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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: meg kell őrizni a Kárpát-medence természeti kincseit 
2016. április 26. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk, Pannon RTV 

A nemzetpolitikai államtitkár szerint a magyarság védendő értékei között meg kell őrizni a 

Kárpát-medence természeti kincseit is, ide sorolva sajátos éghajlatát is. Potápi Árpád János 

kedden a fővárosban a DIPOL Csoport klímareferensek képzését célzó projektjének 

tanácskozásán kiemelte: a magyar nemzetpolitika számára is fontos cél a klímaváltozás 

megállítása, következményeinek csökkentése. Az anyaországi és a külhoni magyarság 

megmaradásához és megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy megvédjék azt a természeti 

környezetet, amelyben él. A klímaváltozás elleni küzdelem éppen ezért a Kárpát-medence 

egészének, határainkon belül és túl élő magyaroknak közös ügye kell, hogy legyen - rögzítette 

az államtitkár. 

 

Vadim Prisztajko külügyminiszter-helyettessel és a kijevi magyar szervezetek 
vezetőivel tárgyalt Dr. Grezsa István kormánybiztos Kijevben 
2016. április 26. – MTI, kormany.hu, OrientPress, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos hivatalos munkalátogatáson tartózkodik 

Kijevben, ahol Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter-helyettessel, valamint a kijevi magyar 

szervezetek vezetőivel találkozott. Az ukrán Külügyminisztériumban lezajlott egyeztetés során 

szóba kerültek többek között a Kárpátalját érintő gazdaságfejlesztési tervek, a beregszászi 

elkerülő úttal kapcsolatos kérdések, valamint a Kijevvel fennálló kapcsolatok intenzívebbé 

tétele is. Az ukrán külügyminiszter-helyettes megköszönte Magyarország eddigi támogatását 

és kifejezte elismerését a Kormánybiztosság felállításával kapcsolatban. 

 

Bizalmat kapott Fico harmadik kormánya a parlamentben 
2016. április 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bizalmat szavazott Robert Fico miniszterelnök négypárti koalíciós kormányának kedden este 

a szlovák Nemzeti Tanács. A 150 tagú testületben a szavazáskor jelenlévő 142 képviselő közül 

79 mondott igent a kormányprogramra. A hatályos szabályok szerint a bizalom 

megszerzéséhez elég lett volna 76 igen szavazat is. A Smer-SD, az SNS, a Most-Híd és a Sieť 

pártokból álló kormánykoalíciónak összesen 81 képviselője van a parlamentben. Robert Fico 

és Andrej Danko, a Smer és az SNS elnöke azonban jelenleg kórházi műtét után vannak, ezért 

s bizalmi szavazáson nem vehettek részt. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/meg-kell-orizni-a-karpat-medence-termeszeti-kincseit
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/vadim-prisztajko-kulugyminiszter-helyettessel-es-a-kijevi-magyar-szervezetek-vezetoivel-targyalt-dr-grezsa-istvan-kormanybiztos-kijevben
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/vadim-prisztajko-kulugyminiszter-helyettessel-es-a-kijevi-magyar-szervezetek-vezetoivel-targyalt-dr-grezsa-istvan-kormanybiztos-kijevben
http://felvidek.ma/2016/04/bizalmat-kapott-fico-harmadik-kormany-a-parlamentben/
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Szilágyi szerint megbukott az MPP vezetősége 
2016. április 26. – Krónika, transindex.ro 

Biró Zsolt kiszivárgott „spágás" beszéde egyértelművé tette: a Magyar Polgári Párt (MPP) 

elnöke és elnöksége erkölcsileg már rég, politikailag viszont a napvilágot látott 

marosvásárhelyi beszéd után végleg megbukott – fogalmazott keddi közleményében Szilágyi 

Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. A politikus szerint tudnivaló, hogy a párt 

több helyi szervezete már régóta konfliktusban áll az MPP központi vezetőségével, és a helyi 

vezetők közül sokan bírálták a polgári párt országos elöljáróit és politikáját. „A most 

kiszivárgott beszéd után nem csodálkozhatunk a becsületes, autonómiapárti és 

korrupcióellenes emberek véleményén és indulataikon" – fogalmaz közleményében az 

EMNP-elnök. Szilágyi szerint a korrupciós ügyei kapcsán „a már régen megtépázott hírnevű 

RMDSZ után most az MPP országos vezetői is felsorakoztak a balkáni oldalon". 

 

Három magyar jelölt Kovásznán 
2016. április 26. – Erdély Ma, Háromszék 

Kedd éjfélig iktathatták iratcsomóikat a választási irodáknál azok, akik meg szeretnének 

méretkezni a júniusi helyhatósági választáson, Kovásznán most már biztos: az RMDSZ 

mellett az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt is versenybe száll a szavazatokért. 

 

Iktatta polgármesterjelöltjét és városi tanácsosjelöltjeit a kolozsvári RMDSZ 
2016. április 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Ma délelőtt iktatta a választási irodánál polgármesterjelöltjének, valamint városi 

tanácsosjelöltjeinek okmányait a Kolozsvári RMDSZ. Horváth Anna polgármesteri jelölését 

és a városi tanácsosjelölteket több mint 3500 személy támogatta aláírásával. A Megyei 

Állandó Tanács, valamint a Városi Választmány döntése szerint a tanácsosi listát Horváth 

Anna, a Kolozsvári Szervezet elnöke, a Szövetség polgármesterjelöltje vezeti, a második helyet 

a történelmi magyar egyházak javaslatára Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok 

főszervezője tölti be. A lista harmadik helyén Csoma Botond jogász, városi tanácsos, a Kolozs 

Megyei RMDSZ elnöke, a negyedik helyen Rácz Levente-Zsolt vállalkozó, az ifjúsági 

szervezetek jelöltje, ötödik helyen pedig Oláh Emese, jogász, városi tanácsos szerepel. 

 

Péter Ferenc: a Maros megyei tanácselnöki mandátum megszerzése prioritás 
2016. április 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei politikai alelnöke, Szováta jelenlegi polgármestere a 

Maros megyei RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltje. Péter Ferenc elmondta, prioritás a megyei 

tanácsban az elnöki tisztség megszerzése, úgy döntöttek, hogy a megyét meg kell erősíteni, 

hiszen sokat romlott a helyzet a korábbi ciklus óta, amikor Lokodi Edit Emőke volt a megyei 

tanácselnök. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-szerint-megbukott-az-mpp-vezetosege
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202875&cim=harom_magyar_jelolt_kovasznan
http://itthon.transindex.ro/?hir=42530
http://itthon.transindex.ro/?hir=42531
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Hivatalos ünnep lett a Bánság Napja 
2016. április 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Megszavazta a szenátus kedden azt a bánsági képviselők és szenátorok által kezdeményezett 

törvénytervezetet, amely értelmében már idéntől, július 21-én Románia hivatalos ünnepe lesz 

a Bánság Napja. „Fontos a regionális identitás, a Bánság pedig sajátos jellemzőkkel és 

történelmi hagyománnyal rendelkező régió, így fontosnak tartottam, hogy Románia és 

lakossága jobban odafigyeljen térségünkre az által, hogy a Bánság értékeinek felmutatására 

hivatalos ünnepnapot jelölünk ki. Július 21. a modern Bánság első napja, ez az a pillanat, 

amikor a régió újból az európai régiók mellé sorakozott fel a török uralmat követően” – 

nyilatkozta Molnár Zsolt RMDSZ-es képviselő, a tervezet egyik kezdeményezője. 

 

Anyagi válság után politikai botrányba keveredett a PKE 
2016. április 26. – maszol.ro 

A Maszolhoz eljutott egy e-mail, amellyel a Partiumi Keresztény Egyetem egyik karának 

tanulmányi osztálya aláírásgyűjtőket toborzott az EMNP nagyváradi polgármesterjelöltjének. 

A rektor elhatárolódott az akciótól, az RMDSZ pedig azzal vádolja a Néppárt elnökét, hogy az 

Alapító Tanács tagjaként pártja céljaira használja az egyetemet. Szilágyi Zsolt 

elképzelhetőnek tartja, hogy a történtek hátterében az RMDSZ áll. 

 

Bihar megye: MPP-s jelölt is van az RMDSZ megyei tanácsosi listáján 
2016. április 26. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

A nagyváradi Szacsvay-szobornál gyülekeztek, onnan ment át a megyei választási irodához 

benyújtani a jelöltlistát a RMDSZ Bihar megyei csapata, miután Pásztor Sándor 

megyeitanácselnök-jelölt röviden bemutatta a leendő tanácstagokat. A más magyar 

pártoknak fenntartott nyolcadik helyre a Magyar Polgári Párt jelöltje került a Bihar megyei 

RMDSZ „összefogás listáján”. Pásztor Sándor, és az MPP Bihar megyei elnöke, Helmeczi 

Tibor a polgári párt jelöltjének bemutatása előtt nyilvánosan írta alá az együttműködési 

szerződést. 

 

Levelet írt a bukaresti fogdából az erdélyi HVIM-vezér 
2016. április 26. – maszol.ro 

„Bajtársaihoz” címzett levélben számolt be fogva tartásának körülményeiről Szőcs Zoltán, a 

Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalom (HVIM) négy hónapja előzetes letartóztatásban 

lévő elnöke. „Nem olyan könnyű itt az élet, de minden nap eltelik egy nap itt is” – írja a 

Székely Hírmondó napilapban is közölt levélben a merényletkísérlettel gyanúsított HVIM-

vezér. Beszámolója szerint egy 15 négyzetméteres szobában tartják fogva „jelenleg két 

bolgárral és egy cigánnyal”, de voltak már 6-7-en is hetekig. A helyiségben van WC, „ami 

egyben tusoló is”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42539
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63524-anyagi-valsag-utan-politikai-botranyba-keveredett-a-pke
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63523-bihar-megye-mpp-s-jelolt-is-van-az-rmdsz-megyei-tanacsosi-listajan
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63499-levelet-irt-a-bukaresti-fogdabol-az-erdelyi-hvim-vezer
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Bajkó szabad emberként indul 
2016. április 26. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

A Szabad Emberek Pártja (Partidul Oamenilor Liberi – POL) színeiben indul a 

gyergyószentmiklósi polgármesteri tisztségért az RMDSZ-ből kilépett Bajkó László. Több 

korábbi RMDSZ-es jelölt is pártot váltott. A bejelentésen jelen volt Hermann Mark Christian, 

a párt ügyvezető alelnöke is. Elmondta, emberi, erkölcsi támogatást és jogi keretet 

biztosítanak Bajkó Lászlónak és azoknak a személyeknek, akik hozzá csatlakoztak, hogy 

indulhassanak a választásokon. A POL céljait ismertetve elmondta, az első olyan pártról van 

szó, amely nem ideológiai és nem etnikai alapon szerveződik, hanem közösségi szervezetként 

határozza meg magát, egyik célkitűzésük pedig elérni Romániában, hogy ne csak pártok és 

független jelöltek indulhassanak a későbbi választásokon, hanem civil szerveződések is. A 

Hargita megyei szervezet Bajkó László kérésére múlt pénteken alakult meg. 

 

Letakarták a nagybaconi községháza feliratát 
2016. április 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

A nagybaconi önkormányzatnak le kellett takarnia a százéves „Községháza” feliratot a 

polgármesteri hivatal egykori épületének homlokzatán. Az épületben egy ideje a kultúrotthon  

rendezkedett be, ezért a felirat elé egy molinót húztak ki, amelyen két nyelven jelenik meg a 

„művelődési ház” felirat. Simon András, Nagybacon polgármestere emlékeztetett, a Kovászna 

megyei prefektúra már évekkel ezelőtt felszólította az önkormányzatot a felirat eltüntetésére, 

majd pert is indított. 

 

Nincs összmagyar lista Bihar és Maros megyében 
2016. április 26. – Krónika 

Az elmúlt időszakban többször felmerült összmagyar megyei tanácsosjelölt-lista helyett csak 

a Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltje „fért fel” az RMDSZ listájára Bihar megyében. A 

szövetség jelöltlistáját vezető Pásztor Sándor korábban a „billegőnek” számító nyolcadik 

helyet az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) ajánlotta fel, a végleges verzióban azonban ezt 

végül a polgári párti Helmeczi József foglalta el. Az MPP-nek jutott hely az RMDSZ Maros 

megyei szervezetének negyvennégy fős megyei tanácsosjelölt-listáján is. 

 

Gyergyószentmiklós: az RMDSZ nem indít polgármester-jelöltet, de lesz listája 
2016. április 26. – transindex.ro 

Leadta Gyergyószentmiklóson a városi tanácsosjelölti listát az RMDSZ, ezzel pontot téve 

annak a konfliktusnak a végére, amely a helyi szervezet és a Gyergyó Területi Szervezet között 

robbant ki és amely kérdésessé tette, hogy lesz-e jelöltlistája az RMDSZ-nek a városban. Az 

RMDSZ nem buzdít egyértelműen az MPP-s jelölt támogatására, csak a tanácsosjelölti listája 

támogatását kéri a gyergyószentmiklósiaktól. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/bajko-szabad-emberkent-indul
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/letakartak-a-nagybaconi-kozseghaza-feliratat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nincs-osszmagyar-lista-bihar-es-maros-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25922
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Elutasították az RMDSZ betiltását kezdeményező törvénytervezetet 
2016. április 26. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Újabb kisebbségellenes törvénykezdeményezést akadályozott meg a szenátus hétfőn, a 

honatyák nagy többsége ugyanis nem szavazta meg azt a Bogdan Diaconu és Razvan Ionut 

Tănase független szenátorok által kezdeményezett tervezetet, amely törvényen kívül helyezte 

volna a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. 

 

Brassó és Arad megyében is leadta a jelentkezési listákat az RMDSZ 
2016. április 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Brassó Megyei Szervezete leadta a megyei önkormányzatba és a Brassó városi 

önkormányzatba való jelentkezését. A megyében több mint 8000, Brassó városban több mint 

3000 ezer támogatói aláírással jelentkezhetnek és indulhatnak magyar jelöltjeink a 

helyhatósági választásokon. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete még hétfőn benyújtotta a 

megyei tanácsosi jelöltlistán szereplők névsorát. Az RMDSZ teljes, 42 tagú névsort tett le a 

Megyei Választási Irodához, 8521 támogató aláírás kíséretében.  

 

Tízezernél több támogató aláírás az RMDSZ Temes megyei jelöltjeinek 
2016. április 26. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Április 25-én, hétfőn éjjel befejeződött az RMDSZ Temes megyei jelöltjeit támogató aláírások 

összesítése. Halász Ferenc, a Temes Megyei RMDSZ elnöke a Nyugati Jelennek elmondta: a 

megyei tanácsosjelöltek esetében 10 500 támogató aláírást sikerült összegyűjteni, ami közel a 

kétszerese a szükséges mennyiségnek. Az RMDSZ temesvári tanácsosjelöltjei számára 3670 

támogató aláírást sikerült összegyűjteni. Molnár Zsolt temesvári polgármesterjelölt indulását 

valamivel több mint 3000 aláíró támogatta. Az RMDSZ Temes megyei és temesvári 

jelöltlistáit, a támogató aláírásokkal együtt, kedden délelőtt nyújtották be a Szövetség 

képviselői a temesvári Megyeházán, illetve a Városházán. 

 

Elhalasztották a Batthyáneum restitúciójáról szóló ítélethirdetést 
2016. április 26. – transindex.ro, maszol.ro 

A kulturális minisztérium kérésére a gyulafehérvári táblabíróság elhalasztotta az 

ítélethirdetést a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár restitúciója ügyében - jelentette 

kedden az Agerpres hírügynökség. A táblabíróságnak abban a perben kellett volna ítéletet 

hirdetnie, amelyben a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye a visszaszolgáltatást 

elutasító restitúciós bizottsági határozat érvénytelenítését kérte. Korábban a táblabíróság 

elfogadta a kulturális minisztériumnak a kérését a perbe történő beavatkozásra. 

 

Foghíjas jelöltállítás – Kampányban az EMNP 
2016. április 27. – Erdély Ma, Háromszék 

Leadta a választásokon induláshoz szükséges dokumentációt az Erdélyi Magyar Néppárt, 

Háromszéken a megyei tanácsban és 25 településen lesz önkormányzati képviselői listájuk, 

kilenc helyen pedig saját polgármesterjelöltjük. Eldőlt az is, hogy Bálint József nem 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42540
http://itthon.transindex.ro/?hir=42541
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tizezernel_tobb_tamogato_alairas_az_rmdsz_temes_megyei_jeloltjeinek.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=42543
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202906&cim=foghijas_jeloltallitas_kampanyban_az_emnp
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függetlenként, hanem az EMNP színeiben pályázza meg Sepsiszentgyörgy városvezetői 

tisztségét, a megyeszékhelyi néppárti listán pedig paritásos alapon kapnak helyet a Magyar 

Polgári Pártból kizárt vagy kiállt jelentkezők. Balázs Attila háromszéki EMNP-elnök szerint 

sikerült újjáépíteniük a pártot, erős csapatot verbuváltak, készek átvenni a megye vezetését. 

 

Iktatták az RMDSZ városi tanácsosjelölti listáját Marosvásárhelyen 
2016. április 26. – maszol.ro 

Iktatták az RMDSZ városi tanácsosjelölti listáját Marosvásárhelyen: a kedd délután 

benyújtott listán szereplők zöme közgazdász és jogász, de van közöttük tanár, tudományos 

kutató, újságíró, fogorvos, mérnök, politikai elemző, vállalkozó, vegyész, építész, hegyimentő, 

turisztikai szakember, egészségügyi asszisztens és teatrológus is. A legfiatalabb az 1991-ben 

született Bakó Szabolcs menedzser, a 29 nevet tartalmazó lista veteránja pedig az 1947-ben 

született Gál Éva nyugalmazott építésztechnikus. 

 

Nagy többségben székelyföldi hallgatók választják a Sapientia EMTE 
csíkszeredai karát 
2016. április 26. – Krónika 

Egy célkitűzését már teljesítette a tizenöt esztendős Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE): a vizsgált adatok szerint a felsőoktatási intézmény csíkszeredai 

kara leginkább a székelyföldi fiatalok körében népszerű. Tavaly ősszel összesen 233 tanuló 

választotta a Sapientia EMTE valamelyik csíkszeredai szakát továbbtanulás céljából. Az 

elsőéves hallgatók 93 erdélyi vagy magyarországi településről érkeztek: 58 Hargita megyei, 18 

Kovászna megyei, 7 Maros megyei, illetve 8 más erdélyi megyében található településről, 

illetve két magyarországi városból, Budapestről és Hódmezővásárhelyről is volt egy-egy 

iratkozó – derül ki az egyetem beiratkozási statisztikájából. 

 

Hat polgármesterjelölt indul a választásokon Sepsiszentgyörgyön 
2016. április 27. – maszol.ro 

Hat jelölt méretkezik meg az idei helyhatósági választásokon Sepsiszentgyörgy polgármesteri 

tisztségéért. A kedd esti határidőig hat jelölt nyújtotta be a támogatási aláírásokat a 

municípiumi választási irodához, köztük Antal Árpád, a város jelenlegi polgármestere is, aki a 

harmadik mandátumot pályázza meg Sepsiszentgyörgy élén. A román pártok önálló jelölttel 

indulnak, kedd délutánig a Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről Rodica Pârvan 

nyugalmazott tanár, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részéről Mădălin Guruianu helyi 

tanácsos, Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) színeiben Cătălin Lazăr, a 

sportigazgatóság munkatársa, a Románia Haladásáért Országos Szövetség (UNPR) részéről 

pedig Victor Raica nyugdíjas rendőr indul. Az RMDSZ Antal Árpád jelenlegi polgármestert 

indítja újabb, harmadik mandátumért, az Erdélyi Magyar Néppárt színeiben pedig Bálint 

József, az MPP egykori sepsiszentgyörgyi elnöke méretkezik meg. Az MPP nem indít saját 

jelöltet, az alakulat Antal Árpádot támogatja. 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63543-iktattak-az-rmdsz-varosi-tanacsosjelolti-listajat-marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63554-hat-polgarmesterjelolt-indul-a-valasztasokon-sepsiszentgyorgyon
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Az új szlovák kormány programja – Ahol nincs, ott ne keress! 
2016. április 26. – hirek.sk 

Az új szlovák kormánykoalíció (Smer-SD–SNS–Most-Híd–Sieť) nyilvánosságra hozta a 

következő négy évre vonatkozó kormányprogramját. Bennünket a mintegy hetven oldalas 

dokumentumból természetesen elsősorban azok a célkitűzések érdekelnek, amelyek a 

Szlovákiában élő magyarság sorsát befolyásolják majd a következő négy évben. Sok 

meglepetésre természetesen nem számítottunk – állapítja meg elemzésében Őry Péter, az 

MKP ügyvivő elnökségének tagja. 

 

Vučić ismét Pásztort javasolná a tartományi képviselőház elnökének 
2016. április 26. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kijelentette: elvárásai szerint rövid időn 

belül találkozni fog Aleksandar Vučićtyal, hogy megvitassák a Szerb Haladó Párt (SNS) 

vezérének azt a javaslatát, miszerint Pásztort kérné fel a tartományi képviselőház elnöki 

posztjának betöltésére. Pásztor a Tanjugnak elmondta, hogy tegnap telefonon beszélt 

Vučićtyal a tartományi képviselőház elnöki posztjáról, és hogy Vučić kérdése igen rövid volt, 

mint ahogy az ő válasza is. 

 

Pásztor István vállalná a vajdasági parlamenti elnöki posztot 
2016. április 26. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Vállalná a vajdasági parlamenti elnöki posztot Pásztor István. Ezt a VMSZ elnöke nyilatkozta 

a Pannon RTV-nek Szabadkán. Amennyiben egy partneri kapcsolat megfelelően működik 

országos és önkormányzati szinten a Szerb Haladó Párttal, az várhatóan hasonlóan jó lesz 

vajdasági szinten is – jelentette ki Pásztor István. A VMSZ elnöke hozzátette, a vajdasági 

magyar közösség érdeke, hogy Szerbia és Magyarország között jó kapcsolat legyen, ebben 

pedig fontos szerepe van a Vajdasági Magyar Szövetségnek. 

 

Zenta: A választási eredmények tükrében megkezdődhetnek a tárgyalások 
2016. április 26. – Vajdaság Ma 

Zentán a helyhatósági választás hivatalos végeredménye szerint a Vajdasági Magyar 

Szövetség 11, a Szerb Haladó Párt, a Demokrata Párt és a Magyar Mozgalom – Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége koalíció 5-5, a Magyar Polgári Szövetség pedig 3 

képviselői helyet szerzett a községi képviselő-testületben. Az elemzők a legvalószínűbbnek azt 

tartják, hogy Zentán a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt alkotja majd a 

hatalmi többséget, a Demokrata Párt, a Magyar Mozgalom – VMDK koalíció és a Magyar 

Polgári Szövetség pedig az ellenzéket, az általunk megkérdezett listavezetők közül azonban 

egyelőre senki nem kívánt jóslatokba bocsátkozni, csupán annyit mondtak, hogy a következő 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160426153344/Az-uj-szlovak-kormany-programja-Ahol-nincs-ott-ne-keress.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20066/Pasztor-Vucic-kerdese-rovid-volt--az-en-valaszom-szinten.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=268042
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20068/Zenta-A-valasztasi-eredmenyek-tukreben-megkezdodhetnek-a-targyalasok.html
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hetekben mindenkivel igyekeznek majd tárgyalóasztalhoz ülni, és minden felmerülő 

lehetőséget megvitatni. 

 

Ismét lesz magyar érdekképviselet Szenttamáson 
2016. április 26. – Magyar Szó 

Nem hivatalos adatok szerint Szenttamáson a helyhatósági választásokon a Szerb Haladó 

Párt Aleksandar Vučić – Szerbia győzedelmeskedik elnevezésű lista a szavazatok 31,68 

százalékát (2554 szavazat) szerezte meg, második helyen a Branko Gajin – Polgárok csoportja 

lista végzett 21,28 százalékos támogatottsággal (1716 szavazat), a harmadik helyre pedig a 

Szerbiai Szocialista Párt – Ivica Dačić lista került 19,26 százalékkal (1553 szavazat), a 

Vajdasági Magyar Szövetség − Pásztor István lista pedig 4,89 százalékot (394 szavazat) 

kapott. Ez azt jelenti, hogy Bergel Aranka és Brasnyó Nándor négy év után ismét lesz magyar 

képviselet.  

 

30. ülését tartotta a Magyar Ifjúsági Konferencia Kárpátalján 
2016. április 26. – kormany.hu 

A hétvégén Kárpátalján ülésezett a Magyar ifjúsági Konferencia, mely a magyarországi és 

határon túli ifjúsági szervezetek legmagasabb egyeztető fóruma. A jelenlévőket Schanda 

Tamás ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, dr. Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, valamint Buhajla József főkonzul 

köszöntötte. Az egy évvel korábbi célkitűzésnek eleget téve, a Konferencia idén jogi személlyé 

alakult, így szervezetileg megerősítve képviselheti a magyar fiatalok érdekeit. 

 

Moldvai csángó nap Beregszászban a gasztronómia, a néptánc és a 
hagyományok jegyében 
2016. április 26. – karpatalja.ma 

Különleges és Kárpátalján egyedülálló programon vehetett részt, aki ellátogatott április 23-

án, szombaton a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Ház és Plébánia udvarára. Első 

alkalommal rendeztek moldvai csángó napot, melynek kezdetén gyönyörű moldvai viseletbe 

öltözött hagyományőrzők fogadták az érkezőket. A több közösség szervezésében megvalósuló 

rendezvény célja volt egyrészt a kárpátaljaiak megismertetése a moldvai magyar kultúrával, 

másrészt a moldvaiak missziója, hogy folyamatosan és minél több közösségben azért 

imádkozzanak közösen, hogy Moldvában engedélyezzék a magyar nyelvű szentmiséket. 

 

Édesanyák hete Kárpátalján a KMNE szervezésében 
2016. április 26. – karpatalja.ma 

Április 25-én kezdetét vette a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által 

Kárpátalján első alkalommal megrendezett Édesanyák hete programsorozat. A megnyitóra 

Beregszászban, a Hősök tere parkjában került sor, ahol az egyházi képviselők köszöntője után 

Ékes Ilona, az európai regionális szervezet elnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntötte a 
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http://www.magyarszo.com/hu/3037/vajdasag/145371/Ism%C3%A9t-lesz-magyar-%C3%A9rdekk%C3%A9pviselet-Szenttam%C3%A1son.htm
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyar-ifjusag-konferencia-30-uleset-tartotta-karpataljan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/moldvai-csango-nap-beregszaszban-a-gasztronomia-a-neptanc-es-a-hagyomanyok-jegyeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/moldvai-csango-nap-beregszaszban-a-gasztronomia-a-neptanc-es-a-hagyomanyok-jegyeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/edesanyak-hete-karpataljan-a-kmne-szervezeseben/
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jelenlévőket. A köszöntők után Török Dénes, a KMNE elnöke és Ékes Ilona elnök asszony 

elültették az életet, születést szimbolizáló „születésfát”. A megnyitót megtisztelte jelenlétével 

Lóga Nagyezsda, Beregszász alpolgármestere is. 

 

Nem mondtak véleményt az igazgatójelöltről 
2016. április 26. – Muravidéki Magyar Rádió 

Terjedelmes napirend szerepelt a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsának ülésén. A magyar önkormányzat 2015-ös zárszámadása, a Dobronaki 

Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói kinevezésének véleményezése, a Lendvai Könyvtár 

társalapítói jogának átruházása, valamint a dobronaki és a muravidéki magyar nemzeti 

közösség viszonya volt terítéken. 

 

Dialógfórum a bécsi magyar nagykövetségen 
2016. április 26. - Volksgruppen 

A bécsi magyar nagykövetség 2012-ben indította el „Dialógfórum“ sorozatát, rendszeresen 

hívnak meg előadókat Magyarországról, hogy az aktuális magyar politikai, társadalmi, 

gazdasági és kulturális eseményekről, fejleményekről referáljanak. Ezúttal Dr Czukor József, 

a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója lesz az előadó. 

 

Freisingban a magyar vándor - Interjú az UDIKVE Magyar-Német Kulturális 
Egyesület Bayern elnökhelyettesével, Karácsony Róberttel 
2016. április 26. – Nemzeti Regiszter 

Az anyaországtól távol élni soha nem könnyű. Az UDIKVE, a Magyar-Német Kulturális 

Egyesület Bayern egyben tartását, majd tovább fejlesztését – elnökük múlt évbeli sajnálatos 

elhunyta okán – Karácsony Róbert elnökhelyettes vette kézbe, melynek iránya a fejlesztés 

szempontjából, az egyre növekvő igények alapján, a gyermekekre (magyar iskola és óvoda) 

összpontosít. 

 

A vers szeretete messze nyugaton - Versünnep Calgaryban 
2016. április 26. – Nemzeti Regiszter 

A költészet napját távol az anyaországtól, Calgaryban immár 10. éve ünneplik a vers-

kedvelők. Savanya István kortárs költő és zeneszerző szervezése és rendezése alatt idén 2016. 

április 16-án, szombaton délután került megrendezésre a Versünnep névre hallgató esemény. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174402199
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2770643/
http://www.nemzetiregiszter.hu/freisingban-a-magyar-vandor-interju-az-udikve-magyar-nemet-kulturalis-egyesulet-bayern-elnokhelyettesevel-karacsony-roberttel
http://www.nemzetiregiszter.hu/freisingban-a-magyar-vandor-interju-az-udikve-magyar-nemet-kulturalis-egyesulet-bayern-elnokhelyettesevel-karacsony-roberttel
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-vers-szeretete-messze-nyugaton-versunnep-calgaryban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. április 26. – Kossuth Rádió 

Hat plusz két magyar képviselő a vajdasági parlamentben 

Újvidéken a választási bizottság közzétette a tartományi képviselőházi választások majdnem 

végleges eredményeit. Ezek szerint a Vajdasági Magyar Szövetségnek hat, a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége és a Magyar Mozgalom civil szervezetnek együtt két 

képviselője lesz a 120 tagú vajdasági  parlamentben. A VMSZ együttműködik majd a győztes 

Szerb Haladó Párttal, magyar riválisa pedig tartományi, de önkormányzatui szinten is 

ellenzékben lesz.  

Önkormányzati választások előtti helyzetkép Temes megyében 

Úgy tűnt, hogy a romániai helyhatósági választásokon a szórványnak számító Temes 

megyében lesz magyar-magyar együttműködés. Februárban két alkalommal is tárgyaltak a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Néppárt megyei vezetői, de 

végül nem állapodtak meg, kölcsönösen elutasították egymás javaslatait. Az együttműködés 

elmaradása megnehezíti a magyar képviselet visszaszerzését a temesvári és a megyei 

önkormányzatban, ugyanakkor Óteleken külön polgármester-jelölt indítása az elöljárói 

tisztség elvesztését is eredményezheti. Lehőcz László összeállítása. 

Két napos tanácskozást szervezett a MIK a kárpátaljai Antalócon 

Két napos tanácskozást szervezett a Magyar Ifjúsági Konferencia a kárpátaljai Antalócon, 

ahol a különböző régiókból érkező küldöttek megvitatták a Kárpát-medencei magyar 

fiatalokat érintő aktuális problémákat, illetve elfogadták az új szerkezeti felállásukat.  

Első alkalommal rendeztek Csángónapot Kárpátalján 

Első alkalommal rendeztek Csángónapot Kárpátalján. A beregszászi Római Katolikus 

Plébánia udvarán kiállítás, könyvbemutató, hagyományos csángó ételek és táncház is volt. A 

Határok nélkül riporterének összeállításában elsőként az ötletgazdát, Nyisztor Tinka csángó 

néprajzkutatót halljuk. 

Rockopera készül Márton Áronról 

Rockopera készül Márton Áronról, Erdély híres püspökéről. A bemutató augusztus 14-én lesz 

Csíksomlyón, a pünkösdi búcsú szabadtéri szentmiséjének helyszínén, a Hármashalom 

oltárnál. A boldogemlékű püspökről szóló mű szerzője, G. Nagy  Ilián.  A csíkszeredai 

beharangozó sajtótájékoztatón járt a Határok nélkül riportere. 

Sorsok könyve címmel jelent meg Graur János portré-interjúinak gyűjteménye 

Sorsok könyve címmel jelent meg Graur János főszerkesztő Heti Új Szóban az elmúlt több, 

mint tíz évben napvilágot látott portré-interjúinak gyűjteménye. A különböző foglalkozású 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-26_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-26_18:30:00&ch=mr1
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interjúalanyok többsége számos sorsfordító pillanatot megélt. Amint azt a szerző írja, a kötet 

29 hősének élettörténetében talán sok olvasóban a saját emlékei is felelevenednek, mert 

valamennyiünk sorsa óhatatlanul beágyazódott a mögöttünk hagyott évszázad Bánságának 

történéseibe és egész történelmünk epizódjaiba.  

Erdély egyik leglátványosabb hagyományos juhmérést tartották vasárnap a 

kalotaszegi Mérában 

Erdély egyik leglátványosabb hagyományos juhmérést tartották vasárnap a kalotaszegi 

Mérában. A juhmérés tulajdonképpen a tej bemérése. A gazdák megfejik saját juhaikat és a 

tejmenyiség alapján határozzák meg, hogy milyen sorrendben kapja egy-egy gazda a nyár 

folyamán az összes juh tejét. 
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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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