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Nyomtatott és online sajtó 
 

Lemondott az ukrán miniszterelnök 
2016. április 10. – MTI, hirado.hu, hvg.hu, origo.hu, index.hu, nol.hu, karpatalja.ma, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Magyar Idők, Népszabadság 

Bejelentette lemondási szándékát Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök vasárnap egy 

televíziós műsorban. A "Tíz perc a miniszterelnökkel" című, több ukrán tévécsatorna által 

sugárzott műsorban - amelyben a kormányfő hetente számolt be az általa vezetett kabinet 

tevékenységéről - ezúttal posztjáról való távozását jelentette be Jacenyuk. Hozzátette, hogy 

hivatalosan április 12-én, kedden nyújtja be lemondását a parlamentnek. Indokolásul 

kijelentette, hogy új többség formálódik a parlamentben, és az államfő mögött álló frakció, 

Petro Porosenko Blokkja Volodimir Hrojszman jelenlegi házelnököt akarja látni a 

miniszterelnöki poszton. 

 

Völner: a kormány napirenden tartja a felvidéki kitelepítettek kárpótlását 
2016. április 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A magyar kormány néhány hónappal ezelőtt ismét napirendre vette a felvidéki kitelepítettek 

kárpótlását - mondta az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a felvidéki kitelepítettek 

emléknapja alkalmából Komáromban, a képviselő-testület Monostori erődben tartott 

szombati ünnepi ülésén. A kormány számára nagy kihívást jelent, hogy miként lehetne a 

kárpótlást méltányosan megoldani. Az ügyön az Igazságügyi Minisztérium dolgozik és ennek 

a ciklusnak egyik nagy eredménye lehet, ha pontot tehetünk az ügy végére - tette hozzá 

Völner Pál. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a Rákosi-rezsim a nemzetközi 

egyezményekben lemondott a kitelepítettek számára járó kárpótlásról, és szerinte az Európai 

Uniótól nem várhatjuk a kérdés megoldását. 

 

Három év után újra lehet biztos 
2016. április 9. – Új Szó 

Megakadt a vasúti táblák ügye, a kisebbségi nyelvű szakterminológia támogatása, nem történt 

előrelépés a kisebbségi nyelvű hivatalos dokumentumok előkészítése terén, a kisebbségi 

bizottság szavazati rendjét a kis létszámú kisebbségek javára módosították, csökkent a 

kisebbségi kulturális támogatások összege, és szakmaiatlanság vádja merült fel egyes 

bizottságok kapcsán – röviden ez a kisebbségi kormánybiztosi hivatal elmúlt három évi 

tevékenységének a mérlege. A hivatal, amelynek vezetésével egy, a kisebbségi ügyekben 

teljesen járatlan hivatalnokot, Mária Jedličkovát bízták meg, főként a kulturális támogatások 

pályázati folyamatára összpontosított. A korábban felmerült hírekkel ellentétben a kisebbségi 

biztos hivatalát nem fogják összevonni a romaügyi biztoséval, így az továbbra is a 

kormányhivatal alatt működhet. Bukovszky László, akit a Híd a posztra jelölhet, a Radičová-

kormány idején a Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes vezette kisebbségi főosztály jogi 

osztályát irányította. 
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Nagyvárad és Csíkszereda egyaránt létesítene magyar kórházat 
2016. április 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Erdély 

Ma 

Erdélyi magyar kórházak létrehozásáról tanácskoztak pénteken Nagyváradon a téma erdélyi 

szakértői, s a terv megvalósításához a budapesti kormány segítségét kérik. Az Erdélyi Magyar 

Kórházügyi Egyeztető Fórumnak elnevezett testületet Csűry István, a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület püspöke hívta össze azoknak az erdélyi elképzeléseknek az 

összehangolására, amelyekhez a kezdeményezők magyar állami segítséget kérnek. A pénteki 

tanácskozásra az egyház képviselői Tar Gyöngyi Hargita megyei tisztifőorvost, Cseke Attila 

korábbi egészségügyi minisztert, Vass Levente marosvásárhelyi szakpolitikust, és Bradács 

Alíz margittai kórházigazgatót hívták meg. A tanácskozás záródokumentumában rögzítették, 

hogy a fórum nyitott minden érintett személy és intézmény számára. 

 

Winkler Gyula maradt a Hunyad megyei RMDSZ elnöke 
2016. április 9. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt választotta újra elnökének szombaton az 

RMDSZ Hunyad megyei szervezete. A dévai tisztújító küldöttgyűlésen jelen volt Kelemen 

Hunor szövetségi elnök is. „Az építkezésen kívül nincs más alternatívánk a következő 

időszakban. Nagyon fontos, hogyan reagálunk a körülöttünk végbemenő változásokra: falat 

építünk vagy vitorlát bontunk és megpróbáljuk befogni vitorlánkba a változás szelét. Hiszek 

abban, hogy az RMDSZ feladata ez utóbbi” – mondta a küldöttgyűlésen Kelemen Hunor. 

 

Nem a megyei tanács jelenlegi alelnöke vezeti az RMDSZ Kolozs megyei 
jelöltlistáját 
2016. április 9. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Pénteken a Kolozs Megyei RMDSZ rangsorolta a megyei tanácsos jelöltjeit. A Megyei 

Küldöttek Tanácsának tagjai titkos szavazással döntöttek arról, hogy ki milyen helyen 

szerepeljen a megyei tanácsosi listán. A kialakult sorrend szerint új jelöltek is szerepelnek a 

befutó helyeken. Az első helyen indul Deák Ferenc, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető 

elnöke, a második helyet Vákár István a Kolozs megyei Tanács alelnöke kapta, harmadik 

helyen Balla Ferenc, bonchidai tanácsos indul. A negyedik helyre Lőrinczi Zoltán került, aki 

jelenleg is megyei tanácsos, az ötödik helyre az ifjúság jelöltjének, Enyedi Tamásnak 

szavaztak bizalmat a küldöttek. A hatodik helyen Keizer Róbert az MPP Kolozs megyei elnöke 

indul, amely a két szervezet közötti együttműködés eredménye. 

 

Megvan a RMDSZ kolozsvári tanácsosjelöltjeinek sorrendje 
2016. április 9. – transindex.ro, Krónika 

Rangsorolta a tanácsosjelöltjeit az RMDSZ kolozsvári szervezete. Az RMDSZ 

alapszabályzatának megfelelően a tanácsosjelöli listát a városi szervezet elnöke, az RMDSZ 

polgármester-jelöltje, Horváth Anna jelenlegi alpolgármester vezeti, a lista második 
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helyezettje a történelmi egyházak által javasolt EMNP-s Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar 

Napok főszervezője lett, Csoma Botond városi tanácsos szintén befutó, harmadik helyre 

került. A Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) jelöltje, Rácz Levente vegyészmérnök, 

vállalkozó lett a negyedik a listán, az ötödik helyre Nisztor Dániel építőmérnök került. Oláh 

Emese jelenlegi városi tanácsos a hatodik lett a listán. 

 

Rangsorolta az RMDSZ Bihar megyei szervezete a megyeitanácsos-jelöltjeit 
2016. április 9. – transindex.ro, Bihari Napló, Krónika 

Pásztor Sándor vezeti az RMDSZ Bihar megyeitanácsos-jelölt listáját, a második helyen a 

római katolikus egyház által javasolt Szabó István mérnök neve szerepel. A harmadik helyen 

a református egyház által delegált Szoboszlai-Gáspár István mezőtelegdi tiszteletes, a 

negyediken az ifjúság által küldött Boda Gergely VIDIFISZ-elnök, az ötödiken a Nőszervezet 

és a Pedagógus Szövetség által támogatott Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, a hatodikon 

a 23 szórványtelepülés által fenntartott Grim András ügyvezető alelnök, a hetediken Péter I. 

Zoltán helytörténész, a nyolcadik hely szabadon maradt annak a személynek, akiről egy más 

politikai alakulattal megegyeznek, a kilencedik helyen pedig a roma kisebbséget reprezentáló 

Lakatos János szerepel. Jelenleg a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es frakciója hét személyből 

áll. 

 

Marosvásárhely: egyetlen nő szerepel a marosvásárhelyi rangsorolt 
tanácsosjelölt-listán 
2016. április 9. – transindex.ro, Krónika 

Rangsorolta az RMDSZ marosvásárhelyi választmánya a tanácsosjelöl-listán szereplő 

személyeket. A csütörtök este kialakult végeredményre viszont még rá kell bólintson a 

Területi Állandó Tanács is. Peti András jelenlegi alpolgármester lett a listavezető, Dr. Magyari 

Előd a második helyezett. A harmadik helyet Szászgáspár Barnabás, a Maros Kosárlabda Klub 

másodedzője foglalhatta el, negyedik Csíki Zsolt, a Szász Adalbert Sportiskola igazgatója lett. 

Az ötödik helyezett Dr. Bakos Levente közgazdász, hatodik pedig Mózes Levente közgazdász, 

jogász, közigazgatási szakértő lett. A hetedik, nyolcadik és kilencedik helyre Bakó Szabolcs, a 

Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács jelöltje, Kovács Lajos jogász, Novák Zoltán történész 

került. 

 

Incze Csongor listavezető 
2016. április 9. – szekelyhon.ro 

Rangsorolta az udvarhelyszéki megyeitanácsos-jelölteket az RMDSZ területi szervezete e heti 

választmányi ülésén. Határidőig, március 18-áig összesen tizenöten adták le a jelöléshez 

szükséges dokumentációjukat. A titkos szavazás útján kialakult választmányi döntés 

értelmében az első nyolc udvarhelyszéki megyeitanácsos-jelölt a következő: Incze Csongor 

(Székelyudvarhely), Kolumbán Dávid (Székelykeresztúr térség), Bíró Barna Botond 

(Homoród mente), Derzsi Zoltán (Sóvidék), Berde László (Hegyalja), Sebestyén Csaba 

(Székelyudvarhely), Sándor György (Küküllő mente), Rátz István (Székelykeresztúr). 
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Programváltás zajlik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnél 
2016. április 10. – Krónika 

Az elmúlt négy év a folyamatos programváltás jegyében telt, ugyanakkor az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület utolsó egy éve nagyon sikeres volt, hiszen sok tervüket meg tudták 

valósítani, így például sikerült felújítaniuk és átadniuk a Sütő-házat – értékelte a Krónikának 

az EMKE tevékenységét Széman Péter, az egyesület elnöke. A nagy múltú szervezet 

szombaton tartotta díjátadóval egybekötött tisztújító közgyűlését a kolozsvári Protestáns 

Teológiai Intézet dísztermében. 

 

Szelektív antirasszizmus 
2016. április 10. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Dicséretes és üdvözlendő az éppen a romák nemzetközi napjára 

időzített rasszista megnyilvánulás elleni kiállás, mindössze egyetlen baj van vele: szelektív az 

aggodalom. Bárhogy is erőltetjük az agyunkat, nem emlékszünk rá, hogy mikor hagyta el a 

mindenkori bukaresti kormány tagjainak, ne adj’Isten a washingtoni székhelyű pénzügyi 

szervezet képviselőinek a száját a mostanihoz hasonló elítélő nyilatkozat, amikor a romániai 

magyarság volt ugyanilyen támadások célpontja”. 

 

A Magyarság Házában mutatkozott be a Bánság 
2016. április 10.- Nyugati Jelen 

A budavári Magyarság Házában április 9-én, szombaton került sor a Rejtőzködő Kárpát-

medence – bemutatkozik a Bánság: Hagyomány és modernitás című rendezvényre. A 

Magyarság Háza, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Bethlen Gábor Zrt., a Petőfi Sándor 

Program és a Bánsági Közösségért Egyesület közös rendezvényén lehetőséget kaptak a 

bemutatkozásra a bánsági régió magyar intézményei és civilszervezetei, az érdeklődők 

megismerhették az itt élő magyarság történelmi múltját és jelenét, hagyományait és sajátos 

kulturális és gasztronómiai értékeit. 

 

Fellebbeztek a korondiak 
2016. április 11. – Krónika 

Megfellebbezte a községháza felirat eltávolítását kimondó alapfokú ítéletet Katona Mihály, 

Korond polgármestere. Az ítélet szerint a korondi önkormányzat épületéről is el kell 

távolítani a feliratot, illetve meg kell téríteni a hasonló feljelentéseiről ismert Dan Tanasă 

felperes ügyvédi költségeit is – ez a bélyegilletékkel együtt 1050 lej. Tamás Csaba, a korondi 

polgármesteri hivatal megbízott ügyvédje elmondta, mind a felirat elhelyezését, mind annak 

tartalmát jogosnak és törvényesnek tartják, ezért fellebbeztek. 

 

Helyzetbe hozta Dacian Cioloş az RMDSZ szakpolitikusát 
2016. április 11. – Krónika 

Jakab Istvánt nevezte ki Dacian Cioloş miniszterelnök a Környezetvédelmi Alap (AFM) élére. 

A kormányfő pénteken írta alá az RMDSZ-es szakpolitikus kinevezéséről szóló rendeletet, 
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amelyben egyúttal visszahívta posztjáról az AFM-et eddig irányító Dorel Tudort. Jakab István 

– aki államtitkári rangban látja el hivatalát – eddig tanácsosi tisztséget töltött be a 

környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztériumban. Korábban, a Tăriceanu-kormány 

idején államtitkárként tevékenykedett a pénzügyminisztériumban, hatáskörébe az EU-s 

pénzek menedzsmentje tartozott. A 2007-es európai parlamenti választáson az RMDSZ 

képviselőjelöltje volt. 

 

Biztosan megmentik a kisiskolákat 
2016. április 8. – Új Szó 

Van politikai akarat a kisiskolák megmentésére, állítja Peter Krajňák, a Híd oktatási 

államtitkára, aki szerint a vonatkozó törvény szeptemberig módosulni fog. A tárca 

nemzetiségi főosztályán ismét magyar szakembereket szeretnének alkalmazni. 

 

A Kerekasztal levélben fordult a kisebbségi ügyek érdekében az állam 
vezetőihez 
2016. április 8. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a kisebbségi kérdést érintő megoldatlan feladatok 

kapcsán levelet írt, melyet az államfőnek, a kormányfőnek, valamint a parlamenti 

képviselőknek és a pártoknak juttat el. A levél röviden összegzi a fontos tennivalókat, s 

kiindulási alapot szolgáltathat a magyarokat érintő ügyek orvoslásához. 

 

Ravasz Ábelt a „gömöri Obama" is segíti majd 
2016. április 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ravasz Ábel, a Most-Híd romaügyi kormánybiztosa csapatába Vavrek Istvánt, Rimaszécs 

polgármesterét, a vegyespárt roma parlamenti képviselő-jelöltjét is beveszi. Ravasz elmondta, 

a közeljövőben be akarja mutatni az oktatással, foglalkoztatottsággal és együttéléssel 

kapcsolatos prioritásait. „Azok olyan lépések lesznek, amelyeket meg lehet és meg is kell 

tenni annak érdekében, hogy javítsunk a társadalom peremére szoruló közösségek életén” – 

jelezte. 

 

Felmérés – Procházka pártja bukórepülésben 
2016. április 8. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha április elején lettek volna a parlamenti választások, a győztes a szavazatok 28,8 

százalékával ismét a Smer lenne - derül ki az AKO közvélemény-kutató ügynökség 

felméréséből. Második helyen 16,2 százalékos szavazati aránnyal az SaS végzett volna, a 

harmadik helyet pedig a voksok 13,7 százalékával az SNS szerezte volna meg. Ismét 

parlamenti párt lenne Kotleba néppártja, mely a szavazatok 10,9 százalékát szerezné meg, az 

Egyszerű Emberek a szavazatok 6,9 százalékával, a Most-Híd 6,5 százalékos szavazati 

aránnyal, valamint a Család vagyunk - Boris Kollár, mely a voksok 5,4 százalékát szerezte 

volna meg. 
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Aki nem tud anyanyelvi szinten szlovákul, az ne menjen szlovák alapiskolába! 
2016. április 9. – hirek.sk 

Április végéig folytatódnak az alapiskolai beíratások Szlovákiában. Portálunk Mgr. Hencze 

Angelikával, a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ 

pszichológusával beszélgetett az iskolaválasztás kapcsán gyermekként, szakemberként és 

anyaként átélt tapasztalatairól. 

 

Rozsnyói pedagógustalálkozó: Pék László kapta a Felvidéki Magyar Pedagógus 
Díjat 
2016. április 9. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a társszervezőkkel, az SZMPSZ Rozsnyói 

Területi Választmányával és Rozsnyó város önkormányzatával, valamint szakmai partnerével, 

a Comenius Pedagógiai Intézettel együtt április 9-10-én a helyi történelmi Városháza 

dísztermében tartja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos Találkozóját. A 

közoktatási konferenciát az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatta. A találkozón több pedagógus szakmai elismerésben részesült, a 

Felvidéki Magyar Pedagógus Díját Pék László, az SZMPSZ volt elnöke vehette át. 

 

Az állampolgársági törvény módosításáról tárgyalt Ondrej Dostál és Nagy Dávid 
2016. április 9. – Felvidék Ma 

Mint ismeretes, Ondrej Dostál, Peter Osuský és Martin Poliačik törvénymódosítási tervezetet 

kíván benyújtani a diszkriminatív állampolgársági törvényről. A Most-Híd már jelezte, hogy 

nem fogja támogatni a javaslatot, mivel a koalíciós partnerei ezt nem engedik meg számára. 

Valószínűleg a Sieť magyar képviselőnője, Cséfalvay Katalin is így fog cselekedni, vagyis csak 

a szlovák (jobboldali) ellenzéki képviselőkben bízhatunk. 

 

Törvénybe kell iktatni a nemzetiségi oktatás fogalmát 
2016. április 9. – Felvidék Ma 

Az oktatási minisztérium több tárgyalást folytatott a szakmai szervezetek képviselőivel, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét azonban sajtóinformációk szerint nem 

szólították meg. Ennek ellenére a minisztériumba a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

eljuttatott egy hét pontból álló dokumentumot, amelyben a nemzetiségi iskolákkal 

kapcsolatos legsürgetőbb feladatokat vázolták fel. 

 

Felvidéki körúton járt Lezsák Sándor 
2016. április 9. – Felvidék Ma 

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke háromtagú küldöttségével többnapos 

látogatást tett a Felvidéken. Útja során meglátogatta a Csallóköz és a Garam mente több 

települését, ahol a Hungarikum értéktár feltárásának lehetőségeit vizsgálta kollégáival. A 

delegációt Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója is elkísérte. 
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Jókai Tibor szerint jó esély van a kisiskolák megmentésére 
2016. április 10. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) elnöke úgy látja, nem elég a 

minimális osztálylétszámokra vonatkozó törvény módosítása, hanem ezzel párhuzamosan 

szükség van az iskolák normatív finanszírozását érintő jogszabályok megváltoztatására is. 

Jókai Tibor erről és a felvidéki magyar oktatásügyet érintő további kérdésekről Peter 

Krajňákkal, a Most-Híd oktatásügyi államtitkárával a héten folytatott megbeszélést. Az 

SZMPSZ elnöke a Felvidék Mának elmondta, a találkozó azt a célt szolgálta, hogy elérjék, a 

magyar iskolaügy problémáira kínált megoldásaik kerüljenek bele a készülő 

kormányprogram oktatásügyi fejezetébe. 

 

Fordítják a periratot, még hónapokig húzódhat Hedvig ügye 
2016. április 11. – Új Szó 

Félő, hogy a Malina Hedvig-ügy még az egykori diáklány elleni támadás 10. évfordulójáig, 

2016. augusztus 25-ig sem fejeződik be, és az sem kizárt, hogy addig át sem kerül 

Magyarországra. Az igazságügyi minisztérium még nem küldte el a Malina Hedvig-ügy 

átvételére vonatkozó kérvényt Budapestre, és egyelőre nem is tudni, mikor kerül erre sor. 

Előbb le kell fordítani magyar nyelvre az ötezer oldalas akta releváns részeit, ami hetekig, de 

akár hónapokig is eltarthat. 

 

Választások 2016: Házról házra járnak majd a VMSZ aktivistái 
2016. április 8. – Vajdaság Ma 

Személyesen keresik fel a választókat a VMSZ aktivistái ‒ jelentette be pénteki 

sajtótájékoztatóján Fremond Árpád, a párt alelnöke a mai sajtótájékoztatón. Cáfolta, hogy 

bármilyen lista alapján történne a polgárok személyes felkeresése, az aktivisták szomszédjaik, 

barátaik, ismerőseik meglátogatásával fognak kampányolni. A terepi aktivisták háztól házig 

járva ismertetik majd a három párt választási programját ‒ tette hozzá a politikus. 

  

Varga László botrányosnak tartja Fremond Árpád kijelentését 
2016. április 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Felháborítónak nevezte Fremond Árpádnak, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökének 

minapi, a MM‒VMDK-listát minősítő kijelentését Varga László, a Magyar Mozgalom egyik 

alapítója. Mint már korábban arról beszámoltunk, Fremond Árpád, a VMSZ tisztségviselője 

sajtótájékoztatóján azt mondta, az “MM‒VMDK-lista is azt próbálja kommunikálni, hogy ők 

egy magyar választható opció, de a listák nem így vannak kihirdetve: ők egy magyar-horvát 

lista”, s Varga László szerint, az ilyen megfogalmazást már magunk mögött kellene tudnunk. 
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Májusban folytatódhat a magyar-szerb kisebbségi vegyes bizottság munkája 
2016. április 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Májusban folytatja munkáját a hétfőn, Szabadkán öt év után először összeült magyar-szerb 

kormányközi kisebbségi vegyes bizottság, hogy tisztázza az első tárgyaláson lezáratlanul 

maradt négy vitatott kérdést - monda Kalmár Ferenc, a szomszédságpolitika fejlesztéséért 

felelős miniszteri biztos szombaton az M1 aktuális csatornának. A kisebbségi vegyes bizottság 

magyar társelnöke a két ország közötti kapcsolatban hatalmas előrelépésnek nevezte a vegyes 

bizottság összeülését, valamint az azon elfogadott jegyzőkönyvet, amely a szerbiai magyarság 

és a magyarországi szerbség helyzetén kíván segíteni. 

  

Varga László: A VMSZ mindent megtesz az MM bebuktatása érdekében 
2016. április 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor Bálint a vajdasági magyar napilap online kiadásában azzal vádolja a Magyar 

Mozgalmat, hogy a Demokrata Párt Közép-Szerbiában gyűjtött neki aláírásokat. Varga László 

az MM köztársasági listavezetője reagált a vádakra a mozgalom topolyai 

kampányrendezvényén. Véleménye szerint  egyre groteszkebbé kezd válni az a pánik, ami a 

VMSZ-ben eluralkodott, az a tény miatt, hogy az MM és a VMDK által fémjelzett listák el 

fognak indulni a köztársasági és a tartományi parlamenti választásokon, illetve minden olyan 

önkormányzatban, ahol jelentősebb számban élnek magyarok. Konkrét vádak, számszerű 

állítások is elhangzottak, összességében nagyjából 19 ezer aláírást gyűjtött össze az MM és a 

VMDK listája a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati szinteken való induláshoz. 

Ennek a 19 ezer aláírásnak a 90 százaléka vajdasági magyar emberektől származik. 

  

„Magyar érdeket magyar párt képvisel” 
2016. április 9. – Magyar Szó 

Pozitív visszhangra talált Óbecsén a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt (VMDP) és a Magyar Egység Párt (MEP) összefogása a választásokon, amit 

remélhetőleg szavatokra is tud váltani a koalíció – hangzott el a többi között a három párt 

közös sajtótájékoztatóján Óbecsén.  

  

„A VMSZ-é az egyetlen teljesen magyar lista” 
2016. április 9. – Magyar Szó 

Tény, hogy a miénk az egyedüli teljesen magyar lista az előttünk álló választásokon, más 

kisebbségi közösségek jelöltjei ugyanis nem indulnak koalíciónkon belül – felelte Fremond 

Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke lapunknak arra a kérdésére, hogy mi alapján 

állítja a VMSZ magáról azt, hogy egyedüli opciót jelent a vajdasági magyarok számára, 

miközben vannak ellenlábasai is a szavazáson. Fremond hozzátette, hogy a Magyar 

Mozgalom által vezetett koalíció Óbecsén, Zentán és Zomborban is vegyes nemzetiségi 

összetételű listát adott át, a szabadkai lista jelöltjeinek pedig csupán negyven százaléka 

magyar. 
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Megkezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXI. Találkozója 
2016. április 9. – Pannon RTV 

Tizenhat településről 21 társulat lép fel a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXI. 

Találkozóján, amelynek ünnepi megnyitóját tegnap tartották meg a magyarcsernyei 

Művelődési Otthonban. A vendégek közt volt egyebek mellett Pirityiné Szabó Judit, a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője és 

Gombár Szeréna, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzul asszonya. 

  

A VMSZ készen áll a további együttműködésre a Szerb Haladó Párttal 
2016. április 9. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll arra, hogy megállapodjon a Szerb Haladó Párttal a 

további együttműködésről – jelentette ki Pásztor István. A VMSZ elnöke azt mondta, a 

szélsőjobbhoz tartozó pártok kivételével minden más párttal együttműködtek és elvben 

együttműködhetnek. Hozzátette, a választásokat követően a legnagyobb valószínűség szerint 

lehetőségük lesz a haladókkal való együttműködés folytatására. Ez a közös munka pozitív 

eredményeket hozott és ami bennünket illet, nyitottak vagyunk a programot illető 

megbeszélésre, majd ezt követően az együttműködés folytatására – nyilatkozta Pásztor a Pink 

TV-nek. 

  

Riportkönyv a szórvány magyar településeinkről 
2016. április 10. – Magyar Szó 

„A kisebbségi sors tömbben hol nagyon nehéz, hol elviselhető, máskor egészen jól élhető. 

Létezik viszont a „végeken” a kisebbségnek is kisebbsége, ahol már olyan kevesen élnek, hogy 

igazán közösséget sem tudnak alkotni, anyanyelvüket elvétve használják vagy javarészt 

elfelejtették; nemzeti identitásukat kultúrájukban alig őrzik, de különös, hogy mégis a 

kisebbséghez tartozónak vallják magukat. Rosszabb esetben már azt sem. Iskoláik 

rendszerint megszűntek, templomaikban még egymásra találnak a közösség tagjai, bár egyre 

gyakoribb, hogy a szentmisét sem anyanyelvükön mutatja már be a pap…” – olvashatjuk a 

Magyar Szó kiadásában megjelent Szórványlétben című riportkönyv előszavában Fodor 

István szerkesztő tollából. Őt kérdeztük arról, hogy miről szól és hogyan készült a kiadvány. 

  

A RIK hiánypótlást kért a VMDK és a DZH közös listájától 
2016. április 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) április 9-ei, sorrendben 97. ülésén (egyébként csak 

a tegnapi nap folyamán ötször ült össze a testület), amelyen az átadott jelöltlistákat vizsgálták 

meg, úgy döntött, a jelöltlista kihirdetése előtt hiánypótlásra szólítja fel a Magyar mozgalom - 

hogy változtassunk! – VMDK jelöltlista benyújtóit, a Vajdasági Magyar Demokratikus 

Közösség (VMDK) és a Horvát Demokratikus Közösség (DZH) koalíciójának képviselőit. 

Egyes információk szerint további támogatói aláírásokat kell csatolniuk a hiánypótlás 

keretében. 
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Pásztor Bálint: Bebizonyosodott, hogy a köztársasági választásokon a VMSZ lesz 
az egyetlen magyar lista 
2016. április 10. – Pannon RTV 

Nincs elegendő támogatói aláírása a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a 

Horvátok Demokratikus Közössége és Magyar Mozgalom listájának a köztársasági 

választásokon való induláshoz – mondta Pásztor Bálint. A VMSZ köztársasági parlamenti 

listavezetője szerint bebizonyosodott az az állítás, hogy a köztársasági választásokon a 

Vajdasági Magyar Szövetség lesz az egyetlen magyar lista. 

 

Közel százan szavaltak  
2016. április 8. – Kárpátalja 

Április 6-án ismét megmérettették magukat versmondásban a Szolyvai Magyar Iskola tanulói 

az intézmény hagyományos versmondó versenyén. A Szolyvai 10. Sz. Oktató-Nevelői 

Intézmény tanítói a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel (KMPSZ) együttműködve 

évről évre megrendezik az iskola magyar osztályaiba járó elemi iskolásai és a szolyvai 

vasárnapi iskolások számára a versenyt. Jó alkalom ez arra, hogy azok a tanulók, akik nem 

teljesen magyar ajkú családból származnak, akik otthon csak nagyszüleiktől, esetleg 

valamelyik szülőjüktől hallják a magyar szót, a nagyobb közönség előtt is használják a magyar 

nyelvet. 

 

Vésztőiek Kárpátalján a Határtalanul program keretében  
2016. április 8. –Kárpátinfo 

Egyre népszerűbb a magyarországi iskolások körében a Határtalanul! tanulmányi kirándulási 

program, amely a nemzeti összetartozás ifjúsági programja. Célja, hogy minél több 

magyarországi diák szervezett osztálykirándulás keretében keressen fel külhoni magyar 

közösséget. Elsősorban a hetedikeseket célozza meg, de sokan vannak, akik nem általános, 

hanem középiskolásként vesznek részt a programban. Igaz, a legtöbben inkább Erdélyt, 

esetleg Felvidéket és Délvidéket választják, Kárpátaljára a kelet-ukrajnai háborús helyzet 

miatt viszonylag kevesen érkeznek. 

 

Szlovénia fenntartható fejlődéséért 
2016. április 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

Ma kétnapos szakmai tanácskozás zárult Moravske Toplicén, amelyen azon gazdaságos 

erőforrásokat mutatták be, amelyek Szlovénia fenntartható fejlődését szolgálják. A szakmai 

tanácskozás céljáról, valamint a határozatokról sajtótájékoztató keretében szóltak az 

illetékesek. 
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Gyér érdeklődés ellenére Zsitkócban megtartották a közgyűlést 
2016. április 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dobronak Község mind három településén áprilisban lakossági közgyűlést tartanak azzal a 

céllal, hogy a polgárokat közvetlenül tájékoztassák a helyi közösségek és a község munkájáról. 

Strehovcin április 14-én, Dobronakon április 15-án lesz falugyűlés. Zsitkócban pedig pénteken 

hívták össze a lakosságot. Bacsi László a Zsitkóci Helyi Közösség elnöke és Marjan Kardinar 

Dobronak Község polgármestere beszámolt az elvégzett és tervezett munkálatokról és a 

jelenlevők kérdéseikre is válaszolt. 

 

Magyar zsidókra emlékeztek Gratkornban 
2016. április 9. - Volksgruppen 

A második világháború végén meggyilkolt magyar zsidók emlékére avattak emléktáblát, majd 

a nagykövetség közreműködésével készült, a hazai zsidóság deportálását bemutató 

fotókiállítást nyitottak meg a április 4-én, a Graz közelében fekvő Gratkornban. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 8. – Kossuth Rádió 

Egy jelentés árnyékában – az RMDSZ tételesen cáfolja a román 

kisebbségvédelmi jelentés állításait 

Az elmúlt hat év romániai magyar jogsértését összegzi az az árnyékjelentés, amelyet a 

RMDSZ a kisebbségvédelmi keretegyezmény végrehajtásáról szóló román 

kormányjelentéshez készített.  

Közös választási listán a VMDK és a Magyar Mozgalom 

A legbefolyásosabb délvidéki magyar párt, a magyar kormány által is támogatott VMSZ 

vezette hárompárti összefogással szemben indul a szerbiai és a vajdasági parlamenti, 

valamint önkormányzati választásokon a Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége koalíciója. A tartományi jelöltlistájukat csütörtökön késő este adták 

át Újvidéken. 

Lezárult a magyar kormány délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési 

programjának első pályázási köre 

Március utolsó napján lezárult a magyar kormány délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési 

programjának első pályázási köre. Április 3-án kiírták a második kört. Az első eredmények 

mintegy másfél hónap múlva válhatnak ismertté. 

Rólad szól – konzultációs kampányt indít az RMDSZ és a MIÉRT 

Róla szól – konzultációs kampány, mely a fiatalokat, az első választókat vagy leendő 

választókat szólítja meg. 3000 fiatal kérdez meg az RMDSZ és Magyar Ifjúsági Értekezlet 

(MIÉRT) felmérése. Romániában ma indul útjára a Rólad szól konzultációs karaván.  

Megnyílt az Expo GasztroPan kiállítás Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyen megnyílt az Expo GasztroPan nemzetközi kiállítás. A háromnapos 

rendezvényen 25 ország képviseletében 133 kiállító mutatja be innovációit.  

Kő kövön – épített és természeti értékeink: Visk 

A kárpátaljai Huszttól 25 kilométernyire, a Tisza bal partján fekvő Visk fontos szerepet 

játszott Kárpátalja történelmében. Környéke már a korai paleolit korban lakott volt. 1271-ből 

származik első írásos emléke. 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-08_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2016. április 9. – Kossuth Rádió 

Klézsei csángó magyarokkal szinkronizálták a 35 évvel ezelőtt készült Jézus 

filmet 

A 35 évvel ezelőtt készült Jézus filmet, amelyet immár több mint 100 nyelven szinkronizálták, 

most csángómagyar dialektusban is elkészítették. Az amerikai producer több mint 10 ezer 

kilométer távolságból kereste meg azt a népcsoportot, amelyről talán a világban sokan csak 

azt tudják, hogy beszélt nyelve veszélyben van. A szinkronizált film most egy csángó falu, 

Klézse nyelvállapotát örökíti meg.  

Barcsay Jenőnél is tanult  Hajnal Mihály festőművész, akinek a Csemadok 

Székházában nyílt kiállítása 

A Csemadok pozsonyi székházában nyílt kiállítás Hajnal Mihály ezredforduló után készült 

alkotásaiból, amelyek a művész hányattatott sorsa ellenére derűt, kiegyensúlyozottságot 

közvetítenek. A magyarországi születésű művész életének főbb állomásai Miskolc, Kassa, 

Prága, majd több kanyarral és kitérővel ismét Magyarország. Minden helyszín új 

élményekkel, dimenziókkal gazdagította művészi kiteljesedését, s mára elmondható, hogy a 

nemzetközi elismerés is megadatott neki. 

A Kármán Napok a losonci magyarság jeles képviselőire is emlékeznek 

A losonci magyarság kovászát adták azok a jeles elődök, akik munkásságukkal, példamutató 

életükkel, hazafiságukkal felhelyezték az egyetemes magyar kultúra térképére a felvidéki 

várost. Így a losonci Kármán József Napok rendezvényein rájuk is emlékeznek.  

Tehetséges rozsnyói gimnazisták, mesemondó és színjátszók készülnek a 

Költészet  Napjára  

Rozsnyón a Pavel Jozef Safárik Magyar-Szlovák Gimnáziumba 51 diák jár a környező magyar 

lakta településekről. Őket 11 anyanyelvi tanár oktatja. Köztük Lőrincz Tímea magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, aki az Axinger Színjátszó Csoporttal is foglalkozik. Jelenleg éppen a 

Költészet Napjára készülnek.  

Gálaműsorral ünnepelték meg a Szólj síp, szólj! népzenei vetélkedő 30. 

születésnapját 

A Szólj síp, szólj! népzenei vetélkedőt idén már a 31. alkalommal szervezik meg Vajdaságban 

az  általános iskolások számára. A rendezvénynek az Újvidéki Rádió M stúdiója ad otthont 

április 23-án. Ezt megelőzően a minap gálaműsorral ünnepelték meg a vetélkedő 30. 

születésnapját az alapítók és az egykori versenyzők, akik közül többen ma már népzenét 

oktatnak. Felsőfokon. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-09_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2016. április 10. – Kossuth Rádió 

Lezárult a jelöltlisták átadásának határideje Szerbiában 

Szerbiában pénteken éjfélkor lezárult a jelöltlisták átadásának határideje. Egy magyar és egy 

részben magyar tömörülés kíván indulni az április 24-i köztársasági választáson. 

Előválasztással rangsorolja jelöltjeit az RMDSZ a júniusi választásokra 

Romániában április 26-a  a jelöltállítás határideje az önkormányzati választásokra, amelyet 

június 5-én tartanak. Csíkszeredában az RMDSZ előválasztással rangsorolja jelöltjeit. 

Elsőként kapott Kötő József-díjat Bognár Levente aradi alpolgármester 

Kötő József-díjat alapított az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Az szervezet egykori 

elnökéről, jeles közéleti személyiségről elnevezett díjat háromévente fogják odaítélni annak a 

politikusnak, aki Kötő József szellemiségéhez híven, támogatja az erdélyi magyar 

közművelődést. Az első díjazott Bognár Levente aradi alpolgármester, akinek szombaton, 

Kolozsváron adták át az elismerést. 

Tehetségek felkutatása és gondozása Erdélyben 

Tehetségek felkutatása és gondozása Erdélyben – Együttműködési keret-megállapodást írt 

alá Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  és a Kárpát-medencei 

Tehetségkutató Alapítvány. 

Egy héttel meghosszabbították a jelentkezést a Fölszállott a Páva tehetségkutató 

versenyre 

A Fölszállott a Páva - az MTVA és a Hagyományok Háza által meghirdetett tehetségkutató 

verseny a néptánc és népzene terültén a 6 és 14 év közötti gyerekeknek tart idén ismét 

seregszemlét. A jelentkezést egy héttel meghosszabbították, hogy miért is - ezzel  kezdtük el 

beszélgetésünket a Hagyományok Házában Sándor Krisztina néprajzkutatóval és Kelemen 

László főigazgatóval. 

 

Kárpát Expressz 

2016. április 9. – M1 

Délvidék – hogyan élték és élik meg a migránsáradatot a magyarlakta 

településeken? 

Soha nem látott emberáradat lepte el Európát. Az öreg kontinens az elmúlt évtized 

legnehezebb időszakát éli. Tavaly nyáron és ősszel hatalmas migránstömeggel kellett 

megbirkóznia a délvidéki magyarságnak is. Horgost, Magyarkan és Szabadkát is ellepték az 

illegális bevándorlók. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-10_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-04-09-i-adas-4/
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II. Rákóczi Ferenc 340. születésnapját ünnepelték a nagyfejedelem 

szülőfalujában, a felvidéki Borsiban 

Cum deo pro patria et libertate, azaz Istennel a hazáért és a szabadságért. II. Rákóczi Ferenc 

jelmondata szállóigévé vált. A nagyfejedelem e mondat szerint élte életét. II. Rákóczi Ferenc a 

felvidéki Borsiban született 1676. március 27-én. A falucskában minden évben megünneplik 

Rákóczi születésnapját, idén már a 340. alkalommal.  

III. Kolbászgyúró verseny Újkígyóson 

Az újkígyósi sportcsarnok már számtalan rangos sporteseménynek adott otthont. Most 

azonban kolbászgyúró csapatok népesítik be, hogy ezúttal gasztronómiai versenyszámban 

mérjék össze tudásukat. Harmadik alkalommal rendezték meg az újkígyósi kolbászgyúró 

versenyt, ahová idén 25 csapat nevezett be. Az eseményen a város külhoni testvértelepülései 

is részt vettek. 

’56-os kárpátaljai hősök 

Kevésbé közismert az a történelmi tény, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt, 

1955-ben már lázongott a szovjet rezsim ellen a kárpátaljai magyarság. Sőt, 1957-ben, a 

forradalom leverése után, Kárpátalján még mindig zajlottak szovjetellenes megmozdulások. 

Közéjük tartozott az úgynevezett gálocsi ifjúsági csoport, amely az Ungvi járásban jött létre. 

 

Térkép 

2016. április 8. - Duna World 

Igazi nyelvmentő szolgálatot végez egy tanítónő az erdélyi Máramaros megye egyik eldugott 

kis településén, Tőkésen. Molnár Judit időt és fáradságot nem sajnálva hetente saját 

költségén utazik a településre, hogy a magyar írás és olvasás alapjait megtanítsa az ottani 

gyerekeknek. Tőkésen már a rendszerváltozás előtt megszűnt a magyar oktatás, így a fiatal 

generáció szinte már egyáltalán nem beszéli a magyar nyelvet, ami főként a vegyes 

házasságok miatt alakult így. 

Egy igazán különleges menyegzőt, úgynevezett Csángó menyegzőt tartottak a Magyarság 

Házában, moldvai, csángó hagyományőrző népművészek előadásában. A lakodalmi szokások, 

az ősi rítusok fontos elemei a kultúrának, a romániai Bákó környékéről jött zenészek, 

énekesek és táncosok ezeket a szokásokat elevenítették fel. 

Két évtizede tevékenykedik a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai központja, 

Beregszászon. A civil szervezet a lakosság legkiszolgáltatottabb rétegein próbál segíteni. 

Nehéz körülmények között élő családokon, egyedül élő idős embereken, nagycsaládosokon, 

árvákon és mozgássérülteken. Ezen kívül számtalan egészségügyi, szociális és oktatási 

intézmény létrehozásában, fejlesztésében is szerepet vállalnak. Mindezt kizárólag 

adományokból. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-04-09-i-adas/
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A munkavállalóknak semmibe sem kerül, a rászorulóknak viszont életmentő lehet az adó 2%-

os felajánlása. A Szatmár megyei Caritas évről évre hátrányos helyzetűek megsegítésére 

fordítja a jövedelemadó 2%-át. Idén a nehéz körülmények között élők étkeztetésére 

gyűjtenek. A szervezet naponta több mint 800 adag meleg ételt oszt ki számukra. 

Ostrava régen felvidékiek tömkelegét vonzotta a jó kereseti lehetőségek miatt. A 

rendszerváltozás, majd Csehszlovákia ketté válása után számuk jelentősen csökkent, maradt 

azonban egy csapat, akik erőteljesen tartják magyarságukat. A 24 évvel ezelőtt megalakult 

Cseh és Morvaországi Magyarok ostravai szervezete mostanában a magyar gasztronómiával is 

igyekszik megszólítani és megtartani a városban élő magyarokat. 

Személyre szabott biciklikkel népszerűsítené az erdélyi bringa kultúrát két sepsiszentgyörgyi 

fiatal. A fiúk arra vállalkoztak, hogy Erdélyben is divatba hozzák a városi biciklizést, mint 

életformát és mint közlekedési alternatívát. Eredeti bicikliket készítenek, a legkülönbözőbb 

megoldásokkal. 

 

Öt kontinens 

2016. április 8. - Duna World 

A Liliom néptáncegyüttes, Argentínában, Chaco tartományában ápolja a hagyományokat, 

igaz a csoport nagyon kis létszámú, de lelkesedésük a magyar kultúra iránt határtalan. Idén 

először a Dél-Amerika-i Magyar Néptánctalálkozóra is ellátogattak. Az együttes nagy sikert 

aratott Uruguay-ban. 

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége szerint a kanadai magyar öntudat ápolását a 

közösségeken keresztül lehet a leghatékonyabban megvalósítani. Céljai között szerepel a 

diaszpórában élők identitásának megőrzése, kultúrájában, történelmének és népi 

hagyományainak ápolása. Ezeket a magyar értékeket, pedig már egészen kis koruktól 

magukba szívják a fiatalok. 

Az elmúlt években csaknem 40%-kal csökkent az orosz fővárosban élő magyarok száma. A 

találkozások és a magyar klub iránti igény azonban fokozódott. A Moszkvai Magyarok Klubja 

egy civil kezdeményezésként indult, egy hagyományos baba-mama klubból. Míg sikeres 

találkozóig, a moszkvai magyarokat megmozgató programokká váltak. 

Felkerült Magyarország az Ausztrálok térképére, de legalábbis jobban bekerült a látóterükbe. 

Közép Európai Turizmus Fórumot szervezett a Magyar Konzulátus Melbourneben, melynek 

keretében a Visegrádi4-ek országait ajánlották az ausztráliai turisztikai bloggerek, újságírók 

figyelmébe. 

12000 km-re az Óhazától, a déli féltekén van egy iskola, ahová a családok szombatonként 

elviszik a gyerekeiket, hogy tanulják, ápolják a magyar nyelvet, megismerkedhetnek a őseik 

irodalmi, nép, zenei hagyatékával. Ez egy igazi közösség, ahol a gyerekek magyar kisbarátokra 

lelnek. A Flemington-i Magyar Iskola már közel 40 éve működik Sydneyben. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-04-09-i-adas/

