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Nyomtatott és online sajtó 
 

Növekvő források a külhoni magyarok támogatásában 
2016. április 27. – MTI, Magyar Idők, Hirado.hu, Webrádió, Transindex.ro , Krónika 

Bővülhetnek a külhoni magyarság különböző programjaira jutó költségvetési források a jövő 

évben: a Bethlen Gábor Alap az idei 11,8 milliárddal szemben 20,93 milliárd forinttal 

gazdálkodhat. A 2017. évi központi költségvetési törvényjavaslat szerint a 

Miniszterelnökségen belül a nemzetpolitikai államtitkárság rendelkezésére álló keret az idei 5 

milliárdról 6,7 milliárdra növekszik. A Magyarság Háza programjaira 216 millió forint áll 

rendelkezésre. A Határtalanul! tanulmányi kirándulási programra az idei 1,2 milliárddal 

szemben csaknem kétmilliárd forintot különítenének el. Határon túli felsőoktatási 

feladatokra 800 millió jutna, ami közel duplája az idei összegnek. 

 

Kövér László felavatta II. Rákóczi Ferenc felújított emléktábláját Prágában 
2016. április 27. – MTI, Webrádió, Mandiner, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Felavatta Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán délután Prágában II. Rákóczi Ferenc 

erdélyi fejedelem felújított emléktábláját. Az avatóünnepség elején Kövér László rövid 

beszédében ismertette és méltatta II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem személyiségét, 

életművének szerepét és fontosságát a magyar történelemben. A fejedelem prágai diákéveire 

emlékeztető kétnyelvű - cseh és magyar - emléktáblát 1985-ben leplezték le a Kisoldali téren 

az egykori jezsuita rendház és professzori kollégium falán. Ez volt az első, magyar nyelvű 

szöveget is tartalmazó emléktábla a cseh fővárosban. 

 

Rákóczi Szövetség: kárpátaljai utaztatási program indul 
2016. április 27. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Vajdaság Ma, Hirado.hu 

A Rákóczi Szövetség kárpátaljai utazási pályázatot hirdet nyugdíjas egyesületek, klubok és 

helyi egyházi közösségek csoportjai számára. A programra május 27-ig lehet jelentkezni. 

Grezsa István kormánybiztos szerdai budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a szövetség két 

évtizede megbízható partnere a külhoni magyar közösségeknek és szorosan együttműködnek 

a nemzetpolitikai államtitkársággal. Utalt a közelmúltban meghirdetett kárpátaljai 

gazdaságfejlesztési programra és kitért arra, hogy ennek egyik prioritása a turizmus 

fejlesztése. A szövetség ifjúsági utaztatási programjához kapcsolódva most a nyugdíjasok 

látogatásához is szeretnének segítséget nyújtani - jelezte. 

 

Vučić: A VMSZ az egyetlen biztos koalíciós partner 
2016. április 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke kijelentette, hogy legkésőbb 15 nappal a 

parlament megalakítása után feláll az új kormány is. Bejelentette továbbá, hogy koalícióra 

lépnek a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ). „Vajdaságban minden bizonnyal 

megpróbálunk még nagyobb koalíciót kialakítani. Köztársasági szinten ezt már nem 
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állítanám", nyilatkozta Vučić Inđiján. Emlékeztetett arra is, hogy az SNS-nek a VMSZ-szel 

összesen 135 képviselője van a köztársasági parlamentben. A kormányalakítás határidejével 

kapcsolatban Vučić elmondta: „Megvannak a törvényes határidők, de szeretném ezt 

háromszor, vagy akár négyszer gyorsabban megtenni. A szerb parlament alakuló ülése után 

nem kell 15 napot sem várniuk erre, de az is meglehet, hogy még aznap megalakítjuk a 

kormányt". 

 

Bunta mellett Buta Levente is polgármester lenne Székelyudvarhelyen 
2016. április 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Eddig négy polgármesterjelölt nyújtotta be az induláshoz szükséges iratokat az udvarhelyi 

polgármesteri hivatal választási irodájában. Az RMDSZ és az MPP–EMNP-koalíció iktatta 

tanácsosi listáját, továbbá egy független képviselőjelölt is jelentkezett. Elsőként Bunta 

Levente adta le a polgármester-jelöltséghez szükséges dokumentációt – április 22-én –, ő 

függetlenként vesz részt a június 5-ei helyhatósági választásokon. Iratcsomóját már 

érvényesnek is nyilvánította a bizottság. Szintén független polgármesterjelölt Lukács László, 

továbbá az RMDSZ színeiben Arros Orsolya, az MPP–EMNP-koalíció nevében pedig Gálfi 

Árpád indul. Kedden este nyolc óra után futott be szintén független polgármesterjelöltként 

Buta Levente iratcsomója a választási bizottsághoz, így a független polgármesterjelöltek 

száma háromra nőtt. 

 

Nagyváradra citálták a miniszterelnököt autópálya-ügyben 
2016. április 27. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az észak-erdélyi autópálya ügyében Nagyváradra hívják Dacian Cioloș miniszterelnököt - 

jelentette be Cseke Attila parlamenti képviselő szerdai, nagyváradi sajtótájékoztatóján. A 

találkozóra hívás kezdeményezését az RMDSZ Bihar, Szatmár és Szilágy megyei parlamenti 

képviselői és szenátorai írták alá.„Érthetetlen az, hogy pénzügyi források állnak 

rendelkezésünkre, a Szállításügyi Minisztérium mégsem képes megépíteni egy 64 km-es 

szakaszt. Tavaly májusban aláírták a kivitelezési szerződést, amelyben konkrét határidők 

szerepelnek. Ezek lejárta vészesen közeleg, ám a munkálatok nem kezdődtek el. Minket nem 

érdekel, hogy melyik cég végzi el a munkálatokat, minket az érdekel, hogy határidőre fejezzék 

be az Észak-Erdélyi autópálya Bihar megyei szakaszát. Amennyiben a szállításügyi 

miniszterrel nem sikerült egyezségre jussunk, akinek mellesleg most kilátásba helyezték a 

leváltását, ezért a miniszterelnökhöz fordulunk. A Dacian Cioloș kormányfővel esedékes 

nagyváradi találkozótól azt várjuk, hogy egyezségre jussunk autópálya ügyben.” – nyilatkozta 

Cseke Attila képviselő. 

 

14 Kovászna megyei településen csak az RMDSZ-nek van polgármesterjelöltje 
2016. április 27. – transindex.ro, maszol.ro 

Sajtótájékoztatón mutatta be a háromszéki RMDSZ helyi és megyei tanácsosjelöltjeit szerdán. 

Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnöke elmondta, mindkét listán nőtt a fiatalok száma. 
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A megyei lista esetében a jelöltek fele új. Céljuknak tartják, hogy a jelenlegi 19 megyei 

tanácsosi helyet, melyet az RMDSZ tölt be, növeljék. Az elnök beszámolt arról is, hogy 40 

közigazgatási egységben állítottak jelöltet, ebből 36-an RMDSZ-esek, 3-an RMDSZ által 

támogatott MPP-sek, és Vargyason olyan független jelölt indul, akit az RMDSZ támogat. Húsz 

év alatt először fordul elő az, hogy 14 közigazgatási egységben az RMDSZ-nek nincsen 

ellenjelöltje. Bodokon és Kézdialmáson csak az RMDSZ indít tanácsosjelöli listát is. 

 

Szilágyi Róbert: Szilágyságban igenis élénk magyar közösségi élet zajlik 
2016. április 27. – maszol.ro 

A jelöltállítási határidők lejártával a Maszol interjúsorozatot közöl az erdélyi megyék és 

fontosabb városok magyar tanácselnök- és polgármesterjelöltjeivel. Elsőként Szilágyi 

Róbertet, az RMDSZ Szilágy megyei tanácselnökjelöltjét kérdezték a helyi magyar közösség 

helyzetéről, kihívásairól, választási elképzeléseiről és a kampányról. 

 

Közös listát indít a temesi RMDSZ a szláv kisebbségekkel 
2016. április 27. – Nyugati Jelen 

Közös jelöltlistát indít az RMDSZ Temes megyei szervezete a bánsági szláv kisebbségek 

(bolgárok, szerbek, ukránok) érdekvédelmi szervezeteivel a június 5-i helyhatósági 

választásokon. A választások utáni időszakra is kiterjedő együttműködés jegyzőkönyvét 2016. 

április 27-én, szerdán írták alá a kisebbségi szervezetek vezetői: Halász Ferenc (RMDSZ), 

VelciovȘtefan (BBSZ), OgneanKrstici (RSZSZ) és HlebaGheorghe (RUSZ). 

 

Gyergyószentmiklóson az MPP jelöltjét támogatja az RMDSZ 
2016. április 27. – szekelyhon.ro 

„Történelmi” összefogás van kialakulóban Gyergyószentmiklóson: nemcsak, hogy nem indít 

az MPP polgármesterjelöltje ellen kihívót az RMDSZ, de saját jelöltjének is tekinti Nagy 

Zoltánt. Az RMDSZ felmérte, hogy Gyergyószentmiklóson milyen a közhangulat, az emberek 

mit szeretnének, és arra a következtetésre jutottak, összefogást akarnak a gyergyóiak – 

vezette fel Bende Sándor, a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke a bejelentést, miszerint Nagy 

Zoltánt, az MPP polgármesterjelöltjét az RMDSZ is polgármesterjelöltjének tekinti. 

 

Eljárásbeli hiányosság miatt halasztás Rádulyék perében 
2016. április 27. – szekelyhon.ro 

Pár perc alatt véget ért szerdán a Maros Megyei Törvényszéken a Ráduly Róbert Kálmán volt 

csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester ellen indult büntetőper újabb 

tárgyalása. 

 

Önkormányzati pozícióinak a megőrzésére törekszik az RMDSZ 
2016. április 27. – maszol.ro, MTI, hirado.hu 

Önkormányzati pozícióinak a megőrzésére törekszik az RMDSZ a június 5-én tartandó 

önkormányzati választásokon - mondta az MTI-nek Kovács Péter, a szövetség ügyvezető 
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elnöke szerdán, miután lezárult a jelöltlisták leadásának az időszaka.A kampányfőnöki 

tisztséget is betöltő Kovács Péter elmondta: a szövetség legalább 200 polgármesteri tisztség 

és 2300 önkormányzati képviselői mandátum megszerzését tűzte ki célul. Hozzátette, hogy a 

számok a szövetség jelenlegi önkormányzati pozícióit jelzik, de jó esély mutatkozik a 

képviselet javítására is. 

 

Hiányos jelöltlistákat adott le az EMNP Kolozsváron, Diaconu pártja nem 
indulhat 
2016. április 27. – maszol.ro 

Nem tudott teljes városi tanácsosi jelöltlistát leadni az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozsváron, 

Bogdan Diaconu szélsőséges pártja jelöltjeinek iktatását pedig elutasította a helyi választási 

iroda – derült ki kedd este, a jelölési határidők lejárta után. 

 

Konstruktív ellenzéki szerepre készül az MPP 
2016. április 27. – szekelyhon.ro 

Erdély-szerte ötvennél több MPP-polgármesterjelölt és mintegy ezer képviselőjelölt készül a 

június 5-ei választásra – jelentette be Gyergyószentmiklóson Biró Zsolt pártelnök. A Hargita 

megyei lista első helyén Mezei János szerepel. Bíró Zsolt pártelnök elmondta, a Magyar 

Polgári Pártnak Gyergyószentmiklós a zászlóshajója, utalva arra, hogy azért is esett Mezei 

Jánosra a választás mint a megyei listavezetőre. Kifejtette, az MPP belátta, hogy az erdélyi 

magyar társadalom nem az árokásást várja el a politikusaitól. „Elérkeztünk a falig, ahonnan 

már nem lehet hátrálni, amikor össze kell zárni, és közösen kell megvédenünk közösségi 

jogainkat. Gyűlöletre nem lehet jövőt építeni, az ma már nem elég politikai programnak, hogy 

valami ellen létrejöttünk. Felelősségteljes politikát várnak el tőlünk az emberek” – 

fogalmazott Biró Zsolt. 

 

Soós Zoltán átadta tanácsosi helyét 
2016. április 28. – Krónika 

Lemondott tanácsosi mandátumáról Soós Zoltán, a marosvásárhelyi RMDSZ-frakció 

vezetője. Arra hivatkozott, hogy az elkövetkező időszakban kizárólag a választási kampányra 

kíván koncentrálni. A függetlenként megméretkező Soós helyét Szántó Lóránt közgazdász 

foglalja el, aki a tegnapi tanácsülésen már le is tette az esküt. 

 

Elvtelenséggel vádolja az RMDSZ az EMNP-t Maros megyében 
2016. április 28. – Krónika 

Elvtelenséggel és a magyar ügy veszélyeztetésével vádolja az Erdélyi Magyar Néppártot 

(EMNP) az RMDSZ Maros megyei elnöke. Brassai Zsombor szerint több mint feltűnő, hogy 

míg a néppárt Maros megyei szervezete szinte nincs is jelen a tömbvidékeken, olyan 

településeken indít polgármesterjelöltet az RMDSZ ellenében, ahol megtörténhet, hogy a 

magyar–magyar verseny miatt a román jelölt kerülhet ki győztesnek. Maros megyében az 

RMDSZ ötven településen indít polgármesterjelöltet, az ötvenegyediknek a Marosvásárhelyen 
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függetlenként harcba szálló Soós Zoltán számít. A szövetség nemcsak a megyeszékhely 

polgármesteri székét próbálja visszaszerezni, de ismét elöljáróval szeretne büszkélkedni 

Szászrégenben, Jedden, Vajdaszentiványon, Beresztelkén és Makfalván. 

 

Megalakult a helyi szinten és széles körben is népszerűsítő Kovászna Megyei 
Értéktár Bizottság 
2016. április 28. – Krónika, transindex.ro 

Háromszék kiemelkedő értékeinek dokumentálása és széles körű ismertetése a célja a héten 

megalapított Kovászna Megyei Értéktár Bizottságnak, amely a megyei önkormányzat és a 

Kovászna Megyei Művelődési Központ kezdeményezésére jött létre. Imreh-Marton István, a 

művelődési központ igazgatója rámutatott: a bizottság egyrészt összegyűjti a megyei 

értékeket, segíti azok feltárását, megőrzését, fenntartását, fejlesztését, megismertetését és 

védelmét, ugyanakkor jóváhagyja a megye településein létrejövő helyi értéktárbizottságok 

alakulását. A szervezet emellett meghatározza az értéktárba való bekerülés kritériumait. 

 

A teljesség fele 
2016. április 28. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az erdélyi magyar pártok országos és helyi vezetői közötti 

konfliktusok hűen tükrözik azt a megalapozatlan, meggondolatlan, makacs és erőszakos 

politizálást, amely miatt oly sokan fordítottak, fordítanak hátat a közéletnek. Erőegyesítés 

helyett kiszorítósdi zajlik ott, ahol létfontosságú lenne az együttműködés, máshol pedig az 

egészséges verseny lefújása borítja ki a bilit”. 

 

Veszélyben volt a kassai Rovás Akadémia működése 
2016. április 27. – hirek.sk 

Komoly veszélybe került a kassai Rovás Akadémia működése. Kassa-Óváros képviselő-

testülete márciusban arról határozott, hogy eladja az épületet, amelyben az intézmény immár 

hatodik éve folytatja művészeti-kulturális tevékenységét. A ház eladásáról szóló hírek 

közfelháborodást váltottak ki a kassaiak körében,  amely  idővel a városon is tűlnőtt. A Rovást 

19 felvidéki magyar szervezet is támogatásáról biztosította. Az árverésen egyébként senki sem 

vett részt, nemcsak az ingatlan magas kikiáltási ára miatt, hanem amiatt is, hogy az épületet 

üzleti tevékenységet folytató célokra nem lehet használni. 

 

Esterházy Jánosról tartott előadást Jeszenszky Géza és Martényi Árpád 
Királyhelmecen 
2016. április 27. – Felvidék Ma 

Az emberi méltóság és szabadság napja alkalmából, április 26-án neves vendégek látogattak 

el Királyhelmecre. A Bodrogközi Magyar Közösség Házában Jeszenszky Géza korábbi 

külügyminiszterrel és Martényi Árpáddal, az Esterházy János Emlékbizottság elnökével 

találkozhatott a közönség. 
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Saját korábbi javaslata ellen érvelt a Híd az állampolgárság ügyében 
2016. április 28. – Új Szó 

Megkezdődött tegnap a parlamentben a kettős állampolgárságról szóló törvény vitája, amely 

során először került felszínre a jelenlegi parlamenti felállás szokatlansága: a Híd 

szembekerült saját korábbi javaslatával, és a kérdés a jelenlegi ellenzéket is megosztotta. A 

javaslatot Ondrej Dostál, Martin Poliačik és Peter Osuský, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) 

frakciójának képviselői terjesztették a parlament elé, és megegyezik azzal a javaslattal, 

amelyet legutóbb 2014-ben a Híd képviselői fogadtattak volna el. Ebben eltörölnék az első 

Fico-kormány 2010-es rendelkezését, mely szerint aki egy másik ország állampolgárságát 

felveszi, elveszíti a szlovákot. A Híd már korábban jelezte: a koalíciós tárgyalásokon nem 

tudták átvinni az állampolgárság ügyét. A Smer és az SNS nem támogatta, hogy a koalíció 

megoldja a kettős állampolgárság 2010 óta húzódó kérdését, ezért a Hídnak le kellett 

mondania a témáról. 

 

Magyar iskolák találkoznak 
2016. április 28. – Új Szó 

Idén a Marianum Egyházi Iskolaközpont a házigazdája a Kárpát-medencei Magyar Iskolák 

Találkozójának, amely csütörtöktől vasárnapig tart. A 17. alkalommal zajló eseménysorozat 

állandó résztvevői a Marianumon kívül a kárpátaljai Aklihely, az erdélyi Etéd, a horvátországi 

Laskó, a szerbiai Bácskertes, valamint a magyarországi Piliscsaba egy-egy iskolája. 

 

Ülésezett az MNT: Napirenden intézményeink tevékenysége 
2016. április 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács szerdai ülésére számos intézmény képviselője kapott meghívást, 

így személyesen számolhattak be a képviselőknek a tavalyi év munkájáról, illetve vázolták fel 

a további terveket. Az ellenzék hevesen érvelt a sajtó elfogultsága és egyoldalúsága ellen, 

szerintük eluralkodott a cenzúra és pártmédiává silányultak a legnagyobb közpénzből 

működtetett intézmények. 

  

Korhecz: Amit a Magyar Mozgalom elért, az egy csoda 
2016. április 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Hihetetlenül nehéz választási folyamat áll a Magyar Mozgalom mögött, mondta szerdai 

sajtótájékoztatóján dr. Korhecz Tamás az MM-VMDK lista tartományi képviselője, hozzátéve, 

2000. október 5-e óta nem vett részt ilyen nehéz választáson. „A magyar szavazók 

támogatásáért egy rendkívül egyenlőtlen küzdelemben kellett a VMSZ-szel vetélkedni. 

Sporthasonlattal élve, olyan volt ez, mintha a Hungaroringen mi egy 150 lóerős Volkswagen 

Passatban ültünk volna, a VMSZ meg egy 800 lóerős Ferrarit vezetett volna” – mondta. 

Korhecz szerint a VMSZ mellett a magyar és a szerb kormány is mellszélességgel kiállt, de a 

média egy része is elfogult volt, a Pannon RTV-ből a VMSZ kampánya folyt, a Magyar Szóban 
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az MM-nek cenzúrával is szembesülnie kellett, és itt volt az 50 milliárd forintos anyaországi 

támogatás is ‒ sorolta. 

  

MPSZ: „Kemény parancsuralom fog jönni, mindent meg fognak változtatni” 
2016. április 27. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Magyar Polgári Szövetség elégedetlen a hétvégén megtartott helyhatósági választás 

eredményével. Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke mai sajtótájékoztatóján azt mondta, pártja 

teljesítette az előzetesen megfogalmazott elvárásokat, amiatt elégedetlen, hogy a Szerb 

Haladó Párt várhatóan Zentán is része lesz majd a hatalmi többségnek. A Magyar Polgári 

Szövetség a választáson három képviselői helyet szerzett a községi képviselő-testületben, 

ugyanúgy ahogyan négy évvel ezelőtt. 

  

Egyetlen magyar elsős se lesz a városban 
2016. április 27. – Magyar Szó 

A 2016/2017-es tanévben a város területén összesen 690 elsős elemista indul iskolába, öttel 

kevesebben, mint tavaly ősszel. Szerbül 658-an tanulnak majd, magyarul 32-en. A városi 

iskolákba 411 gyereket írattak be, a falvakban 279 elsős lesz. A magyar diákok kivétel nélkül 

falun tanulnak majd, Zomborban ugyanis idén egyetlen magyar elsős sincsen. Doroszlón 6, 

Telecskán 7, Bezdánban 9, Nemesmiliticsen 10 magyar elsős lesz. A korábbi évek gyakorlata 

alapján ítélve, a nyár folyamán módosulhat még a beíratott gyerekek létszáma, a végleges 

összegzés augusztusban várható, bár a magyar diákok létszámát illetően nem számíthatunk 

jelentősebb változásra. 

 

Átadták a Tábori élmények pályázat díjait 
2016. április 27. – karpatalja.ma 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Tábori élmények címmel pályázatot hirdetett az 

Erzsébet-programban részt vett kárpátaljai gyermekek számára. A pályázat díjkiosztójának a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross Arnold terme adott otthont április 27-

én. A balatoni utazáson részt vett gyerekek három kategóriában pályázhattak: írhattak 

élménybeszámolót a tábori eseményekről, alkothattak táborozás ihlette képzőművészeti 

munkákat: rajzot, grafikát, festményt, fotót, fotómontázst, kerámiát, s csoportosan is 

készíthettek kreatív munkákat: táncolhattak, összeállíthattak videoklipet, filmet, animációt, 

fotómontázst. 

  

Polgárőr-továbbképzés Mezőgecsében  
2016. április 27. – Kárpátalja 

Április 22–24. között került sor a kárpátaljai polgárőrök első továbbképzésére, amelynek 

keretében a Kárpátalján már működő polgárőrségek delegáltjai megismerkedhettek az 

Ukrajnában hatályos, polgárőrségekre vonatkozó törvényi háttérrel és a polgárőrség 

hatáskörével. A rendezvény alatt a magyarországi Országos Polgárőrszövetség (OPSZ), illetve 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/atadtak-a-tabori-elmenyek-palyazat-dijait/
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a helyi rendőrség képviselői szakmai előadások keretében készítették fel a részt vevő 

kárpátaljai polgárőröket jövőbeni feladatuk hibátlan elvégzésére. A képzésnek a mezőgecsei 

Fazekas panzió adott otthont. 

  

Lakodalom majdnem orkán erejű szélben – VII. Kárpátaljai Vőfélytalálkozó 
2016. április 27. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A vőfélyverseket, rigmusokat és a Kárpátalján még ma is élő különböző lakodalmi szokásokat 

igyekszik felvonultatni és továbbörökíteni az idén hetedik alkalommal megszervezett 

Kárpátaljai Vőfélytalálkozó. A főszervező, Bacskai Béla szalókai nagyvőfély április 24-én, a 

beregszászi járási Bótrágyon, a helyi KMKSZ-alapszervezet, a helyi tanács és a református 

egyházközség, tulajdonképpen a bótrágyi emberek összefogásának köszönhetően szervezte 

meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi rendezvényének számító színvonalas 

rendezvényt. 

  

Több mint 16 ezer hadkötelest érint a sorozás Ukrajnában 
2016. április 27. – karpatalja.ma 

Az Ukrán Miniszteri Kabinet április 20-ai határozata értelmében május és június folyamán 16 

615 katonát soroznak be, akik közül 8015-en a Fegyveres Erőkhöz kerülnek, 4000-4000 főt 

küldenek a Nemzeti Gárdához és az Állami Határőrszolgálathoz, valamint 600 személy az 

Állami Speciális Közlekedési Szolgálathoz kerül – adta hírül a zib.com.ua hírportál. 

Kárpátalján 334 személyt érint a sorozás. 

 

Új elnök a hodosi magyar közösség élén 
2016. április 27. - Népújság 

Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa április 19-i rendkívüli 

ülésén ifj. Nemec Ludvikot választotta meg elnökének. Az új elnök megválasztására azért lett 

szükség, mert nemrégiben lemondott a tanács eddigi elnöke, Abraham Boris. A Hodos 

Községi MNÖK új elnöke, ifj. Nemec Ludvik 

 

„Fegyver születhet” a gyűlöletbeszéd ellen 

2016. április 27. - Népújság 

Az elmúlt hetekben a szlovén országgyűlésben kettő, a nemzetiséget is érintő törvény 

taglalása került terítékre. A kulturális örökségről szóló javaslatban nem, míg a diszkrimináció 

elleni javaslatban elfogadták a nemzetiségi frakció javaslatait. 

 

Elkészült a költségvetés-tervezet első olvasata 
2016. április 27. - Népújság 

Šalovci Község magyar nemzetiségi tanácsa pénteken tartotta meg soros ülését, melyen 

elfogadták a 2016-os költségvetés-tervezet első olvasatát, illetve zártkörű tárgyaláson 

megegyezés született a kormányrendelet megsürgetéséről. Domonkosfán azzal indult az ülés, 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/04/27/lakodalom-majdnem-orkan-ereju-szelben
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hogy Orban Dušan tanácstag javaslatára újabb, zárt ajtók mögött tárgyalandó ponttal bővült a 

napirend. 

 

Gyümölcsöző kapcsolat körvonalazódik 
2016. április 27. - Népújság 

A muravidéki Szentlászló 2013-ban kezdeményezett kapcsolatot a magyarországi 

Bakonyszentlászlóval. Már akkor is a kultúra tűnt a legrövidebb útnak a két település között, 

és azóta be is bizonyosodott, hogy a művelődés iránti érdeklődésből, a hagyományok 

ápolásából értékes baráti kapcsolat növekedhet ki idővel. 

 

Énektanulás a Bécsi Reformátusoknál 
2016. április 27. - Volksgruppen 

Az Ausztriai Református Lelkigondozói Szolgálat januártól kezdve minden vasárnap 

énektanulási alkalmakat szervez Bécsben. Handl György orgonaművész vezetésével az 

istentisztelet előtt kerül sor az egy órás közös éneklésre a Bécsi Reformátusok gyülekezeti 

termében. A résztvevők magyar nyelvű református énekeket, zsoltárokat és dicséreteket 

tanulhatnak meg. 

 

Új koreográfiát tanulnak a Napraforgók 
2016. április 27. - Volksgruppen 

A Napraforgók magyar táncegyüttes immár 18 éve népszerűsíti Bécsben a magyar táncház-

mozgalmat. Próbáikat heti rendszerességgel tartják, hogy minőségi programmal tegyenek 

eleget a számos bel-és külföldi felkérésnek. Április utolsó hétvégéjén Fertőújlakon tart 

„edzőtábort“ a csoport, ahol pálpataki táncokat tanulnak majd a felnőtt és a gyermek 

tánccsoport tagjai is. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 27. – Kossuth Rádió 

Elfogadta a pozsonyi törvényhozás a négypárti kormánykoalíció programját 

A pozsonyi törvényhozás kedden este elfogadta a négypárti, bal-jobb kormánykoalíció 

programját. A parlamenten kívüli ellenzéki Magyar Közösség Pártja önkormányzati felelőse, 

Őry Péter reagál a dél-szlovákiai régiót érintő részekre. 

Sikeresnek tartja választási szereplését a VMDK és a Magyar Mozgalom civil 

szervezet 

Sikeresnek tartja választási szereplését a VMSZ riválisaként megméretkező Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége és a Magyar Mozgalom civil szervezet, bár szerintük a 

média egy része bojkottálta őket, és egyenlőtlen volt a verseny. Szabadkai 

sajtótájékoztatójukról tudósított a Határok nélkül riportere. 

Új Kárpátaljai Utaztatási Program indul – sajtótájékoztató a Magyarság 

Házában 

Új Kárpátaljai Utaztatási Programról tájékoztatta ma a sajtót Grezsa István kormánybiztos 

valamint Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára és munkatársa, Pálinkás Barnabás. 

Székelyföld gazdasági helyzetéről készült alapos felmérés az elmúlt egy évben 

Székelyföld gazdasági helyzetéről készült alapos felmérés az elmúlt egy évben. Eredményeit 

Sepsiszentgyörgyön a Szent György Napokon mutatták be a Nemzetstratégiai Kutató Intézet 

és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem munkatársai, azzal a céllal, hogy kiindulási 

pont legyen, alapot szolgáltasson egy autonóm gazdasági modell. 

Ösztöndíjjal támogatják a magyar iskolába járó diákokat a nagybányai 

szórványban 

Ösztöndíjjal támogatják a magyar iskolába járó diákokat a nagybányai szórványban. A Teleki 

Magyar Ház közel másfél évtizede oszt tanulmányi támogatást, ezt idéntől több korosztályra 

is kiterjesztették. Az ösztöndíjat közösségi adománygyűjtésből fedezik, a diákok száz eurónak 

megfelelő összeget kapnak. 

Marosvásárhelyen tartották Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és 

Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 26. Tudományos Ülésszakát 

Az erdélyi magyar akadémiaként működő Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és 

Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 26. Tudományos Ülésszakát Marosvásárhelyen 

tartották. A 3 napos konferencián több  mint 500-an vettek részt, és 138 tudományos 

dolgozatot mutattak be. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-27_18:30:00&ch=mr1

