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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Washingtoni bírálat magyarellenesség miatt 
2016. április 14. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Bihari Napló 

Felrója Romániának a magyar közösséggel szembeni diszkriminatív intézkedéseket – többek 

között a székely jelképek elleni román hatósági hadjáratot is – az Egyesült Államok 

külügyminisztériumának az emberi jogok témájában összeállított, 2015-re vonatkozó éves 

jelentése, amelyet helyi idő szerint szerdán délután hoztak nyilvánosságra. A jelentés azt is 

leszögezi: a korrupció, különösen a hivatalos személyek körében tapasztalható korrupció 

továbbra is problémát jelent Romániában, a törvénytelenül szerzett vagyonok elkobzása még 

mindig nehézkes, és számos akadályba ütközik. A magyar közösség kapcsán a jelentés, 

amelyben az RMDSZ által összeállított dokumentumokat is felhasználtak, megállapítja: 

folytatódott az anyanyelvhasználat korlátozása a bíróságokon és a közigazgatásban, és az 

önkormányzatok egy része nem hajlandó kétnyelvű feliratokat kihelyezni. Kitér arra is, hogy a 

bíróságok megakadályozták a magyar nyelvű lapok önkormányzati finanszírozását, és hogy a 

kormány továbbra is elutasítja a magyar nyelvű állami egyetem létrehozását. Emellett a 

magyar nyelvű kulturális intézmények számát is kevesli. 

 

Evangélikus elismerés Semjén Zsoltnak és Kelemen Hunornak 
2016. április 14. – Krónika, hirado.hu, gondola.hu, propeller.hu, hirek24 

A Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház Reményik Sándor-díjával tüntették ki 

Kolozsváron Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest és Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt az 

egyház csütörtökön kezdődött ünnepi zsinati teológiai ülésszaka keretében. Kétnapos 

ülésszakát az egyház zsinata a reformáció témájának, valamint az 1956-os magyar   

forradalommal való szolidaritásvállalás miatt meghurcolt és elítélt erdélyi evangélikus 

lelkészekről és teológiai hallgatókról való megemlékezésnek szenteli.„Az égi hazához is hűtlen 

az, aki a földi nemzeti közösség sorskérdései elől dezertál. Ezért van, hogy a kereszténység és 

a nemzeti elkötelezettség nem egymással szembeálló dolgok, hanem pont egymást erősítő 

fogalmak" – hangoztatta ünnepi beszédében Semjén Zsolt kormányfő-helyettes. 

  

A Kárpát-medence újraszövése 
2016. április 15. – Zichy László – Magyar Hírlap 
Kárpát-medencei mértékben ugyanarra van szükség. Reintegrálódnia kell a társadalomnak, 
tudatosan és érzelmileg is. Ezt ismerték fel a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 
létrehozói, működtetői. Keresik a Kárpát-medencében a tehetséges fiatalokat, kiválasztják 
közülük azokat, akik egy közös fejlődés részesei lehetnek. Számukra, személyre szabva 
támogatást nyújtanak, és bevonják őket egy lehetséges, közös fejlődési pályára. 
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2016. április 15-i számában olvasható) 
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Kolozsvárra látogat Orbán Viktor kormányfő 
2016. április 14. – Krónika, maszol.ro 

Orbán Viktor miniszterelnök április 23-án Kolozsvárra látogat, ahol részt vesz a Kallós Zoltán 

néprajzkutató, népzenegyűjtő 90. születésnapja alkalmából szervezendő gálaesten. Havasi 

Bertalan, a budapesti miniszterelnöki sajtóiroda vezetője megerősítette a foter.ro portál 

értesülését. A Kallós Zoltán tiszteletére tartandó gálaestet a Kolozsvári Állami Magyar 

Operában rendezik. 

 

Specifikus tankönyvből tanulhatnak románul a negyedikes magyarok 
2016. április 14. – Krónika, transindex.ro 

Idén ősztől alaposabban elsajátíthatják a román nyelvet a magyarul tanuló negyedik osztályos 

diákok a számukra frissen jóváhagyott specifikus tankönyv révén – közölte Király András 

oktatási államtitkár. Király András, a bukaresti oktatási minisztérium RMDSZ-es 

államtitkára csütörtökön jelentette be, hogy a héten aláírták azt a miniszteri rendeletet, amely 

jóváhagyja a magyar nyelven tanuló negyedik osztályosok specifikus román nyelv és irodalom 

tankönyvét. A minisztériumi illetékes szerint ennek értelmében ősztől már használható a 

tankönyv, amely nagy segítség a tanulás megtervezésében, lehetőséget nyújt a tanterv és a 

napi gyakorlat összehangolására. 

 

Jobb kilátások: lezárult a gyulafehérvári toronyfelújítás 
2016. április 14. – Krónika 

„Épített örökségünk felújítása hiányában az erdélyi magyarság biztonságérzete is megrendül. 

Kiemelt feladatunk tehát kultúránk ápolása és átörökítése, hiszen csakis addig a pillanatig 

vagyunk élő közösség, ameddig értékeinket megőrizzük, és gyarapítjuk azokat” – jelentette ki 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke csütörtökön 

Gyulafehérváron, a Szent Mihály-székesegyház déli tornyának átadási ünnepségén. 

 

Visszavárja a vár a váradiakat 
2016. április 14. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

„Visszavár a vár” szlogennel rendezik meg idén az immár kilencnaposra kibővített Szent 

László Napokat a nagyváradi várban, június 18–26. között. A várudvar felújítási 

munkálatainak előrehaladtával a korábbinál nagyobb területet tölthet meg élettel a szervező 

Szent László Egyesület a három évvel ezelőtt sikeresen megalapozott fesztivál keretében. 

„Tavaly várat foglaltunk, idén megpróbáljuk belakni” – fogalmazott az eseményt beharangozó 

csütörtöki sajtótájékoztatón Zatykó Gyula. A főszervező hangsúlyozta, hogy a már megszokott 

értékek mentén haladva továbbra is a hagyományőrzés, a környezettudatosság, az 

önkéntesség, a kultúra és a közösségépítés szellemében állítják össze a programot. 
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Erdélyi értékteremtőket díjaztak Kolozsváron és Csíkszeredában 
2016. április 14. – Krónika 

Erdély szellemi és lelki gazdagságát gyarapító közéleti személyiségek vehettek át magyar 

állami kitüntetést szerdán este Kolozsváron és Csíkszeredában. A Magyarország Kolozsvári 

Főkonzulátusa által a kincses városi Agapé étteremben megszervezett ünnepség keretében 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Mile Lajos főkonzul elsőként 

Vincze Máriát, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi Kara professzorát, a Romániai Magyar Közgazdásztársaság alapítóját 

tüntette ki a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével. A pedagógus beszédében úgy fogalmazott, 

a világ legszebb hivatása az övé, csak az fáj neki, hogy 50 év alatt egyszer se mondta a 

diákjainak, hogy mennyire szereti és tiszteli őket. 

 

Tőke Ervinnel „venné be” Csíkszeredát az EMNP 
2016. április 14. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tőke Ervin lesz az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) csíkszeredai polgármesterjelöltje – 

jelentették be csütörtökön az alakulat csíkszéki képviselői. „Olyan jelölteket indítunk, akik 

nem keveredtek korrupciós ügyekbe, és meg vagyok győződve, hogy nem is fognak, ha 

megválasztják őket” – fogalmazott Jakab Attila, a néppárt Hargita megyei szervezetének 

elnöke, megígérve, hamarosan nyilvánosságra hozzák mind a megyei, mind a városi 

önkormányzati képviselőjelöltek listáját. Tőke Ervinről az EMNP Hargita megyei 

szervezetének vezetője bemutatkozójában hangsúlyozta, a néppárt értékeinek, elveinek és 

lakosságbarát politikájának megjelenítése érdekében természetesnek tartja, hogy saját 

jelölteket állítsanak a helyhatósági választásokon. 

 

Arros szerint titkolózik az udvarhelyi városháza 
2016. április 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi városháza honlapján két házasságkötési hirdetés közé „elrejtve” érhető el 

az önkormányzat 2015/2020-ra vonatkozó városfejlesztési stratégiája – hívta fel a figyelmet 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Arros Orsolya, az RMDSZ udvarhelyi polgármesterjelöltje. Úgy 

véli, a jelenlegi városvezetés minden átláthatóságot mellőzve, titkosan, a nyilvánosság 

véleményének meghallgatása nélkül akarja ezt a fontos dokumentumot elfogadni. A 

polgármesterjelölt szintén a városháza honlapján találta meg azt a március 28-án keltezett 

közleményt is, amelyben a hivatal fejlesztési és beruházási igazgatósága kihirdeti, hogy 

közvitára bocsátja a stratégiát, és április 27-éig várja a hozzászólásokat. 

 

Szakemberekből álló városvezetést szeretne az udvarhelyi független jelölt 
2016. április 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Figyelmet fordítana az átláthatóságra, a szakmaiságra, és a területrendezési terv elkészítését 

is szorgalmazza Lukács László udvarhelyi független polgármesterjelölt, aki csütörtökön 

ismertette kampányprogramját. „Az igazi újdonság ebben a választásban szerintem a 

független jelölt léte. Én vagyok a választás szabadsága” – jelentette ki Lukács László. 

Elmondta, sosem volt tagja semmilyen pártnak, és jelenleg sem támogatják politikai 
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szervezetek. Úgy érzi, nem egy megélhetési politikusra van szüksége a városnak, hanem egy 

olyan vezetőre, akinek küldetéstudata van, szeretne tenni a városért. Büszke arra, hogy a 

Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös jelöltállításáról 

szóló tárgyalások során felmerült az ő neve is, hiszen ebből kitűnik, hogy a pártok is láttak 

benne lehetőséget. 

 

Kevés nő szerepel befutó helyeken az RMDSZ-listákon 
2016. április 14. – transindex.ro 

Megalakulása óta az RMDSZ Nőszervezete komoly erőfeszítéseket tett arra, hogy bátorítsa a 

nők politikai, közéleti szerepvállalását, sőt, azt is előirányozta, hogy a 2016-os választásokon 

megduplázza a női önkormányzati képviselőinek, elöljáróinak a számát. A jelöltlisták még 

nem véglegesek sok településen, azonban nem úgy tűnik, hogy valóra válik ez a célkitűzés. Ezt 

jól példázza a marosvásárhelyi lista: ezen egyetlen nő szerepel, és ő sem került biztos befutó 

helyre. Biró Rozáliát, a Nőszervezet elnökét, az RMDSZ egyetlen női szenátorát erről a 

jelenségről kérdezték, és arról is beszéltek, hogy miként kezelhető ez a helyzet.    

 

Még mindig Magyarországot és Oroszországot szeretik legkevésbé a romániaiak 
2016. április 14. – transindex.ro 

A romániaiak többsége jó véleménnyel van az országáról, annak ellenére, hogy gyakran 

kritikával illeti - derül ki az ISCOP felméréséből. A megkérdezettek 85,4%-a mondta, hogy 

inkább pozitív véleménye van Romániáról. A rangsorban ehhez közel azok az országok állnak, 

ahová a románok elsősorban kivándorolnak: Olaszország, Spanyolország és Nagy-Britannia. 

Európai országok közül Magyarország és Oroszország áll a szimpátialista végén. 

 

Marosvásárhelyen és a megyében is önálló listát állít az EMNP 
2016. április 14. – transindex.ro 

Önálló marosvásárhelyi és Maros megyei tanácsosjelölti listát indít az EMNP. Bereczky 

Ferenc, a Maros megyei EMNP vezetője a mai sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta, hogy a 

megyei önkormányzati listán 43 személy szerepel, de a lista összetételét csak jövő héten 

hozzák nyilvánosságra. A megyei elnök reméli, hogy a Maros megyei önkormányzatba 2 

EMNP-s tanácsos kerül be. 

 

Kelemen: az RMDSZ tájékoztatására is alapoz az amerikai emberjogi jelentés 
2016. április 14. – transindex.ro, maszol.ro 

„Érdekvédelmi munkánk eredményes, hiszen külpolitikai sikerünkként tarthatjuk számon azt 

a jelentést, amelyben az amerikai külügyminisztérium a romániai magyarság jogaira is kitér. 

Az RMDSZ tavalyi washingtoni látogatásán ismertette azokat a közösséget érintő 

jogtiprásokat, amelyeket az emberjogi dokumentum felsorol. Örvendünk, hogy mondottaink 

nyomatékot nyertek egy fontos dokumentum révén, hogy nemcsak az ország előnyös 

geopolitikai helyzete számít, hanem a kisebbségi ügyeket is biztonsági tényezőknek tekinti az 

USA” – reagált Kelemen Hunor szövetségi elnök április 14-én, csütörtökön arra az emberjogi 
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jelentésre, amely a 2015-ös év Romániájára vonatkozóan sorakoztatja fel azokat a magyar 

kisebbséget ért támadásokat, amelyeket az RMDSZ által készített dokumentációra alapoz. 

 

Nagyon égette magát a román sajtó a frissen kinevezett magyar államtitkárral 
2016. április 14. – maszol.ro 

Egy amatőr újságíró baki miatt igen negatív visszhangja lett a román sajtóban egy RMDSZ-es 

szakember államtitkári kinevezésének. A Környezetvédelmi Alap élére kinevezett Jakab 

Istvánt ugyanis összetévesztették az EMNP-s Jakab Istvánnal. Elsőként a National írt 

„leplező” cikket arról, hogy egy „független Erdélyért küzdő” politikus furakodott be a Cioloș-

kormányba, aki ráadásul a CV-je szerint idegen nyelvnek tekinti a románt. A szerző az új 

államtitkár állítólagos életrajzát is mellékelte kijelentései alátámasztására. 

 

Gálfit jelöli az MPP udvarhelyi polgármesternek 
2016. április 14. – szekelyhon.ro 

Gálfi Árpád a Magyar Polgári Párt polgármesterjelöltje Székelyudvarhelyen – jelentették be 

az MPP csütörtök déli sajtótájékoztatóján. Biztonságot, rendet és fejlődést szeretne Gálfi 

Árpád polgármesterjelölt, aki szerint városgazdára van szükség Udvarhelyen. „Gondolom, 

mindannyian olyan városban szeretnénk élni, amelyben a gyerekeinknek van jövőképük. 

Félelemben, rendetlenségben, hanyatlásban nem lehet létezni. Ezen akarunk változtatni. 

Ahogy nagyapám mondta: nehéz időkben bátor emberekre van szükség. A becsületet nem 

lehet pénzzel meg- és kivásárolni. Számomra a polgármesterjelöltség munkát és szolgálatot 

jelent” – jelentette ki Gálfi, aki csapatmunkaként képzeli el a városvezetést. 

 

Lehet, hogy nem Bajkó lesz az RMDSZ jelöltje Gyergyószentmiklóson 
2016. április 14. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ és az MPP között lényegesen jobb ma a viszony Gyergyószentmiklóson is, mint 

négy éve, most az RMDSZ-en belül folyik a harc. Bajkó László polgármesterjelöltsége és a 

helyi szervezet által véglegesnek mondott képviselőjelölt-lista korántsem végeges – számolt 

be Borboly Csaba és Bende Sándor.  

 

Nem tartják korrektnek Portikék lemondását 
2016. április 14. – szekelyhon.ro 

Ideiglenes elnökkel és ügyvezetővel folytatja tevékenységét az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) marosvásárhelyi szervezete, miután Portik Vilmos elnök és Jakab István alelnök 

néhány nappal ezelőtt bejelentették távozásukat. A Maros megyei szervezet élén álló Bereczki 

Ferenc nem tartja korrektnek, hogy valaki Facebookon „nyújtsa be” a lemondását, és még egy 

telefonbeszélgetés erejéig se közölje döntését felettesével. 
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Az államfőnek tetszik a kormányprogram, az ellenzéknek és a szakértőknek már 

kevésbé 

2016. április 14. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Andrej Kiska köztársasági elnök szerint a múlttal összehasonlítva előrelépést jelent az 

elfogadott kormányprogram. Ha sikerül megvalósítani, jelentős fejlődés lesz, jelentette ki az 

államfő, aki pozitívan értékeli például azt, hogy civil szakértők és polgári kezdeményezések 

javaslatait is tartalmazza. Richard Sulík, az ellenzéki SaS vezetője szerint a 

programnyilatkozatból hiányzik az ambíció, a konkrétumok és a gazdasági reformok, ezért 

aztán a legerősebb ellenzéki párt nem támogatja majd azt a parlamenti szavazás során. 

Michal Páleník, a Foglalkoztatási Intézet közgazdásza szerint is lehetett volna részletesebb a 

kormányprogram. Legalább a hosszú ideje munka nélkül lévőkkel, a munkanélküli 

fiatalsággal foglalkozhatott volna többet, vagy legalább konkretizálhatta volna az új 

munkahelyek létrehozására tett ígéreteit. 

 

Komárom: új oktatási központ lehet a “volt Poliklinika” épülete 
2016. április 14. – Felvidék Ma 

Felújíthatják az egykori komáromi egészségügyi központ, közismert nevén a “volt Poliklinika” 

épületét. Ennek gondolata még Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

januári látogatásakor merült fel. Akár a Selye János Egyetem új központi épülete is lehetne a 

patinás épület. 

 

Bugár: meg kell egyezni Magyarországgal Bős-Nagymaros kérdésében 
2016. április 14. – Inforádió, bumm.sk, Új Szó 

Meg kell egyezni Magyarországgal - mondta a Duna évtizedek óta vitatott vízmegosztásának 

kérdéséről Bugár Béla, a szlovákiai Híd párt elnöke Aréna c. műsorában. Bugár szerint nem a 

bíróságon kellene megegyeznie a két országnak a befejezetlen vízlépcsőrendszer kérdésében. 

A témát a Híd a koalíciós tárgyalások során is megnyitotta – mondta Bugár. 

 

Parlamenti választások – Az emberek többsége most is ugyanazokra a pártokra 
szavazna 
2016. április 14. – bumm.sk 

Ha április elején lettek volna a parlamenti választások, a polgárok 78,7 %-a ugyanazokra a 

pártokra adta volna le a voksát, mint márciusban. Az AKO ügynökség közvélemény-kutatása 

szerint csak a választók 18,43 %-a szavazott volna más pártra, mint egy hónappal korábban. 

Az április 4. és 7. között végzett kutatás szerint a megkérdezettek 2,87 %-a nem tudta, kire 

szavazott volna. A Hídra a szavazók 84,3 %-a maradt továbbra is hűséges – adta hírül a 

TASR. 

 

Az Európai Bizottság elé került a szlovák állampolgársági törvény 
2016. április 14. – hirek.sk 
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http://felvidek.ma/2016/04/az-allamfonek-tetszik-a-kormanyprogram-az-ellenzeknek-es-a-szakertoknek-mar-kevesbe/
http://felvidek.ma/2016/04/az-allamfonek-tetszik-a-kormanyprogram-az-ellenzeknek-es-a-szakertoknek-mar-kevesbe/
http://felvidek.ma/2016/04/komarom-uj-oktatasi-kozpont-lehet-a-volt-poliklinika-epulete/
http://inforadio.hu/kulfold/2016/04/13/bugar_bela_bosrol/
http://www.bumm.sk/belfold/2016/04/14/parlamenti-valasztasok-az-emberek-tobbsege-most-is-ugyanazokra-a-partokra-szavazna
http://www.bumm.sk/belfold/2016/04/14/parlamenti-valasztasok-az-emberek-tobbsege-most-is-ugyanazokra-a-partokra-szavazna
http://www.hirek.sk/belfold/20160414184733/Az-Europai-Bizottsag-ele-kerult-a-szlovak-allampolgarsagi-torveny.html
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A fontos ügyeinket nem szabad feladni, tovább kell küzdenünk értük – véli Csáky Pál európai 

parlamenti képviselő, aki az Európai Bizottságnál kezdeményezte a szlovák állampolgársági 

törvény és a szlovák hatóságok fellépésének felülvizsgálatát, amelyek véleménye szerint az 

uniós polgárság intézményét is veszélyeztetik. 

 

Kisebbségek: pálfordulás a Smerben 
2016. április 15. – Új Szó 

Több olyan kisebbségi jogi célkitűzés szerepel a kormányprogramban, amelyek eddig a Smer 

ellenállásán buktak meg – ilyen a vasúti kétnyelvűség és a Kisebbségi Kulturális Alap 

létrehozása is. A kormány vállalta a kisebbségekről szóló oktatás támogatását is. 

 

Az alap alapja 
2016. április 15. – Lajos P. János – Új Szó 

„Ha a kormány kibírja legalább másfél évig, akkor létrejöhet a kisebbségi kultúrát autonóm 

módon támogató Kisebbségi Kulturális Alap. A kormányprogram kimondja: „a kormány 

elfogadja a Kisebbségi Kultúrák Finanszírozását Szolgáló Alapot (közalapítvány), amelynek 

célja valamennyi szlovákiai nemzeti kisebbség kulturális és művészeti tevékenységének 

szisztematikus támogatása”. A kormányprogramnak ez a része nem meglepő, az alap 

létrehozása szerepelt a kormány prioritásai között is, de sejteni lehetett, hogy a Smer akkor 

sem fogja megtorpedózni, ha a Híd nélkül alakított volna kormányt, hiszen tavaly csak a 

második olvasatban kaszálta el a Híd e törvényjavaslatát. A törvény ugyan valószínűleg 

módosul a tavalyi normaszöveghez képest, főbb elemei azonban bizonyosan megmaradnak: 

viszonylag nagy önállóság a mindenkori kormánytól és nagy beleszólás az egyes kisebbségek 

kulturális, szakmai szervezetei számára.” 

 

Bírósági úton bizonyítja igazát az MM–VMDK lista 
2016. április 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Magyar mozgalom csütörtökön sajtótájékoztatón reagált arra, hogy a Köztársasági 

Választási Bizottság nem hagyta jóvá a Magyar mozgalom – hogy változtassunk! – VMDK 

listát. Elmondták: szerintük az egész eljárás igazságtalan volt, amit ők bírósági úton 

bizonyítani fognak, és mégis indulnának minden szinten. A sajtótájékoztatón Varga László 

elmondta, keresetet nyújtanak be a közigazgatási bíróságon. Annak 72 óra alatt kell döntenie, 

hogy engedélyezi-e a hiányzó aláírások összegyűjtését. 

  

Pásztor István: Szégyent hoztak a vajdasági magyar közösségre 
2016. április 14. – Pannon RTV 

Szégyent hozott a vajdasági magyar közösségre az a választási lista, amelyet a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) egy horvát kisebbségi párttal, a Horvátok 

Demokratikus Közösségével (DZH) együtt adott a választási bizottságnak, és amelyet a 
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testület okirat-hamisítás miatt utasított el – jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke csütörtökön. 

  

Nyílt napot tartottak a topolyai Mezőgazdasági Iskolában 
2016. április 14. – Vajdaság Ma 

A házigazda mellett még hét középfokú oktatási intézmény mutatta be kínálatát Topolyán a 

Mezőgazdasági Iskola által szervezett nyílt napon. A rendezvényre szervezetten érkeztek a 

végzős általános iskolások tanáraik és szüleik kísértében a környékbeli településekről is. Idén 

a Mezőgazdasági Iskolában nem indul magyar nyelven hentesképzés a hároméves szakon. 

  

Elkészültek az összesített választási listák 
2016. április 14. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Köztársasági Választási Bizottság a törvényes határidőn belül kihirdette az összesített 

választási listát, amely tartalmazza az április 24-i előrehozott köztársasági parlamenti 

választásokon induló választási jelöltlistákat. Egyes sorszám alatt az Aleksandar Vučić–

Szerbia győzedelmeskedik lista indul. A tartományban valamivel kevesebb, 14 választási 

jelöltlista vesz részt a választásokon. A Tartományi Választási Bizottság szintén a törvényes 

határidőn belül hirdette ki az összesített választási listát. 

  

Orom, a példaértékű falu 
2016. április 14. – Magyar Szó 

Szerdán Oromon vállalkozókat látogatott meg Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, 

a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár, Pék Zoltán 

köztársasági parlamenti képviselőjelölt, Fejsztámer Róbert, a magyarkanizsai Községi 

Közigazgatási Hivatal gazdasági, pénzügyi és fejlesztési főosztályának vezetője és Lékó 

Róbert, az oromi helyi közösség tanácsának elnöke. Velük tartott Király Teréz, Pletikoszity 

Tibor és Erdélyi Olivér is, akik a VMSZ oromi jelöltjei a magyarkanizsai községi képviselő 

testületbe. 

 

Jóváhagyta az ukrán parlament az új kormány tagjait 
2016. április 14. – MTI, karpatalja.ma, hirado.hu, index.hu, InforRadio 

Volodimir Hrojszman miniszterelnökké történt kinevezése után az ukrán parlament 

jóváhagyta csütörtökön az új kormány tagjait. A kabinet összetételét 239-en támogatták a 450 

tagú törvényhozásban, a szavazáskor 367 képviselő volt jelen az ülésteremben. Az 

egészségügyi tárca élére egyelőre nem találtak vezetőt. A miniszterelnök első helyettese az 

Arszenyij Jacenyuk volt kormányfő vezette Népi Fronthoz tartozó Sztepan Kubik lett, aki 

egyben a gazdaságfejlesztési minisztériumot is vezeti. Arszenyij Jacenyuk kormányából az új 

kabinetben is posztján maradt Pavlo Klimkin külügy-, Sztepan Poltorak védelmi, Arszen 

Avakov belügy-, Pavlo Petrenko igazságügy-, Jurij Sztec tájékoztatáspolitikai, valamint Ihor 

Zsdanov ifjúsági és sportminiszter. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/jovahagyta-az-ukran-parlament-az-uj-kormany-tagjait/
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Bővülőben a KMKSZ ISZ 
2016. április 14. – Kárpátalja 

Három új alapszervezettel bővült az elmúlt hét végén a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ). Április 9-én két beregszászi járási településen, 

Mezőkaszonyban és Kovászón alakult alapszervezet. Másnap, április 10-én az ugocsai 

(nagyszőlősi járási) Nevetlenfaluban gyűltek össze az alapszervezet létrejöttét kezdeményező 

fiatalok és a helybéli érdeklődők. 

 

Nemzetközi tudományos pedagógiai-pszichológiai konferencia a Rákóczi-
főiskolán 
2016. április 14. – karpatalja.ma 

Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai 

integrációjának tükrében címmel szervez kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke április 14–

15-én. Április 14-én a Rákóczi-főiskola Gross Arnold termében mintegy százfős szakmai 

közönség gyűlt össze. A konferencia célja az innovatív módszerek megjelenésének, 

lehetőségének és új feladatainak feltárása a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban. 

 

Felavatták Ferenc József császár emlékművét Kárpátalján 
2016. április 14. – KárpátInfo 

A magyarok, a csehek, az osztrákok és a kárpátaljaiak Ferenc Józsefnek köszönhetik a pontos 

életmódot. A "pacsirta" természetű császár a korai kelésre tanította meg az akkori Osztrák-

Magyar Monarchiát. Az emlékmű megnyitó ünnepségre április 13-án Alsószlatinán (ungvári 

járás), a Termal Star szanatórium komplexum területén került sor - írja a Mukachevo.net. 

 

Népcsoporttanácsok gyűlése Bécsben 
2016. április 14. - Volksgruppen 

A Kancellária Hivatalban tartottak közös gyűlést kedden az Ausztriában államilag elismert 

népcsoportok, köztük a magyar népcsoport legfelsőbb képviselői. A Kancellária Hivatal 

részéről Gerhard Hesse szekcióvezető és Andreas Thaller az Oktatási Minisztérium főtitkára 

volt jelen. 

 

Népcsoporttanácsok gyűlése Bécsben 
2016. április 14. - Volksgruppen 

A Kancellária Hivatalban tartottak közös gyűlést kedden az Ausztriában államilag elismert 

népcsoportok, köztük a magyar népcsoport legfelsőbb képviselői. A Kancellária Hivatal 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2016%2F04%2F13%2Fbovuloben-kmksz-isz
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nemzetkozi-tudomanyos-pedagogiai-pszichologiai-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nemzetkozi-tudomanyos-pedagogiai-pszichologiai-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/felavattak-ferenc-jozsef-csaszar-emlekmuvet-karpataljan/emlekmu-karpatalja-ukrajna-ukrajnai-hirek
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2768665/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2768665/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 14. 
10 

részéről Gerhard Hesse szekcióvezető és Andreas Thaller az Oktatási Minisztérium főtitkára 

volt jelen. 

 

Felsőőriek a Kincsőrző Fesztiválon 
2016. április 14. - Volksgruppen 

Múlt héten immár 5. alkalommal került megrendezésre több ország részvételével 

Szombathelyen a Kincsőrző Művészeti Fesztivál, melyen a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület Játékos Magyar Gyermekóra csoportja is részt vett. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. április 14. – Kossuth Rádió 

 

Washingtoni bírálat az erdélyi magyarellenesség miatt 

Kitér az erdélyi magyarságot ért sérelmekre az Egyesült Államok külügyminisztériumának 

Romániáról szóló emberi jogi jelentése. Tudósítás a Határok nélkül riporterétől. 

 

Listahamisítás 

Pásztor István VMSZ-elnök szerint a konkurens lista, amelyen 1600 lejárt pecséttel ellátott 

aláírás szerepelt, szégyent hozott az egész magyar közösségre, a Magyar Mozgalom és a 

VMDK törvénytelen eljárásnak tartja, hogy kizárták őket a szerbiai választásokról. Mint 

korábban beszámoltunk róla, nem indulhat a szerbiai köztársasági választásokon a Magyar 

Mozgalom nevű civil szervezet, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének és a 

Horvátok Demokratikus Közösségének közös listája. A központi választási bizottság 

megsemmisítette a Belgrádban gyűjtött támogató aláírásokat, mert a bírósági hitelesítő egy 

elavult, tavalyi pecséttel látta el. Az eset kapcsán ma Szabadkán sajtótájékoztatót tartott 

Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom és Csonka Áron, a VMDK képviseletében.  

 

Interjú Zakariás Zoltánnal, az EMNP alelnökével 

Az Erdélyi Magyar Néppárt életét az elmúlt félévben jó pár személycsere, lemondás, más 

politikai szervezethez való csatlakozás határozta meg. Zakariás Zoltán alelnök, ennek ellenére 

úgy látja, mindez természetes egy párt életében, és teljes erővel készülnek a helyhatósági 

választásokra. A párt Hargita megyei vezetőjével tartott csíkszeredai sajtótájékoztatóján a 

Határok nélkül riportere készített interjút vele. 

 

Élő Könyvtár Kolozsváron 

Kolozsvári élő könyvtár, ahol embereket lehet kikölcsönözni őszinte beszélgetésre. 

Holnap Horváth Anna alpolgármesterrel lehet szóba állni, aki mint olvasmány, a 

politikusokkal szembeni előítéleteket szeretné lebontani. Ugyanis az Élő könyvtár rendezvény 

immár második kiadását a szervezők az előítéletek köré építették.  

 

Új mikrobuszt kap a Nagydobronyi Református Gyermekotthon 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-14_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-14_18:30:00&ch=mr1
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Az Ungvári járásban működő Nagydobronyi Református Gyermekotthon egy új mikrobuszt 

kap a Sára Alapítványtól, amelyet Amerikában egy református lelkész és egy zsidó üzletember 

jegyeztetett be. A Sára évek óta hozzájárul a jelenleg 60 árva és sérült leánygyermeknek 

otthont adó jól felszerelt intézményt. Ukrán állami segítség semmi. 

 

Konferencia a Békés Bánáti Történelmi Egyházmegye lelkipásztorainak 

irodalmi és képzőművészeti munkásságáról 

A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség tudományos konferenciát szervezett a Békés 

Bánáti Történelmi Egyházmegye lelkipásztorainak irodalmi és képzőművészeti 

munkásságáról. A konferencia célja emlékezni azokra a 19-20. században élt kiemelkedő 

személyiségekre, akik a reformátori örökség továbbéltetői voltak a térségben.  

 

A Zentai Magyar kamaraszínház fiatal művésze nyerte el a Budapesten nemrég 

megrendezett Versünnep fődíját 

Lőrinc Tímea, a Zentai Magyar kamaraszínház fiatal művésze érdemelte ki a Budapesten 

nemrég megrendezett Versünnep fődíját. A fiatalon elhunyt vajdasági költő, Sziveri János 

egyik költeményét szavalta. 
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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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