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Vezető hírek

Brüsszelben a felvidéki magyarság jogállásáról tárgyaltak
2016. január 26. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
Csáky Pál európai parlamenti képviselő kezdeményezésére hivatalos szakmai meghallgatás
volt január 26-án Brüsszelben, az Európai Parlamentben a Petíciós Bizottság égisze alatt,
melynek témája elsősorban a szlovákiai magyarok jogállása, a kisiskolák és a kétnyelvűség
kérdése volt. A Via Nova Ifjúsági Csoport, a Fontos vagy! mozgalom és a Fiatal Függetlenek
petíciót adtak át, menyben az Európai Parlament állásfoglalását kérik a kétnyelvűség
ügyében.

Eldőlt: június 5-én lesznek a helyhatósági választások
2016. január 26. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Elfogadta a kormány az Állandó Választási Hatóság javaslatát, és június 5-re tűzte ki a
helyhatósági választások időpontját. Az azonban még nem világos, hogy a polgármestereket
egy vagy két fordulóban választják meg, mivel hétvégén Dacian Ciolos miniszterelnök azt
mondta, minden lehetőséget vizsgál a témában, a sürgősségi kormányrendeletet is ideértve. A
pártoknak, pártszövetségeknek április 6-ig kell jelezniük a Központi Választási Iroda felé a
logóikat. A jelöltek április 26-ig jelentkezhetnek, és május 4-én válik véglegessé a jelöltek
névsora.

Lesz, vagy nem lesz közös képviselőjelölt-lista Marosvásárhelyen?

Magyarország

2016. január 26. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Maros megyei szervezetének vezetője felhívást tett közé,
miszerint felettébb szükséges a marosvásárhelyi magyarság minél szélesebb körű összefogása,
a helyi politikai erők egységes fellépése. Bereczki Ferenc szerint az előválasztások nyomán
kijelölt, a magyar pártok által közösen támogatott marosvásárhelyi polgármesterjelölt, Soós
Zoltán melletti kiállás csak az első lépés az összefogás megvalósulása felé, annak kiteljesedése
csak a közös önkormányzati képviselői jelöltlista felállítása által valósulhat meg. A Kossuth
Rádió munkatársa a közös tanácsosi listával kapcsolatos álláspontjáról kérdezte Brassai
Zsombor megyei RMDSZ elnököt, Biró Zsoltot, az MPP elnökét és Soós Zoltánt, az közös
polgármester-jelöltet.

Németh Zsolt: az egyedülálló csángó kultúra népszerűsítése a célja a huszadik
Csángó Bálnak
2016. január 27. – MTI, Magyar Idők, Webradio
Az egészen egyedülálló nyelvi és néphagyományokkal bíró csángó kultúra népszerűsítése és a
csángó magyarok támogatása is célja a fővárosban szombaton megrendezendő Csángó Bálnak
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- emelte ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI-nek. A
bizottsági elnök a budapesti SYMA rendezvénycsarnokban immár 20. alkalommal tartandó
bál céljait vázolva kitért azokra a negatív társadalmi, politikai és gazdasági folyamatokra,
amelyek hatnak a csángómagyarságra és amelyekkel szembe kell nézni. Németh Zsolt
emellett fontosnak tartotta, hogy erkölcsi és anyagi támogatókat tudjanak szerezni a csángók
ügyének. A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány által szervezett rendezvény fővédnöke
Áder János köztársasági elnök, a nyitó beszédet Trócsányi László igazságügyi miniszter tartja.

Jótékonysági est és kiállítás megnyitó a Magyarság Házában
2016. január 26. – MTI, Magyar Hírlap
Jótékonysági estet szerveznek a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola javára január 30án a Magyarság Házában, ahol február 4-én új tárlat is nyílik Székelyek az I. világháború
harcterein címmel - mondta az M1 aktuális csatorna keddi műsorában Csibi Krisztina, az
intézmény vezetője. Hozzátette, a jótékonysági estet a Magyar Patrióták Közösségének
megkeresésére szervezik, az alkalmon a Magyar Örökség-díjas kárpátaljai Credo Együttes lép
fel. A magyar kultúra napjához kapcsolódó est rendezésében az Országgyűlés nemzeti
összetartozás bizottsága is részt vesz.

Erdély

Nincs fellebbezési lehetősége Madéfalvának a községházaügyben
2016. január 26. – Krónika, szekelyhon.ro
Hivatalosan a bélyegilleték hiánya miatt érvénytelenítették a madéfalvi polgármester és az
önkormányzat fellebbezését a községháza felirat miatt indult perben. A madéfalviak szerdán
döntenek a további teendőkről. „Addig nincs döntés, akkor derül ki, hogyan tovább. Tudja
mindenki, hogy mi az ítélet, úgy egyeztünk, hogy mindenki gondolkodik szerda estig, s akkor
majd eldől. Nincs lehetőség további fellebbezésre” – erősítette meg Szentes Csaba
polgármester. A történet érdekessége, hogy nem kellett különösebb indokot találnia a
madéfalvi polgármester és a helyi tanács fellebbezésének elutasításához a marosvásárhelyi
ítélőtáblának, ezt anélkül érvénytelenítették, hogy érdemben tárgyaltak volna róla. Ennek oka
az igazságügyi bélyegilleték hiánya – ez a magyarázat jelent meg az ítélőtábla honlapján.

RMPSZ: nem hoznak érdemi változást a kerettantervek
2016. január 26. – Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma, MTI
Az oktatási minisztérium által közvitára bocsátott három kerettanterv-tervezet egyikét sem
tartja elfogadhatónak a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) – derül ki a
szakmai szervezet véleményezéséből. A Burus-Siklódi Botond elnök által aláírt dokumentum,
mely a megyei elnökségek és a szövetség szakembereinek véleményezése nyomán született,
leszögezi: egyik tervezet mellett sem tud olyan érveket felsorakoztatni, amelyek annak
elfogadását indokolnák. Legnagyobb hiányosságként azt róják fel az oktatási minisztérium
által tavaly decemberben közvitára bocsátott tervezeteknek, hogy nélkülözik a kisebbségi
oktatásra vonatkozó kitételeket.
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Szemet szúrt a többnyelvűséget számon kérő óriásplakát
2016. január 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma
Olcsó kifogásnak tartja Landman Gábor holland állampolgárságú erdélyi üzletember, hogy
arra hivatkozva távolíttatták el a kolozsvári többnyelvűséget számon kérő óriásplakátját, hogy
az összetéveszthető az útjelző táblákkal. A nyelvjogi aktivista ugyanis pénteken egy, Gyalu
határában felállított hirdetőtáblán kérte számon a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblákat
Emil Boc polgármesteren. Kedd reggelre azonban már csak a hűlt helye maradt az
óriásplakátnak. Landman Gábor elmondta, egy hónapra vásárolta meg a hirdetőfelületet egy
reklámcégtől azzal a szándékkal, hogy a nyelvi jogokat is hirdesse, és a tanácsadó cégének is
nyilvánosságot szerezzen. Hozzátette, ha megbizonyosodik arról, hogy a kolozsvári
polgármesteri hivatal tüntette el a reklámot, akkor büntetőjogi feljelentést tesz ellene.

Beke-ügy: ismét meghosszabbították az előzetes letartóztatásokat
2016. január 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro
A bukaresti táblabíróság kedden 30 nappal meghosszabbította Beke Istvánnak és Szőcs
Zoltánnak, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi és erdélyi
elnökének előzetes letartóztatását. A vizsgálati fogság meghosszabbításáról szóló döntés nem
jogerős. A HVIM kézdivásárhelyi szervezetének elnökét december elsején, Románia nemzeti
ünnepén vette őrizetbe a DIICOT, amely szerint a férfi házi készítésű pokolgépet akart
felrobbantani az ünnep alkalmából tartott kézdivásárhelyi rendezvényen.

Veszélyben a háromszéki falusi iskolák
2016. január 26. – Krónika, szekelyhon.ro
Vészesen csökken a gyereklétszám a háromszéki falvakban, ahol csak nagy erőfeszítések árán
tudják fenntartani az óvodát és az elemi iskolát. Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő
keddi sajtótájékoztatóján elmondta, több mint harminc tanintézetben csak néhány óvodás,
illetve elemista van. „Ezekben a falvakban 3-4 gyerek jár óvodába, és az összevont osztályban
tanulók száma sem éri el a tízet. Feltevődik a kérdés, hogy meddig lehet ezeket fenntartani” –
mutatott rá a főtanfelügyelő. Kifejtette, arra törekednek, hogy egyetlen iskolát-óvodát se
zárjanak be, hiszen azzal is csökken a település fiatalításának az esélye.

Önkontroll
2016. január 26. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „egyesek rosszul időzítettnek, túlzottan durvának,
személyeskedőnek, lehetetlen dolgokat számon kérőnek tarthatják Landman Gábor
óriásplakátos akcióját, ám a többnyelvű kolozsvári helységnévtáblák kihelyezését „eredeti”
módon követelő vállalkozótól, jogharcostól egy dolgot elvitatni nem lehet: igaza van. Amikor
egy közösség kollektív igazságérzete egyértelmű módon jelzi: folyamatos arculcsapás a
politikai és jogi eszközökkel vívott érdekvédelmi küzdelem kudarca, természetszerű az
elvárás, hogy valaki mégiscsak csináljon már valamit, és dicséretes, ha egyesek ezt magukra is
vállalják”.
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„Titkos” költségvetés-tervezetet bírált Arros
2016. január 26. – szekelyhon.ro
Székelyudvarhely legnagyobb idei beruházása egy újabb körforgalom lehet, illetve többet
költenének 2016-ban az Udvarhely napilap működtetésére, mint például közbiztonságra –
mutatott rá Arros Orsolya közgazdász, az RMDSZ lehetséges polgármesterjelöltje a
költségvetési tervekkel kapcsolatos keddi sajtótájékoztatóján. Átláthatatlan Udvarhely
költségvetési tervezete, amelyet csütörtökön fognak megvitatni a városatyák – jelentette ki
Arros Orsolya, hozzátéve, hogy nagyjából 92,5 millió lej áll idén a város rendelkezésére. „Én
egy titkos költségvetésről tudok beszélni, hiszen nem volt sem konzultáció, sem tájékoztatás.
Felháborító, ezen sürgősen változtatni kell” – fogalmazott az RMDSZ Udvarhelyszéki
Nőszervezetének elnöke, aki szerint „bűn” költségvetést tervezni szakemberek bevonása
nélkül.

Mezei János: ez boszorkányüldözés!
2016. január 26. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Egy évvel ezelőtt indított eljárást Mezei János ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály
(DNA) hivatali visszaélés gyanúja miatt, a kihallgatásokon, valamint a korlátozó intézkedések
kapcsán tartott tárgyalásokon kívül azonban nem történt előrelépés az ügyben. A tisztségéből
felfüggesztett gyergyógyentmiklósi polgármester üldözöttnek érzi magát, és nem tudja, indule újabb mandátumért.

Vizsgálatot kérnek Tanasă ellen
2016. január 27. – Krónika, szekelyhon.ro
A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszékhez fordult Kis Péter Spanyolországban élő román
állampolgár, aki erőszakra és gyűlöletre való bujtogatással vádolja a magyarság körében
hivatásos feljelentőként ismert Dan Tanasă bloggert, a Méltóságért Európában Polgári
Egyesület (ADEC) vezetőjét. A Legfelsőbb Semmítő és Ítélőszéknek küldött levelében Kis
Péter rámutat: az idézett blogbejegyzés csak egyike a Dan Tanasă honlapján megjelenő,
nyilvánvalóan magyarellenes, uszító hangvételű, gyűlöletkeltésre alkalmas írásoknak.

Vincze Loránt: Európában is stagnál a kisebbségvédelem
2016. január 27. – transindex.ro
Kisebbségi kerekasztal-beszélgetésen vett részt kedden délelőtt Vincze Loránt, az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára. A
Kisebbségi jogok – elméletben és gyakorlatban című beszélgetés témája az őshonos
kisebbségek nyelvi és oktatási jogai voltak. „Számos alkalommal elmondtuk, hogy KeletEurópában a kisebbségi kérdés távol áll még attól, hogy megoldottnak tekintsük. A kisebbségi
jogok tekintetében eddig stagnálásról beszéltünk, és arról, hogy Szlovákia, Románia nem
alkalmazza saját jogszabályait. Újabban Romániában viszont azt is látnunk kell, hogy a
bíróságok hoznak olyan ítéletet, amelynek nyomán nyelvi jogok vagy közösségi érdekek
csorbulnak, akkor is, amikor műemlék-épületek feliratozásáról és akkor is, amikor közösségi
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szimbólumaink használati jogáról van szó" – mondta el Vincze a felvidéki magyarság
nyelvhasználati jogairól szóló szakmai konferencián.

Temetetlen holtak – Befejezettnek tekintik a romániai forradalmárok az 1989es rendszerváltást
2016. január 27. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet
Szégyenfolt az ország történelmében, hogy Romániában negyedszázaddal elteltével sem
tárták fel az igazságot az 1989-es népfelkelésről, és nem vonták felelősségre a diktatúra ellen
fellázadt emberek közé lövőket. Az akkori véres eseményekről immár könyvtári
dokumentáció készült, számos lényeges részletet azonban a mai napig homály fed, az
elszámoltatás pedig továbbra is várat magára. A népfelkelés szikrája 1989. december 16-án
Temesváro pattant ki, ahol több száz ember élőláncot alkotva próbálta megakadályozni a
romániai magyarság sérelmei, a falurombolás miatt szavát emelő Tőkés László református
lelkész templomából való elhurcolását.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. január 27-i számában olvasható)

Felvidék

Berényi: az Új Szó lejárató kampányt indított az MKP ellen
2016. január 26. – hirek.sk, Felvidék Ma
Alattomos, megalapozatlan vádaskodásra épülő kampányt indított a Magyar Közösség Pártja
és annak elnöke ellen az Új Szó - jelentette ki Berényi József, az MKP elnöke. Berényi József
rendkívüli sajtótájékoztatóján egyebek mellett egy, az Új Szó hasábjain „Maga felé hajlik
Berényi keze” címmel megjelent írásra reagált. Ebben a lap kétségbe vonja bizonyos
magyarországi támogatások odaítélésének objektivitását, és megkérdőjelezi annak a
folyamatnak a szakmaiságát, amelynek eredményeként felvidéki szervezetek megkapták a
magyarországi támogatással járó nemzeti jelentőségű intézmények státuszát, valamint az
újság azt sejteti, hogy ezek a szervezetek a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) döntését
viszontszolgáltatással hálálják meg az MKP-nak.

Bárdos: a Csemadok közösségben gondolkodik
2016. január 26. – hirek.sk
Előbb a Most-Híd igyekezett lejáratni a Csemadokot amiatt, hogy országos elnökségének
legitim döntése alapján választási együttműködésre lépett a Magyar Közösség Pártjával.
Hétfőn a vonatkozó felmérések során csak elenyésző százalékot szerző Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség nyilatkozatban támadta Bárdos Gyulát, a Csemadok
országos elnökét az általa vezetett szövetség politikai szerepvállalása miatt. Bárdos Gyula a
hirek.sk-nak elmondta, a Csemadok nem valaki ellen pozícionálja magát, hanem valami
érdekében.
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Kivágták a Híd ügyeit firtató műsorrészt
2016. január 26. – Új Szó
A beharangozott három helyett csak két téma került adásba vasárnap a Pátria rádió Eszmecsere című közéleti vitaműsorában. Tokár Géza és Mózes Szabolcs beszélgetéséből utólag
eltávolították a Híd botrányos ügyeiről szóló részt. Lovász Attila, a Pátria rádió igazgatója
szerint Tokárnak a választási kampányban vállalt szerepe miatt került sor az intézkedésre.

Forró Lajos: Kutatásokra van szükség a délvidéki magyar népirtás föltárása
érdekében
2016. január 26. – Vajdaság Ma
Komoly kutatásokra van szükség annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk a délvidéki
magyar népirtásról, a történtek föltárása még csak az elején tart - hangsúlyozta az MTI-nek
adott interjújában Forró Lajos történész. A történész kifejtette, ahhoz, hogy tisztábban
lássunk, a helyi és a vajdasági levéltárban át kellene tanulmányozni egy adott községre
vonatkozó valamennyi iratot. Ha ez minden település esetében megtörténne, lényegesen
pontosabb adatok lennének 1944-45 eseményeiről és az áldozatok számáról. Újvidék
esetében például eltűnt a likvidáltak listája, a dokumentumok átnézésével azonban az
áldozatok jó részét azonosítani lehetne. Előkerültek például olyan bejelentések iratai,
amelyekben a feleségek elmondják, mi történt a férjükkel - mondta a történész.

Beidézték Szávay Istvánt a zentai bíróságra
2016. január 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke 2016. január 27. (szerda) reggel 9
órára kapott idézést a zentai bíróságra (Zenta, Fő tér 2.) képviselői fogadóirodájának
működése miatt. A Jobbik sajtófelelőse tájékoztatott: a képviselő úr az idézésnek eleget fog
tenni, illetve közölték azt is, hogy a Jobbik előzetes információi szerint a tárgyalás magyar
nyelven fog zajlani és az ülés nyilvános lesz.

Napirenden a szerb nyelv oktatása
2016. január 26. – Pannon RTV
A szerb nyelv oktatásának fejlesztéséről tartottak ma kerekasztal-beszélgetést Szabadkán. A
Magyar Nemzeti Tanács által megszervezett eseményre 18 vajdasági általános iskola
igazgatóját hívták meg. „Két kiflit és egy joghurtot kérek, vagy pedig Magyarkanizsára
szeretnék utazni.” Sok általános iskolás diáknak ez a két egyszerű mondat is gondot okoz, ha
ezt szerbül kell mondani. A Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági általános iskolákkal
együttműködve most ezen szeretne változtatni.
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Kettős állampolgárok is dolgozhatnak a belügyben
2016. január 26. – Pannon RTV
A rendőrségi törvényre a Vajdasági Magyar Szövetség módosítási indítványt adott be, az
bekerült a jogszabályba. Ennek köszönhetően több magyar rendőr dolgozhat Szerbiában,
valamint a belügyben ezentúl a kettős állampolgárokat is foglalkoztathatják. Az elfogadott
rendőrségi törvényben szerepet kapott a részarányos foglalkoztatás és a kettős
állampolgárság kérdése is.

Médiakommunikátor szak magyar nyelven
2016. január 26. – Magyar Szó
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tervei szerint ez év őszén beindul a
médiakommunikátor szak. Mint dr. Josip Lepeš megbízott dékántól értesülhettünk róla, az
újvidéki minőségbiztosítási bizottság elfogadta az új szak tervét, ami azt jelenti, jogot
szereztek arra, hogy márciusban beindítsák az akkreditációs folyamatot. Tehát minden jel
szerint október elsején megkezdődik a leendő médiakommunikátor szakos hallgatók, vagyis a
médiában dolgozó majdani szakemberek képzése.

Kárpátalja

A magyar kultúra napja a Beregszászi Szent Kereszt Plébánián
2016. január 26. – karpatalja.ma
Csodálatos élményben volt részük azoknak, akik január 23-án, szombaton délután eljöttek a
szépen felújított Pásztor Ferenc Közösségi Házba. December végén a plébánián működő
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kezdeményezését rögtön felkarolta Krajnikné Hegyi
Irén, a beregszászi római katolikus templom kántora, a magyar kultúra lovagja. A
rendezvényt Molnár János esperes-plébános nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: nekünk
nem csupán a hitünk közös, hanem a nyelvünk, kultúránk is, van mire büszkék lennünk.

Promóciós kisfilmmel indítja idei felvételi kampányát a Munkácsi Szent István
Katolikus Líceum
2016. január 26. – Kárpátalja, karpatinfo.net
A Munkácsi Szent István Katolikus Líceum 2003-ban kapta a megyei Állami Adminisztráció
Tudományos és Oktatási Főosztályának minősítését, így államilag elismert oktatási
tevékenységet folytat és érettségi bizonyítványt ad végzőseinek. A líceumnak a Szent Márton
Egyházmegyei Karitász az alapítója és 2004. júliusától a Szent István nevet viseli és a
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye égisze alatt működik. A tanintézmény oktatási
rendszere és infrastruktúrája az elmúlt évek során jelentős fejlesztéseken ment át.
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Őrvidék Muravidék

Laj Ferenc kilépett az SMC-ből
2016. január 26. – Muravidéki Magyar Rádió
Laj Ferenc a legnagyobb kormánypárt, az SMC képviselője rádiónknak megerősítette, hogy
kilépett a pártból, ugyanakkor marad az SMC képviselői csoportjának tagja.

Farsang Felsőpulyán
2016. január 26. – Volksgruppen
Felsőpulyán a farsang az ötödik és talán a legfontosabb évszak: a „Die Krebsler“ - „Rákcsapat“
immár több, mint 35 éve gondoskodik a tél végi jó hangulatról. Az elmúlt hétvégén vette
kezdetét a nagyhagyományú „Kapplsitzung“ kabarék sorozata. Még további négy előadás, de
jelmezes felvonulás és magyar bál is szerepelnek a programban.

A torontói Rákóczi Bál

Diaszpóra

2016. január 26. – Nemzeti Regiszter
A báli szezon javában tart, s ennek módja szerint január 16-án az immár 63 éves Rákóczi
Alapítvány is megtartotta a hagyományos Rákóczi Gála Bált a Renaissance by the Creek
elegáns éttermében, amelyet a Kárpát-medencében élő nehéz sorsú magyar fiatalok
megsegítéséért rendeztek meg. Az alapítvány évek óta komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy
a határon túli magyar fiatalok sorsát könnyebbé tegye ösztöndíjaival és a Magyarságismereti
Mozgótábor megrendezésével kulturális felfedező kalandra invitálja a határon túli diákokat.

Interjú Ayklerné Papp Zsuzsával, a Rákóczi Alapítvány elnökével
2016. január 26. – Nemzeti Regiszter, Bocskai Rádió
Ayklerné Papp Zsuzsa, a Rákóczi Alapítvány elnöke mesélt rádiónknak a nagy sikerrel
megrendezett Rákóczi Bálról. A bál a kárpát-medencei, nehéz sorban élő magyar fiatalok
támogatásáért jött létre, immár 15 évvel ezelőtt. Fontos esemény a Rákóczi Bál, hiszen az
alapítvány vezetői, szervezői a támogatóknak a bálon tudják megköszönni anyagi segítségüket
a nemes ügyért.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
Kossuth Rádió – 2016. január 26., 18.30
Konferencia Brüsszelben a dél-szlovákiai kétnyelvűség akadályoztatásáról
A dél-szlovákiai kétnyelvűség akadályoztatásáról és a felvidéki magyar tannyelvű kisiskolákat
fenyegető veszélyekről tartottak ma Brüsszelben konferenciát, amelyet Csáky Pál európai
parlamenti képviselő kezdeményezett. A rendezvényen petíciót nyújtottak át az illetékes
európai parlamenti bizottság elnökének, a vasúti forgalom területén is követeleve a délszlovákiai kétnyelvűség betartását. A meghallgatáson részt vettek a Kétnyelvű Dél-Szlovákia
mozgalom, a fiatal függetlenek, valamint az MKP Via Nova Ifjúsági Csoport küldöttei, akik a
felvidéki magyar közösség problémáira hívták fel az unió figyelmét.
A VMSZ szabadkai székháza elé vonultak a Magyar Mozgalom képviselői
A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai székháza előtt mintegy hatvanan jelentek meg a
Magyar Mozgalom civil szervezet azon tagjai közül, akiket a VMSZ elnöksége a párt fegyelmi
bizottsága elé idézett.A fegyelmi eljárás alá vont párttagok delegációja átadta a közös
védekezésüket, valamint beadványukat, amelyben azt kérik, hogy a VMSZ fegyelmi bizottága
indítson eljárást Pásztor István pártelnök ellen.
Berényi: Az Új Szó beállt a Most-Híd vegyespárt mögé
Alattomos, megalapozatlan vádaskodásra épülő kampányt indított a Magyar Közösség Pártja
és annak elnöke ellen az Új Szó, mert a felmérések azt mutatják, van esélye az MKP-nek
visszakeülni a parlamentbe – jelentette ki Berény József, az MKP elnöke keddi
sajtótájékoztatóján. Berényi József sérelmezte a pozsonyi napilap „Maga felé hajlik Berényi
keze” című írását, s kijelentette: a lap egyértelműen beállt a Most-Híd vegyespárt mögé.
Veszélyben a Mezőség szórvány magyar iskolája
Veszélybe került a Mezőség szórvány magyar iskolája. A most befejezett épületben ősztől
különálló iskolában működne a jelenleg több román iskolában szétszórt magyar tagozat. Az
önkormányzat nem szavazta meg az iskola beindítását.
Közleményt adott ki az SZNT a Székely Szabadság Napja előkészületeiről
A nap, amikor megszámláltatunk címmel közleményt adott ki a Székely Nemzeti Tanács
elnöke, Izsák Balázs, a március 10-i Székely Szabadság Napja előkészületeiről. Erről
beszélgetett a szervezet elnökével Erdei Edit Zsuzsanna.
Egy éve indult a Petőfi Sándor Program
Márciusban lesz egy éve, hogy elinította a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Petőfi Sándor
Programot a Kárpát-medencei szórvány magyar közösségek támogatására. Ennek Temes
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megyei ösztöndíjasa, Horváth Ida találkozót hívott össze a helyi civil szervezetekkel a további
tervek, a közös munka megbeszélésére.
Zászlót avatott a palócság Balassagyarmaton
Zászlót bontott a hétvégén a palócság Balassagyarmaton. Az egykori várgmegyeháza
épületében zászlót avattak, felhangzott a palóc himnusz, és az Ipoly mindkét oldaláról
érkezettek százai arról cseréltek gondolatokat, hogyan lehetne hidakkal, vasutakkal,
programokkal egymást erősíteni egy értékeit vesztett Európában.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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