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Nyomtatott és online sajtó 
 

Új korszakot jelent a vajdasági gazdaságfejlesztési program 
2016. április 13. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, mno.hu, nol.hu, hvg.hu, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, 888.hu, Inforádió, Hír TV, Origo, Pesti Srácok, Magyar Szó, Vajdaság Ma, 

Pannon RTV, Népszabadság 

Új korszak kapujában állunk, hiszen Magyarország meg tudta hirdetni 50 milliárd forint 

értékben a vajdasági gazdaságfejlesztési program - mondta Orbán Viktor miniszterelnök 

szerdán Szabadkán, miután a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetőivel tárgyalt. A 

kormányfő a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kiemelte: ez a program egyaránt jó a 

szerbeknek, az itt élő magyaroknak, Magyarországnak és az EU-nak is. Orbán Viktor 

üdvözölte, hogy a programot a VMSZ dolgozta ki, a kormánynak csak a támogatást kellett 

adni, ez mindig jobb, mintha Budapesten találnák ki, hogy a Kárpát-medence egy részén mi 

volna az ott élők érdeke. Ezzel a kezdeményezéssel a jövő útját is megmutatták a többi 

magyar közösségnek is, és az első eredmények biztatók - mutatott rá. 

 

Magyarország támogatja Szerbia uniós tagságát 
2016. április 13. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, atv.hu, 

hvg.hu, Index, Origo, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Magyarország támogatja Szerbia európai uniós tagságát - jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök szerdán Újvidéken. A kormányfő azt követően beszélt erről, hogy Újvidéken 

Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök társaságában megtekintette az Európa Kollégiumot. 

Európának szüksége van Szerbiára. Elég ránézni a térképre, és jól látszik, hogy Szerbiának az 

Európai Unión belül kellene lennie. Magyarország abban érdekelt és azért dolgozik, hogy 

Szerbia minél hamarabb tagja lehessen az uniónak - jelentette ki. Orbán Viktor hozzátette: 

Magyarország nem ért egyet azzal, hogy bármilyen politikai kérdést összekapcsoljanak az 

uniós tagság ügyével. Aleksandar Vucic szerb kormányfő megköszönte Orbán Viktor 

támogatását. Hozzátette: Szerbia nem könyörgött, és nem is fog könyörögni senkinek, a 

legfontosabb, hogy az ország fejlődjön, és európai életszínvonalat érjen el a következő 

években. 

 

Jóváhagyták a kormányprogramot: a kisiskolákat megmentik, az R7-esről 
homályosan fogalmaznak 
2016. április 13. – TASR, MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kormány szerdai ülésén jóváhagyta programnyilatkozatát, amely a kabinet 2016-2020 

közötti időszakra meghatározott programprioritásain alapul. A nemzeti kisebbségekkel a 

programnyilatkozat 4. fejezetének „A nemzetiségi kisebbségek támogatásának 

politikája” című része foglalkozik. A kormány a nemzeti kisebbségek védelmét és támogatását 

„természetes küldetésének“ nevezi. A kormány azt ígéri, hogy a vegyesen lakott területeken a 

kisiskolákat mentesíti az országosan kötelező szabályok alól, növeli a kisebbségi iskolák 
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támogatását, megváltoztatja a szlovák nyelv oktatásának módszertanát, támogatni fogja a 

nemzetiségi nyelveken történő szakoktatást, növeli a kisebbségi iskolák, a pedagógusok és a 

megfelelő tankönyvek beszerzésének támogatását. A kisebbségeket is érinti az az ígéret, 

miszerint a kormány támogatni fogja azon tanulók és diákok iskolába történő utaztatását, 

akik saját településükön nem járhatnak nekik megfelelő tanítási nyelvű iskolába. Támogatni 

fogják azokat a főiskolákat és egyetemeket is, amelyek a nemzeti kisebbségek fejlődését 

szolgálják bizonyos szakterületeken. A kormány azt ígéri, hogy a következő ciklusban 

létrehozzák a nemzeti kisebbségek kultúráját támogató állami alapot. 

 

25 év a nemzetpolitika szolgálatában 
2016. április 13. – Orientpress, Pannon RTV 

Ezek realisztikus, józan felfogás alapján született gondolatok, amelyekből kiderül, hogy a 

könyv írója jól ismeri a körülöttünk lévő országok történetét – mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár Csóti György volt országgyűlési képviselő a 25 év a 

nemzetpolitika szolgálatában című interjúkötetének bemutatóján szerdán a Magyarság 

házában. A kiadványt Potápi Árpád János államtitkár és a Király Béla politológus, társszerző 

mutatta be. 

 

A kárpátaljai képzőművészet keresztmetszete 
2016. április 13. – Kárpátalja 

Keresztmetszet címmel nyílt a kortárs kárpátaljai képzőművészetet bemutató kiállítás 

Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Attila úti VárMező Galériájában 

március 7-én. A jeles kárpátaljai művészek és magyarországi szakemberek által 

összeválogatott kiállítás pozitív értelemben okozott meglepetést a magyarországi 

művészetkedvelőknek, bemutatva, milyen jelentős fejlődésen ment keresztül a kárpátaljai 

képzőművészet az utóbbi évtizedben. A tárlat május elsejéig hétköznap 9-től 18-óráig, hét 

végén és ünnepnapokon 10-től 16-ig ingyen látható. 

 

Exkluzív tartalmakkal emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeire a közmédia 
2016. április 13. – MTI, Magyar Idők, Gondola.hu, Hír.ma, Nemzeti Regiszter 

Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján az MTVA keresi a forradalom személyes történeteit, 

ugyanis a közmédia ezeken keresztül is szeretné bemutatni a szabadságharc ezernyi, életeket 

és sorsokat befolyásoló eseményét - olvasható a közleményben. Az MTVA "Az én '56-om" 

címmel felhívást intéz a világ magyarságához, amelynek keretében kéri azokat, akiknek 

bármilyen személyes története, fotója, tárgya van, ami az 1956-os forradalomhoz kapcsolódik, 

jelentkezzenek az 56@mtva.hu e-mailcímen vagy a mediaklikk.hu/azenotvenhatom/ 

honlapon keresztül. 
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http://www.orientpress.hu/cikk/csoti-gyorgy-csak-az-autonomia-jelenthet-tulelest
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http://magyaridok.hu/belfold/exkluziv-tartalmakkal-emlekezik-az-1956-esemenyeire-kozmedia-580315/
http://magyaridok.hu/belfold/exkluziv-tartalmakkal-emlekezik-az-1956-esemenyeire-kozmedia-580315/
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Mezei visszatér: MPP-listavezető és megyeitanácselnök-jelölt 
2016. április 13. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Jelölőgyűlést tartott a Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete Gyergyószéken, melyen 

Biró Zsolt országos elnök kiemelte, Gyergyószentmiklós „az MPP zászlóshajója”, s mint ilyen, 

örül, hogy Mezei János vállalja a megmérettetést.„Sosem futamodott meg a kihívások elől. 

Büszkén és emelt fővel vállalta közössége képviseletét. Eddigi tevékenysége során bizonyított. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a lehető legmegfelelőbb jelölt a megyei tanácsosi tisztségre, 

méltán vezeti az MPP Hargita megyei listáját, mint az MPP megyei tanácselnök-jelöltjére 

tekintünk rá” – mondta Biró Zsolt. 

 

Szilágy: magyar alprefektust nevezett ki Cioloş 
2016. április 13. – Krónika 

Ugyancsak magyar tisztviselőt nevezett ki Dacian Cioloş miniszterelnök Szilágy megye 

nemrég lemondott, tisztségéből szerdán felmentett alprefektusa, Szilágyi Róbert István 

helyére.A hivatalát 2014 óta ellátó, korábban az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének volt 

ügyvezető elnöki tisztségét betöltő Szilágyi márciusban jelentette be lemondását, akkor még 

személyes okokra hivatkozott. A RMDSZ Szilágy megyei küldöttek tanácsának április 11-i 

döntése értelmében ugyanakkor Szilágyi vezeti a szövetség megyei tanácsosi jelöltlistáját a 

június 5-i helyhatósági választáson.Szilágyi helyét a kormány szerdai döntése alapján Vasvári 

Róbert Gergely veszi át. 

 

Az Omega zárja a Kolozsvári Magyar Napokat 
2016. április 13. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, maszol.ro 

Számos meglepetéssel és újdonsággal készülnek az idén hetedik alkalommal sorra kerülő 

Kolozsvári Magyar Napok szervezői, akik szerdai sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy az 

augusztusi rendezvénysorozatot a legendás Omega együttes koncertje zárja augusztus 21-én. 

Horváth Anna alpolgármester arról számolt be, hogy idén 20 százalékkal sikerült növelni a 

magyar napok kolozsvári önkormányzati támogatását, mely immár eléri a 360 ezer lejt. 

Gergely Balázs hozzátette, ezzel Kolozsvár városa lett a fesztivál legjelentősebb támogatója. A 

főszervező szerint a magyar napok idei költségvetésének mintegy felét biztosítják közpénzből. 

Az önkormányzat mellett a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap is kiemelt 

támogató. 

 

Ezentúl magyarul is kiszolgálnak a Praktikerben, Igen, tessék! partner lett az 
áruház 
2016. április 13. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, MNO 

A Praktiker az első nagy áruházlánc, amely teljes értékű partnere lett az Igen, tessék! 

mozgalomnak. A barkácsáruház kolozsvári üzlete április első heteiben helyezte ki az állandó 

magyar kiszolgálást jelző zöld matricákat, a magyarul is tudó eladók pedig Igen, tessék! - Da, 
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poftiti! feliratú kitűzőket viselnek. „A Praktiker csatlakozása mérföldkő a mozgalom életében. 

Több mint hétszáz vállalkozás csatlakozása után jelenthetjük be az első áruházlánc-

partnerünket. Egyre több olyan vásárló van, amelyik megválogatja, hol költi a pénzét. Egyre 

többen választják azokat a cégeket, ahol anyanyelvükön intézhetik vásárlásaikat. Ezt ismerte 

fel a Praktiker is.” nyilatkozta Talpas Botond, a mozgalom vezetője. 

 

Bedő Zoltán az MPP polgármesterjelöltje, de nem indítja Antal Árpád ellen 
2016. április 13. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Bedő Zoltán újságíró, az EMNP volt megyei tanácsosa és volt sepsiszéki elnöke lesz az MPP 

polgármesterjelöltje Sepsiszentgyörgyön, de csak akkor indítják el a választásokon, ha Antal 

Árpád jelöltségét megakadályozzák a hatóságok. Az MPP Kovászna megyei elnöke, Kulcsár 

Terza József elmondta, hogy partnerséget kötöttek a Bedő által vezetett Magyarság 

Megmaradásért Mozgalommal. Kulcsár kihangsúlyozta, hogy Bedőt csak akkor indítják el, ha 

a román hatóságok nem adnak lehetőséget az RMDSZ jelöltjének, hogy részt vegyen a júniusi 

önkormányzati választásokon. 

 

Felmérés: a PSD győz a helyhatósági választásokon 
2016. április 13. – maszol.ro, transindex.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) megyei és helyi tanácsosi jelöltlistája kapná a legtöbb 

szavazatot, ha vasárnap tartanák a helyhatósági választásokat Romániában – derül ki egy 

friss közvélemény-kutatásból.Az Inscop felmérése szerint a PSD-nek 38,4 százalékos, a 

Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) pedig 36,7 százalékos a támogatottsága. A Népi Mozgalom 

Pártjának (PMP) jelöltlistáira a választók 5,5 százaléka, az RMDSZ-ére 5,1 százaléka 

szavazna. A további sorrend: ALDE 4,1, M10 1,6, UNPR 1,2, PRM 1,2, PSRO 1, PRU 0,7 és 

PNTCD 0,6 százalék. Független tanácsosjelöltre a választól 1,9 százaléka szavazna, valamelyik 

más pártra pedig 1,6 százalék. 

 

Holtverseny miatt később döntenek a nagyváradi RMDSZ tanácsosi 
jelöltlistájáról 
2016. április 13. – maszol.ro, Bihari Napló 

Megerősítette Huszár István városi elnök, alpolgármester listavezető helyét és polgármester-

jelöltségét kedden a nagyváradi RMDSZ jelöltrangsoroló küldöttgyűlése, a végleges listáról 

azonban később döntenek, mivel több tanácsosjelölt is azonos számú szavazatot kapott.A 

rangsoroló küldöttgyűlésen a hat jelenlegi nagyváradi önkormányzati képviselő, azaz Víg 

Hajnalka, Kis Gábor, Ritli László Csongor frakcióvezető, Sárközi Zoltán, Szabó József és 

Huszár István megtartotta tevékenységi beszámolóját. A hozzászólások során Debreczeni 

Sándor az kérte, hogy az ifjúsági jelöltnek tartsák fenn a lista negyedik helyét, míg Bimbó 

Szuhai Tibor – a megyei szervezethez hasonlóan – az egyházak képviselőinek kért befutó 

helyet. 
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Sógor Csaba: Romániában nemcsak a roma közösséggel szemben létezik nyílt 
diszkrimináció 
2016. 04. 14. – Erdély Ma 

Nem méltóak egy európai uniós tagállamhoz azok a romaellenes megnyilvánulások, amelyek 

Romániában kísérték a nemzetközi roma napot. Ebben az országban az uszítás és a 

gyűlöletkeltés a magyar közösséggel szemben is rendszeresen tettenérhető – véli Sógor 

Csaba, aki szerint nem engedhetjük, hogy társadalmilag elfogadottá váljon a romákkal vagy 

éppen a magyarokkal szembeni nyílt diszkrimináció. 

 

„Maradtál volna szimbólum…” 
2016. április 14. – Csinta Samu – Heti Válasz 

Tőkés Lászlóval európai parlamenti képviselővel készített interjút a Heti Válasz. A püspök 

elmondta, hogy amikor bekerült az EP-be azt hitte, hogy saját problémáikat az erdélyi 

magyarság problémáit vihetik a világ elé. Azonban ott Európa és a világ problémáit kellett a 

nyakába vennie. Kitüntetésének visszavonásával kapcsolatban elmondta, hogy az indoklás a 

régi Securitatés időket idézi és elítélésében feltámadt az intézményes magyarellenesség. A 

védhatalmi státussal kapcsolatos kijelentésére napokat készült és nem bánta meg azóta sem, 

hogy elhangzott. Előtte nem egyeztetett Orbán Viktorral és környezetével, mert minden 

bizonnyal megpróbálták volna lebeszélni róla. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. április 14-i számában olvasható.) 

 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos három prioritást tűzött ki maga elé 
2016. április 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bukovszky László lesz az új kisebbségi kormánybiztos. A Most-Híd jelöltje azt a Mária 

Jedličkovát váltja, akit A. Nagy László lemondása után, 2013 augusztusában Robert Fico 

miniszterelnök ideiglenesen nevezett ki a posztra. Bukovszky számára nem lesz ismeretlen a 

kormányhivatal, korábban volt osztályvezető és főosztályvezető is a hivatalban. Az elmúlt két 

évben a Most-Híd ombudsmanjaként dolgozott. Az új kisebbségi kormánybiztos három 

prioritást tűzött ki maga elé: a kisebbségi nyelvhasználat kiszélesítését, a Kisebbségi 

Kulturális Alap létrehozását, valamint a kisiskolák megmentését. 

 

Felmérés: A Smer, a Híd és Kotleba választói elégedettek a kormánnyal 
2016. április 13. – bumm.sk, Új Szó 

Az AKO közvélemény-kutató intézet által készített felmérés szerint a kormánykoalíció 

összeállításával a Smer, a Híd és a Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppárt választói a 

legelégedettebbek. A legkevésbé a Sieť szavazói elégedettek, csak 5 százalékuk van kibékülve a 

kabinet összeállításával. 
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Nyilvánosságra hozták a koalíciós szerződést 
2016. április 13. – hirek.sk 

A Smer, az SNS, a Most-Híd és a Háló nyilvánosságra hozta a 2016–2020-as időszakra 

vonatkozó koalíciós szerződést, amelyet még március 23-án írtak alá a partnerek, és amelyet 

eddig titkoltak. A szerződésben a pártok leszögezik, a koalíciós kormányt az állam stabilitása 

és fejlesztése céljából hozzák létre, illetve hogy teljes felelősséget vállalnak a közügyek 

szabályos és áttekinthető igazgatása kapcsán. A dokumentum magját alkotó 

programprioritások nagyrészt megegyeznek azzal, ami a ma jóváhagyott 

kormányprogramban is szerepel. 

 

Sok a hasonlóság a kitelepítettek és az állampolgárságuktól manapság 
megfosztottak sorsa között 
2016. április 13. – hirek.sk 

Az Egy Jobb Komáromért polgári társulás a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesülettel és a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal közösen április 12-én este a komáromi 

Meghurcoltak emlékművénél tartott megemlékezést koszorúzással és gyertyagyújtással a 

Felvidékről deportáltak és kitelepítettek emlékére. A rendezvényen a szlovák 

állampolgárságától megfosztott Fehér István gimnáziumi tanár mondott beszédet. 

 

Ravasz: Nincs idő kísérletekre 
2016. április 13. – Új Szó 

A romaügyi kormánybiztosi pozícióra a Híd Ravasz Ábel szociológust, a párt szellemi 

háttérintézményének, a Bél Mátyás Intézetnek az igazgatóját jelölte, akit múlt héten ki is 

nevezett a kormány. Az új romaügyi kormánybiztossal készített interjút az Új Szó. Ravasz 

elmondta: „Az egy mítosz, hogy az eddigi romapolitikának nincsenek eredményei. A romák 

iskolai jelenléte növekszik, egyre tovább jutnak, egyre több roma gyerek szerez magasabb 

végzettséget. Vannak eredmények más szférákban is, de talán az oktatásban van a legtöbb 

eredmény. Viszont érthető az a nézet is, hogy nem sikerült eleget elérni, vagy nem arányosan 

a befektetett erőforrásokkal. Több olyan hibát látok, amit már nem kellene elkövetni. Az egyik 

az, hogy a támogatás jelentős része kézen-közön felszívódik, nem jut el oda, ahová el kellene 

jutnia.” 

 

Az újvidéki Európa Kollégiumot is megtekintette a két kormányfő 
2016. április 13. – MTI, kormany.hu, Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar 

Demokrata, Magyar Szó 

Magyarország támogatja Szerbia európai uniós tagságát - jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök szerdán Újvidéken. A kormányfő azt követően beszélt erről, hogy Újvidéken 

Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök társaságában megtekintette az Európa Kollégiumot. 

Európának szüksége van Szerbiára. Elég ránézni a térképre, és jól látszik, hogy Szerbiának az 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160413183454/Nyilvanossagra-hoztak-a-koalicios-szerzodest.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160412210847/Sok-a-hasonlosag-a-kitelepitettek-es-az-allampolgarsaguktol-manapsag-megfosztottak-sorsa-kozott.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160412210847/Sok-a-hasonlosag-a-kitelepitettek-es-az-allampolgarsaguktol-manapsag-megfosztottak-sorsa-kozott.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/04/13/ravasz-nincs-ido-kiserletekre
http://pannonrtv.com/web2/?p=265479
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Európai Unión belül kellene lennie. Magyarország abban érdekelt és azért dolgozik, hogy 

Szerbia minél hamarabb tagja lehessen az uniónak - jelentette ki. 

 

Az MM és a VMDK szerint köztársasági választási listájuk megsemmisítése a 
jogállam csődje 
2016. április 13. – Vajdaság Ma 

Miután kedden a Köztársasági Választási Bizottság megállapította, hogy használaton kívüli 

pecséttel hitelesítettek 1611 támogatói aláírást, visszautasította a Magyar mozgalom – hogy 

változtassunk! – VMDK listáját. Az MM és a VMDK közleményében azt írja, hogy listájukat 

először Óbecsén és Kishegyesen, majd pedig tartományi szinten próbálták meg 

ellehetetleníteni. „Az utolsó és legalattomosabb támadás a köztársasági parlamenti listánkat 

érte‟, áll a közleményben, amely azt is részletezi, hogy a Köztársasági Választási Bizottság 

ülésén a VMSZ-t képviselő választási bizottsági tag vádolta meg aláírás-hamisítással az MM 

és a VMDK választási listáját, és ezért döntött a Választási Bizottság a teljes választási anyag 

újbóli átvizsgálása mellett. 

 

Korhecz Tamás: Társadalmi igény, hogy megjelenjen egy magyar alternatíva 
2016. április 13. – Pannon RTV 

A folyamatos párbeszédért, a szakértelem és a munka megbecsüléséért, a különbözőség 

legitimitásának elismeréséért száll síkra egyebek mellett a Magyar Mozgalom. Erről beszélt 

Péterrévén Korhecz Tamás. Az MM alapítója és társelnöke úgy véli, a választási rendszer 

részarányos jellege miatt nem gyengül a magyar érdekképviselet, ha a választópolgárok több 

lehetőség közül tudnak választani tartományi és önkormányzati szinten. 

 

Népművészeti seregszemle 
2016. április 13. – Kárpátalja 

Vidékünk fiatal nép¬mű¬vé¬szet-kedvelői gyűltek össze a tiszapéterfalvai kultúrházban 

április 9-én, ahol is megrendezésre került a Dunán innen, Tiszán túl ifjúsági népművészeti 

tehetségkutató verseny kárpátaljai elődöntője. Komáromi-Kokas Erzsébet és a Kokas Banda 

második alkalommal szervezte meg a hét esztendővel ezelőtt elindult Dunán innen, Tiszán túl 

népművészeti vetélkedő kárpátaljai fordulóját, így újabb elcsatolt terület kapcsolódott be a 

programba. 

 

Ünnepélyes alapkőletétel Badalóban 
2016. április 13. – Kárpátalja 

Április 8-án ünnepség keretében helyezték el a következő években megépítendő, új badalói 

óvoda alapkövét. Dr. Grezsa István, a Nemzetpolitikai Államtitkárság miniszteri biztosának 

köszöntőjét dr. Máthé Gizella közvetítette. Üzenetében a miniszteri biztos kifejtette, hogy az 

új óvoda alapkövének letételével a település egy rég áhított álma fog valóra válni a 

közeljövőben: „Véget érnek a mostoha körülmények, új óvodát kapnak a badalói gyerekek.” 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19985/Az-MM-es-a-VMDK-szerint-koztarsasagi-valasztasi-listajuk-megsemmisitese-a-jogallam-csodje.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19985/Az-MM-es-a-VMDK-szerint-koztarsasagi-valasztasi-listajuk-megsemmisitese-a-jogallam-csodje.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=265335
http://karpataljalap.net/?q=2016/04/13/nepmuveszeti-seregszemle
http://karpataljalap.net/?q=2016/04/13/unnepelyes-alapkoletetel-badaloban
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A nemzeti közösségek finanszírozásáról 
2016. április 13. – Muravidéki Magyar Rádió 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő Képviselői Kollégiumra invitálta tegnap az 

érdeklődőket. A téma a nemzeti önkormányzati közösségek pénzelése terén felvetődő gondok 

voltak – a készülő nemzetiségileg vegyesen lakott területen lévő községek finanszírozásáról 

szóló kormányrendelet tükrében. 

 

Abraham Boris lemondott elnöki, nemzetiségi és községi tanácstagi tisztségéről 
2016. április 13. – Muravidéki Magyar Rádió 

Abraham Boris, a Hodos Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának 

elnöke, aki egyben a hodosi községi tanács tagja múlt héten benyújtotta lemondását. Ezzel 

együtt lemondott egyéb politikai tisztségeiről is. Abraham eme döntésének okairól telefonon 

nyilatkozott a Muravidéki Magyar Rádiónak. 

 

„Három globális erőközpont van a világon...” 
2016. április 13. - Népújság 

Az MNMI szervezésében hátfőn délután a Lendvai Zsinagógában Nógrádi György 

biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár tartott ismeretterjesztő előadást „Világpolitika az 

ezredfordulón” címmel. A magyar tévéadókon is gyakran szereplő Nógrádi György 

természetesen magyar szempontból világította meg a jelenlegi világpolitikai helyzetet. 

Kifejtette, jelenleg három globális szereplője van a világpolitikának, mégpedig az USA, Kína 

és Oroszország. 

 

A finanszírozási rendeletről még nincs megegyezés 
2016. április 13. - Népújság 

A napokban folynak az egyeztetési tárgyalások a vegyesen lakott területen lévő községek 

2016. és 2017. évi finanszírozásának rendeletéről, melyet a több egyeztetés ellenére az állam 

és a két őshonos nemzeti kisebbség között még nem sikerült elfogadni. Ennek 

következményeként az állam idén még nem folyósított pénzt a nemzeti közösségeknek, ami 

jelentősen nehezíti a közösségek működését. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsa (MMÖNK) múlt heti ülésén zárt ajtók mögött tárgyalta a rendelettervezet 

harmadik változatát, és egyöntetűen úgy döntött, ilyen formában nem tudja támogatni. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174399665
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174399664
http://www.nepujsag.net/horizont/663-%E2%80%9Eh%C3%A1rom-glob%C3%A1lis-er%C5%91k%C3%B6zpont-van-a-vil%C3%A1gon-%E2%80%9D.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/652-a-finansz%C3%ADroz%C3%A1si-rendeletr%C5%91l-m%C3%A9g-nincs-megegyez%C3%A9s.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. április 13. – Kossuth Rádió 

Vajdaságba látogatott Orbán Viktor miniszterelnök 

Orbán Viktor jelenlétében ma Szabadkán aláírták a vajdasági magyar gazdaságfejlesztési 

program első sikeres pályázatának szerződését Rekettye Gyöngyi bácskertesi vállalkozóval, 

aki jégvédelmi háló kiépítésére pályázott. Ezt követően a magyar kormányfő, 

vendéglátójának, Pásztor Istvánnak, a VMSZ elnökének a társaságában sajtótájékoztatót 

tartott, majd meglátogatott egy vajdasági  magyar céget, a  Megaplastot a szerb 

miniszterelnökkel együtt. Késő délután Orbán Viktor Újvidéken járt, a magyar állami 

hozzájárulással felépített Európa Kollégiumban.  

Csalás gyanúja miatta kizárta a köztársasági választási bizottság a VMSZ 

riválisának számító magyar-horvát koalíciót 

Szerbiában a köztársasági választási bizottság csalás gyanúja miatt kizárta a Vajdasági 

Magyar Szövetség riválisának számító magyar-horvát koalíciót. Ez utóbbi formációnak 

Belgrádban is gyűjtöttek ajánlásokat, de sem a hitelesítő pecséttel, sem a hitelesítést végző 

bírósággal valami nem stimmel. A Vajdasági Magyarok Közössége és a Magyar Mozgalom 

civil szervezet feljelentést tett a rendőrségen, hogy kiderüljön, miként toltak ki velük a 

belgrádi ajánlásgyűjtők.  

Elfogadta programját a pozsonyi kormány a 2016-2020-as időszakra 

A pozsonyi kormány elfogadta programját a 2016-2020-as időszakra. Robert Fico harmadik 

kormányának kisebbségi pontjairól Solymos Lászlót, a koalícióban részt vevő Most-Híd 

szlovák-magyar párt alelnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

Heves vitát váltott ki a Batthyaneum ügye a román parlamentben 

Heves vitát váltott ki a gyulafehérvári értékes püspöki könyvtár, a Batthyaneum ügye a román 

parlamentben. Előrelépés ugyan nem várható, de a vita során legalább elhangzott az igazság, 

amit sajnos nem hajlandó tudomásul venni a román kormányok egyike sem: a 

Batthyaneumot  Batthyhányi Ignác, Erdély püspöke az erdélyi privinciára, azaz az 

egyházmegyére, illetve főpásztorára hagyta örökül. Bukarest hosszú évek óta blokkolja a 

visszaszolgáltatását az ingatlannak és benne lévő gyűjteménynek, amely a Romániában 

fellelhető ősnyomtatványok és kódexek mintegy háromnegyedét teszi ki, valaha Románia a 

nemzetközi pénzpiacról felvett kölcsönének is ez volt a fedezete.  

Három Maros megyei személyt díjaztak a közművelődés napján  

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idén három Maros megyei személyiséget díjazott 

a közművelődés napján, április 12-én. Plébános-költő, polgármester-szobrászművész és 

táncoktató kapta az elismerést.   

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-13_18:30:00&ch=mr1http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-18_21:05:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-13_18:30:00&ch=mr1http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-18_21:05:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 14. 
10 

A hétszázát! Ez a kincses város legnagyobb magyar rendezvényének idei szlogenje Kolozsvár 

városi rangra emelésének 700. évfordulóját ünnepli a 7. Kolozsvári Magyar Napok. Négy 

hónap múlva lesz, de már jó tudni - erről szólt a mai beharangozó sajtótájékoztató.  

Előadássorozat a hunok kutatójáról, Baráthosi Balogh Benedekről 

Baráthosi Balogh Benedek a hunok történetének kutatója Erdélyben, a háromszéki Lécfalván 

született. Nemcsak a nagyenyedi kollégiumban követte Kőrösi Csoma Sándort, de 

érdeklődése is Kelet felé fordult. Budapestre került, polgári iskolai tanárnak, és az 

impériumváltás után is ott maradt Magyarországon. 1926-ban kezdték kiadni a Baráthosi 

Turáni Könyvei című 24 kötetre tervezett sorozatot. A hunok kutatójáról Obrusánszky 

Borbála Kelet-kutató több székelyföldi településen tartott előadást. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

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

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

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

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

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

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

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

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

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

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

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

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

