kedveznek a felmérés adatai. Nemrégiben hivatalosított jelöltjük, 

Bajkó László támogatottsága a biztos szavazók körében mindössze 12,7 százalékos, míg az 

MPP potenciális polgármesterjelöltje, Nagy Zoltán megbízott városgazda 60,6 százalékkal 

győzne, ha most lennének a választások. 

 

Fazakas Miklós a zilahi RMDSZ polgármesterjelöltje 
2016. március 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Fazakas Miklós jelenlegi alpolgármester a zilahi RMDSZ polgármesterjelöltje a helyhatósági 

választásokon. A tanácsosjelöltek listáját szervezet helyi elnöke és városi tanácsosa, Lakatos 

Sándor vezeti – döntötte el a Helyi Képviselők Tanácsa. „A négy évvel ezelőtt kitűzött célokat 

kívánjuk tovább követni. Bár Zilahon arányaiban kevés a magyarság, arra törekszünk, hogy 

összefogjuk őket rendezvényeink, megmozdulásaink által. Megyeközpontként nagyon fontos, 

hogy egy erős, összetartó közösséget alkossunk, mert csak így tudjuk megőrizni értékeinket” 

– idézte Lakatos Sándort az RMDSZ pénteki hírlevele. 

 

Találkozót kért Kolozsvár polgármesterétől a Musai-Muszáj 
2016. március 25. – maszol.ro 

A Musai-Muszáj mozgalom nevében Polacsek Péter, Felvinți Maria Georgeta és Bethlendi 

András találkozót kért a város vezetőjétől, Emil Boctól - tájékoztat a Musai-Muszáj 

közleményében. A találkozó során a mozgalom képviselői a kolozsvári többnyelvű 

helységnévtáblák ügyéről, a kolozsvári multikulturalizmusról, interkulturalizmusról és a 

többnyelvűség jelenlegi helyzetéről szeretnének az elöljáróval egyeztetni. 

 

Minden magyar gyermek számít: 9 ezer családot ért el a kampány kiemelt 
szakasza 
2016. március 25. – maszol.ro 

Véget ért az RMDSZ országos beiskolázási kampányának kiemelt szakasza, amely során az 

anyanyelven való tanulás fontosságát majd kilencezer elemi iskolába vagy óvodába készülő 

gyermekhez és családjához jutatták el. A korábban megkezdődött helyi, megyei 

rendezvénysorozatok még folytatódnak. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/62099-gyergyoszentmiklos-visszalepteti-polgarmesterjeloltjet-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/62109-fazakas-miklos-a-zilahi-rmdsz-polgarmesterjeloltje
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/62082-talalkozot-kert-kolozsvar-polgarmesteret-l-a-musai-muszaj
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/62091-minden-magyar-gyermek-szamit-9-ezer-csaladot-ert-el-a-kampany-kiemelt-szakasza
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/62091-minden-magyar-gyermek-szamit-9-ezer-csaladot-ert-el-a-kampany-kiemelt-szakasza
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A csendőri túlkapások ellen emeltek szót 
2016. március 25. – szekelyhon.ro 

Állásfoglalást fogalmazott meg a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteken a 

székely szabadság napját követően kiosztott bírságok miatt. Tőke Ervin EMNP-s 

önkormányzati képviselő a testület pénteki ülésén napirend előtt kérte arra a kollégáit, hogy 

fogadjanak el egy álláspontot annak kapcsán, hogy a Marosvásárhelyen szervezett székely 

szabadság napján több résztvevőt, köztük néhány csíkszeredai polgárt is megbírságolt a 

csendőrség csendzavarásért. A megbüntetettek között van két csíkszeredai önkormányzati 

képviselő is, a néppártos Tőke Ervin és az RMDSZ-es Veres Dávid. 

 

Új erdélyi magyar párt a láthatáron 
2016. március 26. – Erdély Ma 

Szövetség a Közösségért néven indítana pártot két székelyudvarhelyi újságíró és egy, a 

városházának dolgozó fiatalember – számolt be csütörtökön Pál Edit Éva az uh.ro-n. Máthé 

László Ferenc, Jakab Árpád és Veres Zsolt Endre március 18-án iktatták pártbejegyzési 

szándékukat a Bukaresti Törvényszéken. A bejegyzésről április 21-én várható döntés. Bunta 

Levente polgármester korábban közölte, nem szándékszik részt venni az RMDSZ által 

meghirdetett székelyudvarhelyi előválasztáson. 

 

Elutasították Tőkés László erkölcsi kártérítési keresetét 
2016. március 28. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Megalapozatlannak minősítette és elutasította a bukaresti törvényszék Tőkés László erkölcsi 

kártérítési keresetét, amelyet az EP-képviselő másfél éve nyújtott be az 1989-es temesvári 

forradalmi szerepét elvitató, őt hazaárulónak és idegen kémnek nevező volt Szekuritáte-

tisztek ellen – tudta meg az MTI hétfőn a törvényszék elnökétől.  

 

Kedden dől el, hogy dolgozhat-e Gyergyószentmiklós polgármestere 
2016. március 28. – maszol.ro 

Kedden, várhatóan 14 órakor hirdet ítéletet másodfokon a bíróság arról: helyt ad-e vagy sem 

az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) fellebbezésének. Ha elutasítja, jogerőssé válik 

az ítélet, miszerint bő 15 havi korlátozás után visszatérhet hivatalába Mezei János, 

Gyergyószentmiklós polgármestere. 

 

Több háromszéki településen is összefognak a román pártok 
2016. március 28. – maszol.ro, Bihari Napló, MTI, szekelyhon.ro 

Közös jelölteket indítanak a helyhatósági választásokon a román pártok több Kovászna 

megyei településen, ahol kisebbségben él a románság - jelentette hétfőn az Agerpres 

hírügynökség a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumára hivatkozva. Az 

összefogást kezdeményező civilek szerint az utóbbi 26 évben a térségben mindig etnikai 

alapon voksoltak a választók. Kezdeményezésükkel növelni akarják annak az esélyét, hogy 

képviselethez jussanak a településükön kisebbségben élő román közösségek. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-csendori-tulkapasok-ellen-emeltek-szot
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=201749&cim=uj_erdelyi_magyar_part_a_lathataron
http://www.kronika.ro/belfold/elutasitotta-a-bukaresti-torvenyszek-tokes-laszlo-erkolcsi-karteritesi-keresetet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/62177-kedden-d-l-el-hogy-dolgozhat-e-gyergyoszentmiklos-polgarmestere
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/62172-tobb-haromszeki-telepulesen-is-osszefognak-a-roman-partok
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„Kevés emberrel találkoztam, akik képesek józanul megítélni Bugárt“ 
2016. március 26. – Új Szó 

Hunčík Péterrel készült interjút közölt az Új Szó. A szlovákiai magyar véleményformálót, akit 

a Most-Híd szellemi atyjának szokás nevezni a kormányalakításról kérdezte a lap. Hunčík 

elmondta: „Igaz ugyan, hogy én írtam elsőnek egy ilyen párt megalakításának a 

szükségességéről, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az egésznek a megalapítója és 

létrehozója Bugár Béla, aki nélkül a projekt nem működött volna. Ezt azért tartom most 

fontosnak elmondani, mert mindaz, ami most történik, szorosan összefügg azzal a mítosszal, 

ami Bugár körül kialakult. Nem ismerek a közép-kelet európai térségben még egy olyan 

politikust - talán Orbán Viktor kivételével -, aki huszonöt éven át a csúcson tudott maradni. S 

Bugárnak, egyedüli kisebbségi politikusként sikerült annyira elfogadtatnia magát a többségi 

társadalommal is, hogy volt idő, amikor elhangzott, milyen kár, hogy magyar, mert akár 

elnök is lehetett volna. Érthető hát, hogy most a legszélsőségesebb érzelmek törtek fel vele 

szemben.” 

 

Dostál módosítani akarja az állampolgársági törvényt 
2016. március 26. – Felvidék Ma 

Ondrej Dostál a parlament alakuló ülésnapján a Hospodárske novinynak beszélt arról, hogy 

elsőként az állampolgársági törvényt szeretné megváltoztatni. Bízik ugyanis abban, hogy a 

Most-Híd kormányra kerülésével ezt sikerül majd elérni. Bugáréknak viszont nem szerepel a 

prioritásaik között a téma, és kérdéses, hogy rögtön konfliktusba keverednek-e a törvényt 

megalkotó Smerrel és az SNS-szel. 

 

Solymos: nagy kihívások előtt áll a környezetvédelmi minisztérium 
2016. március 26. – Új Szó 

Solymos László a SITA hírügynökségnek elmondta, hogy fiatal szakemberekből akar 

kialakítani egy csapatot a minisztériumnál. A környezetvédelem fontossága mellett azt is 

hangsúlyozta, hogy meg kell találni a gazdaságosság, és a természetvédelem közti egyensúlyt. 

Solymos László, mielőtt a Smer-SNS-Híd-Siet kormány környezetvédelmi minisztere lett hat 

éven keresztül a Híd parlamenti képviselője és frakcióvezetője volt egyben. Korábban több 

éven keresztül az MKP pozsonyi helyi szervezetének elnöke és az Országos Tanács tagja volt. 

 

A szlovákiai magyaroknak nem tetszik, hogy Bugárék lepaktáltak a nemzeti 
párttal 
2016. március 28. – Szilvássy József – nol.hu 

Viharokat keltett a felvidéki magyarság körében, hogy a választások nyomán alakuló 

kormányban a Híd-Most párt koalíciós partnere lesz a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) is. Sokan 

azt mondogatják, hogy „kutyából nem lesz szalonna", mire Bugár Béla, a Híd elnöke azzal 

reagál, hogy „a puding próbája az evés”. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/26/keves-emberrel-talalkoztam-akik-kepesek-jozanul-megitelni-bugart
http://felvidek.ma/2016/03/dostal-modositani-akarja-az-allampolgarsagi-torvenyt/
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/26/solymos-nagy-kihivasok-elott-all-a-kornyezetvedelmi-miniszterium
http://nol.hu/kulfold/sokaknak-nem-tetszik-hogy-a-hid-most-koaliciora-lep-a-nemzeti-parttal-1608361
http://nol.hu/kulfold/sokaknak-nem-tetszik-hogy-a-hid-most-koaliciora-lep-a-nemzeti-parttal-1608361
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Tárgyalna a Híd az MKP-val 
2016. március 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd továbbra is kész tárgyalni a Magyar Közösség Pártjával a lehetséges együttműködésről. 

A találkozót az MKP sem zárja ki. A tárgyalásról az április 1-jén összeülő elnökség, majd az 

Országos Tanács fog dönteni. A legutóbbi Híd-MKP találkozóra március 14-én került volna 

sor, de a kormányalakítási tárgyalások miatt végül elmaradt.  

 

Trianon és a szlovák nemzethalál 
2016. március 28. – Pethő Tibor – Magyar Nemzet 

Szarka László történészt a szlovákiai választásokról és kormányalakításról, a magyarországi 

szlovákképről – és ennek szlovákiai megfelelőjéről –, valamint a két nemzet közös 

történelmének érzékeny pontjairól kérdezte a Magyar Nemzet. „Be kellene látnunk, hogy nem 

önmagunkkal vagyunk határosak, s hogy a magyarországi szlovákok revitalizációs törekvéseit 

érdemes jobban támogatni. Szlovák részről pedig szerencsés lett volna, ha már most bekerül a 

kormányprogramba az önkormányzati megoldásokat is lehetővé tévő kisebbségi törvény. Jó 

lenne, ha a két kormány egyre több közös térség- és területfejlesztési programot indítana el. 

Ugyanakkor alaposan átgondolt, hosszú távú, pozitív szomszédságpolitikára lenne szükség, 

mert anélkül egyetlen kérdést sem lehet megnyugtatóan és tartósan rendezni.” 

 

Pásztor: Nem tervezünk együttműködni a DS-szel és az LSV-vel a választások 
után 
2016. március 25. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a tartományi választások után egyáltalán nem akar 

együttműködni a Demokrata Párttal (DS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával (LSV), 

közölte az RTV-nek nyilatkozva Pásztor István pártelnök. A VMSZ elnöke azt mondja, nem 

láthatja előre a tartományi választások kimenetelét, de arra számít, hogy a voksolás után az 

erőviszonyok hasonlóak lesznek majd, mint köztársasági szinten, emiatt elég valószínűtlen, 

hogy egyáltalán lehetséges lesz egy olyan parlamenti többség kialakítása, mint amilyen az 

elmúlt 15 évben volt Vajdaságban, s amelyet a DS, az LSV és a VMSZ alkotott. 

  

Megsemmisítették a VMDK és az MM listáját Óbecsén 
2016. március 25. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Az Óbecsei Választási Bizottság március 22-én kihirdette a „Magyar mozgalom - hogy 

változtassunk! – Dr. Korhecz Tamás – VMDK” elnevezésű önkormányzati jelöltlistát. A lista 

kihirdetését ekkor a bizottság tizenhárom tagja támogatta, a Vajdasági Magyar Szövetség 

három képviselője ellene szavazott. A VMSZ képviselői azt kifogásolták, hogy a választási lista 

nevében a „Magyar mozgalom” szóösszetétel szabálytalanul szerepel. Panaszt emeltek az 

ügyben, s tegnap délután az Óbecsei Választási Bizottság helyt adott ennek a panasznak, majd 

megsemmisítette a mozgalom és a VMDK közös jelöltlistáját. A Magyar Mozgalom és a 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/28/targyalna-a-hid-az-mkp-val
http://mno.hu/hetvegimagazin/trianon-es-a-szlovak-nemzethalal-1334639
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19904/Pasztor-Nem-tervezunk-egyuttmukodni-a-DS-szel-es-az-LSV-vel-a-valasztasok-utan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19904/Pasztor-Nem-tervezunk-egyuttmukodni-a-DS-szel-es-az-LSV-vel-a-valasztasok-utan.html
http://www.magyarszo.com/hu/3007/kozelet_politika/143574/Megsemmisítették-a-VMDK-és-az-MM-listáját-Óbecsén.htm
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VMDK közleményt adtak ki az eset kapcsán, melyben a miloševići módszerekhez 

hasonlították a VMSZ intézkedését, a panasztevést. 

  

Értékfeltáró munkájukat mutatták be a Zenta Kollégium tagjai 
2016. március 26. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Zentán, valamint a községhez tartozó falvakban végzett értékfeltáró munkájukat mutatták 

be pénteken délután a Zenta Kollégium tagjai a helyi szállóban. Az összegyűjtött értékekből 

rövidesen könyv és DVD is készül. A Zenta Kollégium munkájába nyolc csoportban összesen 

harminchat vajdasági és magyarországi fiatal kutató kapcsolódott be, akik Zentán, valamint a 

községhez tartozó falvakban, Bogarason, Felsőhegyen, Keviben és Tornyoson a kutatás első 

részében kérdőíveket töltetett ki a települések lakóival, a második körében pedig 

mélyinterjúkat készítettek velük. 

  

„Népszámlálást” végzett Székelykeve 
2016. március 26. – Pannon RTV 

Kevés olyan település van manapság Vajdaságban, ahol pontos adatokat tudnak mondani a 

lakosság számáról. Egyrészt azért, mert a népszámlálás óta már eltelt öt év, másrészt, mert 

szinte folyamatos az elvándorlás. A dél-bánáti Székelykevének mégis naprakész népességi 

adatai vannak. A számok azonban nem sok örömre adnak okot. A faluban 1890-en vannak. 

Hatszázzal kevesebben, mint öt évvel ezelőtt. Napi pontossággal jegyzik, hogy hányan mentek 

el, netán valaki visszajött-e. Évente negyvenen távoznak az élők sorából és tíz-tizenöt gyerek 

születik. 

  

Veszélyben a vajdasági falusi iskolák fennmaradása 
2016. március 28. – Vajdaság Ma 

Több mint 60 kihelyezett tagozat, illetve falusi iskola fennmaradása került veszélybe 

Vajdaság-szerte, mert kevesebb, mint 15 diákjuk van. Néhány észak-bácskai és bánáti 

iskolában a legsúlyosabb a helyzet, hiszen ezekben az iskolákban nem ritka, hogy mindössze 

egy-két diák ül a tanteremben. Az üres osztályok fenntartása egyáltalán nem olcsó, de a 

diákok nagyobb helységekbe történő szállítása sem ingyenes, a helybeliek pedig egyetértenek 

abban, hogy az iskolák megszüntetése a falu megszűnését fogja eredményezni. 

 

Erős vár  
2016. március 26. – Kurcz Ádám István – Magyar Nemzet 

A Vajdaságot, azaz Szerbia északi, 1918-ig Magyarországhoz tartozó részét mindmáig 

páratlan nemzetiségi és vallási sokszínűség jellemzi. A régi magyarországi Délvidéknek ez a 

része három nagy tájegységre osztható: a Bácskára, a Bánságra és a Szerémségre, amely 

területekről kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy nemzetiségi és vallási tekintetben olyan 

változatosak, mintha egész Délkelet-európát látnánk – csak éppen kicsiben. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. március 26-i számában olvasható) 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=262022
http://pannonrtv.com/web2/?p=262007
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19908/Veszelyben-a-vajdasagi-falusi-iskolak-fennmaradasa.html
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Feltámadás itt? Kárpátalja a háború árnyékában 
2016. március 28. – Stumpf András – Mandiner 

A kárpátaljai magyar jövő régóta ácsolt koporsójába ütik éppen az utolsó szögeket a kelet-

ukrajnai ukrán-orosz csatározások árnyékában. 2016 nagyhetén, ahogy Kárpátalján járunk, 

leszögezhetjük: itt már nem lesz magyar feltámadás. Épp elég feladat a túlélés. Riportunk a 

máltaiak segélyakciójáról, fiatal magyar háborús veteránokról és az égre néző, reménykedő 

kárpátaljai emberekről.  

 

Húsvéti ajándék a Rákóczi-főiskola diákjainak 
2016. március 25. – karpatalja.ma 

Rendhagyó húsvéti ajándékban részesültek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felsőfokú Szakképzési Intézetében tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákok március 24-

én. Az egyszeri tanulmányi juttatást az Amerikai Kossuth Klub jóvoltából felajánlott keretből 

biztosították. Az Amerikai Kossuth Klub, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány 

(KMFA) és a Rákóczi-főiskola közötti szóbeli megállapodás értelmében az Amerikai Kossuth 

Klub évente nyújt vissza nem térítendő támogatást a főiskolán tanuló diákok részére, hogy 

szegény sorsú, tehetséges és szorgalmas diákokat támogassanak belőle. 

 

Elhelyeztük Ungváron az IMI-matricákat 
2016. március 25. – karpatalja.ma 

Kárpátalja magyar ajkú lakói mostantól nemcsak az ittmagyarulis.eu honlapon 

tájékozódhatnak arról, hogy mely egészségügyi intézményben dolgoznak magyar anyanyelvű 

munkatársak. IMI-matricákat helyeztünk el ugyanis Ungváron a magyar állami egészségügyi 

támogatásban részesülő orvosok munkahelyére, jelezve, hogy ott magyar nyelven is 

elmondhatják panaszaikat a betegek. 

 

Hazatérhetnek a mozgósítás negyedik hulláma alatt behívott katonák 
2016. március 26. – karpatalja.ma 

Petro Porosenko ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, mely szerint hazatérhetnek a 

mozgósítás negyedik hulláma idején behívott személyek – közölte a pmg.ua hírportál március 

25-én. A rendelkezés 45 ezer katonát érint. Korábban Porosenko bejelentette, hogy a 

mozgósítás következő hulláma jóval kevesebb személyt érint: öt-tízezer katonát hívnak be. 
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http://m.mandiner.hu/cikk/20160328_feltamadas_itt_karpatalja_a_haboru_arnyekaban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/husveti-ajandek-a-rakoczi-foiskola-diakjainak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elhelyeztuk-ungvaron-az-imi-matricakat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hazaterhetnek-a-mozgositas-negyedik-hullama-alatt-behivott-katonak/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. március 25. – Kossuth Rádió 

Nem érkezett válasz a romániai hatóságoktól a magyar önkormányzati 

tisztségviselők elleni fellépések ügyében 

Nem válaszoltak érdemben a romániai nyomozó hatóságok és igazságügyi szervek az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács vezetőinek beadványára, amelyben magyarázatot kérnek a magyar 

önkormányzati tisztségviselők elleni fellépésre.  

Eddig csak a VMSZ vezette hárompárti koalíció adta át a választásokon való 

induláshoz szükséges aláírásokat 

A délvidéki magyar szervezetek közül eddig csak a Vajdasági Magyar Szövetség vezette három 

párti koalíció adta át a köztársasági és a tartományi parlamenti választásokon való induláshoz 

szükséges tízezer, illetve háromezer támogatói aláírást.  

Szombaton ünnepli 90. születésnapját Kallós Zoltán  néprajzkutató, 

népzenegyűjtő 

Sok-sok évtizede gyűjt, aztán elajándékozza gyűjteményét, és újra kezdi a gyűjtést. Ha 

kimozdul Válaszútról, mindig valami új darabbal tér haza.  Szombaton ünnepli 90. 

születésnapját Kallós Zoltán  néprajzkutató, népzenegyűjtő.  

A magyarok elleni 1919. évi mészárlásra emlékeztek Köröstárkányban 

A pártiumi Köröstárkányban mindig ezen a napon emlékeznek a magyarok elleni 1919. évi 

mészárlásra. 97 évvel ezelőtt Nagyszombaton, Húsvét első és második napján 108 embert 

öltek meg a bevonuló román félkatonai alakulatok a Fekete Körös völgyi faluban, és a közeli 

Kisnyégerfalván. A Köröstárkány központjában felállított emlékmű előtt immár 17. 

alkalommal  tartottak megemlékezést. 

Székelyföldön is egyedülálló szokás él Csíkmadarason 

Székelyföldön is egyedülálló szokás él Csíkmadarason. Nagypéntekre böjtös káposztát 

készítenek kalákában az asszonyok, amit a nagycsütörtöki szertartás, vagy a szent három 

napon fogyasztanak el együtt a családok. A közös étkezés neve, talán az utolsó vacsora 

emlékére, hiszen a keresztény tanítás szerint nagycsütörtökön volt, - Úrvacsora.  

Húsvéti üdvözlet az erdélyi egyházi elöljáróktól 

A Határok nélkül Nagypénteki  utolsó összeállítása Húsvéti üdvözlet az erdélyi egyházi 

előljáróktól: Jakubinyi György Gyulafehérvári érsek, Kató Béla az Erdélyi Református  

Egyházkerület püspöke és Bálint Bencédi Ferenc az Unitárius Egyház püspöke Húsvéti 

üdvözlete. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-25_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-25_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2016. március 26. – Kossuth Rádió 

Húsvét előtti beszélgetés Urbán Erik ferences előljáróval, Csíksomlyón 

A keresztút állomásai Jézus szenvedéstörténetét, Húsvét misztériumát jelenítik meg. Sokan, 

sokféleképpen ábrázolták az elmúlt századokban. A Golgota számos képzőművészeti alkotás 

témája. A csíksomlyói kolostorban egy modern, mégis szemléletes és beszédes képsor fogadja 

a látogatókat. A Határok nélkül riportere Urbán Erik ferences elöljáróval beszélgetett. 

- Nekem  a magyar kultúra a hitvallásom - vallja a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett 

Reicher Gellért, a Szőttes Együttes/Egyesület titkára 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök 

Reicher Gellértet ,a felvidéki Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervező titkárát, aki a díj 

átvétele után ezt mondta: nekem  a magyar kultúra a hitvallásom, a néptánc és a 

népművészeti hagyományok megőrzése és továbbadása az életem értelme.  

A Felvidék egyik legszebb kastélya volt hajdan a Zichy-család nyári rezidenciája 

Zsélyben 

A Felvidék egyik legszebb kastélya volt hajdan a nagykürtösi járásban, a Zichy-család nyári 

rezidenciája Zsélyben.  A történelem viharai megviselték az iparos falut. Pusztulásra ítélték itt 

is a kastélyt. Most ugyan már van gazdája, de kérdés, mi lesz a kastélyba  mentett kincsekkel, 

ami helytörténeti gyűjteményén túl irodalmi hagyatékot és régészeti kincseket is jelent. 

Egyre nagyobb számban költöznek el a fiatalok Újbástról 

 Zsélyről több mint egy órás út vezet Medvesaljára, ahol  egykor virágzó mezőgazdasági 

település volt a festői környezetben elhelyezkedő Újbást. Ma sajnos az jellemzi, ami a 

környezőtelepüléseket is. Az elöregedőben lévő faluból munka híján elköltöznek a fiatalok.  

Mini szobrot kapnak az Ungvárhoz sok szállal kapcsolódó művészek, történelmi 

személyiségek 

Ungváron, Kárpátalja megyeközpontjában két éve tart az a művészeti mozgalom, amelyben 

mini szobrot kapnak a városhoz sok szállal kapcsolódó művészek, történelmi személyiségek.  

Kuflimesék Szatmárnémetiben  

Vitathatatlan tény, hogy a magyar nyelv ápolása nemcsak a család, hanem az óvodák és az 

iskolák mellett a színházak kötelessége is. Úgy tűnik, hogy Szatmárnémetiben nem 

feledkeznek el erről. A Bábszínházak Világnapja alkalmából a szatmárnémeti Északi Színház 

Harag György magyar nyelvű társulatának bábszínházi szekciója Kuflimesék című 

bábjátékával örvendeztette meg a legkisebbeket. 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-26_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2016. március 27. – Kossuth Rádió 

Beszélgetés Faykod Máriával 

Mária de Faykodként ismeri a világ - nekünk inkább Faykod Mária, aki Lourdes üzenetét 

hozta Esztergomba, ahol a Királyi Vár Nagytermében nyílt kiállítása. Az eredeti, több tonnás 

szobrokat természetesen itt nem láthatjuk, 17 nagyméretű és több tucat kisebb szoborfotó 

mutatja be a lourdes-i Keresztutat „Jézus kínszenvedésétől a feltámadásig címmel”.Faykod 

Máriát halljuk arról, hogyan jutott el eddig a felemelő témáig. 

Látogatás a felvidéki Páskaházán 

A felvidéki Páskaházáa sajnos az elöregedő település közé tartozik a palóc nyelvterületen. Az 

egykor virágzó falu őslakossága lassan kihal, a hagyományok és szokások feledésbe merülnek. 

Polyák Éva édesapja pelsőci, édesanyja helyi születésű volt, mindketten alkotó emberek. A 

falakon számos festmény bizonyítja, milyen ügyesen forgatták az ecsetet. Lányuk, Éva pedig 

megőrizte nemcsak kézügyességüket, hanem azokat a szokásokat is, amelyek az ünnepekhez, 

például a Húsvéthoz kötődtek. 

A húsvéti szokásokról mesél a Gáspár-család  

A Gáspár-família azon ritka családok közé tartoznak, ahol ma is együtt él három generáció. A 

fiatalok nem vándoroltak el, szülőföldjükön maradtak, ám sajnos a régi szokásokat már nem 

gyakorolják.  

Beszélgetés a folyton-folyvást módosuló locsolóversekről 

Ezek a kis alkalmi rigmusok hűen követik a világ változásait. Tartalmilag is sokfélék, attól is 

függően, hogy ki kinek és hol mondja. A locsolóversek sokféleségét elemzi Magyari Sára, a 

nagyváradi Partium Keresztény Egyetem adjunktusa Lehőcz László mikrofonja előtt. 

 

Határok nélkül 

2016. május 28. – Kossuth Rádió 

Interjú Barkó Etelka nyugdíjas tanárnővel, néprajzgyűjtővel a húsvéti 

tojásfestésről 

A tojás díszítése és ajándékozása ősi szokás. A tojáson látható minták gyakran egy-egy 

közösség történetét is magukon hordozzák. Például, a barcasági csángó népviselet, a hámos 

rokolya is megjelenik a hétfalusi írott tojásokon, rajtuk a felirat: “Hétfaluban az a szokás, írva 

szép a piros tojás”. Beszélgetés Barkó Etelka nyugdíjas tanárnővel, néprajzgyűjtővel, aki több 

száz fiatalt tanított meg a tojásírásra és új mintákat is meghonosított. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-27_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-28_18:30:00&ch=mr1
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Közös tojásfestés és locsolóversek gyűjtése a partiumi Köröstárkányban 

Nemcsak a Barcaságban, hanem a Partiumban, a Fekete-Körös völgyi Köröstárkányban is 

nagy hagyománya van a tojásfestésnek. Az itteni tojások levélmintásak, úgynevezett pulléros 

tojások. A Határok nélkül riportere részt vett a közös tojásfestésen és locsolóversek 

gyűjtésébe is kezdett.  

Húsvéti népszokások Kárpátalján 

Kárpátalján 1990 óta ünneplik szabadon a Húsvétot, de az ünnephez kapcsolódó 

népszokásokat még a legszigorúbb szovjet tilalmi idők alatt sem sikerült kiírtani az 

emberekből. A vidék falvaiban a pászkaszentelés, a hímestojás-festés és a locsolkodás ma is 

élő hagyomány. 

Magyar és szlovák húsvéti hagyományok keveredése Somorján 

A felvidéki Felső-Csallóközbe, Somorjára nagyon sok szlovák költözött. Hozták magukkal a 

hagyományaikat, amelyek keveredtek a magyar hagyományokkal. Egy magyar fonja a 

szlovákok számára a húsvéti korbácsokat, amelyeket szép lassan a magyarok is kezdik 

alkalmazni. 

Hagyományőrző tojásírás Kisiratoson 

Hagyományőrzés és –teremtés volt a célja a Kisiratoson szervezett tojásírásnak. Az alföldre 

kevésbé, inkább a Belső-Erdélyre és Székelyföldre jellemző tradíció felelevenítése pár óra 

összekovácsolta az Arad megyei magyar falu lakóit a tájház udvarán. 

Archaikus imádságok őrzése a moldvai csángóknál 

Hagyomány és közösségteremtés az aradi szórványban, amivel magyarságukat őrzik az ott 

élők –  ugyanilyen erővel bír az archaikus imádságok, szentes énekek őrzése a  moldvai 

csángóknál. Ennek jeles képviselője volt a pusztinai László Erzsi néni. Az örökséget  ma lánya, 

Nyisztor Ilona énekes viszi tovább. 

 

Kárpát Expressz 

2016. március 26. – M1 

Betekintés a kijevi magyar közösség életébe 

Kevesen gondolnák, hogy Kárpátalján kívül urajna belső megyéiben és a fővárosban, Kijvben 

is sok magyar él. Pedig havonta egyszer magyar ima hangja tölti be a kijevi Szent Katalin 

luteránus templomot. Pocsai Vince kárpátaljai lelkipásztor immár 20 éve jár az ukrán 

fővárosba, hogy magyar istentiszteletet tartson a helyi magyar közösségnek.  

 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-03-26-i-adas-5/
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Látogatás az őrvidéki Felsőpulyán 

Felsőpulya egy csendes, hangulatos kisváros Ausztriában. Egyike a négy egykor igazi magyar 

településnek Őrvidéken. A kisvárosban még ma is több mint hatezer magyar él. A Kárpát 

Expressz stábja az egykori határőr falut látogatta meg és tekintett be az őrvidéki magyarság 

mindennapjaiba.  

Esterházy-díjjal tüntették ki a kassai Szakkay József Szakközépiskolát 

A kassai Szakkay József Szakközépiskola egy ízig-vérig magyar iskola. Ezért tüntették ki az 

intézményt nemrég Esterházy-díjjal. A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János 

Emlékbizottság évtizedek óta minden évben kitünteti azokat a felvidéki személyeket vagy 

intézményeket, akik méltóan viszik tovább a felvidéki magyar mártír sorsú politikus 

örökségét.  

Húsvéti készülődés a háromszéki Kálnokon 

Tájak, utcák, emberek, évszakok – a hétköznapok és az ünnepek éves vonulatában ezek 

jelentik az életet a háromszéki falvakban is. A fázós tél után ide is a Húsvét ünnepe hozza el a 

tavaszi ébredést. A kálnoki unitárius lelkészi hivatal udvarát gyerekzsivaj tölti be, így 

készülődnek az ünnepre. 
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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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