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Nyomtatott és online sajtó 
 

Három magyar politikai alakulat indul saját jelképpel az önkormányzati 
választásokon 
2016. április 11. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Három magyar politikai alakulatnak lesz saját jelképe a júniusi romániai önkormányzati 

választásokon, kettő közülük közös jelöltek indítására is készül – derült ki hétfőn, amikor a 

választási jelek regisztrációjának lezárása után megkezdődött a jelöltállítás időszaka. A 

központi választási bizottság (BEC) 126 párt, választási szövetség és kisebbségi szervezet 

elnevezését és választási jelét iktatta, közöttük a magyar kisebbség érdekképviseleti 

szervezeteként bejegyzett RMDSZ-ét, a tulipánt, a Magyar Polgári Pártét (MPP), a fenyőt és 

az Erdélyi Magyar Néppártét (EMNP), a csillagot. A BEC-nél a párttörvény alapján bejegyzett 

két magyar politikai alakulat „MPP-EMNP” nevű, a fenyőt és csillagot is tartalmazó választási 

szövetségének jelét is iktatták. 

 

Lezárult az MKP petíciója a migránskvóták és a helyi népszavazások ügyében 
2016. április 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Hétfőn véget ért a Magyar Közösség Pártja által októberben kezdett aláírásgyűjtési akció az 

Európai Unió által szorgalmazott kötelező kvóták ellen és a helyi népszavazások kötelező 

érvényűvé tétele érdekében. Az akció során mintegy 80 ezren támogatták az MKP 

kezdeményezését. Az aláírásokat tartalmazó íveket a petíciós bizottság átadta a 

belügyminisztériumnak. „A kezdeményezésünk célja az volt, hogy visszaadjuk a népszavazás 

intézményének a súlyát” – mondta a leadás előtt Őry Péter, a bizottság elnöke. 

 

Internetes felmérés Kárpátalja autonómiájáról: elsöprő többségben a 
támogatók 
2016. április 11. – karpatalja.ma 

Nem reprezentatív közvélemény-kutatást végzett a Novini Zakarpattya hírportál április 8–10. 

között a Kárpátaljának kért önigazgatásról. A válaszadók kifejezhették támogatásukat, 

nemtetszésüket, de azt is megjelölhették feleletként, hogy nem tudnak állást foglalni az 

autonómiával kapcsolatban. Összesen 579-en vettek részt a voksoláson, döntő többségük, 

440 ember (75,99 %) szeretné, ha megyénk kevésbé függne Kijevtől. 102-en (17,62%) 

negatívan viszonyulnak az autonómiához. 37-en (6,39%) pedig nem tudták eldönteni, hogy 

melyik helyzet lenne kedvezőbb Kárpátalja számára. 

 
 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/harom-magyar-politikai-alakulat-indul-sajat-jelkeppel-az-onkormanyzati-valasztasokon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/harom-magyar-politikai-alakulat-indul-sajat-jelkeppel-az-onkormanyzati-valasztasokon
http://www.hirek.sk/belfold/20160411151357/Lezarult-az-MKP-peticioja-a-migranskvotak-es-a-helyi-nepszavazasok-ugyeben.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/internetes-felmeres-karpatalja-autonomiajarol-elsopro-tobbsegben-a-tamogatok/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/internetes-felmeres-karpatalja-autonomiajarol-elsopro-tobbsegben-a-tamogatok/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 12. 
2 

Portik lemondott és a választáson sem indul 
2016. április 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Lemond az Erdélyi Magyar Néppártban (EMNP) betöltött tisztségéről és helyi 

képviselőjelöltként sem indul a júniusi önkormányzati választásokon Portik Vilmos, az EMNP 

Maros megyei szervezetének alelnöke. Portik Vilmos ezt vasárnap este jelentette be az egyik 

közösségi portálon. Távozásával az EMNP az egyik legnépszerűbb politikusát veszíti el 

Marosvásárhelyen, éppen az önkormányzati képviselőjelölt-listák összeállításának 

időszakában. Portik Vilmos volt az EMNP jelöltje a marosvásárhelyi magyarság közös 

polgármesterjelöltjét kijelölő tavaly októberi előválasztáson, amelyen a szavazatok 28,9 

százalékát szerezte meg. A közösségi portálon közölt bejegyzésében Portik csalódottságának 

adott hangot amiatt, hogy a magyarság Marosvásárhelyen képtelen összefogni. „Ezt politikai 

munkám kudarcának is tekintem, és ezért is döntöttem úgy, hogy ha szülővárosomban nem 

jön létre az összefogást hitelesen megjelenítő közös tanácsosjelölti lista, akkor az idei 

választásokon tanácsosjelöltként sem veszek részt" – idézte az MTI a politikust. 

 

Újabb érvágás az EMNP-nek, Jakab István kilépett a pártból 
2016. április 11. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Portik Vilmos után az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) újabb marosvásárhelyi politikusa, 

Jakab István jelentette be az alakulatban betöltött tisztségéről való lemondását. Jakab 

egyúttal a pártból is kilépett. Az alakulat Maros megyei alelnöki tisztségét betöltő Portik 

Vilmoshoz hasonlóan az EMNP marosvásárhelyi szervezetének elnöke is Facebook-oldalán 

jelentette be döntését. Hétfői bejegyzésében Jakab István közölte: nem tud politikai 

utasítások, elvárások játékszere lenni. „Csakis hitem szerint cselekszem, és már nem hiszek az 

Erdélyi Magyar Néppártban. Éppen ezért lemondok minden politikai tisztségemről és a 

párttagságomról. Maradok a közösség szolgálatában, képességeim és civil lehetőségeim 

szerint" – jelentette ki a fiatal néppárti politikus. 

 

Községháza felirat: fellebbeztek a korondiak 
2016. április 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

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. 

 

Szilágyi megfutamodásnak tartja Portikék döntését 
2016. április 11. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tovább készül a júniusi önkormányzati választásokra az 

után is, hogy egyes korábbi vezetői lemondtak tisztségeikről – nyilatkozta az MTI-nek 

Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke. Az EMNP elnöke a rivális RMDSZ csábításának 

tulajdonította a lemondásokat, és nehezményezte, hogy a korábbi meghatározó politikusok 

akkor távoznak az EMNP-ből, amikor a párt az önkormányzati választásokra készül, és 

amikor a legtöbbet árthatnak az EMNP-nek. „Nem csodálkoznék, ha rövid idő múlva az 
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RMDSZ tájékán tűnnének fel a politikában" – jelentette ki Szilágyi Zsolt. Hozzátette: „Arra 

vállalkoztunk, hogy az általunk képviselt célokat megjelenítjük. Ezt munkát tovább visszük, 

még akkor is, ha vannak, akik megfutamodnak és átállnak". 

 

Lecserélte jelöltjét az MPP Csíkszeredában 
2016. április 11. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Lecserélte polgármesterjelöltjét a Magyar Polgári Párt (MPP) csíkszeredai szervezete: hétfőn 

sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Bokor Márton helyett Somay Péter önkormányzati 

képviselőt, a párt városi szervezetének elnökét indítják. Bokor Márton igyekezett leszögezni: 

szó sincs arról, hogy korrupciós ügybe keveredett volna, vagy beteg lenne, hanem átadta a 

helyét egy fiatalabb jelöltnek. Somay Péter arról beszélt, hogy bár ő az új jelölt, a cél továbbra 

is az, hogy a párt programját továbbvigyék. Mint mondta, egy diagnosztikai központ 

létrehozását és egy öregotthon építését tervezik a városban, rendeznék a Suta-tó és környékét, 

ugyanakkor a romaproblémára is megoldást ígérnek. 

 

Megvan az RMDSZ csíkszeredai tanácsosjelölti listája 
2016. április 11. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Végleges a csíkszeredai RMDSZ-es városi tanácsosjelöltek listájának sorrendje - írta 

Facebook-oldalán Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök. A 13971 szavazat összesítése 

után a listát Szőke Domokos vezeti, őt Fülöp Árpád-Zoltán, Veress Dávid, Tófalvi Éva, 

Kirmájer Enikő, Orbán Zsolt, Bors Béla követik. 

 

Már majdnem annyian nem bíznak Johannisban, mint igen 
2016. április 11. – transindex.ro 

Csökkent az államfőbe vetett bizalom november óta, ám még mindig ő vezeti a politikusok 

bizalmi indexét - derül ki az INSCOP közvélemény-kutató legfrissebb felméréséből. Klaus 

Johannisban a lakosság 51,2%-a bízik a novemberi 59,8%-hoz képest, 48%-a pedig nem. Az 

államfőt továbbra is Mugur Isărescu jegybankelnök követi, 36,1%-kal, nála azonban a kevésbé 

bízók aránya már meghaladja ezt. Tulajdonképpen Johannis az egyetlen, aki esetében a 

benne bízók aránya meghaladja a bizalmatlanokét. 

 

Tamás Sándor ismét megpályázza a megyei tanácselnöki tisztséget 
2016. április 11. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az elmúlt tíz nap alatt több mint tízezren támogatták aláírásukkal Antal Árpád polgármester-

jelöltségét Sepsiszentgyörgyön - közölte a RMDSZ háromszéki területi szervezete. Tamás 

Sándor ezt hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, mint ahogy azt is, hogy indul a megyei 

tanácselnöki tisztségért, már letette az erre vonatkozó dokumentációt. A megyei tanácsosi 

listáról elmondta, az első 20 helyen szereplő jelöltek fele új. 
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Vákár Istvánt javasolják továbbra is a Kolozs Megyei Tanács alelnökének 
2016. április 11. – transindex.ro 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének Megyei Állandó Tanácsának hétfői határozata 

értelmében a megyei szervezet Vákár Istvánt javasolja a megyei tanács alelnökének az 

elkövetkező időszakra is - közölte az RMDSZ. Csoma Botond, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke 

elmondta: „Vákár István az elmúlt 4 évben, úgy elnökként, mint alelnökként jól végezte 

hivatali teendőit, hatékonyan lépett fel a közösségi érdekérvényesítés terén, ezért támogatjuk 

erre a tisztségre". 

 

Rangsorolták az RMDSZ Szilágy megyei tanácsosjelöltjeit 
2016. április 11. – transindex.ro 

A Szilágy Megyei Küldöttek Tanácsának döntése értelmében az RMDSZ megyei tanácsosi 

listáját Szilágyi Róbert István vezeti, aki korábban az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezetének 

ügyvezető elnökeként, majd alprefektusként dolgozott a szilágyságiakért - közölte Seres 

Dénes parlamenti képviselő, a Szövetség Szilágy Megyei Szervezetének elnöke. Az ifjúság által 

is támogatott jelöltet a Szilágy Megyei Tanács jelenlegi alelnöke, Csóka Tibor követi. 

 

Az RMDSZ az EMNP-s lemondásokról: még nyitva áll a marosvásárhelyi 
jelöltlista 
2016. április 11. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ tanácsosjelölti listája április 17-ig nyitott az EMNP és az MPP 

jelöltjei számára – jelentette ki hétfőn a Maszolnak Peti András. Peti András elmondta, 

Marosvásárhelyen 29 jelöltet lehet indítani a helyhatósági választásokon, és öt hely még 

betöltetlen az RMDSZ listáján. „Hűek és következetesek maradunk felajánlásunkhoz, 

politikai partnereinknek tekintjük a Néppártot és a polgári pártot. Az EMNP számára a 8. és a 

12. helyet ajánlottuk fel, április 17-ig, az utolsó határidőig fenntartjuk, várjuk és bizakodóak 

vagyunk, hogy elfogadják” – jelentette ki. A Magyar Polgári Párt egyelőre nem nevezett meg 

senkit a városi tanácsosi listára – tette hozzá. 

 

Bartók-kiállítás a Magyarság Házában 
2016. április 11. – Nyugati Jelen 

A budapesti Magyarság Házában, a Rejtőzködő Kárpát-medence – bemutatkozik a Bánság: 

Hagyomány és modernitás című rendhagyó rendezvény keretében április 9-én, szombaton 

megnyílt a Sógor Csaba EP-képviselő által összeállított Bartók-kiállítás. A Bartók Archívum 

segítségével szakszerűen megvalósított, fotódokumentumokkal és eredeti hangfelvételekkel 

illusztrált Bartók Béla – európai szellemiség, nemzeti gyökerek című kiállítás budapesti 

közönségét a szervezők nevében a Petőfi-ösztöndíjas Horváth Ida és Molnár Zsolt Temes 

megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő köszöntötték. 
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Több pénzt a magyar rendezvényekre! 
2016. április 11. – Bihari Napló 

Enyhén szólva kevesli az EMNP, hogy a 25%-nyi váradi magyarság egyes szervezeteinek főbb 

rendezvényeire összesen csak 34.500 lejt adott a városháza, magyar vezetéssel. Több ügyben 

is bírálta a váradi városvezetést legutóbbi sajtótájékoztatóján Zatykó Gyula, az Erdélyi 

Magyar Néppárt alelnöke és Moldován Gellért Lajos, a Néppárt nagyváradi szervezetének 

elnöke. 

 

Nagy Zoltán az MPP polgármesterjelöltje Gyergyószentmiklóson 
2016. április 11. – szekelyhon.ro 

Nem történt meglepetés a Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezetének hétfői 

sajtótájékoztatóján, ahol bejelentették, amire számítani lehetett: a párt Nagy Zoltánt indítja 

polgármesterjelöltként a júniusi önkormányzati választáson. Nagy Zoltán elmondta, 

mindenki magától értetődőnek vélte, hogy ő lesz az MPP-jelölt, de ő nem akart 

elhamarkodottan dönteni, „beleugorni” ebbe. Az utóbbi időszakban azonban olyan 

visszajelzéseket kapott, amelyek szerint a személye integráló szerepet tud betölteni, aki a 

különböző politikai szervezeteket összefogja a város érdekében. 

 

Így képzeli el a közigazgatás reformját Dacian Cioloș – reagált az RMDSZ is 
2016. április 11. – maszol.ro 

Három forgatókönyvet vázolt fel a miniszterelnök hétfőn a honatyáknak a romániai 

közigazgatás reformjára. Mindháromnak a lényege a politikai és az adminisztratív 

döntéshozatal szétválasztása. A miniszterelnöki elképzelésekhez az RMDSZ nevében Cseke 

Attila képviselő szólt hozzá. A politikus elmondta, a romániai közigazgatásban elsősorban 

egyszerűsített eljárásokra, kevesebb bürokráciára, valamint pénzügyi biztonságra és 

stabilitásra van szükség. Szavai szerint az RMDSZ egy kiszámítható életpályamodellt 

szorgalmaz a közalkalmazottak számára. Ezt egy, a szakmai felkészültségre épülő bértáblával 

egészítene ki, amely hosszú távon biztonságérzetet és főleg megélhetőségi lehetőségeket nyújt 

a közigazgatásban dolgozóknak. 

 

Választási láz égeti Erdély magyarságát 
2016. április 12. – Magyar Hírlap 

Jakab Istvánt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) környezetvédelmi 

szakpolitikusát nevezte ki Dacian Ciolos miniszterelnök a romániai Környezetvédelmi Alap 

élére – közölte hétfői számában a Krónika napilap. Jakab eddig tanácsadóként dolgozott a 

Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériumban. A Dacian Ciolos által vezetett 

szakértői kormányban a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári tisztséget, valamint az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának elnökhelyettesi tisztségét töltik be szakértői 

minőségben RMDSZ-es politikusok. Időközben lemondott az Erdélyi Magyar Néppártban 

(EMNP) betöltött tisztségéről és helyi képviselőjelöltként sem indul a júniusi önkormányzati 

választásokon Portik Vilmos, az EMNP Maros megyei szervezetének alelnöke. 
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Az MKP alelnöke ad tanácsokat a Most-Hidas miniszternek 
2016. április 11. – Felvidék Ma, Új Szó 

Miklós László, az MKP környezetvédelmi és mezőgazdasági alelnöke, korábbi miniszter lesz 

az egyik tanácsadója a környezetvédelmi tárcát vezető Sólymos Lászlónak. Miklós László 

elmondta, Sólymos két nappal ezelőtt hívta találkozóra, hogy a kormány 

programnyilatkozatának környezetvédelmi pontjairól egyeztessenek. Mint mondta, a Most-

Híd tárcavezetője ekkor kérte fel őt arra, hogy tanácsaival segítse a minisztérium munkáját. 

Arról egyelőre nem esett szó, hogy milyen szoros lesz az együttműködés a Most-Híd 

minisztere és az MKP alelnöke között. 

 

Pék László: állhatatosságra van szükségünk iskoláink megtartása érdekében 
2016. április 11. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és további társszervezők által április 9-10-én 

Rozsnyón megtartott Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos Találkozóján Pék 

László, az SZMPSZ előző országos elnöke vehette át a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat. A 

hirek.sk-nak a többi között az eddigi sokrétű munkásságról,jelenlegi feladatairól és a hazai 

magyar oktatásügy helyzetéről is nyilatkozott. 

 

Véget ért a Diákhálózat XXV. Hallgatói Parlamentje 
2016. április 11. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Árpilis 8-10. között került sor a szlovákiai magyar egyetemistákat és fiatalokat tömörítő 

szervezet, a Diákhálózat Hallgatói Parlamentjének XXV. rendes ülésére. A felsőoktatásban 

tanuló diákok érdekvédelmével, oktatásával és kulturális életével foglalkozó Diákhálózat 

aktivistái Karván gyűltek össze, hogy megvitassák az elmúlt fél év történéseit a szervezet 

működésének szempontjából. 

 

Ma van a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja 
2016. április 12. – Felvidék Ma, Új Szó 

A magyar Országgyűlés 2012-ben a 86/2012 (XII. 7.) sz. határozatával nyilvánította a 

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjává április 12-ét. Hatvankilenc esztendővel 

ezelőtt ugyanis ezen a napon indult a szülőföldjükről kitelepített felvidéki magyarokat szállító 

első vonatszerelvény Magyarországra. 

 

Lenni magyar barátaim... 
2016. április 12. – Tokár Géza – Új Szó 

„Andrej Danko Új Szónak adott interjúja sok reakciót váltott ki, több pozitív, mint negatív 

visszhanggal lehetett találkozni. Az SNS elnöke „szóba állt az ellenséggel”, emellett civilizált 

válaszokat adott, elutasította az iskolabezárásokat, elhatárolta magát a párt korábbi stílusától 

és bocsánatot kért Ján Slota viselkedéséért. Előrelépésről ugyan beszélhetünk, de amellett az 
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http://felvidek.ma/2016/04/az-mkp-alelnoke-ad-tanacsokat-a-most-hidas-miniszternek/
http://www.hirek.sk/itthon/20160411164954/Pek-Laszlo-allhatatossagra-van-szuksegunk-iskolaink-megtartasa-erdekeben.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160411105811/Veget-ert-a-Diakhalozat-XXV-Hallgatoi-Parlamentje.html
http://felvidek.ma/2016/04/ma-van-a-felvidekrol-kitelepitett-magyarok-emleknapja/
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/04/12/lenni-magyar-barataim
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interjú szülte reakciókból kiderül, mennyire meghatározza még most is Ján Slota a szlovák 

nacionalizmusról alkotott képet.” 

 

Az SNS vezet Vajdaságban is, a VMSZ nyolc százalékot kapna 
2016. április 11. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Pártot a biztos szavazók 41,2 százaléka támogatja Vajdaságban, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Ligát 12 százalék, a Szerbiai Szocialista Párt köré tömörülő koalíciót 8,5 

százalék, a Demokrata Párt koalícióját 6,2 százalék, derül ki a CeSID és a TV Prva 

közvélemény-kutatásából. A Vajdasági Magyar Szövetséget a biztos szavazók 8 százaléka 

támogatná, a Szerb Radikális Pártot 7,6 százalék, a Dveri és a Szerbiai Demokrata Párt 

koalícióját szintén 7,6 százalék, az Elég volt Mozgalmat 5,4 százalék, míg a Liberális 

Demokrata Párt és a Szerbiai Szociáldemokrata Párt koalíciója nem érné el a parlamenti 

küszöböt, támogatottságuk 2,9 százalék. 

 

Újvidéken megkoszorúzták Fehér Ferenc mellszobrát 
2016. április 11. – Pannon RTV 

A magyar költészet napja alkalmából a Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében 

megkoszorúzták Fehér Ferenc kiemelkedő vajdasági magyar költő mellszobrát. Az újvidéki 

Fehér Ferenc téren sokan jelentek meg, hogy tisztelegjenek a híres vajdasági költő emléke 

előtt. Először Bordás Győző író szólt az egybegyűltekhez. Felszólalásában a magyar költészet 

napja alkalmából megrendezett anyaországi eseményekre is kitért. 

 

Újvidék – Szórványlétben 
2016. április 10. – Magyar Szó 

Történelmileg nagyon fiatal város Újvidék, mégis a legnagyobbá nőtte ki magát a mai 

Vajdaság területén. A török vész után állítólag elsőként a 17. század végén a Péterváradi 

várban szolgáló néhány szerb katona vagy granicsár költözött a túloldalon elterülő mocsaras, 

lápos területre. Mégis már 1748-ban városi jogokat kapott, s az Osztrák–Magyar Monarchia 

idején, főként a kiegyezés után a Magyar Királyság idejében fejlődésnek indult, és ennek a 

magyar ajkú lakosság is részese volt. Magyarok kisebb-nagyobb mértékben mindig is lakták 

Újvidéket, olykor többségben, máskor kisebbségben. Ma alig három százalékot tesz ki a 

magyar lakosság aránya a városban, noha lélekszámban körülbelül annyian vannak most is, 

mint száz évvel ezelőtt. A négy általános iskolából ma már csak háromban van magyar nyelvű 

oktatás, a környező helységekből érkező tanulóknak hála maradhatott fenn a középfokú 

oktatás négy középiskolában. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19979/Az-SNS-vezet-Vajdasagban-is--a-VMSZ-nyolc-szazalekot-kapna.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=265015
http://www.magyarszo.com/hu/3022/vajdasag_ujvidek/144471/%C3%9Ajvid%C3%A9k.htm
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Ukrán kormányválság – csak a két legnagyobb párt alakítana új koalíciót az 
ukrán parlamentben 
2016. április 11. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Petro Porosenko ukrán elnök mögötti tömörülés és a posztjáról távozó miniszterelnök, 

Arszenyij Jacenyuk Népi Frontjának frakciója alakítana együtt új kormánytöbbséget a 

parlamentben, és minden bizonnyal kimaradnak belőle a korábbi kisebb koalíciós pártok – 

tájékoztatott hétfőn közleményben az államfő pártjának egy képviselője frakciója nevében. 

Jacenyuk egy párttársa közben átadta a házelnöknek a kormányfő lemondási nyilatkozatát a 

szokásos hétfői frakciók közötti egyeztetetésen. Porosenko pártja az államfőhöz lojális 

házelnököt, Volodmir Hrojszmant jelöli a miniszterelnöki tisztségre. 

 

Az elnök feloszlatja a parlamentet, amennyiben a héten nem alakul meg a 
koalíció és a kormány 
2016. április 11. – unian.ua, Kárpátalja 

Petro Porsenko azonnal a Legfelső Tanács elé terjeszti a miniszterelnök-jelölt személyét 

jóváhagyásra, amint megkapja a koalíció erre vonatkozó javaslatát – jelentette az UNIAN 

hírügynökség Sztepan Kubivra, az államfő parlamenti képviselőjére hivatkozva, aki a 

törvényhozás egyeztető tanácsának hétfői ülésén ismertette az ukrán elnök álláspontját. 

Kubiv emlékeztetett, hogy Porosenko hangsúlyozta: még a hét folyamán fel kell állnia egy 

olyan új kormánynak és koalíciónak, amelyek tevékenysége a reformokra, az európai uniós 

társulási szerződés végrehajtására és a korrupció elleni küzdelemre összpontosulna. 

„Ellenkező esetben a parlament fel lesz oszlatva” – jelentette ki. 

 

A költészet napját méltatták Beregszász központjában 
2016. április 11. – Kárpátalja 

Április 11-én tartotta szavalással egybekötött költészetnapi rendezvényét a Pro Cultura Sub-

carpathica civilszervezet Beregszász főterén, a református templom és a Rákóczi-főiskola 

előtt. Az eseményre több kárpátaljai magyar iskolából érkeztek diákok és tanárok azzal a 

céllal, hogy településük képviseletében közösen elszavalják Szabó Lőrinc, Biztató a tavaszban 

című versét. A rendezvényt Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatónője 

nyitotta meg. A vendégek köszöntője után dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektor 

asszonya szólt a résztvevőkhöz. 

 

Költészet-napi rendezvény és határon túli magyar irodalmi műhelyek 
találkozója a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben 
2016. április 11. – Kárpátinfo 

Április 9-én a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet adott otthont az ArtTisza Művészeti 

Egyesület születésnapi kiállításának (az egyesület 5 évvel jött létre ifjú alkotókból), illetve a 

KMMI, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kovács Vilmos Irodalmi 

Társaság (KVIT) által szervezett költészet-napi rendezvénynek és határon túli magyar 

irodalmi műhelyek találkozójának. A jubileumi kiállítást Zubánics László és Szilágyi Sándor, 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/04/11/az-elnok-feloszlatja-parlamentet-amennyiben-heten-nem-alakul-meg-koalicio-es-kormany
http://karpataljalap.net/?q=2016/04/11/az-elnok-feloszlatja-parlamentet-amennyiben-heten-nem-alakul-meg-koalicio-es-kormany
http://karpataljalap.net/?q=2016/04/11/kolteszet-napjat-meltattak-beregszasz-kozpontjaban
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/kolteszet-napi-rendezveny-es-hataron-tuli-magyar-irodalmi-muhelyek-talalkozoja-karpataljai-magyar-muvelodesi-intezetben/kultura-magyar-kolteszet-napja-hataron-tuli-magyar-irodalom-talalkozo-kmmi-arttisza-mekk-kvit-beregszasz-karpatalja-1
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/kolteszet-napi-rendezveny-es-hataron-tuli-magyar-irodalmi-muhelyek-talalkozoja-karpataljai-magyar-muvelodesi-intezetben/kultura-magyar-kolteszet-napja-hataron-tuli-magyar-irodalom-talalkozo-kmmi-arttisza-mekk-kvit-beregszasz-karpatalja-1
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az ArtTisza Művészeti Egyesület elnöke nyitották meg, majd a fórumon az irodalom vette át a 

főszerepet. 

 

„Szállj költemény, szólj költemény…” 
2016. április 11. – Muravidéki Magyar Rádió 

Április 11-e József Attila születésnapja. A költő tiszteletére minden évben ekkor ünnepeljük a 

magyar költészet napját. Kapcán a helybeli József Attila Művelődési Egyesület tegnap ünnepi 

műsort szervezett a Zalabaksai Hagyományőrző, Kertbarát és Kulturális Egyesülettel 

karöltve. 

 

1956 - könyvbemutató Bécsben 
2016. április 11. - Volksgruppen 

Egy az 1956-os magyar forradalomról szóló kötet bemutatójára kerül sor hétfő este 19:00 

órakor a Collegium Hungaricumban Bécsben. A Club Pannonia és a Bécsi Magyar Történeti 

Intézet szervezésében a német Michael Gehler, Ungarn 1956 című, Erich Lessing világhírű 

fotóival illusztrált könyvét ismerhetik meg az érdeklődők. 

 

Hegedős Györgyi vancouveri Jászai Mari-díjas színművésznő újra színpadon 
2016. április 11. – Nemzeti Regiszter 

A Magyar Kulturális Egyesület márciusban nagysikerű Kávéházi estet tartott. A rendezvény fő 

szervezője, a volt Dajka Színház vezetője Hegedős Györgyi művésznő és Bogdán József, a 

kávéház vezetője volt. A Kávéházi program sokak érdeklődését felkeltette, hiszen Hegedős 

Györgyit évek óta nem láthattuk színpadon. A művésznő a tőle megszokott nagy 

körültekintéssel, minden apró részletre kiterjedő figyelemmel látott neki a szervezésnek. 

Segítői örömmel vettek részt az előkészületekben és csodás estnek lehettünk részesei. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174399243
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2767950/
http://www.nemzetiregiszter.hu/hegedos-gyorgyi-vancouveri-jaszai-mari-dijas-szinmuveszno-ujra-szinpadon
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 11. – Kossuth Rádió 

Székelyföldön a korrupcióval vádolt magyar vezetők továbbra is a választók 

bizalmát élvezik 

Székelyföldön a korrupcióval vádolt magyar vezetők továbbra is a választók bizalmát élvezik. 

Ezt bizonyítják a jelöltállítás során kapott aláírások vagy a belső előválasztáson leadott 

szavazatok nagy száma. Egyébként Erdély szerte több megyében és városban is rangsorolta 

jelöltjeit, és összeállította listáját az RMDSZ a júniusi önkormányzati választásokra. 

Versenytársa lesz a VMSZ által vezetett hárompárti magyar választási 

koalíciónak a szerbiai köztársasági választásokon is 

Versenytársa lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által vezetett hárompárti magyar választási 

koalíciónak a szerbiai köztársasági választásokon is. Ez pedig a Magyar Mozgalom civil 

szervezetnek is helyt adó Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Horvátok 

Demokratikus Közössége alkotta koalíció. Ezt a választási formációt pénteken, amikor 

lezárult az április 24-ére kitűzött általános választásokon induló szervezetek jelöltlistáinak 

átadási határideje, hiánypótlásra szólították fel, mert mintegy 170 támogatói aláírást nem 

találtak rendben. Most majd kétszer annyival pótolták.  

A szlovák belügyi tárca iktatta a Magyar Közösség Pártjának petícióját 

A szlovák belügyi tárca iktatta a Magyar Közösség Pártjának petícióját, és azt a majdnem 80 

ezer aláírást, amelyet a kötelező betelepítési kvóták ellen és a helyi népszavazások 

eredményének kötelező elismerése érdekében gyűjtöttek.  

Orvosi és gyógyszerészeti hallgatók 23. Tudományos Diákköri Konferenciája 

Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyen múlt héten zajlott az orvosi és gyógyszerészeti hallgatók 23. Tudományos 

Diáköri Konferenciája.  A négy napos rendezvényen 321 hallgató mutatta be dolgozatát, 

kutatási eredményeit. Idén a konferencián résztvevő diákok egynegyede magyarországi 

egyetemekről érkezett.  

Negyedik Erdélyi Magyar Matematikaverseny Temesváron 

A hétvégén 16 romániai megye 216 ifjú magyar matematikus diákja a bánsági városban mérte 

össze tudását a negyedik Erdélyi Magyar Matematikaverseny döntőjében. A verseny 40 

díjazottja ott lehet májusban a kecskeméti Kárpát-medencei döntőben. Lehőcz László 

összeállításában szervezők, vendéglátók és versenyzők értékelik a Bánság fővárosában töltött 

három napot. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-11_18:30:00&ch=mr1
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Az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumba látogattak a gyulai Erkel Ferenc 

Gimnázium diákjai 

Arad és Gyula több mint két évtizede testvérváros. Fontos ebben a viszonyban a magyar-

magyar kapcsolat, amelynek egyik jó példája a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium diákjainak 

múlt heti látogatása volt az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban.  

A Költészet Napja Kárpátalján 

A magyar Költészet Napja alkalmából Kárpátalján a Beregszászi járási Bátyúban szervezte a 

magyar iskolák vers- és prózamondó versenyének döntőjét a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség. Az elmúlt hetekben valamennyi kárpátaljai magyar iskolában rendeztek 

válogatókat, ahonnan a legjobbak jutottak tovább a döntőbe, összesen 15-en.  

Felvidéki előadók mutatkoznak be a miskolci Gömörország Kulturális Egyesület 

Irodalmi Fonó című sorozatában 

A miskolci Gömörország Kulturális Egyesület Irodalmi Fonó című sorozatában ebben az 

évben a felvidéki előadókat mutatja be a Feledy Házban rendezett programjaiban. Most, a 

Költészet Napja alkalmából rimaszombati előadókat és Kövesdi Károly gömöri születésű 

publicista-írót, költőt hívta meg. A mellétei születésű irodalmárnak eddig 10 kötete jelent 

meg, versek, gyermekversek, mesék,  publicisztika és egy horgászkönyv is. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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

