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Nyomtatott és online sajtó 
 

A VMSZ továbbra is stratégiai partner 
2016. május 3. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Orientpress, Mandiner, 

Krónika, Magyar Nemzet 

A magyar Kormány ahogy eddig is, úgy a jövőben is stratégiai partnerének tekinti a Vajdasági 

Magyar Szövetséget (VMSZ) - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt kedden. Az államtitkár azt mondta, hogy 

a Vajdaságban a másik oldalon megjelenő „politikai képződmények” tipikusan liberális, 

baloldali formációk, és ezeket nemzetellenesnek tartják. Kitért arra is, hogy a közvetlenül az 

indulás előtt történt óriási csalássorozatra a Kárpát-medencei választások történetében még 

nem volt példa, és az ipari méretekben zajlott. Intő jelnek nevezte, hogy az új vajdasági 

mozgalom mögött milyen erők jelentek meg és milyen szándékkal. Utóbbi célja szerinte nem 

más, mint a magyarság felszámolása a Vajdaságban. Pásztor István, a VMSZ elnöke úgy 

értékelte, hogy bár országos szinten a korábbi hat helyett négy mandátummal számolhatnak, 

de nem fognak gyengülni és az érdekérvényesítő erejük megmarad. Elismerte, hogy jobb 

eredményre számítottak, nagyságrenddel kaptak kevesebb szavazatot, de a történtek 

ismeretében, nem lehetnek elégedetlenek. 

 

Reklámzászlónak nyilvánította a bíróság a Partium lobogóját 
2016. május 3. – Krónika, Erdély Ma, MTI, hirado.ro, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen 

Reklámzászlónak tekintette a nagyváradi bíróság alapfokon kimondott ítéletében a Tőkés 

László európai parlamenti képviselő irodája erkélyére kitűzött Partium-zászlót – közölte 

Facebook-oldalán Tőkés László sajtóirodája.  Április 27-én született és az ítélőszék honlapján 

megjelent döntés értelmében a nagyváradi bíróság elutasította a felperes panaszát abban a 

perben, amit az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke indított annak érdekében, 

hogy tegyék semmissé az önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség szabálysértési 

jegyzőkönyvét és az abban foglalt szankciót.  

 

Elutasították Beke és Szőcs fellebbezését  
2016. május 3. - Erdély Ma, Háromszék 

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmitőszék zárt ajtók mögött tárgyalta április 28-án a terrorváddal 

őrizetbe vett Beke István Attila és Szőcs Zoltán fellebbezését, amit vizsgálati fogságuk újabb 

harmincnapos meghosszabbítása ellen nyújtottak be. A taláros testület indoklás nélkül 

utasította el azt, így a bukaresti táblabíróság április 20-án kihirdetett, jogerőre emelkedett 

ítélete értelmében Beke és Szőcs, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi, 

illetve erdélyi szervezetének elnöke május 28-ig vizsgálati fogságban marad.  
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/potapi-a-vmsz-tovabbra-is-strategiai-partner
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/reklamzaszlonak-nyilvanitotta-a-birosag-a-partium-lobogojat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203030&cim=elutasitottak_beke_es_szocs_fellebbezeset
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Varga válthatja Puskást az alkotmánybíróságban 
2016. május 3. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Varga Attila volt RMDSZ-es parlamenti képviselőt javasolhatja a bukaresti képviselőház az 

alkotmánybíróság egyik megüresedő helyére a News.ro hírügynökség értesülése szerint. 

Mivel idén júliusban lejár Puskás Bálint, a taláros testület RMDSZ által jelölt tagjának a 

mandátuma, az alkotmánybíróság nemrég azzal a kéréssel fordult a bírát a testületbe delegáló 

szenátushoz, hogy kezdje el az utód kijelölésének folyamatát. Puskáson kívül idén még két 

alkotmánybíró mandátuma jár le: a taláros testület elnöke, Augustin Zegrean és Tudorel 

Toader egyaránt távozik a testületből. Előbbit az államfő, utóbbit a képviselőház delegálta a 

testületbe. A News.ro úgy tudja, hogy a szenátus Ioan Chelarut, a felsőház alelnökét, míg a 

képviselőház Varga Attilát javasolja a parlamentet megillető két alkotmánybírói posztra. 

Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke nemrég a Krónikának elmondta: az alakulat azon 

dolgozik, hogy továbbra is legyen magyar tagja az alkotmánybíróságnak. 

 

ActiveWatch: korlátozzák a magyarok szólásszabadságát 
2016. május 3. - Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

Tavaly is több ízben próbálták korlátozni a magyar közösség szólásszabadságát a román 

hatóságok és időnként sikerrel is jártak – állapította meg az ActiveWatch. A bukaresti civil 

szervezet kedden, a sajtószabadság világnapján tette közzé a romániai sajtószabadságról 

készült legfrissebb jelentését.  A 120 oldalas dokumentumban, a magyar közösségnek szentelt 

ötoldalas fejezetben felidézik, hogy a Székelyföldnek autonómiát követelő tüntetőket, a 

kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztőit és a magyar közösségi jelképek kitűzőit is bírságokkal 

sújtották, a magyar nyelvhasználatot korlátozó törvénytervezetek kerültek a parlament elé, 

Klaus Iohannis államfő pedig olyan kijelentéséért fosztotta meg Tőkés László EP-képviselőt 

állami érdemrendjétől, amely a véleményszabadság keretei közé illeszkedik.  

 

Cselekvő párt lenne az MPP 
2016. május 3. - Krónika, szekelyhon.ro 

Székelyudvarhelyen mutatta be kedden megyei tanácsosjelölt-listáját a Magyar Polgári Párt 

(MPP), melyet az utolsó pillanatban is módosítaniuk kellett.  Mezei János listavezető, 

Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta, a választási bizottság formai hibákra 

hivatkozva négy udvarhelyszéki jelölt dokumentációját elutasította. „Olyan formai hibákról 

van szó, amelyek kijavíthatóak lettek volna” – jegyezte meg Mezei. Szakál Csaba jelölt szerint 

gyanús, hogy mind a négy személy – a szentábrahámi Szász József, a székelyudvarhelyi 

Thamó Csaba, a székelyderzsi Kis Attila és a máréfalvi Székely Zsolt – tagja a Székely Nemzeti 

Tanácsnak (SZNT). „Az MPP célja, hogy egy alternatívát teremtsen a magyarságnak a június 

5-ei helyhatósági választásokon. Ha ma nem állunk ki szimbólumainkért, a magyar 

helységnévtáblákért, amelyek identitásunkat jelzik ezen a helyen, akkor holnap könnyebben 

feladjuk magyarságunkat, azt a nemzeti öntudatot, amelyet kötelességünk továbbadni” – 

fogalmazott a sajtótájékoztatón Mezei János. 
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http://www.kronika.ro/belfold/varga-valthatja-puskast-az-alkotmanybirosagban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/activewatch-korlatozzak-a-magyarok-szolasszabadsagat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/cselekvo-part-lenne-az-mpp
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Bemutatkozott a független csíkszeredai polgármesterjelölt 
2016. május 3. - Krónika, szekelyhon.ro 

Élete első sajtótájékoztatóján mutatkozott be kedden Engelhardt Róbert, Csíkszereda 

független polgármesterjelöltje, aki választási programját is ismertette a Fenyő szállóban 

megtartott eseményen. Engelhardt azt ígéri, hogy amennyiben elöljáró lesz, öregotthont és 

kezelőbázist hoz létre, szabadidőközpontot létesít fiatalok számára, hatékonyabbá teszi az 

autós, a biciklis és a gyalogos forgalmat, nagyobb átláthatóságot biztosít a városházán, 

kapcsolatai révén pedig németországi befektetőket fog a megyeszékhelyre vonzani.  

 

Fizetéslevonással bünteti az ANI Kelemen Atillát felesége alkalmazása miatt 
2016. május 3. - transindex.ro 

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) kéri a Képviselőház Állandó Bizottságát, 

hogy összeférhetetlenség vétsége miatt legtöbb három hónapra csökkentse le Kelemen Atilla 

parlamenti képviselő fizetését 10%-kal - jelentette be a hivatal. Az RMDSZ-es képviselőt azért 

marasztalta el az ANI, mert a feleségét alkalmazta parlamenti irodájában. 

 

Adókedvezményekkel, lakásvásárlási támogatással segítené a fiatalok itthon 
maradását az RMDSZ 
2016. május 3. - transindex.ro 

A fiatalok elvándorlása komoly veszélyt jelent a teljes erdélyi magyar közösségre nézve. Esélyt 

kell biztosítanunk az új nemzedéknek, adókedvezményekkel, telek- és lakásvásárlási 

támogatással, vállalkozó kedvük serkentésével kell vonzóvá tennünk az itthon maradást! – áll 

az RMDSZ önkormányzati keretprogram Esélyt a fiataloknak! című, az ifjúság elvándorlását 

meggátoló fejezetében. Ma a fiatalok elvándorlása jelenti Románia egyik legnagyobb gondját, 

nem túlzás azt mondani, a magyar közösség jövője forog kockán, ha nem sikerült ezt a 

folyamatot megállítani - áll az RMDSZ közleményében. 

 

Lakhatási pályázatot hirdettek oktatóknak, rezidenseknek Marosvásárhelyen 
2016. május 3. - maszol.ro 

A Studium-Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával pályázatot hirdet 

marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak, doktoranduszoknak és 

rezidens orvosoknak 2 szoba elfoglalására a Trébely utcai Tanári Lakások Szakkollégiumban, 

június 1-i beköltözéssel.  

 

Csökkent a magyar alapiskolába beíratott gyerekek száma 
2016. május 3. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége összesítette a hazai magyar tannyelvű 

alapiskolák jövendő elsőseinek számát. Az előzetes adatok szerint a 2016/17-es tanévben 3 

402 gyermek első, 135 pedig nulladik évfolyamban kezdi meg iskolai tanulmányait. Ezek az 

adatok azonban még a szeptemberi tanévkezdésig némileg módosulhatnak. „Friss adataink 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bemutatkozott-a-fuggetlen-csikszeredai-polgarmesterjelolt
http://itthon.transindex.ro/?hir=42602
http://itthon.transindex.ro/?hir=42599
http://itthon.transindex.ro/?hir=42599
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63876-lakhatasi-palyazatot-hirdettek-oktatoknak-rezidenseknek-marosvasarhelyen
http://www.hirek.sk/itthon/20160503174523/Csokkent-a-magyar-alapiskolaba-beiratott-gyerekek-szama.html
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szerint a szülők eddig 3 402 óvodást, azaz a tavalyi 3 575-nél 173-mal kevesebb gyermeket 

írattak be magyar tanítási nyelvű alapiskolába. Míg az előző évben a 0. évfolyamba beíratott 

kicsik száma 372, ez alkalommal csupán 135 volt. Ezen adatok összehasonlításakor azonban 

figyelembe kellene venni a hat évvel ezelőtti demográfiai, illetve a szlovák tannyelvű 

alapiskolák vonatkozó adatait is, de első ránézésre csalódást jelent, hogy idén nem értük el a 

bűvös 3 500-as elsős-létszámot” – írta gyorsjelentésében a pedagógusszövetség. 

 

A magyar óvodákban elég a hely 
2016. május 4. – Új Szó 

A tavaly módosított közoktatási törvény az iskolai beíratásokhoz hasonlóan az óvodai 

beíratások időpontját is kitolta egy hónappal. Májusban a szülők az óvodákat rohamozzák 

meg – a nagyvárosokban szó szerint. A lassan tarthatatlan óvodai helyhiány odáig fajult, hogy 

a fővárosban kora hajnaltól sorakoznak a szülők az óvodák előtt. A magyarlakta területeken 

egyelőre nem ilyen kritikus a helyzet. Dunaszerdahelyen és Somorján az elmúlt években 

túljelentkezés volt, előfordult, hogy elutasították néhány szülő kérvényét. Idén mindkét 

városban bővítették a férőhelyek számát. 

 

Június első hetében alakulhat meg a tartományi kormány 
2016. május 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Legkésőbb június 4-éig megalakul az új vajdasági kormány és kiderül az is, hogy ki lesz a 

tartományi kormányfő. A Tartományi Választási Bizottságnak szerdán, május 4-én kell 

kihirdetnie a tartományi választások végleges eredményét. A statútum szerint ezután az új 

összetételű vajdasági parlamentnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy megtartsa alakuló ülését. 

A képviselőház alakuló ülését Pásztor István fogja összehívni, aki a Szerb Haladó Párt (SNS) 

és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) közötti koalíciós megállapodás alapján az 

elkövetkező négy évben is a parlament elnöki tisztségét töltheti be, írja a 021 hírportál. 

 

Szerdától ismét lehet pályázni a Prosperitatinál 
2016. május 3. – Pannon RTV 

Újra pályázhatnak az érdeklődők a Prosperitati Alapítvány által kiírt pályázatok második 

körében. A magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési pályázatok első ciklusában 

másfél milliárd forint értékben osztottak ki támogatásokat. Az első körben a kapcsolható 

eszközök vásárlásának a támogatása iránt volt a legnagyobb érdeklődés, míg a második 

pályázati ciklusban a földvásárlás és a fiatal vállalkozók számára kiírt start-up pályázatok 

lehetnek a legközkedveltebbek. A második körben a kiírások idegenforgalmi fejlesztésekre, a 

pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására, nagyobb hozzáadott értékű termékek 

létrehozására, földvásárlásra, valamint kamattámogatás folyósítására is vonatkoznak. Az 

átadási határidő június 3-a. Vajdaság terület- és gazdaságfejlesztési stratégiáját a magyar 

kormány 50 milliárd forinttal támogatta. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20087/Junius-elso-heteben-alakulhat-meg-a-tartomanyi-kormany.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=269139
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Ellenőrzik az idegen jelképek használatát Kárpátalján 
2016. május 3. – karpatalja.ma 

Az állami intézményekre kitűzött idegen lobogók és más jelképek használatát ellenőrzi az 

Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) – tette közzé a zaholovok.com.ua hírportál április 28-án. 

A hatályos ukrán törvények engedélyezik az idegen, nem ukrán nemzeti szimbólumok 

elhelyezését az épületeken. Oleh Vojevodin, az SZBU kárpátaljai hivatalának vezetője szerint 

a visszaélések és a provokációk elkerülése érdekében van szükség a mostani ellenőrzésre.  

  

Százak ajkáról zengett a dicséret a kárpátaljai református énekkarok XV. 
találkozóján 
2016. május 3. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) berkein belül immáron tizenötödik alkalommal 

rendezték meg a gyülekezeti énekkarok találkozóját. A nagyszabású alkalomnak ezúttal is 

ungvári gyülekezet volt a házigazdája, akik most is nagyszerű vendéglátóknak bizonyultak. A 

megyeszékhely református templomában idén 23 énekkar találkozott. 

 

San Francisco - tavaszi cserkésztábor 
2016. május 3. – Nemzeti Regiszter 

Idén a San Francisco-i cserkészek tavaszi tábora május első hétvégéjére esett. Rendhagyó 

módon a kis- és nagycserkészek ez alkalommal külön táborhelyen töltötték el a hétvégét. A 

szombat délután tartott szentmise alkalmával találkozott egyedül össze az egész csapat. 

Különleges vendég látogatott el a táborba, Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok 

lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök volt a Magyar Katolikus 

Misszió vendége. 

 

I. Regionális Diaszpóra Értekezlet New Yorkban 
2016. május 3. 14:26 

A New York-i Főkonzulátus illetőségi területén működő magyar szervezetek képviselőit hívta 

meg dr. Kumin Ferenc nagykövet, főkonzul az első Regionális Diaszpóra Értekezletre (RDÉ). 

A jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő találkozón részt vett a New York-ban 

tartózkodó Altusz Kristóf helyettes-államtitkár is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ellenorzik-az-idegen-jelkepek-hasznalatat-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/szazak-ajkarol-zengett-a-dicseret-a-karpataljai-reformatus-enekkarok-xv-talalkozojan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/szazak-ajkarol-zengett-a-dicseret-a-karpataljai-reformatus-enekkarok-xv-talalkozojan/
http://www.nemzetiregiszter.hu/san-francisco-tavaszi-cserkesztabor
http://www.nemzetiregiszter.hu/i-regionalis-diaszpora-ertekezlet-new-yorkban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 3. – Kossuth Rádió 

Amit elvettek, visszajár! 

Román törvény is szavatolja, mégsem akarják visszaadni a Batthyáneum könytárat. A 

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye nem mond le vagyonáról - nyilatkozta 

Kossuth Rádió Határok nélkül műsorának Jakubinyi György érsek. 

927 kötetnyi kézirat és kódex, valamint 565 ősnyomtatvány – Többek között 

ezek a  Batthyáneum  értékei 

Itt őrzik a Románia területén található középkori kódexek 80%-át. Ha az interneten 

tájékozódunk a gyűjteményről, azt olvashatjuk, hogy vitatott tulajdonú. A Gyulafehérvári 

Római Katolikus Érsekség nem vitatja. A Batthyáneum az övék. Az 1950-ben államosított 

gyűjteményt, 1998-ban egy kormányrendelet szerint, vissza kell szolgáltatni az egyháznak. 

Ennek 18 éve, és nem történt semmi. Az erdélyi római katolikus egyház nem mond le a 

Batthyáneumról, és nem is képezheti alku tárgyát – mondja Jakubinyi György. 

Pert nyert Izsák Balázs a román adóhatóság ellen 

A marosvásárhelyi bíróság első fokon érvénytelenítette azt a jegyzőkönyvet, amellyel a román 

adóhivatal csalás elleni főosztálya 10 ezer lejre (közel 700 ezer Ft-nak megfelelő összegre) 

büntette a Siculitas egyesületet - a Székely Nemzeti Tanács háttérszervezetét - tavaly 

októberben, Székelyföld határainak kivilágítása után. A részleteket a Határok nélkül riportere 

Izsák Balázstól, az SZNT és a Siculitas Egyesült elnökétől kérdezte 

100 éves tartozás a felvidéki magyaroknak – Az Arany János-díjas Simon Attila 

az adófizető magyarság megbecsülését kéri a szlovák államtól 

 Arany János-díjjal tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia Simon Attila felvidéki 

történészt, a Selye Egyetem tanárát, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatóját.  

Ötéves a szegedi Délvidéki Kutató Központ 

Több nemzetiség, sokszínű vallási és kulturális hagyományok, amit a 20. században a politika 

át-meg átszabott, - mondja Zakar Péter történész, az idén 5 éves Délvidék Kutató Központ 

elnöke.  

Sportpályát avattak Beregszászon 

Sportpályát avattak Beregszászon, amely a Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Labdarúgó 

Szövetség támogatásával épült.  A beregszászi római katolikus plébánia környékén ez már a 

sokadik sikeres fejlesztés, amely egy átfogó terv része.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-03_18:30:00&ch=mr1
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Édesanyák hete 

Nemcsak év egy napján, hanem egy egész héten át ünneplik Hargita megyében az 

édesanyákat. Hétfőn Csíkszeredában volt a rendezvénysorozat nyitórendezvénye. 
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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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