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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: eddig 825 ezer külhoni magyar kapott állampolgárságot 
2016. április 1. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Kormány.hu, 

Figyelő, 444.hu 

Eddig 825 ezren szerezték meg vagy kapták vissza magyar állampolgárságukat a külhoniak 

közül - mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki plenáris ülésén Budapesten. Semjén 

Zsolt kitért arra is, hogy eddig soha nem látott források szolgálják a nemzetpolitikai 

célkitűzések megvalósítását, a minisztériumi keretek nélkül 22 milliárdos keret áll 

rendelkezésre a Bethlen Gábor alapnál és a nemzetpolitikai államtitkárságnál. Jelezte: 2017-

től azokra a fejlesztésekre lesz forrás, amelyek be vannak tervezve a költségvetésbe, ezért 

előre fel kell mérni, milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. Bejelentette: a vajdasági 

programhoz hasonló, „arányos nagyságrendű” gazdaságfejlesztési programot akar a kormány 

Kárpátalján indítani. A miniszterelnök-helyettes ismét rögzítette: a magyar nemzetpolitika 

elvi alapokon áll, és nem függhet az utódállamok tetszésétől vagy a világpolitikától. A külhoni 

magyarság soha nem kért olyan jogokat, amelyek ne az egyetemes emberi jogokon 

nyugodnának, és másoknak ne járnának - mutatott rá. 

 

Kövér László: Létfontosságú a magyar munkaerő megőrzése a Kárpát-
medencében 
2016. április 1. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Az Országgyűlés elnöke szerint létfontosságú stratégiai ügy a magyar munkaerő megőrzése a 

Kárpát-medencében, különös tekintettel a külhoni magyar közösségekre. Kövér László a 

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) pénteki, budapesti plenáris ülésén 

kiemelte: nyilvánvalóan nem csak magyar gondról van szó, sőt, a szomszédos nemzetekhez 

képest a magyar munkaerő kiáramlása - akár Magyarországról, akár a külhoni magyar 

közösségek soraiból - lényegesen alacsonyabb, mint a többi közép-európai országból, de a 

magyar politikusoknak a magyarok gondjaira kell megoldást találniuk. Hangsúlyozta: a 

következő években a magyar államnak korábban nem tapasztalt nagyságrendű anyagi 

erőfeszítéseket kell tennie egy olyan integrált Kárpát-medencei magyar munkaerő-

gazdálkodás érdekében, amelynek stabilizáló ereje és hatása van minden magyarra. 

 

Grezsa: fontos erőforrást jelentenek a határon túli magyar közösségek 
2016. április 1. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu 

A kormányzat fontos erőforrásként tekint a határon túli magyar közösségekre, de a cél az, 

hogy ezek tagjai szülőföldjükön boldogulva tudják megélni magyarságukat - hangsúlyozta 

Grezsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős 

miniszteri biztosa egy pénteki budapesti rendezvényen. A határon túli magyar közösségek 

támogatásáról szólva kulcskérdésként említette a fiatal vállalkozók felkarolását. A miniszteri 
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biztos a magyarországi felsőoktatásban tanuló, határon túli, magyar nemzetiségű hallgatók 

számára a Balassi Intézet - Márton Áron Szakkollégium által szervezett állásbörze és szakmai 

vitanap megnyitóján arról beszélt: míg a kettős állampolgárság intézményének bevezetése a 

Vajdaságban felgyorsította a magyar közösség létszámának csökkenését, Kárpátalján ugyanez 

sokszor „életmentésként működött” a férfiak számára, akik a kelet-ukrajnai harcok idején 

behívót kaptak. 

 

MKP OT – Lemondott az elnökség, ügyvivő testületként készíti elő a tisztújító 
kongresszust 
2016. április 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa ülésén lemondott a párt elnöksége, vállalva ezzel 

a szélesebb körű felelősséget, amiért a párt sikertelenül szerepelt a március 5-ei parlamenti 

választáson. A testület így ügyvivő mandátummal készíti elő a tisztújító közgyűlést, mely 

június 11-én, Érsekújvárban lesz. Az OT amellett, hogy meghatározta a tisztújító közgyűlés 

előkészítésének a menetét, értékelte és elemezte a parlamenti választások eredményét, és a 

küldöttek tárgyaltak a kormánykoalíció megalakulásának körülményeiről és az új kormány 

prioritásairól is. Az MKP egyelőre nem ül tárgyalóasztalhoz a Most-Híddal, arra majd az új 

pártvezetés döntése alapján kerülhet sor. 

 

Rétvári: évről évre egyre több fiatalt ér el a Határtalanul! program 
2016. április 4. – MTI, Kormany.hu, Hirado.hu 

Egyre népszerűbb a hazai iskolások körében a Határtalanul! tanulmányi kirándulási 

program, a kiemelt célcsoportnak számító 7. osztályosoknál évről évre egyre nő a résztvevők 

száma - közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti 

államtitkára az MTI-vel. Ismertetése szerint míg 2013-ban 9.500 hetedikes vett részt a 

programban, addig 2016-ban már több mint 28 600 lesz a számuk. A két és félszeres 

növekedés is mutatja a program népszerűségét - mutatott rá az államtitkár, aki szerint sokan 

vannak, akik nem általános iskolásként, hanem középiskolai osztályukkal vesznek részt a 

programban, az ő számuk is megközelíti a tízezret. 

 

Kelemen a KMKF-en: meg kell erősítenünk a magyar emberek meggyengült 
biztonságérzetét 
2016. április 1. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„Otthon és a nemzetközi porondon, a külpolitikában is a megbélyegzést használják ellenünk, 

ami veszélyes, mert elvezethet oda, hogy a jogos követeléseinket, a nyelvhasználatot és 

nemzeti szimbólumaink használatát, beleértve a különböző autonómiaformákat úgy állítják 

be mint a biztonságot kockáztató politikai törekvéseket” – hangsúlyozta az április 1-jén, 

pénteken ülésező Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén 

elhangzott felszólalásában Kelemen Hunor. A szövetségi elnök rámutatott, hogy az általa 

vezetett szervezet tucatnyi magyarellenes törvénykezdeményezéssel néz szembe a román 
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parlamentben, de az ilyen jellegű elszigetelési kísérletek ellen is fellépett az otthoni és az 

európai fórumokon. „Amióta Románia geostratégiai szerepe felértékelődött, azt látjuk, hogy 

olyan dolgokat enged meg magának, amelyeket 2007 előtt nem engedett meg. Például olyan 

perekkel szembesülünk, amelyekre korábban nem volt példa: legutóbb a csíkmadarasi és a 

szovátai polgármesterünket a magyar és székely zászló kifüggesztéséért büntették meg 

hatalmas pénzösszegekkel” – ismertette Kelemen Hunor a jogtiprással kapcsolatos legutóbbi 

történéseket. 

 

Ráduly indul polgármesternek Csíkszeredában, Borboly visszalép 
2016. április 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Mégsem Borboly Csabát, hanem Ráduly Róbert Kálmánt indítja polgármesterjelöltként 

Csíkszeredában az RMDSZ. Ezt a szövetség városi szervezetének elnöke, Füleki Zoltán 

jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján. „Ráduly Róbert Kálmán az RMDSZ jelöltállítási 

határidejének lejártakor, március 15-én még hatósági felügyelet alatt állt, ezért nem 

jelentkezett" – idézte a Székelyhon hírportál Füleki Zoltánt. Az RMDSZ csíkszeredai 

szervezetének elnöke elmondta, Ráduly csütörtökön jelezte indulási szándékát és egyben 

felhatalmazta Fülekit, hogy a nyilvánossággal is közölje a döntését. Füleki elmondta azt is, 

hogy a korábban az elöljárói székért bejelentkező Borboly Csaba visszalép. Közlése szerint 

csütörtökön értesítette erről a Hargita Megyei Tanács elnökét, aki korábbi bejelentését 

megerősítve jelezte, hogy nem indul a polgármesteri tisztségért. Borboly már többször 

leszögezte, hogy amennyiben a korábbi csíkszeredai polgármester mégiscsak versenybe 

szállna, akkor ő visszalép a javára. 

 

Reagált az MPP Ráduly indulási szándékára 
2016. április 1. – szekelyhon.ro 

Rövid közleményben reagált az RMDSZ csíkszeredai szervezetének pénteki bejelentésére a 

Magyar Polgári Párt városi szervezete. A Magyar Polgári Párt (MPP) csíkszeredai városi 

elnöke, Somay Péter által kiadott közleményben hangsúlyozzák: „a Magyar Polgári Párt 

csíkszeredai szervezete sajnálattal veszi tudomásul, hogy a csíkszeredai RMDSZ-t nem érte 

utol a változás szele.” A kommünikében ugyanakkor üdvözölik, hogy „az előválasztásokra való 

tekintet nélkül a lehetőségek közül a város szempontjából talán a jobbik lehetőséget 

választották, és erőt és egészséget kíván Ráduly Róbert Kálmánnak a megmérettetéshez.” 

 

Lekerülhet a székely lobogó a hargitai megyeházáról 
2016. április 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Alapfokon pert nyert a Hargita megyei törvényszéken a Dan Tanasă vezette Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC), amely azt szeretné elérni, hogy a Hargita Megyei 

Tanács távolítsa el a székely zászlót a megyeházáról, az épület bejárata mellől és a 

tanácsteremből is. Az ítélet ellen a marosvásárhelyi ítélőtáblánál lehet fellebbezni. „Ennek a 

székely zászlónak a kitűzése – amely az etnikai szeparatizmust jelképezi –, sérti a közrendet 
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és az alkotmányos rendet, mert azt jelzi, hogy az illető kisebbség egy alkotmányos 

szempontból nem létező entitáshoz tartozik" – olvasható a keresetben. A felperes nemcsak 

törvényekre, hanem a marosvásárhelyi ítélőtábla 2012-ben hozott jogerős döntésére is 

hivatkozott, amely hatályon kívül helyezte a megyei önkormányzat 2009-es évi, a 

megyezászló elfogadásáról szóló határozatát. 

 

Az RMDSZ arra biztatja a külföldön élő magyarokat, regisztráljanak a parlamenti 
választói névjegyzékbe 
2016. április 1. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

„Arra biztatjuk a hivatalosan külföldön élő, állandó vagy ideiglenes lakhellyel és román 

állampolgársággal rendelkező magyar embereket, hogy a 2016-os parlamenti választáson 

éljenek szavazati jogukkal. Az idén először levélben is lehet voksolni, amennyiben előzetesen 

feliratkoztak a választói névjegyzékbe” – nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető 

elnöke április 1-én, Kolozsváron annak kapcsán, hogy megkezdődött a regisztrációs folyamat 

az ország határain kívül élők számára. Az ügyvezető elnök kiemelte: a kényszerűségből 

Magyarországra vagy külföldre szakadt honfitársainkat továbbra is az erdélyi magyar 

közösség részének tekintik, számon tartják őket és számítanak rájuk a közös jövő 

megalapozásában.  

 

Hoppon maradt több tucatnyi erdélyi magyar kutató 
2016. április 1. – maszol.ro 

A magyarországi Edutus Főiskola keretében működő Collegium Talentum tehetségtámogató 

program 2011 és 2015 között a legrátermettebb 152 határon túli magyar fiatal kutatót, 

doktoranduszt segítette szakmai előrehaladásában ösztöndíj, személyes tutori támogatás és 

hétvégi képzések, közösségépítő programok révén. Csütörtökön azonban hivatalosan is 

bejelentették: finanszírozási gondok miatt felfüggesztik a Collegium Talentum működését. 

 

Az Európai Szabad Szövetség teljes jogú tagja az EMNP 
2016. április 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Az autonómia és regionalizmus iránt elkötelezett európai pártokat tömörítő Európai Szabad 

Szövetség (EFA) teljes jogú tagjává fogadták az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) az EFA 

pénteken és szombaton tartott korzikai közgyűlésén – közölte szombaton az EMNP 

sajtóirodája. A Franciaországhoz tartozó Korzika sziget fővárosában, Ajaccióban tartott 

közgyűlésen Szilágyi Zsolt elnök képviselte az EMNP-t. Günther Dauwen, a pártszövetség 

igazgatója elmondta: hosszú évek óta szoros együttműködésben dolgoznak az EMNP-vel és 

annak védnökével, Tőkés Lászlóval. Francois Alfonsi EFA-elnök arról biztosította a 

kongresszust, hogy az elnökség támogatja a tavaly társult tagságot nyert EMNP teljes jogú 

tagságát.  
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Egyenrangú húsvétot kérnek Marosvásárhelyen 
2016. április 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Javaslatot nyújtott be a városházára a marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártja (POL), kérve, 

hogy nyilvánítsák egyenrangú hivatalos ünnepnappá a katolikus húsvét másodnapját, és soha 

többé ne forduljon elő, hogy a locsolni gépkocsival járóknak parkolócédulát kelljen vásárolni. 

Dan Maşca, a POL elnöke és Mark Christian Hermann, a párt egyik megbüntetett tagja a 

városházára benyújtott levelében többek között azt kéri, hogy az önkormányzat fogadjon el 

egy határozatot, amelyben leszögezi: a katolikus húsvét, amikor a görög és római katolikusok 

mellett a reformátusok, evangélikusok és más felekezetek is ünnepelnek, hivatalos ünnepnap, 

és az ortodox húsvéthoz hasonlóan ekkor is minden kedvezmény és ingyenesség érvényes. 

 

Széchenyi-szobor és magyar utcanevek Szatmáron 
2016. április 3. – Krónika 

Egész alakos szobrot állítanak Széchenyi Istvánnak Szatmárnémetiben, az erről szóló 

határozatot egyhangúlag megszavazta a helyi tanács. A döntés értelmében a politikus, író és 

polihisztor szobra a város régi főterén áll majd, számolt be a Szatmár.ro. A szoborállítást 

egyébként a tavaly elhunyt Sike Lajos újságíró, a Szatmárnémeti Széchenyi Kör egykori 

vezetője kezdeményezte, az eredeti elképzelés szerint mellszobor állított volna emléket „a 

legnagyobb magyarnak”, mely a püspöki palotával szemben állt volna. A végül bronzból 

készülő, egész alakos emlékmű leleplezésének időpontja még nem ismert, a hírportál szerint 

elképzelhető, hogy erre szeptember 21-én kerül majd sor, ugyanis akkor van a gróf 

születésének 225. évfordulója. 

 

A magyar emberekkel való összefogást sürgette Kovács Péter Besztercén 
2016. április 3. – maszol.ro 

A Beszterce-Naszód megyei RMDSZ megyeitanácsos-jelöltjeit rangsoroló küldöttgyűlésén 

vett részt szombaton Kovács Péter. Az ügyvezető elnök szerint szórványban erősíteni kell a 

szolidaritást a magyar emberekkel. „Nem gondoltuk volna pár évvel ezelőtt, de ma ismét az az 

RMDSZ legfőbb feladata, hogy megvédje a közösséget, megteremtse a magyarok biztonságát. 

Az Európát sújtó migrációs válság és terror-cselekmények, a magyar közösség elleni 

tervszerű, irányított és folyamatos támadások oda vezettek, hogy közösségünk 

biztonságérzete megrendült” – idézte Kovács Péter politikai beszámolóját az RMDSZ 

vasárnapi hírlevele. 

 

Új felirat készül Madéfalván 
2016. április 4. – Krónika 

Noha az elveszített per után egy ideje levették a magyar nyelvű feliratot a madéfalvi 

községházáról, ezt nemsokára újjal helyettesítik: többnyelvű feliratozás készül, de a Dan 

Tanasă által vitatott megnevezés, a községháza nem fog hiányozni. Noha Szentes Csaba, a 

község polgármestere nem akart részleteket közölni, annyit elárult, hogy napok kérdése az új 

felirat kihelyezése, a szükséges engedélyeket már be is szerezték. 
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Újabb öt évre akkreditálták a Sapientia-egyetemet 
2016. április 4. – Krónika 

Újabb öt évre meghosszabbította a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

intézményi akkreditációját a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS). 

A Sapientia EMTE időszakos felmérését 2015 decemberében végezte el az ARACIS 13 tagú 

szakértői bizottsága, amelynek elnöke dr. Gheorghe Grigoraș, a iași-i Alexandu Ioan Cuza 

Egyetem professzora volt, tagjai pedig jeles hazai és külföldi professzorok, valamint az 

országos hallgatói szervezetek két képviselője. A bizottság a kolozsvári, marosvásárhelyi és 

csíkszeredai egyetemi helyszíneken tett háromnapos látogatása során a teljes intézmény 

minőségi felmérése mellett öt alapképzési szakot is újraértékelt. 

 

Terítéken az egyházi ingatlanok 
2016. április 2.  – Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Közmeghallgatást tart az Európai Parlament petíciós bizottsága (PETI) április 5-én az erdélyi 

magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának késlekedéséről, miután befogadta Lomnici 

Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) elnökének az ügyben benyújtott petícióját. 

Kedden Brüsszelben, a nemzetközi sajtó képviselőinek jelenlétében zajlik majd a 

közmeghallgatás, és a román állam válasza után politikai vitára bocsájtják a kérdést. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2016. április 2-i számában olvasható)   

 

Tizenegy magyar képviselő lesz 
2016. április 1. – Új Szó 

Újabb két magyar képviselővel bővül a Híd parlamenti frakciója, a két kinevezett miniszter, 

Solymos László és Lucia Žitňanská helyett a sorban következő képviselőjelöltek kerülnek a 

parlamentbe. A Híd kormányba távozó államtitkárai, Érsek Árpád és Ivan Švejna helyett már 

a parlament alakuló ülésén letette az esküt a két pótképviselő, Pfundtner Edit és Csicsai 

Gábor. Pfundtner az emberi jogi és kisebbségi bizottság, valamint az európai ügyi bizottság 

tagja lett, míg Csicsai Gábort a földművelésügyi bizottság élére, valamint a Nemzetbiztonsági 

Hivatalt felügyelő bizottságba delegálta a párt. A két távozó miniszter helyére a sorban 

következő képviselőjelöltek ülhetnek be, azzal a kisebb módosítással, hogy a 15. helyen 

szereplő Peter Krajňákot időközben oktatásügyi államtitkárnak nevezték ki. Így a két 

pótképviselő a listán a 14. helyen szereplő Vörös Péter és a 16. Sárközy Irén lesz. 

 

Megkezdődött az iskolai beiratkozás 
2016. április 1. – bumm.sk, Új Szó 

Pénteken megkezdődött és egy hónapon át tart az általános iskolai beiratkozás Szlovákiában, 

az idén későbbre időzített procedúra mintegy 260 magyar oktatási intézmény is érint. 
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Az állampolgársági törvény módosításának támogatására szólította fel Bugárt 
Dostál 
2016. április 2. – hirek.sk, Új Szó 

Nyilvánosan felszólította Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét Ondrej Dostál, az SaS képviselője 

arra, hogy támogassa az állampolgárságról szóló törvény módosító javaslatát, amelyet 

benyújtottak a törvényhozásba. A helyzet faramucisága, hogy ugyanezt a javaslatot 

terjesztette be 2014 szeptemberében a Most-Híd képviselőcsoportja is, akkor még 

ellenzékiként. Most azonban a vegyespárt már jelezte, nem támogatja a javaslatot, vagyis 

Bugárék lemondtak egy, a felvidéki magyarság számára fontos ügyről. 

 

Nem fogja kérni a szlovák állampolgársági törvény módosítását a Most-Híd 
2016. április 3. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Most-Híd valószínűleg nem fogja kérni Robert Kaliňák (Smer-SD) belügyminisztertől a 

hatályos szlovák állampolgársági törvény megváltoztatását. A párt azt próbálja 

kommunikálni, hogy a kérdésben nincs koalíciós egyetértés, ezért az nincs is napirenden. Jól 

értesült kormányzati körök szerint azonban a Most-Hídnak egyszerűen le kellett mondania a 

téma nyílt feszegetéséről. Cserébe kapta az ígéreteket a kisiskolák megmentésére, az állami 

kisebbségi kulturális alap létrehozására és az előrelépésre a vasúti feliratok kétnyelvűsítése 

terén. 

 

Az MKP programjának egy részét is megvalósíthatja a kormány 
2016. április 2. – Új Szó 

Az MKP választási programjának számos pontja megjelenik a kormány prioritásai között, 

mondta Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnöke. Farkas szerint üdvözlendő, hogy a kormány 

tézisei között ott van többek között az élelmiszeripari önellátás fokozása, a regionális 

különbségek csökkentése, a kisiskolák megmentése, a vállalkozók adminisztratív terheinek 

csökkentése, a jogi személyek jövedelmi adójának csökkentése, a közlekedési infrastruktúra 

javítása Dél-Szlovákiában, a munkanélküliség csökkentése. Ugyanakkor az MKP OT „komoly 

hibának tartja, hogy a létrejött kormánykoalíció két pártja, a Most-Híd és a Sieť nem kötötte 

kemény feltételekhez a kormányba való belépést” – áll a párt nyilatkozatában. 

 

Bugár: a Híd megerősödhet 
2016. április 2. – Új Szó 

Sok mindenről le kellett mondania a koalíciós tárgyalások során a Hídnak, mondta Bugár 

Béla az Új Szónak adott interjúban. A kettős állampolgárság intézményének visszaállítását 

szorgalmazó ellenzéki javaslat kapcsán elmondta: „A koalíciót négy párt alkotja, egyik párt 

sem engedheti meg magának azt, hogy valamit megszavaz, amit az ellenzék a többi koalíciós 

párt ellenében beterjeszt. Mi a fontosabb? A kisiskolák megmentése vagy a kettős 

állampolgárság? Elérni a kulturális önkormányzatiságot, vagy a kettős állampolgárság? Ha mi 

megszavazzuk az ellenzék destruktív javaslatát, ami kifelé jól fog hangzani, akkor 
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valószínűleg megbukik a koalíció, és nem menthetjük meg a kisiskolákat, nem lesz kulturális 

alap, vasúti helységnévtáblák és sorolhatnám. A felelősség a miénk.” 

 

Az alapszervezet nélküli komáromi MKP-tagok levélben üzentek a párt 
vezetésének 
2016. április 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A levélben a komáromi alapszervezet tagjai többek között azt állítják, hogy az MKP vezetése a 

párt alapszabályával ellentétesen járt el a komáromi helyi szervezet tavaly januári 

felosztásakor, ezért követelik annak visszaállítását. Mint írják, a helyi szervezet feloszlatása 

után kifogásaikkal több alkalommal is a párt Országos Etikai és Alapszabály Felügyelő 

Bizottságához fordultak, amely azonban nem tartotta megalapozottnak észrevételeiket. 

Richard Sulík szerint a Most-Híd pénzért lépett be a kormányba 
2016. április 2. – Felvidék Ma 

Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke szombaton a szlovák közszolgálati 

rádióban azzal vádolta meg a Most-Híd pártot, hogy pénzt fogadott el a kormányba lépésért. 

„Szép, sikeres a karriered Béla, és te hagyod magad megvenni a smeresektől. Valaki zsíros 

csekkel jött“ – jelentette ki Sulík a közrádió Szombati párbeszéd című vitaműsorában Bugár 

Bélának üzenve. A Most-Híd elnöke visszautasította a vádat. „Richard, ne marháskodj. Te 

belülről is romlott vagy“ – reagált Bugár az SaS elnökének szavaira, amikor a felek a 

kormányalakításról beszélgettek. 

 

Bugár a kormánykoalícióról: „Semmit sem adnak ingyen…” 
2016. április 2. – Felvidék Ma 

Kisebbségi kérdések közül sokkal többet emeltek be a prioritások közé, mint a két Dzurinda- 

vagy a Radičová-kormány idején. A kisiskolák kérdését még idén meg akarják oldani, a 

kisebbségi kulturális alapról szóló törvénytervezetet pedig elfogadtatni. Aztán jöhetnek a 

kétnyelvű vasúti táblák – magyarázta Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a Pátria rádió szombati, 

Délidő c. műsorában. 

 

Őry Péter a kisiskolákról: a következő lépéseket nem látjuk 
2016. április 2. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) pénteki plenáris ülése után Őry 

Péter, a Magyar Közösség Pártja alelnöke a migránshelyzetről és a kisiskolákról nyilatkozott a 

Felvidék Ma portálnak. Az utóbbi kapcsán elmondta: „tartok attól, hogy egy olyan 

törvénymódosító javaslat születik, amellyel elmaszatolják az ügyet, és az iskolaügy 

finanszírozásának a kérdése továbbra sem lesz megoldott”. 

 

II. Rákóczi Ferenc születési évfordulójára emlékeztek Borsiban 
2016. április 3. – hirek.sk 

II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulójára emlékeztek ma Borsiban, a Fejedelem 

szülőházánál. A Rákóczi-szabadságharc vezetője 1676. március 27-én itt látta meg a 

Fe
lv

id
é

k
 

http://felvidek.ma/2016/04/az-alapszervezet-nelkuli-komaromi-mkp-tagok-levelben-uzentek-a-part-vezetesenek/
http://felvidek.ma/2016/04/az-alapszervezet-nelkuli-komaromi-mkp-tagok-levelben-uzentek-a-part-vezetesenek/
http://felvidek.ma/2016/04/richard-sulik-szerint-a-most-hid-penzert-lepett-be-a-kormanyba/
http://felvidek.ma/2016/04/bugar-a-kormanykoaliciorol-semmit-sem-adnak-ingyen/
http://felvidek.ma/2016/04/ory-peter-a-kisiskolakrol-a-kovetkezo-lepeseket-nem-latjuk/
http://www.hirek.sk/itthon/20160403162436/II-Rakoczi-Ferenc-szuletesi-evfordulojara-emlekeztek-Borsiban.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 4. 
9 

napvilágot. Bár maga II. Rákóczi Ferenc soha nem tért vissza a Sárospataktól kb. 20 km-re 

található kastélyba, emlékét a helyiek mégis nagy tisztelettel őrzik. 

 

Már 1331-en vannak a szlovák állampolgárságuktól megfosztottak 
2016. április 3. – hirek.sk, Új Szó 

Már 1331-re rúg mindazon személyek száma, akiket a több mint 5 és fél éve hatályban lévő 

állampolgársági törvény értelmében fosztottak meg szlovák állampolgárságától. A magyar 

állampolgárság felvétele miatt 68-an veszítették el a szlovákot. 

 

Simon nem szavaz együtt a Smerrel és az SNS-szel 
2016. április 3. – Új Szó 

Simon Zsolt, a Híd volt alelnöke, jelenleg független képviselő támogatni fogja a Szabadság és 

Szolidaritás (SaS) frakciójának három képviselője, Ondrej Dostál, Peter Osuský és Martin 

Poliačik által benyújtott javaslatot az állampolgársági törvény módosításáról. „Örömmel tölt 

el, hogy támogathatom ezt a javaslatot, és nem úgy kell szavaznom, ahogy a Smer és az SNS 

akarják” - jelentette ki Simon Zsolt a TASR hírügynökségnek. 

 

Bajos szimbólumok 
2016. április 4. – Kocur László – Új Szó 

„Amikor az állampolgársági törvény körüli hercehurca elkezdődött, e hasábokon már leírtuk, 

a magyar állampolgárság felvétele szimbolikus döntés, amely az azt meghozónak sokat 

jelenthet, Szlovákiának pedig semmit sem árt. Kis nagyvonalúsággal kezelni lehetett volna a 

helyzetet, a nemzetállami keménykedés azonban (eddig) hatéves állóháborúhoz vezetett. 

Éppen ezért nincs most irigylésre méltó helyzetben a Híd. Ha egy adótörvényt vagy bármi 

mást nem szavazna meg, azt szavazói vélhetően elnéznék neki. De azt, hogy a pár évvel 

korábbi saját törvényjavaslatukra kell most hatalomtechnikai okokból nemet mondani, 

valószínűleg a magyar szavazóik és szimpatizánsaik sem fogják jó szemmel nézni. Mivel a 

kettős állampolgárság ügye az identitásról is szól. Pontosan úgy, ahogy a Híd által most 

védekezésképpen felhozott kisiskolák és a vasúti kétnyelvűség is. Hiába a racionális 

érveléspróbálkozás, szimbolikus dolgok esetében a lehető legritkábban szokott működni, 

mert az identitás nem racionális kérdés.” 

 

A Prosperitati Alapítvány újabb pályázatokat ír ki 
2016. április 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Prosperitati Alapítvány Igazgatóbizottsága melynek ülésére az első pályázási kör lezárását 

követően került sor, megelégedéssel állapította meg, hogy március 1–31 között 2413 

pályázatot adtak át, február hónapban mintegy 5000 megkeresés érkezett a területi 

irodákhoz, valamint a szakmai értékelők kiválasztására kiírt pályázatra közel 100 szakember 

jelentkezett. Közülük kerülnek ki az Alapítvány szakmai hálózatának szakemberei, akiket 

egyéni felkérés alapján bíznak meg a beadványok értékelésével. 
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Németh Zsolt: A választásoknak igen komoly tétje van 
2016. április 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap, Vajdasági RTV 

Az előttünk álló választásoknak igen komoly tétje van, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a 

választók azt a politikai erőt támogassák majd szavazatukkal, amely tovább tudja vinni az 

elmúlt évek során elért eredményeket, hangsúlyozta ma délutáni zentai látogatása során 

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.  

 

Együtt ünnepelt az újvidéki magyar közösség 
2016. április 3. – Pannon RTV 

Ismét együtt ünnepelt szombaton az újvidéki magyar közösség a Telep városrészben. A 

harmadízben megtartott Telep Napja nevű rendezvény színes programja telt házas közönség 

előtt zajlott, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. Újvidéken az új lakóházak 

felépülésével a Telep városrészből kiszorult a magyar lakosság egy része. A szervezők remélik, 

hogy ez a rendezvény is segíthet abban, hogy az itt maradt magyarok továbbra is otthon 

érezzék magukat. 

  

Felújításra vár a magyarkanizsai Szentháromság szobor 
2016. április 1. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Sürgős felújításra vár a magyarkanizsai Szent Őrangyalok-templom mellett álló 

Szentháromság szobor. A szoborcsoport állapotát ma délután szakemberek vizsgálták meg. A 

magyarkanizsai Bata család által 1891-ben emelt Szentháromság szobor 125 éve ugyanazon a 

helyen áll. Az idő vasfoga alaposan kikezdte a durva mészkőből készült alkotást. A 

szoborcsoportról már korábban is hullottak kődarabok, sürgősen restaurálásra szorul – 

mondta az első vizsgálatok után Biacsi Karolina kecskeméti restaurátor. 

  

Már lehet iratkozni az általános iskolákba 
2016. április 1. – Pannon RTV 

Mától írathatók be az iskolába az ősztől tanjogosult gyerekek Szerbiában. Szeptemberben a 

2009. március 1-e és 2010. február 28-a között született, azaz a hatodik életévüket betöltő, de 

hét és fél évnél nem idősebb gyerekek kezdhetik el az első osztályt. Az Oktatásügyi 

Minisztérium közleménye szerint az iratkozáshoz egy anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló 

dokumentum, valamint óvodai igazolás kell. Emellett, egy orvosi igazolást is mellékelniük 

kell a szülőknek gyermekük egészségügyi állapotáról. Az iratkozás május 31-ig tart.  

  

Az MM cáfolja a VMSZ rágalmát 
2016. április 3. – Vajdasági RTV 

A Magyar Mozgalom cáfolja, hogy szerbiai pártok támogatásával gyűjti a köztársasági 

jelöltlista állításához szükséges aláírásokat. A Demokrata Párt is elvetette azt a találgatást, 

hogy ilyen módon segíti a Magyar Mozgalmat. Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnökségi megbízottja szerint „nehezen lehet elképzelni”, hogy a Magyar Mozgalom 
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köztársasági listáját tízezer magyar támogassa. Ehhez szerinte más pártok támogatására van 

szükség. Pál szerint az MM célja az, hogy gyengítse a vajdasági magyar érdekképviseletet. 

 

A kárpátaljai magyarság esélyeit vitatta meg a KMKSZ XVII. közgyűlése 
Beregszászon 
2016. április 2. – MTI, Kárpátalja 

Hiszem, hogy minden nehézség ellenére a kárpátaljai magyarságnak még mindig megvan az 

esélye arra, hogy megerősödve kerüljön ki a mostani ukrajnai válságból - jelentette ki 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán 

parlament képviselője a magyar szervezet XVII. Közgyűlésén szombaton Beregszászon. 

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a közgyűlést köszöntő beszédében 

emlékeztetett arra, hogy az utóbbi időben az ukrajnai hírek háttérbe szorultak. "Az illegális 

bevándorlók kiszorították a tudósításokból a kárpátaljai magyarságot, de nem a magyar 

kormány és a magyarság többi részének a látóköréből, és ha rajtunk múlik, Európa is figyelni 

fog arra, hogy miként alakul itt a helyzet" - tette hozzá. 

  

Nyelvhasználati verseny a KMPSZ szervezésében 
2016. április 2. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség április 2-án szervezte meg a Drávai Gizella 

nyelvhasználati versenyt a Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában. A megmérettetésre 

érkezett diákokat, tanárokat a KMPSZ és a Rákóczi-főiskola nevében Hutterer Éva, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanára 

köszöntötte. A verseny célja anyanyelvünk megőrzése és ápolása, a gyerekek nyelvi 

kompetenciáinak fejlesztése, az anyanyelv szeretetének erősítése. 

 

Szakmai konferencia „Vidékfejlesztés a Muravidéken” címmel 
2016. április 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

A magyar Doktoranduszok Országos Szövetségének Agrártudományi Osztálya 

»Vidékfejlesztés a Muravidéken« címmel szakmai konferenciát szervezett a Bánffy-

központban, ahol hazai és magyarországi szakemberek tartottak előadást. 

 

A csapatoknak „alkalmazniuk” kell a bírókat 
2016. április 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

A hétvégén megkezdődik a tavaszi idény a lendvai 1. és 2. községközi labdarúgó ligában. Az új 

adótörvény miatt pedig a csapatokra is változások várnak. Erről tartottak tegnap tájékoztatót 

a klubok képviselőinek. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nyelvhasznalati-verseny-a-kmpsz-szervezeseben/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174397633
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174397443
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Felújítják a közösségi épületet Laskó központjában 
2016, április 1. – Huncro.hr 

Hamarosan megújul a Laskó központjában álló közösségi épület, amelynek a földszintjén az 

orvosi rendelő és a postahivatal található, az emeleti termét pedig a Petőfi Sándor 

Kultúregyesület használja. A laskói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület 1999-ben alakult 

újjá, azóta töretlenül munkálkodnak. Először a vegyes kar kezdte meg a háborús években 

szünetelő munkát. Ma már többféle tevékenységet is folytatnak. Az évek során a fiatalok 

éppúgy bekapcsolódtak a munkába, mint az idősek, és egyre többen érzik magukénak a 

kultúregyesület céljait: ápolni kultúránkat és nemzeti hagyományainkat, megőrizni a magyar 

nyelvet. 

 

Elkezdődött a laskói iskola tornatermének építése 
2016, április 1. – Huncro.hr 

Tavaly szeptemberben került sor a laskói iskola tornatermének alapkőletételére, a napokban 

pedig megkezdődött építésének az első fázisa is. A létesítmény nemcsak az iskolások, hanem a 

település, Laskó számára is nagy jelentőséggel bír, hiszen a közelben nincs rekreációra, 

sportolásra és nagyobb közösségi események rendezésére alkalmas terem. 
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http://www.kepesujsag.com/felujitjak-kozossegi-epuletet-lasko-kozpontjaban/
http://www.kepesujsag.com/elkezdodott-laskoi-iskola-tornatermenek-epitese/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 1. – Kossuth Rádió 

Az RMDSZ polgármesterjelöltje Csíkszeredában Ráduly Róbert Kálmán, aki 

ellen  egy évvel ezelőtt indult eljárás korrupció gyanújával 

A polgármester lemondott, meghurcolása azóta tart, bár érdemi előrelépés az ügyben nem 

történt. Indulását újabb mandátumért ma jelentette be a szövetség csíkszeredai szervezetének 

elnöke. 

Szerbiában április 24-én parlamenti és önkormányzati választásokat tartanak 

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke kétnapos délvidéki 

körútja során támogatásáról biztosította a legerősebb ottani magyar szervezet, a Vajdasági 

Magyar Szövetség vezette hárompárti koalíciót. 

Ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

A magyarság a nemzetrészek közötti szoros együttműködésben szállhat szembe sikeresen a 

jelenkor kihívásaival, és tudja megóvni azt a közös magyar identitást, amelyből minden 

magyar közösség és személy erőt meríthet értékeinek megtartásához és tovább fejlesztéséhez. 

A kezdőmondat a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának állásfoglalásában 

olvasható, s a dokumentumot együtt dolgozták ki a magyarországi parlamenti pártok és a 

határon túli parlamenti vagy regionális képviselettel rendelkező magyar szervezetek 

képviselői, elnöke pedig a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László. Ő nyitotta meg rövid 

tömör beszédben a tanácskozást. A szülőföldön való boldogulást, a Kárpát-medencei magyar 

munkaerő megőrzését, a népességfogyás megállítását jelölte meg a legfontosabb feladatként. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikai kormányfő-helyettes is köszöntötte a Kárpát-medencei 

képviselőket, bejelentve, hogy immár 823 ezer visszahonosított vagy állampolgárságát 

visszaszerző határon túli, illetve a diaszpórában élő honfitársunk van. És, hogy soha ennyi 

pénzt nem fordított magyar kormány a határon túl élőkre, mint az elmúlt évben. Semjén Zsolt 

bejelentette, hogy Kárpátalján is hamarosan elindul a magyar gazdaságfejlesztési terv, amely 

arányaiban megfelel majd a Vajdaságnak elkülönített 50 milliárd forintnak. 

 

Határok nélkül 

2016. április 2. – Kossuth Rádió 

Térszínház csíki térben 

Csíkba és Gyimesbe indul turnézni a Térszínház. Bucz Hunorral, a Térszínház igazgató-

rendezőjével beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-01_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-02_18:30:00&ch=mr1
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Kamaszk Aradon 

Kamaszk néven indított közös színkört az aradi kamaraszínház és a szegedi Maszk Egyesület, 

az aradi Csiky Gergely Főgimnázium középiskolásai számára, ahova várják mindazokat, 

akiket érdekel a színművészet és a kulisszák mögötti világ. 

Kosztolányi-talány Szabadkán 

Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Az évfordulóhoz igazodva 

rendezik meg szülővárosában a Kosztolányi-napokat, benne a Kosztolányi-talány elnevezésű 

vetélkedőt, melyen idén 17 csapat vett részt. Beszélgetés a szervezőkkel. 

Jubiláló olvasótáborok 

A hetvenes években a hazai olvasótábor mozgalom elindítói aligha gondolták, hogy egy 

Kárpát-medencei összmagyar, a nemzettudatot erősítő mozgalom bont szárnyat ebből a 

kezdeményezésből. A nógrádiak határon átívelő kapcsolatai most jubileumhoz érkeztek, 

ennek kapcsán találkoztak Salgótarjánban a helyi és felvidéki olvasótáborosok. 

Kallós Zoltán kilencven éves 

Március 26-án töltötte be Kallós Zoltán néprajzkutató, néprajztudós kilencvenedik életévét. 

Vele ünnepelt a Kárpát-medence magyarsága. Születésnapjára Orbán Viktor miniszterelnök 

is köszöntő üzenetet küldött. 

 

Határok nélkül  

2016. április 3. – Kossuth Rádió 

Az MKP csak a júniusi tisztújító kongresszus után ülhet tárgyalóasztalhoz a 

Most-Híddal 

A felvidéki Magyar Közösség Pártja csak a júniusi tisztújító kongresszusa után ülhet 

tárgyalóasztalhoz az új baloldali-nacionalista-jobboldali szlovák kormányban részt vevő 

Most-Híd vegyes etnikumú párttal. Így döntött a parlamenten kívül rekedt magyar 

érdekvédelmi szervezet országos tanácsa, amelyen a választási kudarc okait is elemezték. 

Részletek Pozsonyból. 

Huszonhetedik közgyűlését tartotta Beregszászon a KMKSZ 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ukrajna legrégebbi társadalmi, politikai, 

érdekvédelmi szervezete a huszonhetedik közgyűlését tartotta hétvégén. Elnöke, Brenzovics 

László, kijevi parlamenti képviselő kifejtette, hogy minden nehézség ellenére a kárpátaljai 

magyarságnak megvan az esélye arra, hogy megerősödve kerüljön ki a mostani ukrajnai 

válságból. A KMKSZ közgyűlését köszöntő Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára azt hangsúlyozta, hogy az anyaország továbbra is támogatja a kárpátaljai 

közösséget.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-03_18:30:00&ch=mr1
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Beindult a délvidéki magyarok szülőföldön maradását segítő gazdaság- és 

területfejlesztési program 

A magyar kormány jóvoltából az év elején beindult a délvidéki magyarok szülőföldön 

maradását segítő  gazdaság és területfejlesztési program. Ezt a Vajdasági Magyar Szövetség 

kezdeményezte és dolgozta ki. Három évre összesen ötven milliárd forintnyi keretet biztosít a 

magyar kormány, kis, közepes majd nagy vállalkozásokra is. Az első pályázási kör óriási 

érdeklődés mellett március 31-én zárult le. 

Kárpát-medencei körúton a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve 

Januárban végén indította útjára külhoni fiatal magyar vállalkozók éve programot a 

nemzetpolitikai államtitkárság, március óta pedig konzultációt tartanak határon túli magyar 

lakosságú városokban az államtitkárság és a budapesti Design Terminál munkatársai, 

vállalkozásfejlesztési szakértői. 14 helyszínt jelöltek ki a Kárpát-medencében, ebből hét 

tájékoztatót már megtartottak, holnap, holnapután a Vajdaságba látogatnak. Hogy mi történt 

eddig, azt a Határok nélkül stúdióvendégeivel foglaljuk össze, Hajnal Virággal a külhoni fiatal 

magyar vállalkozók éve programfelelősével és Kántor Zoltánnal, a Nemzetpolitikai 

kutatóintézet igazgatójával.  

 

Kárpát Expressz 

2016. április 2. – M1 

Beszélgetés az MKP ifjúsági tagozatának vezetőjével a választási bukás utáni 

lehetőségekről 

Szlovákia néhány hete választott. Az egyetlen tisztán magyar érdekeket képviselő párt, a 

Magyar Közösség Pártja nem jutott be a parlamentbe. A Kárpát Expressz riportere Gubik 

Lászlóval, az MKP ifjúsági tagozatának elnökével beszélgetett a választási eredményekről, 

Felvidékről, állampolgársági ügyéről és a magyarságról. 

Látogatás a felvidéki Lukanényén 

A Balassagyarmattól néhány kilométerre fekvő felvidéki Lukanénye önkormányzata 10 évvel 

ezelőtt indított buszjáratot, hogy a helyi magyar gyerekeknek egyszerűbb legyen eljutni az 

iskolába, ahol a környéken egyedüliként anyanyelvükön tanulhatnak. A busz minden reggel 

hét települést jár be, mintegy 40 km-t megtéve. 

Anyaországi támogatás Mezőkaszony részére 

Mezőkaszony Kárpátalja egyik túlnyomórészt magyarok lakta települése a beregszászi 

járásban. Határátkelő köti össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Barabással. A községet, 

hasonlóan más kárpátaljai településekhez, mélyen sújtja a ukrajnai válság. A nehéz 

helyzetben lévő Mezőkaszonynak Budafok-Tétény önkormányzata nyújt segítséget. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-04-02-i-adas-5/
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Pert indítottak Korond polgármesteri hivatala ellen a községháza szó használata 

miatt 

Az udvarhelyszéki Korond polgármesteri hivatala ellen nemrég pert indított. A pert egy 

nyíltan magyargyűlölő román ember, a Méltóságért Európában polgári egyesület vezetője 

indította, azzal a szándékkal, hogy a községháza felirat kerüljön le a hivatal épületéről. 

Szerinte a községháza szónak nincs román megfelelője, emiatt törvénytelen a használata. 

 

Térkép  

2016. április 2. - Duna World 

A virtuális világ és az e-könyvek térhódítása ellenére is, sokunknak csak akkor ad igazi 

élményt az olvasás, ha forgathatjuk a lapokat, ha érezhetjük a papír illatát. Vannak olyan 

helyek, ahol egyenesen kincsnek számítanak a könyvek, mert nagyon nehezen jutnak hozzá. A 

Magyarokért a Kárpátok gyűrűjében Alapítvány elsősorban olyan Kárpát-medencei vidéki 

települések könyvtárainak és iskoláinak adományoz könyveket, ahol a nehéz anyagi 

körülmények miatt nem tudják frissíteni a könyvtár kínálatát. 

Új református templom épül Nagykárolyban már évek óta, anyagiak hiányában ugyanis az 

építkezés lassan halad, ezért a kertvárosi egyházközség különböző adománygyűjtési 

programokat szervez, amelyeken téglajegyekkel lehet támogatni a templomépítést. A 

nagykárolyi templom majd könyvtárnak és ifjúsági termeknek is helyet ad, a gyülekezet 

lelkipásztora, Tolnai István számolt be az építkezés menetéről. 

A családi összetartás, a szeretet nagyon fontos minden ember életében, hiszen az otthonról 

hozott dolgok meghatározóak lesznek felnőtt korunkban. A gyermekotthonokban nevelkedő 

fiataloknak is szükségük van támogatásra, hogy megállják helyüket a nagybetűs életben. Egy 

árván felnőtt székelyudvarhelyi fiatalember, hozzá hasonló helyzetben lévő gyermekeken 

szeretne segíteni. Programokat szervez nekik, kirándulni viszi őket. Ezek a fiatalok, a felnőtt 

korba lépve kizárólag a civil szervezetekre támaszkodhatnak, Csányi Attila épp ezért egy olyan 

központot szeretne létrehozni számukra, ahol találkozhatnának és ahol biztonságban 

érezhetik magukat. 

2016-ot a külhoni magyar fiatal vállalkozók évének nevezte ki a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Design Terminállal együttműködve, a programmal 

elsősorban a szülőföldön való boldogulást szeretnék elősegíteni. A gazdaságfejlesztő 

pályázatokra külhoni magyar fiatalok jelentkezését várják. Csala Krisztina, a Design Terminál 

mentora mesélt a Kárpát-medencei körút részleteiről. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-04-02-i-adas/
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Öt kontinens 

2016. április 2. - Duna World 

A kaliforniai Szilícium-völgyről a legtöbb embernek ma a modern technológia és a start up 

világa jut eszébe, de mielőtt felépült volna, 60 évvel ezelőtt 7 pannonhalmi bencés pap 

megalapította a Woodside Priory iskolát és kolostort. Az alapítók, mind 56'-os menekültek 

voltak, Németh Maurusz atya szinte a kezdetektől gondozza a gyermekek szellemi és lelki 

életét. 

A 2013-ban útjára indított Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj Program a diaszpóra és az 

anyaország közötti kapcsolatok és a magyar identitás erősítésére szolgál. Az idei programra a 

pályázatok kiválasztása most zajlik, a stúdióban Tálas Tünde, volt ösztöndíjas nyilatkozott, 

aki Clevelandben végezte munkáját a Bocskai Rádiónál.  

Argentínában is élénken él a magyar öntudat és a kultúra az ott élő magyarok körében. A 

Buenos Aires-i Hungária Clubban a néptánccsoport, a cserkészek és az énekkórus rendszeres 

fellépése mellett, versmondó versenyeket is tartanak. A Clubban ezen kívül működik egy 

vívócsapat, évente három, négy alkalommal tartanak irodalmi kávéház esteket. 

Honnan tudnak az ausztráliai Brisbaneben élő magyar gyerekek annyi locsolóverset, ki 

tanította őket tojást festeni, magyarul olvasni, szavalni, énekelni, magyar játékokat játszani? 

Egy lelkes édesanya, férjét Ausztráliába követő történész, elkötelezett önkéntes, rádiós 

műsorvezető és tanár, ő Fekete Ilona. Az ausztráliai magyar gyerekek új kedvence a Magyar 

Iskola. 

A külföldön élő magyarok esetében sokszor a néptánc a legerősebb kapcsolatot jelenti a 

szülőföld hagyományaival. A Csillagszeműek angliai csoportja ma már több helyszínen 

igyekszik megismertetni a gyerekeket a magyar hagyományokkal és elsősorban persze a 

néptánccal, a Tímár módszer segítségével. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-04-02-i-adas/

