MPP–RMDSZ: verseny és együttműködés is lesz
2016. február 1. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) versenyre és együttműködésre is készül az RMDSZ-szel a
júniusi önkormányzati választásokon – tudatta hétfői közleményében a politikai alakulat. A
párt elnöksége a múlt hét végén tartott marosvásárhelyi bővített ülésén tárgyalta meg a párt
választási stratégiáját. A testület megállapította: az RMDSZ-szel kötött keretegyezmény
megerősíti az erdélyi magyar politikai pluralizmus tényét, elismeri, hogy az MPP
megkerülhetetlen szereplője az erdélyi magyar közéletnek, mindemellett felelős politikai
magatartásról tesz bizonyságot. „Verseny, ahol lehetséges, és együttműködés, ahol
szükséges!" – fogalmazta meg az elvet az MPP bővített elnöksége. Hozzátette, Székelyföldön
üdvös a politikai verseny fenntartása, Székelyföldön kívül az MPP „megállapodáspárti”
minden olyan esetben, amikor a magyarság részaránya korlátozza a versenyhelyzetet.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Jogerős: nem reklámzászló a székely lobogó

Nincs egyezség a kétfordulós polgármester-választásról
2016. február 1. – Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Dacian Cioloş miniszterelnök csak akkor egyezne bele, hogy a jelenlegi egyfordulós
polgármester-választások kétfordulósak legyenek, ha azt a parlamenti pártok többsége is
támogatná – ezt közölte hétfőn a pártokkal a témáról folytatott egyeztetésen a kormányfő.
Mivel azonban a pártok álláspontjai továbbra is gyökeresen eltérőek az önkormányzati
választási törvény módosításáról, jelen állás szerint június ötödikén is a jelenleg hatályos
jogszabály szerint választhatunk majd elöljárókat.
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Erdély

2016. február 1. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, MNO, index.hu,
Magyar Hírlap
Jogerősen pert vesztett a székely zászlót reklámzászlónak tekintő, és emiatt az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanácsra (EMNT) tetemes pénzbírságot kirovó marosvásárhelyi helyi
rendőrség – közölte honlapján a Maros megyei törvényszék. A pénteken jóváhagyott
határozatban a törvényszék elfogadta az EMNT fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen,
amelyben a bíróság megrovásra enyhítette a zászló kitűzése miatt kirótt 30 ezer lejes bírságot,
de nem vitatta a helyi rendőrség álláspontját, mely szerint a székely zászló reklámzászló. A
jogerős ítélet szerint az EMNT megrovásban sem részesíthető a székely zászló kitűzése miatt.
Kincses Előd, a felperes EMNT ügyvédje az MTI-nek elmondta: a törvényszék ezúttal azt
mondta ki, hogy a székely zászló nem tekinthető reklámzászlónak, és kitűzése nem ütközik a
reklámtörvénybe.
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2016. február 1. – transindex.ro
Családügyi-családösztönző szolgálat létrehozását szorgalmazta Kolozsvári Tibor, az RMDSZ
Csíki Területi Szervezetének család- és szociális védelemért felelős ügyvezető alelnöke,
valamint a Dévai Szent Ferenc alapítvány csíkszentsimoni Szent László kollégiumának
vezetője a szervezet január 29-i küldöttgyűlésén. Kolozsvári javaslata szerint ennek feladata a
gyerekvállalás, a gyereknevelés, illetve a gyerekek oktatásának segítése. Az ügyvezető alelnök
hangsúlyozta, minden közösség meg kell, hogy találja a módját annak, hogy az anyagi-,
szellemi- és lelki erejét az élet gyarapodásának szolgálatába állítsák.

Erdély

Családügyi-családösztönző szolgálat létrehozását javasolja az RMDSZ Csíki
Területi Szervezete

A DNA elköltöztetné Csíkszeredából Rádulyék perét
2016. február 1. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) azt kérte hétfőn, hogy ne a területileg illetékes
csíkszeredai törvényszék tárgyalja Ráduly Róbertnek és Szőke Domokosnak, a város volt
polgármesterének és tisztségéből felfüggesztett alpolgármesterének a perét - közölte az
Agerpres hírügynökség. Csíkszeredában hétfőn kezdődött el a hivatali visszaéléssel vádolt
városvezetők perének az érdemi szakasza. A korrupcióellenes ügyészség 2015 áprilisában
tartott csíkszeredai házkutatásai óta a törvényszék csak az elöljárók elleni
kényszerintézkedésekre vonatkozó kérésekkel foglalkozott. A polgármester ügyvédje az
Agerpresnek elmondta, hogy az ügyet csakis a marosvásárhelyi törvényszékre helyezheti át a
marosvásárhelyi táblabíróság, mely február 26-án bírálja el az ügyészség kérését.

Újraválasztották az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakcióinak vezetőségeit
2016. február 1. – transindex.ro, maszol.ro
Az idei parlamenti ülésszak első felében továbbra is Máté András Levente frakcióvezető,
Márton Árpád és Szabó Ödön frakcióvezető-helyettesek, valamint Molnár Zsolt titkár fogják
ellátni a képviselőházban az RMDSZ frakciójának vezetését. A szenátusban újból bizalmat
szavaztak Tánczos Barna frakcióvezetőnek, Pataki Csaba frakcióvezető-helyettesnek, illetve
Klárik László titkárnak. A Szenátus Állandó Bizottságában a frakció háznagyi tisztségét
továbbra is Verestóy Attila látja el.

Keresztszülőprogram Nagyenyeden: mentőöv a szórványból érkező diákoknak
2016. február 1. – maszol.ro
A szórványból érkező magyar diákok anyanyelvi oktatásának biztosítéka a
keresztszülőprogram. Nagyenyeden magánszemélyek, vállalatok, lovagrendek támogatják
egy-egy diák anyanyelvi oktatását minimum négy évig, ami nélkül ezek a gyermekek talán
elvesznének a szórvánnyal gyakran járó szegénységben. A nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium 104 bentlakójából mindössze 4 diák nem kap támogatást. Nem mindenki az
intézményes keresztszülőprogramban jut anyagi segítséghez, hiszen az iskola mellett
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Mezeit terhelő bizonyítékok után kutattak az ügyészek Székelyudvarhelyen
2016. február 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Mezei János ügyével volt kapcsolatos a korrupcióellenes ügyészség (DNA) székelyudvarhelyi
vizsgálódása – nyilatkozta hétfőn délután a Maszolnak Fóri Endre ügyvéd. A
gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal és MÜTF Egyesület közötti 2009-es szerződések
érdekelték a korrupcióellenes ügyészeket, akik házkutatást tartottak hétfőn a
székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján. Erről a főiskola ügyvédje, Fóri
Endre tájékoztatta a Maszolt, röviddel azután, hogy az ügyészek és az őket kísérő maszkos
csendőrök elhagyták az épületet. Magyarázata szerint a MÜTF Egyesület több polgármesteri
hivatallal, így a gyergyószentmiklósi városházával kötött felnőttképzésről szóló szerződést az
elmúlt években.

Erdély

működő, hivatalosan bejegyzett Bethlen Gábor Alapítvány egyéb adományokat is fogad.
elenleg 65 keresztszülője van az iskolának, köztük Sógor Csaba EP-képviselő.

A közösségépítés évére készülnek Háromszéken
2016. február 1. – maszol.ro
A közösségépítés éve lesz az idei esztendő Háromszéken, miután tavaly az
infrastruktúrafejlesztésre fektették a hangsúlyt – nyilatkozta Tamás Sándor háromszéki
tanácselnök azon az ülésen, amelyen elfogadták a Kovászna megyei tanács 197 millió lejes
költségvetését. A költségvetés kialakításánál az utak és hidak építése és a kórház felújítása
mellett kiemelten kezelik a háromszéki emberek képzését, vagyis a felnőtt oktatásra és a
továbbképzésre helyeznek nagy hangsúlyt, fogalmazott a tanácselnök, aki szerint tavaly a
megyei önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2150 személyt részesítettek képzésben
és próbáltak kenyérkereseti lehetőséget biztosítani számukra.

Soós: a polgármester vonja vissza felelőtlen nyilatkozatát!
2016. február 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Nem lehet egy egész város biztonságát a polgármester hiúságának alárendelni – figyelmeztet
Soós Zoltán, marosvásárhelyi magyar polgármesterjelölt, aki nyílt levelében arra szólítja fel
Dorin Floreat, hogy haladéktalanul vonja vissza meggondolatlan nyilatkozatát, miszerint az
általa vezetett hivatal megszakítja az együttműködést a Maros Megyei Horea Sürgősségi és
Vészhelyzeti Felügyelőséggel. Soós Zoltán szerint Marosvásárhely a világon az egyetlen olyan
várossá válhat, amely nem működik együtt a tűzoltósággal. „Nem akarunk a Guinness
rekordok könyvébe kerülni” – teszi hozzá a polgármesterjelölt. A városi önkormányzat
ugyanis évek óta fontosnak tartja, hogy anyagilag is támogassa a tűzoltóságot és bár az idei
költségvetésbe nem került előirányozásra a szükséges összeg, februárban az RMDSZ frakció
ezt a választmány elé fogja terjeszteni.
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2016. február 1. – maszol.ro
Közel ötezer aláírással támogatott petícióban tiltakozott az RMDSZ a tanfelügyelőségen és az
oktatási minisztériumban a Bihar megyei magyar osztályok számának tervezett csökkentése
ellen. Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült megakadályozni a diáklétszám lefaragását.
Nagyváradon több mint egy hete terjedt el a hír, hogy a tanfelügyelőség hatról négyre
csökkentené a 2016/2017-es tanévben indítandó magyar 9. osztályok számát az Ady Endre
Líceumban. Utóbb kiderült az is, hogy nem csak a nagy múltú nagyváradi iskolában, hanem
több településen is a magyar közösségét hátrányosan érintő diáklétszám-csökkentés
irányoztak elő a beiskolázási tervben. A téma kapcsán jó darabig hírzárlat volt, hétvégére
azonban már rendeződni látszott a magyar osztályok ügye.

Erdély

Megmenekültek a magyar iskolai osztályok Bihar megyében?

„Egységes, biztonságot teremtő magyar képviselet”
2016. február 1. – Bihari Napló
Az elmúlt hetekben fogadta el az RMDSZ a helyhatósági választási szabályzatot. A javaslatot
előterjesztő Szabó Ödön parlamenti képviselőtől, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
ügyvezető elnökétől kérdezték a részleteket, aki válaszolt a feltett kérdésekre.

Békésen jobb lenne
2016. február 1. – Bihari Napló
A Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) nevű szervezet pereket indít Romániában a nyelvi
jogok biztosítását kérve számon azokon a hazai állami intézményeken, amelyek a Cemo
megítélése szerint nem vagy csak hiányosan, részlegesen alkalmazzák a romániai magyar
közösség anyanyelvhasználatára vonatkozó törvényeket. Első lépésként a 43 százalékban
magyarok által lakott Marosvásárhely, a 38 százalékban magyarok által lakott Szatmárnémeti
és a 24 százalékban magyarok által lakott Nagyvárad polgármesteri hivatalát perelik be a
kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésének elmulasztása miatt.

Költözhet a székely lobogó – Jelölteket keres az EMNP Csíkszeredában
2016. február 1. – Krónika, szekelyhon.ro
Áthelyezhetik a Csíkszereda főterén lévő székely zászlót a város egy másik pontjára – tudta
meg a Krónika az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) csíkszeredai szervezetének hétfői
sajtótájékoztatóján. Hamarosan ugyanis a Márton Áron-szoborcsoport kerül a város főterén
álló székely lobogó jelenlegi helyére, ezért a zászlórudat át kell helyezni a város egy másik
pontjára. A sajtótájékoztatón ugyanakkor elhangzott, hogy amennyiben valaki az EMNP
színeiben polgármester- vagy önkormányzatiképviselő-jelöltként indulna a nyáron esedékes
helyhatósági választásokon, esetleg tud olyan személyt, aki alkalmas lenne ilyen tisztség
betöltésére, az bátran keresse fel a Csíkszeredában található demokrácia-központot, ahol
jelentkezhet. A jelentkezéseket február végéig lehet leadni.
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2016. február 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) negyvenezer résztvevővel számol a székely szabadság
napján, március 10-én tartandó marosvásárhelyi tiltakozó megmozduláson. Izsák Balázs
SZNT-elnök egy hétfő délutáni sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a
marosvásárhelyi polgármesteri hivatalhoz leadott előzetes bejelentésben negyvenezer
résztvevőt jelentett be. Hozzátette: ha többen mennének el a megmozdulásra, vállalja ezért a
felelősséget. Az SZNT elnöke nem tartotta lényegi kérdésnek, hogy Marosvásárhely
polgármestere fellebbez-e az ítélet ellen, amelyben a bíróság januárban a tervezett tiltakozás
tudomásulvételére kötelezte. Megjegyezte, hogy idén nincsen a megmozdulást betiltó
határozat. A polgármester a tavalyi bejelentés után 48 órával tilthatta volna be a rendezvényt

Erdély

Az SZNT negyvenezer résztvevőt vár a Székely szabadság napjára

A prefektusnak a kultúra sem tetszik

Farkas Iván: Szociális segélyek helyett munkán alapuló gazdaságot!
2016. február 1. – hirek.sk
Dél-Szlovákia járásait sújtja leginkább a magas munkanélküliség, az elszegényedés és az
egyre romló szociális helyzet. Ennek orvoslására a Magyar Közösség Pártja parlamenti
választási programjának egyik legfontosabb célkitűzése szülőföldünk terület- és
gazdaságfejlesztése, valamint a munkahelyteremtés Dél-Szlovákiában – hangsúlyozta Farkas
Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke.

Felvidék

2016. február 2. – Erdély Ma, Háromszék
Visszavonni kényszerült Sepsiszentgyörgy önkormányzata tegnapi ülésén a város kulturális
stratégiáját rögzítő, tavaly októberben elfogadott határozatát. Az ok, hogy a prefektúra
megtámadta az önkormányzati döntést, és erre indokot is talált: a testület úgy fogadta el a
Sepsiszentgyörgy 2016–2021-es időszakra vonatkozó kulturális stratégiáját, hogy előtte nem
volt meg a 45 napos közmeghallgatási időszak. Holott a törvény lehetőséget ad tíznapos
rövidített közmeghallgatási időszakra is.

Bemutatkoznak a Fiatal Függetlenek
2016. február 1. – Felvidék Ma
Az idei parlamenti választások egyik üde színfoltját jelentik a Fiatal Függetlenek, akik négyen
mérettetik meg magukat a Magyar Közösség Pártjának listáján. A Közösségi összefogás
listájába a civilek könnyű szerrel beilleszkedtek, hisz a 150-es névsor nagyjából egyharmada
35 év alatti jelöltekből áll. A 4F-re hallgató formációt Orosz Örs vezeti, aki a Gombaszögi
Nyári Tábor szervezésével és kétnyelvűsítési küzdelmekkel hívta fel magára a figyelmet. A
másik három jelölt: Zachar Pál, Bóna Zoltán és Bauer Ildikó.
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2016. február 1. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Február elsején ünneplik Újvidék város napját. Tegnap este az Újvidéki Színházban
ünnepelték a tartományi székvárost. „Február 1-je Újvidék napja, városunk születésnapja, s
minden polgárának ünnepe nemzeti vagy vallási hovatartozástól függetlenül. Remélem, hogy
a várost alkotó összes nemzeti közösség február 1-jét a saját ünnepének érzi, mert ez minden
újvidéki ünnepe” – mondta Miloš Vučević, Újvidék polgármestere tegnap este az Újvidéki
Színházban megtartott ünnepségen, amelynek a szervezője többek között a Vajdasági Magyar
Szövetség volt. Az ünnepségen jelen volt Pásztor István, a VMSZ és a tartományi parlament
elnöke, valamint Kiss Gyula, Újvidék alpolgármestere.

Vajdaság

Újvidék város napját ünneplik

A Prosperitati Alapítvány tíz területen meghirdette az első pályázati kört
2016. február 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Magyarország Kormánya és a Vajdasági Magyar Szövetség stratégiai megállapodása,
amelynek célja 2016—2018 közötti időszakban a vajdasági magyar közösség gazdasági
megkapaszkodásának és fejlődésének hathatós támogatása, a megvalósulás szakaszába lépett.
2016. január 31-én a Prosperitati közhasznú, nonprofit Alapítvány tíz területen meghirdette
az első pályázati kört. A pályázati űrlapokat és az azokhoz kapcsolódó anyagokat, valamint
minden, az Alapítvánnyal kapcsolatos információt a www.prosperitati.rs honlapon lehet
megtekinteni és letölteni. Emellett február 4-től több hetes, egész Vajdaságot lefedő,
széleskörű ismertető kampány is megszervezésre kerül, amelynek keretében egyrészt
megnyílnak a területi irodák, másrészt az érdeklődők a közösségi találkozókon minden
részlettel megismerkedhetnek és hozzájuthatnak az ismertető-szórólapokhoz.

A forradalom és a szabadságharc áldozataira emlékeztek
2016. február 1. – Vajdasági RTV
Az 1849. február eleji tragikus zentai események áldozataira emlékeztek hétfőn délelőtt
Zentán, a Felsővárosi Köztemetőben, az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc
emléksírhelyénél. A megemlékezésen Tari László helytörténész mondott rögtönzött beszédet,
amelyben az 1849 február eleji tragikus események felidézését követően az emlékezés és a
tiszteletadás fontosságára hívta fel a figyelmet.

VSZL: Mentsék meg a nagybecskereki rádiót!
2016. február 2. – Magyar Szó
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga nagybecskereki városi bizottsága tegnap közleményben
fordult a város önkormányzatához, amelyben azt követelik, hogy ne engedjék meg azt, hogy
megszűnjön a vidék egyik legrégibb rádiója. A ligások emlékeztetnek, hogy a rádió 36 éven
keresztül tájékoztatta a körzetben élőket. Külön jelentősége van, mert a többnemzetiségű
bánáti városban, a szerb mellett magyar, román és szlovák, időlegesen pedig roma és német
nyelven is sugároztak műsort. Emellett az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a rádió
egyenesben közvetítette a városi képviselő-testület üléseit. A ligások szerint fennáll a reális
veszélye annak, hogy a legújabb médiatörvények betartásával csorbulnak a kisebbségeknek a
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Több milliárd hrivnyás veszteséget okozott a tűz az ungvári Ukrajna áruházban
2016. február 1. – Kárpátinfo, Kárpátalja, karpatalja.ma, mukachevo.net
Leégett Ungváron hétfő délelőtt az Ukrajna áruház, a város legrégebbi nagyáruháza, a tűz
oltásában 12 tűzoltó autó és mintegy 70 tűzoltó vesz részt. A tulajdonosok szerint, a tűz
okozta károk több milliárd hrivnya. Semmi sem volt bebiztosítva, senki sem fogja visszaadni a
pénzt – írja a Mukachevo.net. A rendőrök szerint, az "Ukrajna" áruházban a tűz a problémás
vezeték miatt tört ki.

Ötéves a Kárpátalja.ma

Kárpátalja

tájékoztatás terén szerzett jogai. Ezért meg kell találni a megfelelő módját a többnyelvű
médiák, illetve a kisebbségi nyelveken való tájékoztatás megőrzésére.

2016. február 1. - Muravidéki Magyar Rádió
A hét végén tartotta éves közgyűlését a Dobronaki Turisztikai Egyesület. A tagok a jól bevált
programok folytatása, továbbá a helybeli egyletekkel való együttműködés, valamint a
kirándulások megszervezése mellett voksolt. A helyi turizmusfejlesztés egyik lehetőségét a
sportrendezvényekben látják.

Cserkészsíhét Mariazellben
2016. február 1. - Volksgruppen
A bécsi 72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat február1-től tartja a már hagyományos
cserkészsíhetét vezető cserkészek számára Mariazellben. A csapat január 31-én indult a
közkedvelt zarándok- és síelőhelyre, hogy a sport mellett növeljék a csapaton belüli
összetartást.
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Őrvidék

A jól bevált programokat az idén is megszervezik

Muravidék

2016. február 1. – karpatlaja.ma
A Pro Cultura Subcarpathica 2011. február 1-jén indította útjára a Kárpátalja.ma hírportált,
hogy objektív tájékoztatást nyújtson a Kárpátaljára és Ukrajnára vonatkozó, és a magyarságot
érintő fontosabb eseményekről. Az oldal eleinte csak szemlézéssel indult, később a
munkatársak számának bővülésével egyre több saját anyagot tudott közölni. Az elmúlt
években a kezdeti néhány száz olvasó több ezerre gyarapodott. Az olvasók száma ma
meghaladja a heti tízezres számot. Honlapunk nagy figyelmet fordít a közéleti és gazdasági,
valamint a helyi kulturális hírekre, illetve a Kárpát-medence és a nagyvilág eseményeire is.
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2016. február 1. - Nemzeti Regiszter
Az 1962-ben alakult Müncheni Magyar Intézet (MMI) fontos feladatokat lát el a németországi
magyar kulturális életben: magyar nyelvoktatást, kétnyelvű egyetemi oktatást és diaszpórakutatást, könyvtár- és hagyatéktár-fejlesztést, valamint kulturális rendezvényszervezést
egyaránt végez. Székhelye jelenleg a bajorországi Regensburgban, a város egyetemén, a
Dunától néhány utcányira található.
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Diaszpóra

A magyar kultúra Isar- és Duna-menti őrizői - Pillanatkép a Müncheni Magyar
Intézetről és a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetéről
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 1., 18.30. – Kossuth Rádió
Pert nyert az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, szabadon loboghat a székely
zászló Marosvásárhelyen
Szabad a székely zászló, nyugodtan kitűzhető Marosvásárhelyen. Ez vezethető le a Maros
megyei törvényszék döntéséből. Hiszen internetes honlapján olvasható, hogy jogerősen pert
vesztett a székely zászlót reklámanyagnak tekintő helyi rendőrség, amely emiatt tetemes
pénzbírságot rótt ki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra.
Kiírták a vajdasági magyar gazdaságfejlesztési stratégia első pályázatait
Kiírták a vajdasági magyar gazdaságfejlesztési stratégia első tíz pályázatát. A magyar
kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség stratégiai megállapodásának célja a 2016-2018
közötti időszakban a vajdasági magyar közösség gazdasági megkapaszkodásának és
fejlődésének hathatós támogatása.
Az Európai Parlament külügyi bizottsága elfogadta a Szerbiáról szóló 2015-ös
országjelentést
Az Európai Parlament külügyi bizottsága a múlt héten elfogadta a Szerbiáról szóló 2015-ös
országjelentést. Az Európai Parlament eheti plenáris ülésén szavaz a kisebbségi kérdéseket is
érintő dokumentumról.
Elutasítás után elfogadás. Szamosújváron mégis lesz magyar iskola.
Elkezdheti működését az erdélyi Szamosújváron az önálló magyar iskola a következő tanévtől
- erről döntött a múlt héten helyi önkormányzat. Előzőleg elvetette, aztán mégis jóváhagyta,
hogy a Téka Alapítvány által létrehozott tanintézet az iskolahálózat részét képezze.
Nagyobb támogatást kap az aradi magyarság
Az aradi magyarság a korábbiakhoz képest nagyobb támogatást kap a városi költségvetésből.
A pénzt az oktatási, kulturális és egyházi intézményekre, nemzeti ünnepeinek megtartására
fordítják. Bognár Levente RMDSZ-es alpolgármester kiemelte: míg a lakosság 10-11
százalékát teszi ki a magyarok aránya, a költségvetésből ilyen célokra elkülönített összeg 15
százalékát sikerült a magyarságnak kiharcolni.
Harmadik alkalommal rendezték meg a Székely Bált Budapesten
A Székely Bál Budapesten - immár harmadik alkalommal. A jótékonysági rendezvényt
február ötödikére hirdették meg. Az egyik kedvezményezett idén is a marosvásárhelyi Szent
Erzsébet Társulás, amely árva, félárva gyerekeknek nyújt otthont. Az alapítvány összesen 10
családi típusú
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lakóházat tart fenn: hatot Marossárpatakon, négyet Marosvásárhelyen.
Nemzetközi Böllérverseny Kárpátalján
Hétvégén ismét megrendezték a kárpátaljai magyarság egyik legnagyobb fesztiváljának
számító Mezőgecsei Nemzetközi Böllérversenyt. A szervezők célja a hagyományőrzés mellett
a vidék turisztikai életének a fellendítése volt, mivel a kelet-ukrajnai háborúról érkező hírek
az elmúlt évben elijesztették a megyéből a magyarországi látogatókat.
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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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