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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nagy az érdeklődés a magyarnyelv-oktató program iránt Kárpátalján 
2016. április 28. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Vajdaság Ma, Új Szó 

Óriási az érdeklődés a márciusban meghirdetett magyarnyelv-oktató program iránt 

Kárpátalján – adta hírül az MTI. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos hirdette meg 

március végén a magyarnyelv-oktató programot. A kezdeményezéssel a magyar kormány 

ingyenes magyarnyelv-tanulási lehetőséget biztosít Kárpátalja ruszin, illetve ukrán 

nemzetiségű lakóinak. Az előzetesen vártnál sokkal többen, 1348-an jelentkeztek a 

magyarnyelv-tanulási programra az április 11-i határidőig (és még kétszázan a határidő 

lejárta után). A tanulók 120 csoportban, 43 helyszínen tanulják majd májustól a magyar 

nyelvet, 63 tanár foglalkozik velük. 

 

Parlament - Továbbra is hatályos a kettős állampolgárságot tiltó törvény 
2016. április 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Erdély Ma, Magyar Idők, 

Kitekintő, Magyar Demokrata, Metropol,  

A kettős állampolgársággal rendelkezők a jövőben sem tarthatják meg szlovák 

állampolgárságukat. A parlament ugyanis nem fogadta el a Szabadság és Szolidaritás 

képviselői által benyújtott, a kettős állampolgárságot tiltó törvény módosítására tett 

javaslatot. Az állampolgársági törvény módosító javaslatát a 143 parlamenti képviselő közül 

27-en támogatták, 61-en ellenezték, 44-en tartózkodtak, 11-en nem szavaztak, 7-en pedig nem 

voltak jelen a szavazáskor. A Most-Híd tíz parlamenti képviselője, valamint Grendel Gábor, 

az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) tagja nem szavazott, a független 

Simon Zsolt viszont igennel voksolt, azaz korábbi párttársaival ellentétben támogatta a 

javaslatot. 

 

A Dveri-DSS és az SDS-LDP-LSV is átlépte a parlamenti küszöböt 
2016. április 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szavazatok 98,64 százalékos feldolgozottsága alapján a Dveri-DSS és az SDS-LDP-LSV 

koalíció is átlépte a parlamenti küszöböt, tájékoztatott ma esti ülésén a Köztársasági 

Választási Bizottság (RIK). A RIK ülésének kezdetén Miladin Kovačević, a Köztársasági 

Statisztikai Intézet igazgatója elmondta, a feldolgozott adatok alapján az SNS listája a 

szavazatok 48,24 százalékát szerezte meg, az SPS 10,95, az SRS 8,11, a DS 6,04, az Elég volt 

(Dosta je bilo) 6,04, az SDS-LDP-LSV 5,03, a Dveri-DSS pedig 5,01 százalékos eredményt ért 

el. Ez az eredmény született azután, hogy 46 szavazóhely adatait bevitték az adatbázisba, 

miután tegnap a RIK a bizonyos hiányosságok mellett is úgy döntött, hogy hitelesíti őket. 

Újabb hír szerint a RIK hitelesítette annak a 15 szavazóhelynek a szavazatait is, ahol hibákat 

állapítottak meg. 
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http://magyaridok.hu/kulfold/nagy-az-erdeklodes-magyarnyelv-oktato-program-irant-karpataljan-623881/
http://www.hirek.sk/belfold/20160428135706/Parlament-Tovabbra-is-hatalyos-a-kettos-allampolgarsagot-tilto-torveny.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23580/A-Dveri-DSS-es-az-SDS-LDP-LSV-is-atlepte-a-parlamenti-kuszobot.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 18. 
2 

 

Nem számol el tételesen az RMDSZ az állami pénzekkel 
2016. április 28. – Krónika 

A magyar közösségnek járó támogatás kizárólagos kezelőjeként az RMDSZ több mint 28 

millió euró költségvetési támogatást kapott a román kormánytól 2009 óta, s míg ennek az 

összegnek egy kisebb részét nyilvános pályázatokon osztják szét közösségi programokra, a 

többi pénz sorsáról keveset lehet megtudni – mutat rá legfrissebb cikkében az Átlátszó 

Erdély.  

 

Tucatnyi új büszkeség került be az Erdélyi Magyar Értéktárba 
2016. április 28. - Krónika, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság (EMÉB) 41 javasolt értékről döntött szerdán, ezek közül 

12 került az Erdélyi Magyar Értéktárba, 24 pedig a megyei, területi vagy helyi értéktárakba – 

számolt be hírlevelében az RMDSZ. Az Erdélyi Magyar Értéktárt gazdagítja ezentúl a 

nagybányai művésztelep és festőiskola, a szatmárnémeti Pannónia (Dacia) Szálló, a mikházi 

ferences templom és kolostor, a Nyárádmente népi építészete, Farkas Péter életműve, a 

medgyesi ferences templom és kolostor, a Vörös szakadék, a Néra völgye az Ördög tavával, az 

ákosi református templom, a szatmárnémeti püspöki palota és gyűjteménye, Szabédi László 

életműve, valamint a havadtői régi temető különleges síremlékeivel.  

 

Törvényszék: nem reklám a kétnyelvű utcanévtábla 
2016. április 28. - Krónika, szekelyhon.ro 

Nem számít reklámfeliratnak a kétnyelvű utcanévtábla, azok felszerelése pedig nem ütközik 

semmiféle törvénybe – szögezte le jogerős ítéletében a Maros megyei törvényszék. A bírák 

arról is döntöttek, hogy a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) egyik 

aktivistájának sem kell kifizetnie azt az ötezer lejes pénzbírságot, melyet a marosvásárhelyi 

helyi rendőrség rótt ki egy évvel ezelőtt kétnyelvű utcanévtáblák felszerelése miatt.  

 

Visszamagyarosították Dózsa Györgyöt  
2016. április 28. - Krónika 

Új utcanévtáblák kihelyezésébe kezdett a vásárhelyi önkormányzat. Csütörtökön már a 

„strada Gheorghe Doja – Dózsa György utca” feliratú táblákat elkezdték kicserélni a székely 

parasztvezér magyar nevét tartalmazó feliratra, úgy, ahogy az ötvenes–hatvanas években 

kifüggesztett táblákon is szerepelt. Dózsát a ’80-as években románosították Dojara, ezelőtt 

két évvel, afféle kompromisszumos megoldásként a nevét kiírták románul is, magyarul is. 

Szigeti Enikő, a Cemo vezetője a Krónikának leszögezte, a jogerős ítélet birtokában úgy 

döntöttek, a közeljövőben folytatják a táblaszerelést. Egyelőre próbálják feltérképezni, hogy 

kik azok, akik vállalják, hogy ingatlanjukra kikerüljön a kétnyelvű felirat, majd nemsokára a 

munka is újrakezdődik. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-szamol-el-tetelesen-az-rmdsz-az-allami-penzekkel
http://www.kronika.ro/szines/megorzendo-kincsek
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/torvenyszek-nem-reklam-a-ketnyelvu-utcanevtabla
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/torvenyszek-nem-reklam-a-ketnyelvu-utcanevtabla
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EMNP: kilenc polgármester- és egy megyeelnök-jelölt  
2016. április 28. - Erdély Ma 

Három városban és hat községben indít polgármesterjelöltet az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) Kovászna megyében. Ezen kívül Fazakas Péter személyében egy potenciális 

megyetanácselnök-jelöltje is van. Sepsiszentgyörgyön Bálint Józsefet, Kézdivásárhelyen 

Johann Taierlinget, Kovásznán Deák Kinga Erikát, Málnáson Málnási Lászlót, Gidófalván 

Máthé Istvánt, Árkoson Kocsis Csabát, Kőröspatakon Ioachim Silviut, Maksán Bács-Benke 

Lászlót, Gelencén Kocsis Gézát indítja polgármesterjelöltként az EMNP. Bár a megyei tanács 

elnökét idéntől nem közvetlen szavazással választják, hanem a majdani tanács szavazza meg 

saját soraiból, a potenciális jelölt Fazakas Péter, a néppárt megyei listavezetője. 

 

Az MPP növelné a polgármesterei számát 
2016. április 28. - transindex.ro, MTI, maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) meg szeretné őrizni, és a lehetőségek szerint növelni szeretné 

polgármesterei számát a június 5-én tartandó romániai önkormányzati választásokon - 

nyilatkozta csütörtökön az MTI-nek Biró Zsolt, a párt elnöke.  "A párt legitimitását az elmúlt 

négy évben a párt hét polgármestere, választott tisztségviselői adták. Az a cél, hogy a 

legitimitást megőrizzük, és ha lehet növeljük. Szeretnénk hozzátenni a polgármesteri 

tisztségeinkhez" - fogalmazott Biró Zsolt. 

 

Hegedüs: az RMDSZ polgármesterjelöltjei élhető városközpontokat akarnak 
2016. április 28. - transindex.ro 

Az RMDSZ olyan városvezetőket támogat a közelgő választáson, akik szakemberekkel 

közösen dolgozzák ki a városközpontok felújítási ütemtervét, akik egy élhető városközpontért 

mindent megadnak, pénzt, paripát, fegyvert – fejtette ki a Szövetség önkormányzati 

keretprogramjának örökségvédelemre vonatkozó fejezetéről Hegedüs Csilla kultúráért felelős 

ügyvezető alelnök. Az április 23-i, szombati Szövetségi Képviselők Tanácsán elfogadott 

program nyolc területének egyike a magyar közösség azon elvárására nyújt választ, miszerint 

biztonságos, emberhez méltó életkörülményeket kell biztosítani a lelakott, lepusztult 

épületekkel, városközpontokkal ellentétben.   

 

Az összefogás jegyében avatta fel Soós Zoltán a kampányszékházát 
2016. április 28. - maszol.ro 

Az összefogás házának nevezték a szerda este felavatott kampányszékházat, ahol Soós Zoltán 

független polgármesterjelölt beszélt arról, hogy miért van szükség Marosvásárhelyen a 

változásra. Szabadítsuk fel a várost! – ez a Soós Zoltán kampányszlogenje. Ahogy a 

kampányszékház avatóján – a Teleki-Köpeczi házban – elhangzott, a korrupció alól, a rossz 

városvezetés szelleme all, az elrontott esélyek alól kell felszabadítani a várost, amelynek 

lélekszáma 30 ezerrel lett kevesebb a legutóbbi népszámlálás adatai szerint. A normalitás 

helyreállítása szükséges, az esélyek kihasználása – hangsúlyozta Soós, hozzátéve azt is, hogy 

félre kell tenni a sérelmeket, mindazt, ami a múltban fájó volt, és összefogással le kell váltani 

a mostani városvezetést. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202920&cim=emnp_kilenc_polgarmester_es_egy_megyeelnok_jelolt
http://itthon.transindex.ro/?hir=42562
http://itthon.transindex.ro/?hir=42564
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63621-az-osszefogas-jegyeben-avatta-fel-soos-zoltan-a-kampanyszekhazat
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A háromszéki MPP „a magyar lelkiismeret pártjaként” indul a választásokon 
2016. április 28. - maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt Háromszék 20 településén és a megyei önkormányzat esetében állított 

tanácsosjelölt listát, illetve 7 településen polgármesterjelöltje is van, számolt be csütörtökön 

Kulcsár Terza József. Az MPP háromszéki elnökének tájékoztatása szerint 

polgármesterjelöltet indítanak Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Zabolán, Gelencén, Málnáson, 

Sepsibükszádon és Illyefalván. Mivel Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ jelöltje Antal Árpád 

versenybe szállt a harmadik mandátumáért, az MPP nem indított ellene jelöltet, mivel 

értékelik az eddigi munkáját, mutatott rá Bedő Zoltán, aki a polgári párt sepsiszentgyörgyi 

tanácsosjelölt listáját vezeti, és ő lett volna a polgármesterjelölt is. 

 

Régióközponttá változtatná Bihar megyét Pásztor Sándor 
2016. április 28. - maszol.ro 

Az erdélyi megyék és fontosabb városok magyar tanácselnök- és polgármesterjelöltjeivel 

készített interjúsorozat részeként Pásztor Sándort, az RMDSZ Bihar megyei tanácselnök-

jelöltjét kérdezték a megye fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseiről. A Körösök Vízügyi 

Igazgatóságnak műszaki igazgatója korábban volt nagyváradi önkormányzati képviselő, 

államtitkár, most másodszor indul el a helyhatósági választáson, ez alkalommal az 

„összefogás” listájának élén.  

 

RMDSZ-jelöltek Hunyad megyében  
2016. április 28. - Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezete kedden iktatta jelöltlistáit, a Szövetség 16 településen 

indul az önkormányzati választáson, valamint benyújtották a megyei tanácsosi jelöltlistán 

szereplõk okmányait is. Hunyad megyében az RMDSZ-nek 287 tanácsosjelöltje van, két 

városban indítanak polgármesterjelöltet. Lupényban Benedekfi Dávid, Vajdahunyadon Kofity 

Zoltán méretkezik meg a tulipán színeiben. Winkler Gyula megyei elnök szerint az 

önkormányzati választás nagy kihívás az RMDSZ számára, hiszen újból bizonyítani kell 

közösségünk egységét, összetartását. 

 

Fiatal vállalkozók pályázhatnak 
2016. április 28. - Bihari Napló 

Az uniós és a magyarországi pályázati lehetőségekről szervezett előadást az Érmelléki Gazdák 

Egyesülete szerdán a nagyváradi Lorántffy Központban. A szerda délután négy órától 

kezdődő rendezvényt Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke 

vezette fel, elmondva, hogy az előadások célja bemutatni a magyarországi valamint az európai 

uniós pályázati forrásokat, hiszen, mint fogalmazott „éppen most nyílnak meg azok az uniós 

pályázati lehetőségek, amelyek mindenki számára elérhetővé válnak.” Az első 

előadást Emanuel Cadar, egy pályázatíró cég képviselője tartotta, aki a pályázatírás módjával, 

lebonyolításával kapcsolatos hasznos tudnivalókat osztott meg a jelenlévőkkel. A második 

előadó Hajnal Virág a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság stratégiai 

főreferense volt.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63655-a-haromszeki-mpp-a-magyar-lelkiismeret-partjakent-indul-a-valasztasokon
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63651-regiokozpontta-valtoztatna-bihar-megyet-pasztor-sandor
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/rmdsz_jeloltek_hunyad_megyeben_2.php
http://www.erdon.ro/fiatal-vallalkozok-palyazhatnak/3054780
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Pozitív kampányt ígérnek 
2016. április 28. - Bihari Napló 

Április 28-i sajtótájékoztatóján Szabó Ödön bejelentette: az RMDSZ Bihar megyében 60 

településen adott le jelöltlistát, 47 helyen teljeset. Összesen 32 helységben indítanak 

polgármester-jelöltet, ami eggyel több, mint négy évvel korábban. Megítélésében 25-26 

helyen indulnak valós eséllyel.  

 

Megcáfolt feljelentések Ráduly és Szőke ügyében 
2016. április 28. - szekelyhon.ro, transindex.ro, MTI 

A Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos elleni per vádirata nemcsak a már ismert 

vádpontokat tartalmazza, hanem azokat, a két elöljáró őrizetbe vételének napján 

kiszivárogtatott feljelentéseket is, amelyeket az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 

ügyésze alaptalannak talált. A Csíki Hírlap újabb részleteket kapott a vádiratból.  

 

Hat jelölt pályázik Csíkszereda polgármesteri székére 
2016. április 28. - szekelyhon.ro 

Hat személy tette le jelentkezési ügycsomóját Csíkszereda polgármesteri tisztségre a helyi 

választási bizottsághoz. A három magyar párt jelöltje mellett egy személy függetlenként 

méretkezik meg, ketten pedig román pártszínekben jelöltetik magukat a júniusi helyhatósági 

választáson.  

 

Hárman indulnak Gyergyószentmiklós polgármesteri tisztségéért 
2016. április 28. - szekelyhon.ro 

Nagy Zoltán, Sztráti Lehel János és Bajkó László: időrendi sorrendben ez a három személy 

nyújtotta be jelöltségi dossziéját, és indul a polgármesteri címért Gyergyószentmiklóson. A 

helyi képviselő-testületbe hat párt 77 jelöltje próbál bejutni.  

 

Panaszkodott Borboly Csaba a Székelyföldre látogató brit nagykövetnek 
2016. április 28. - maszol.ro, transindex.ro 

A területi autonómia kérdése, a Sapientia Tudományegyetem hiányzó állami finanszírozása 

valamint Böjte Csaba gyermekmentő munkája kapcsán tájékoztatta a H. E. Paul Brummell 

brit nagykövetet Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke csütörtökön. Borboly 

kifejtette: bár a helyi autonómia nemzetközi és hazai törvények által szavatolt, Hargita és 

Kovászna megyében akadályokba ütközik az alkalmazása. Felhívta a diplomata figyelmét 

arra, hogy más megyéknek is van zászlójuk, a hatóságok azonban mindössze a székely zászló 

használata ellen indított pereket. 

 

Ismét fellángolt a zászlóvita Székelyföldön 
2016. április 28. - maszol.ro 

A székely zászlót adományként elfogadó és a Kovászna megyei önkormányzat leltárába 

helyező tanácsi határozat érvénytelenítését kéri a megye prefektusa. Sebastian Cucu szerint 
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http://www.erdon.ro/pozitiv-kampanyt-igernek/3054938
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/megcafolt-feljelentesek-raduly-es-szoke-ugyeben
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/hat-jelolt-palyazik-csikszereda-polgarmesteri-szekere
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/harman-indulnak-gyergyoszentmiklos-polgarmesteri-tisztsegeert
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63665-panaszkodott-borboly-csaba-a-szekelyfoldre-latogato-brit-nagykovetnek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63667-ismet-fellangolt-a-zaszlovita-szekelyfoldon
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az önkormányzat határozata törvénytelen. A prefektus szerint a Kulcsár Terza József MPP-s 

tanácsos adománya elfogadásának és a tanácsteremben való kitűzésének nincs törvényes 

alapja, ezért vissza kell vonni az adott határozatot. Érvelése szerint a határozat a székely 

zászlóról beszél, valójában Hargita megye zászlajáról van szó, az adomány téves megnevezése 

pedig a döntés jogtalanságát vonja maga után. 

 

Útjára indult az RMDSZ Kolozs megyei kampánya 
2016. április 28. - maszol.ro 

Bemutatkoztak az RMDSZ Kolozs megyei jelöltjei, összegezték az elmúlt évek eredményeit és 

nehézségeit, ugyanakkor ismertették terveiket csütörtökön délután, a Kolozsvári Magyar 

Operában. Az önkormányzat az RMDSZ arca, ami mindig odafigyel az emberekre – mondta 

el Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke. Véleménye szerint a 

szövetség bebizonyította, hogy hitelesen képviselte a közösséget, éppen ezért arra kérte a 

helyi szervezeteket, hogy jelöltjeik hitelesek legyenek. 

 

Csíkszereda főterén sem lehet székely zászló 
2016. április 29. - Krónika, szekelyhon.ro 

A negyedik pert is megnyerte első fokon Dan Tanasă szervezete, amely több törvényszéki 

keresetben csíkszeredai zászlók és feliratok eltávolítását kéri. Ezúttal a Szabadság téri székely 

zászló kihelyezése ellen döntött a törvényszék, a zászló viszont most nincs ott. 

 

Állampolgársági „bukta“: Gubík szerint a Most-Híd cserbenhagyta a 
jogfosztottakat 
2016. április 28. – hirek.sk 

A felvidéki jogfosztottak egyike, Gubík László az állampolgársági törvényről történő szavazás 

kapcsán elmondta: „A Most-Híd korábban az állampolgársági kérdésben egy értékelvű 

álláspontra helyezkedett, annak a helytelenségét hangoztatta, és elnöki szinten jelen volt 

a kassai alkotmánybíróság előtt zajló tüntetésen. Szakpolitikusa, Gál Gábor jogász, 

parlamenti képviselő pedig személyesen képviselte a felvidéki jogfosztották ügyét az 

alkotmánybíróság előtt. Hiszem, hogy akkoriban minden tudásával a közös ügyet és 

érdekeinket szolgálta, amire elismeréssel és hálával tekintettünk“ – magyarázta. 

 

Galko: Bugár piszkos üzletet kínált fel nekem 
2016. április 28. – hirek.sk 

Ľubomír Galko, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) alelnökének tájékoztatása szerint Bugár 

Béla, a Most-Híd elnöke, a parlament alelnöke azt mondta neki: a bizottságból történő 

kirekesztése oka az a tény, hogy ő bíráló hangon szól a kormánykoalícióhoz – tájékoztatott 

a TASR hírügynökség. Hozzáfűzte: Bugár megüzente neki, ha lecsillapodik, és felhagy 

a kormánykoalíció rágalmazásával és sértegetésével, „akkor a Most-Híd főnöke elintézi neki 

ezt a tisztséget, és bekerül a bizottságba”. „Ma reggel pedig azt mondta nekem: arra való 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63668-utjara-indult-az-rmdsz-kolozs-megyei-kampanya
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nem-lehet-szekely-zaszlo-a-csikszeredai-szabadsag-teren
http://www.hirek.sk/belfold/20160428151410/Allampolgarsagi-bukta-Gubik-szerint-a-Most-Hid-cserbenhagyta-a-jogfosztottakat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160428151410/Allampolgarsagi-bukta-Gubik-szerint-a-Most-Hid-cserbenhagyta-a-jogfosztottakat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160428085541/Galko-Bugar-piszkos-uzletet-kinalt-fel-nekem.html
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tekintettel, hogy kedden a parlamentben ismét bíráló hangon szóltam, nem köti meg velem 

ezt a piszkos üzletet.” 

 

Az MM leszedte választási plakátjait Zentán 
2016. április 28. – Pannon RTV 

Megtisztították Zentát saját választási plakátjaiktól a Magyar Mozgalom tagjai. Ezzel 

szerették volna felhívni a figyelmet a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás 

fontosságára. Kókai Péter, a Magyar Mozgalom társelnöke elmondta, az akciót nemcsak 

Zenta központjában hirdették meg, hanem a Kertek Helyi Közösség területén és Tornyoson is.   

 

Folyamatban a RIK ülése 
2016. április 28. – Magyar Szó 

Köztársasági Választási Bizottság (RIK) befejezte a 99 szavazóhelyen leadott voksok 

újraszámlálását. Olyan szavazóhelyekről van szó, amelyek tekintetében nem érkezett panasz a 

választási bizottsághoz a vasárnap megtartott rendkívüli köztársasági parlamenti választások 

szabályosságára vonatkozóan, a választási anyag áttekintését követően azonban logikai–

számítási ellentmondásokra derült fény. A szavazatok újraszámlálását követően 

megkezdődött a RIK ülése, amelyen a tagoknak arról kell dönteniük, hogy a 99 szavazóhely 

közül melyek tekintetében lehet elismerni a választások eredményét és melyek tekintetében 

indokolt az eredmények lenullázása. Ezeken a szavazóhelyeken nem lehet megismételni a 

szavazást, mert a vonatkozó szabályozás értelmében ha nem érkezik panasz a választási 

bizottsághoz, az azonban szabálytalanságokat állapít meg, akkor vagy elismeri a választások 

eredményét az adott szavazóhely vonatkozásában, vagy lenullázza és azt nem számítják bele a 

választások végeredményébe. 

 

15 helyen megismétlik a választásokat 
2016. április 28. – Pannon RTV 

A választásokon több szavazóhelyen történt szabálytalanság Szerbiában. A Köztársasági 

Választási Bizottság több mint 150 helyen észlelt hibákat. A testület 15 szavazóhely esetében 

döntött úgy, hogy meg kell ismételni a voksolást. Szerbiában a választásokat 15 szavazóhelyen 

ismétlik meg különféle szabálytalanságok miatt. Erről szerdai ülésén döntött a Köztársasági 

Választási Bizottság. Topolyán, Vranjeban, Nišben, Jagodinán, Karlócán, Užicén, Kladovóban 

és Belgrádban ismétlik meg a voksolást. A legtöbb helyen azért kerül erre sor, mert több 

szavazólap volt az urnákban, mint amennyien az adott helyen szavaztak, de voltak ettől 

sokkal súlyosabb esetek is – mondta Ladóczki Gyula, a Köztársasági Választási Bizottság tagja 

a Pannon Televízió Közügyek című műsorának felvételén. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=268433
http://www.magyarszo.com/hu/3039/kozelet/145538/Folyamatban-a-RIK-%C3%BCl%C3%A9se.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=268249
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Deli Andor örömét fejezte ki, hogy a szerb választók ismét az Európa-barát 
jobbközép pártra szavaztak 
2016. április 28. – Pannon RTV 

Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén Deli Andor Fidesz-KDNP-s, vajdasági 

származású EP-képviselő felszólalásában örömét fejezte ki, hogy a szerb választók ismét az 

Európa-barát jobbközép Szerb Haladó Párt mellett tették le a voksukat. A vajdasági EP-

képviselő beszédében felszólította az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg 

mindent az ország csatlakozási folyamatának felgyorsítása érdekében. 

 

Nagy az érdeklődés a magyarnyelv-oktató program iránt Kárpátalján 
2016. április 28. – MTI, Magyar Hírlap, Kárpatinfo, karpatalja.ma, Vajdaság Ma 

Óriási az érdeklődés a márciusban meghirdetett magyarnyelv-oktató program iránt 

Kárpátalján - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság csütörtökön az MTI-vel. Az 

államtitkárság összegzésében felidézte, hogy Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos 

hirdette meg március végén a magyarnyelv-oktató programot. A kezdeményezéssel a magyar 

kormány ingyenes magyarnyelv-tanulási lehetőséget biztosít Kárpátalja ruszin, illetve ukrán 

nemzetiségű lakóinak. A felhívás nem várt eredményt hozott - írták. Az előzetesen vártnál 

sokkal többen, 1348-an jelentkeztek a magyarnyelv-tanulási programra az április 11-ei 

határidőig. 

  

Jogsegély a polgármestereknek  
2016. április 28. – Kárpátalja 

A Beregszászi Polgármesteri Hivatalban ülésezett a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok 

Társulása (KHÖT) elnöksége, a megbeszélésen részt vett Barta József, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács alelnöke, és Péter Csaba, az UMDP alelnöke, megyei képviselő. Az elnökségi ülésen a 

résztvevők megállapodtak arról, hogy a kárpátaljai magyar polgármesterek és tanácsi 

alkalmazottak munkájának segítése érdekében jogsegélyszolgálatot szerveznek Beregszász 

központtal.  

  

Szeptemberre halasztották az EU-Ukrajna csúcstalálkozót 
2016. április 28. – MTI, karpatalja.ma 

Szeptemberre halasztották az európai uniós tagállamok és Ukrajna állam- és kormányfőinek 

május 19-re tervezett csúcstalálkozóját – közölte az uniós állam- és kormányfőket tömörítő 

Európai Tanács szerdán. A testület közleménye szerint az Európai Tanács és az Európai 

Bizottság vezetői, valamint Petro Porosenko ukrán elnök abban állapodtak meg, hogy 

átütemezik a kétoldalú csúcstalálkozójukat szeptemberre, de pontos dátumot nem határoztak 

meg. Egy neve elhallgatását kérő uniós forrás arról tájékoztatott, hogy az EU-ukrán 

csúcstalálkozóig az új ukrán kormány tovább dolgozhat a reformtörekvéseket célzó 

kötelezettségvállalásainak végrehajtásán. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=268312
http://pannonrtv.com/web2/?p=268312
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nagy-az-erdeklodes-a-magyarnyelv-oktato-program-irant-karpataljan/
http://karpataljalap.net/?q=2016/04/28/jogsegely-polgarmestereknek
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szeptemberre-halasztottak-az-eu-ukrajna-csucstalalkozot/
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Három jelölt a magyar központ igazgatói posztjára 
2016. április 28. – Huncro.hr 

Az eszéki HMOM Központ igazgatói posztjára kiírt pályázatra három személy jelentkezett: 

Andócsi János, Angszter Barač Tünde és Csapó Nándor, mindhárman az intézmény tanárai. 

Egyelőre még nem született döntés arról, ki vezeti a magyar iskolaközpontot az elkövetkező 

négy évben. Az eszéki székhelyű Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot 

1999. szeptember 28-án avatta föl Göncz Árpád, Magyarország akkori köztársasági elnöke és 

Zlatko Mateša, a Horvát Köztársaság akkori miniszterelnöke. A központ alaptevékenysége a 

horvátországi magyar gyerekek anyanyelven történő óvodai, általános és középiskolai 

oktatása-nevelése, de közművelődési, gazdasági, sport- és egyéb tevékenységekkel is 

foglalkozhat a horvát törvényekkel összhangban. 

 

Horvát-magyar nyelvi kapcsolatok 
2016. április 28. - Huncro.hr 

A Matica Hrvatska eszéki szervezete a múlt héten mutatta be Mihálovics János 1874-ben 

megjelent könyvének hasonmás kiadását, melyet egy második résszel bővítettek ki, amely a 

műre vonatkozó tanulmányokat tartalmaz horvát és magyar nyelven. A Gyakorlati Illír 

Nyelvtan egy tudományos kutatási program keretében készült, amely a 19. század második 

felének horvát-magyar nyelvi kapcsolatait vizsgálja. A projektben közreműködtek az eszéki 

egyetem magyar tanszékének munkatársai is. 

 

Tartalmas nap Szentlászlón 
2016. április 28. – Huncro.hr 

A szlavóniai Szentlászló képviselői a hét végén részt vettek magyarországi testvértelepülésük, 

a Baranya megyei Szentlászló Német nemzetiségi nap elnevezésű rendezvényén. A szlavóniai 

Szentlászló település több éve testvértelepülési kapcsolatot ápol a magyarországi Baranya 

megyében levő Szentlászlóval. A két település képviselői rendszeresen részt vesznek egymás 

rendezvényein. Legutóbb a szlavóniai magyar faluból utazott egy csapat a Kaposvár és 

Szigetvár között fekvő, alig több mint nyolcszáz fős településre. 

 

Továbbképzési tanácsadás magyarul is 
2016. április 28. - Volksgruppen 

Tovább bővíti szolgáltatásait a Burgenlandi Továbbképzési Tanácsadó. Az iroda ezentúl 

Pinkafőn/Pinkafelden is ingyenes német és magyar nyelvű tanácsadást kínál a továbbtanulás, 

pályaválasztás és átképzés előtt állóknak. 
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http://www.kepesujsag.com/harom-jelolt-magyar-kozpont-igazgatoi-posztjara/
http://www.kepesujsag.com/horvat-magyar-nyelvi-kapcsolatok/
http://www.kepesujsag.com/tartalmas-nap-szentlaszlon/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2771305/
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Egy évtized szünet után ismét "pontoztak" Torontóban! 
2016. április 28. – Nemzeti Regiszter 

Tíz év után Torontóban újra megrendezésre került Észak-Amerika egyik, nagy hagyományra 

visszatekintő néptáncos versenye a Pontozó. A hosszú szünet után a torontói Kodály 

Ensemble két Kőrösi Csoma ösztöndíjas Nevelő Judit, és jómagam, Kócza Levente 

segítségével élesztette újra a megmérettetést. 2016-ban a Pontozó szóló-, és Kamaratánc 

Versenyen a szervezők két kategóriában hirdettek versenyt. 

 

Bepillantás a hageni magyarok életébe 
2016. április 28. – Nemzeti Regiszter 

Németországban, ezen belül Hagenben van néhány, de nekem annál is fontosabb csoda. Ezek 

a csodák lehetnek emberek, események, közös programok, együtt nevetések, együtt 

hallgatások, közös éneklések, közös táncok, közösségi élmények. Az Észak-Rajna-Vesztfália 

tartományban egyedüli módon van egy néptáncegyüttes. Ez a táncegyüttes nem áll sok tagból 

és a többség nem gyerekkora óta néptáncol, de annál nagyobb szeretettel fordulnak most a 

magyar folklór felé. 

 

Magyar művek fesztiválja New Yorkban 
2016. április 28. – Nemzeti Regiszter 

Május 7. és augusztus 14. között a magyar modernizmust mutatja be New Yorkban a 

Modernity X Hungary művészeti fesztivál a Balassi Intézet szervezésében. Ritka Moholy-

Nagy-műveket is láthat a közönség a Guggenheim Múzeum nagyszabású, a világhírű 

alkotónak szentelt életműtárlatához kapcsolódva, de André Kertész és Brassai fotóit is 

bemutatják, valamint Bartók-tematikájú és dzsesszkoncertek is lesznek. 

 

’56-os ereklyéket vár a nagykövetség 
2016. április 29. – Magyar Nemzet 

Kiállítást rendez a washingtoni Magyar Nagykövetség olyan relikviákból és 

kordokumentumokból, amelyek közvetlenül kötődnek a hatvan évvel ezelőtti forradalomhoz 

és szabadságharchoz. Ehhez a külképviselet azoknak az Amerikában élő személyeknek az 

adakozását várja, akik hajlandóak kölcsönadni, vagy odaadományozni a nagykövetségnek 

valamilyen emléktárgyukat. Eddig már több mint nyolcvan magyar szervezet, egyházi 

közösség és oktatási intézmény jelentkezett be, hogy megemlékezést tart a forradalom és 

szabadságharc tiszteletére. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/egy-evtized-szunet-utan-ismet-pontoztak-torontoban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. április 28. – Kossuth Rádió 

Saját törvénytervezetét nem támogatta a Most-Híd 

Nem támogatta saját, három évvel ezelőtt ellenzékiként kidolgozott javaslatát a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyes etnikumú párta a szlovák törvényhozásban. A kettős állampolgárságot 

tiltó jogszabály módosítását most is egy ellenzéki párt kérte, vagyis azt, hogy bünetés nélkül, a 

szlovák állampolgárság elvesztése nélkül fel lehessen venni egy másik állampolgárságot. 

Romániában lejárt a jelölési határidő az önkormányzati választásokra 

Romániában lejárt a jelölési határidő az önkormányzati választásokra. Kezdődik a kampány. A 

Határok nélkül székelyföldi tudósítója a Hargita és Kovászna megyei magyar-magyar versenyre 

összpontosít.   

Ülésezett Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács 

Ülésezett tegnap Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács (MNT), a vajdasági magyarság kulturális 

autonómiaintézménye. Elsősorban az általa alpított, vagy részben alapított és fenntarott 

intézmények tevékenységéről hallgattak meg beszámolókat a képviselők. 

Polgárőrségek alakulnak Kárpátalján 

Kárpátalja magyar falvaiban polgárőrségek alakulnak, mert megyeszerte romlik a közbiztonság. 

Legfontosabb feladata a bűnmegelőzés, a közrend fenntartása és a segítségnyújtás. Összeállítás 

Mezőgecséből. 

Együttműködési megállapodás a Magyar Regionálistudományi Társaság és a 

Partiumi Területi Kutatások Intézete  

Együttműködési szerződést írt alá a Magyar Regionálistudományi Társaság és a Partiumi 

Területi Kutatások Intézete ma délelőtt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. Az 

együttműködés előnyeiről és a nagyváradi intézet terveiről kérdezte a Határok nélkül riportere a 

feleket.  

Plakátballada – Mikós diákok 1975-ös „forradalma” 

Harcoljunk Erdélyért, amíg lehet! – Ezt a mondatot ragasztották ki négy évtizede 

Sepsiszentgyörgy forgalmas pontjain érettségizők, és ennek történetét  dolgozza fel Csinta Samu 

Plakátballada – Mikós diákok 1975-ös „forradalma” című regénye. Beszélgetés a szerzővel. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-28_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-28_18:30:00&ch=mr1
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Református templomot szentelnek fel Újkissodán 

Református templomot szentelnek fel holnapután a temesvári Újkissodán. Az újkissodai 

gyülekezet 1929-ben vált ki a belvásrosi gyülekezetből, s megalakulása óta tervezte temploma 

felépítését, mindeddig azonban egy imaházban tartotta istentiszteleteit.   
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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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