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Vezető hírek

Kövér: nem feledkezhetünk meg a kárpátaljai magyarokról!
2016. február 9. – MTI, Magyar Idők, Orientpress, InfoRádió
Nem szabad megfeledkezni a kárpátaljai magyarokról, még akkor sem, ha a migránsválság
elterelte a világ figyelmét a rossz szociális körülmények között élő ukrajnai közösségekről mondta az Országgyűlés elnöke kedden a Parlamentben, amikor a Megyei Jogú Városok
Szövetsége (MJVSZ) által összegyűjtött 115 millió forint felhasználásáról együttműködési
megállapodást kötöttek két közreműködő szervezettel. Kövér László, az adománygyűjtő
program fővédnöke az önkormányzatok felelősségvállalását, szolidaritását megköszönve
további anyaországi támogatások szükségességéről beszélt, hozzátéve: az anyagi és lelki
támogatás a 170 ezres kárpátaljai magyar közösség szülőföldön maradását segítheti az
ukrajnai pénzügyi összeomlás, a gazdasági hanyatlás, a társadalmi létbizonytalanság és
szociális válság idején.

Jogerősen elutasították egy székelyföldi turisztikai szövetség bejegyzését

Erdély

2016. február 9. – MTI, Inforádió, Magyar Hírlap
A marosvásárhelyi táblabíróság jogerős ítéletben utasította el a Székelyföld idegenforgalmi
népszerűsítésére létrehozott Pro Turismo Terrae Siculorum szövetség bejegyzését, arra
hivatkozva, hogy Székelyföld nevű területi egység hivatalosan nem létezik - közölte kedden
internetes oldalán a Krónika napilap. A táblabíróság február 4-én elutasította a szövetség
alapítóinak a fellebbezését a Hargita megyei törvényszék alapfokú döntése ellen. Döntése
indoklását egyelőre nem közölte. A törvényszék azzal a magyarázattal utasította el
decemberben a szövetség bejegyzését, hogy Romániában nem létezik Székelyföld nevű
területi egység; az országot községek, városok és megyék alkotják.

Vlad Ţepeşt választaná államfőnek az RMDSZ-szavazók többsége
2016. február 9. – Krónika, Nyugati Jelen
Vlad Ţepeş havasalföldi fejedelem nyerné meg a romániai államfőválasztást egy felmérés
szerint, ha azon történelmi személyiségek is indulnának. A kutatásból kiderül, hogy a
Drakula-történeteket ihlető középkori uralkodó elnyerné az RMDSZ-szavazók többségének a
támogatását is. A bukaresti Infopolitic kutatási és tanulmányi központ február elején 1096
felnőtt lakos megkérdezésével végzett rendhagyó felmérést arról, kit látnának szívesen a
román állampolgárok az államfői székben, ha arra egykori uralkodók is pályázhatnának. A
válaszadók 35 százaléka úgy foglalt állást, hogy ebben a hipotetikus helyzetben a különös
kegyetlenkedéséről elhíresült, a 15. században uralkodó Karóbahúzó Vlad neve mellé ütné a
pecsétet.
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Új kulturális folyóirat jelenik meg Szatmárnémetiben
2016. február 9. – Krónika, szatmar.ro
Új kulturális folyóirat jelenik meg Szatmárnémetiben: a Sugárút című, negyedévenkénti
kiadvány a Szatmár Megyei Tanács és az Identitas Alapítvány támogatásával lát napvilágot –
olvasható a Szatmár.ro hírportálon. A hét végén mutatták be az új magyar nyelvű kulturális
folyóiratot, a kiadvány készítői szerint ugyanis Szatmárnémetinek szüksége van rá és meg is
érdemli azt. A lap egyébként a már megszűnt Szatmári Magyar Hírlap ingyenes kulturális
mellékletének, a Szamosnak a szellemi örököse. A szerkesztők – azaz a szatmári kulturális
műhely tagjainak – többsége állandó szerzői voltak a Szamosnak.

Új megközelítésben kér magyar utcaneveket Váradon az EMNP
2016. február 9. – Krónika, Bihari Napló
A hatályban lévő jogszabályokra hivatkozva, de új megközelítés szerint kéri ismét a
nagyváradi történelmi magyar utcanevek kihelyezését az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
Bihar megyei szervezete. A névlistával csatolt beadványukban első szakaszban a belváros
történelmi, műemlékvédelem alá eső övezetében található 190 utca kétnyelvű feliratozását
szorgalmazzák. Tervük szerint első lépésként a Fő (Republicii) utca és az ahhoz kapcsolódó
utcákra kerülne fel a történelmi elnevezés. „Szerintem ez a többség számára is elfogadható
lenne, és utána tovább lehetne haladni a kétnyelvűsítés felé. Már vannak olyan internetes
applikációk is, amelyek beállítástól függően feltüntetik a történelmi utcaneveket" –
magyarázta Csomortányi István. Az EMNP megyei vezetője emlékeztetett, hogy már több
mint tíz éve küzdenek ezért.

Tisztújítás: három magyar jelölt a Babeș–Bolyain
2016. február 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Tisztújításra készülnek a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, a magyar tagozat két
rektorhelyettesi tisztségére hárman pályáznak. Soós Anna jelenlegi rektorhelyettes, Markó
Bálint biológus, egyetemi docens és Kádár Magor, a Kommunikáció, Közkapcsolatok és
Reklám Intézet vezetője azt állítják, hogy csapatban indulnak, és nem egymással
versenyeznek.

Az RMDSZ kitart az egyfordulós önkormányzati választások mellett
2016. február 9. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
„A mi célunk az kellene legyen a közelgő választásokon, hogy minél többen elmenjenek
szavazni a legjobb polgármesterjelöltre és a legjobb programra. Azok, akik a törvényt még
négy hónappal választások előtt is módosítani akarják, csupán elbizonytalanítják az
embereket. Ráadásul ez a szándék ellentmond egy alkotmánybírósági döntésnek is” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor február 8-án, hétfőn a parlament plenáris ülésén, amelyen a
pártok Dacian Cioloș miniszterelnök jelenlétében ismertették álláspontjukat az
önkormányzati választási törvény esetleges módosításáról.
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2016. február 9. – transindex.ro
A Transindex utánajárt annak, hogy miért borította majdnem fel Brassai Zsombor a nehezen
összehozott többpárti politikai alkut a városban, és mit nyerhetett volna belőle. Brassai
bejelentése, amihez a politikai intrikákhoz nem értő Soóst is sikerült néhány óra hosszat
becsatornáznia, nagyot szólt több párt- és érdekképviseleti irodában, és szinte megtorpedózta
a pártok vezetői által érzékenyen összehozott alkurendszert.

Erdély

Brassai a lapokat osztotta volna Marosvásárhelyen

Sepsiszentgyörgy: az EMNP-nek dolgoztatták volna a Demokrácia Központ
munkatársait
2016. február 9. – transindex.ro
Egyik napról a másikra alkalmazottak nélkül maradt a sepsiszentgyörgyi Demokrácia
Központ. A központ egyik alkalmazottjával öt év után nem hosszabbították meg a szerződést,
egyet elbocsájtottak, egy pedig önként távozott. Az ok: nem voltak hajlandóak munkaidőn túl,
akár hétvégén ingyenes/önkéntes munkát is végezni. Kisgyörgy István, a Demokrácia
Központ volt alkalmazottja, önként hagyta ott az irodát, álláspontját az esettel kapcsolatban a
Facebookon osztotta meg. Kisgyörgy szerint az EMNP sepsiszentgyörgyi szervezetének a
vezetősége "évek óta a számkivetettek, politikai frusztrációkat felhalmozók, félanalfabéták és
retardáltak gyűjtőhelyévé vált, amely szinte szisztematikusan gyomlálta és dobta ki a soraiból
a, még a régi időkből „rájuk maradt” szürkeállományt.

Amerikai elemző: "Románia meglepően jól boldogul"
2016. február 9. – transindex.ro, MTI
Az Európai Unió súlyos válságba került, szétesőben van, következésképpen a kelet-középeurópai országok egyre inkább Washington felé fordulnak védelemért - állította Robert D.
Kaplan amerikai elemző, akivel Romániáról szóló könyvének megjelenése alkalmából közölt
terjedelmes interjút kedden az Agerpres hírügynökség. "A románok a fontos dolgokra
összpontosítanak. Elegük lett a korrupcióból, ami jó dolog. Elnökük nem is román, hanem
szász etnikumú, ami azt jelzi, hogy a lakosság nem etnikai alapon ítél, hanem stabilitást,
szakszerűséget, haladást akar, és az érdekli, hogy vezetői ne legyenek korruptak. Az emberek
ezt akarják, és fokozatosan el is fogják érni" - mondta Kaplan.

A képviselőházi bizottságok elfogadták a Dragnea-féle becsmérléstörvényt
2016. február 9. – transindex.ro
Kedvezően véleményezte kedden a képviselőház jogi és az emberjogi bizottsága a Liviu
Dragnea által beterjesztett törvénytervezetet, amely szigorúbban büntetné a diszkriminatív
megnyilvánulásokat a sajtóban vagy a közösségi médiában is. A "becsmérléstörvényként"
emlegetett tervezet eredetileg azt írta elő, hogy a büntetendő becsmérlés kiterjedhet nemre,
életkorra, vallásra, etnikai hovatartozásra, anyanyelvre, kulturális szokásokra, politikai
hovatartozásra, vagyoni helyzetre, szexuális orientációra, krónikus betegségre vagy
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Magyari: a kerettanterv zsúfolt órarenddel nyomorítja meg a diákokat

Erdély

származásra. Később Dragnea azt mondta, a politikai irányultságot és a vagyoni helyzetet
kiveszi a tervezetből.

2016. február 9. – transindex.ro, Erdély Ma
„Az új kerettanterv nem segít azon a sok évtizedes problémán, hogy a diákok túlterheltek és
zsúfolt az órarendjük. Nekünk azért kell dolgoznunk, olyan oktatási stratégiát kell
kidolgoznunk, hogy ez a helyzet megoldódjon"– nyilatkozta kedden Magyari Tivadar, az
RMDSZ oktatási alelnöke, arról, hogy a Román Tudományos Akadémia felháborodott a
tervezett kerettanterv módosításaival kapcsolatban. Magyari elmondta, az Akadémia
állásfoglalása a kerettanterv társadalmi vitája kapcsán felemás. Az nem volna önmagában
rossz, hogy megszólal e kérdésben, és az sem, hogy a műveltségi tárgyakat félti, de
tizenkilencedik század eleji hangulatot áraszt az, hogy kizárólag nemzeti jellegűnek tekintett
tárgyakat akar magas óraszámon tartani: a történelem, a román nyelv és irodalom, illetve a
Romániában nemzeti tárgynak számító latin nyelv.

Minden jel szerint egy fordulóban választunk polgármestert
2016. február 9. – maszol.ro
Semmi esélye nincs annak már, hogy módosuljon a szavazás napja előtt a helyhatósági
választási törvény – nyilatkozta a Maszolnak Máté András RMDSZ-es frakcióvezető a
polgármester-választás kétfordulóssá tételének szükségességéről tartott hétfő délutáni
képviselőházi vitanap után.A politikus elmondta, a vitanapon is megmutatkozott, hogy a
parlamenti többségi ellenzi a törvénymódosítást, tehát nem is szavaznák meg ezt a lépést. A
törvény márpedig csak parlamenti úton módosítható, mert Dacian Cioloș miniszterelnök
hétfőn is jelezte: a kormány nem hajlandó sürgősségi rendelettel vagy parlamenti
felelősségvállalással a jogszabályon változtatni.

Jogi kisokost mutatnak be Sepsiszentgyörgyön is
2016. február 9. – szekelyhon.ro
A romániai magyar fiataloknak készült Jogi kisokos című kézikönyvét mutatják be a Jogaink
Egyesület tagjai szerdán Sepsiszentgyörgyön, az esemény társszervezője a Turulmadár
Ifjúsági Iroda. A könyvet korábban már Kolozsváron és Marosvásárhelyen is bemutatták. A
kiadvány nem csupán romániai magyar fiatalok, hanem felnőttek számára is hasznos
információkat tartalmaz. Az ebben található tartalmat egy négytagú jogász képzettségű
csoport: Kis Júlia, Takács Kató Kata, Bitai Tünde és Silye Attila állította össze.

Meglepő fordulat előválasztásügyben
2016. február 9. – szekelyhon.ro, Krónika
Még nem jött el a voksok ideje, a szignóké viszont nagyon is. Arros és Bunta mellett újabb két
RMDSZ-tag kezdte el a szövetség udvarhelyi előválasztásán való részvételhez szükséges
támogatói aláírások gyűjtését. Több székelyudvarhelyi háztartást kerestek fel hétfőn
önkéntesek, támogatói aláírásokat gyűjtve Jakab Áron Csaba RMDSZ-es önkormányzati
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képviselőnek, illetve Benedek Árpád Csabának, a szövetség színeiben megválasztott
alpolgármesternek – jelezték a szekelyhon.ro olvasói. A szignógyűjtés ugyanis előfeltétele
annak, hogy részt vehessenek az RMDSZ által szervezett udvarhelyi előválasztáson, melyen az
érdekképviselet polgármesterjelöltjének kilétéről döntenek a szavazók.

Lett jelöltje az udvarhelyi ellenzéknek?
2016. február 9. – szekelyhon.ro, Krónika
Egy-két héten belül bejelentik, ki lesz a független jelöltjük – ígérték korábban az MPP-sek. Az
idő letelt, a szekelyhon.ro rákérdezett. Gálfi Árpád, a polgáriak helyi szervezetének elnöke
most úgy nyilatkozott, folyamatosak az egyeztetések a potenciális jelöltekkel, és a „kellő
időben” tájékoztatják az udvarhelyieket. Leszögezte: nem politikust indítanának,
városgazdában gondolkodnak. Az EMNP-vel továbbra is együtt gondolkodnak – számítva a
kiábrándult RMDSZ-tagokra –, a nemzeti oldalt képviselve. Ezt Jakab Attila, a néppártiak
udvarhelyi elnöke is megerősítette. „A nemzeti oldal egy közös jelölt mögé akar felsorakozni.
Nem pártpolitikusban gondolkodunk” – jelentette ki.

Vásárhelyi vita a Sütő-szobor miatt

Felvidék

2016. február 10. – Krónika
Míg a marosvásárhelyi városháza harmadik éve arra hivatkozva halasztgatja Sütő András
szobrának felállítását, hogy a Színház tér átalakítását megtervező kolozsvári cég nem
hajlandó kijelölni az emlékmű helyét, a vállalat képviselői cáfolják, hogy akadályoznák a
kezdeményezést. A 2013-ban átalakított tér látványtervét elkészítő Planwerk munkatársa,
Ványolós Endre tervező elmondta, a munkálatokat hivatalosan még nem vették át, mivel az
önkormányzat sok esetben nem tartotta be a tervet, változtattak az elképzelésen.

Oktatásügyi helyzet - Ahogy az MKP és a Most-Híd látja
2016. február 9. – hirek.sk
Elégedetlen pedagógusok, az oktatás áldatlan körülményei, forráshiányos rendszer, bezárásra
ítélt kisiskolák, az anyanyelvi oktatás korlátozása. Megannyi megoldatlan gond terheli a
szlovákiai oktatásügyet, s ezen belül fokozottan a magyar iskolákat. Milyen megoldási
javaslatai vannak a Magyar Közösség Pártjának és a Most-Híd vegyespártnak? A hirek.sk
kérdéseire a Most-Híd nevében Érsek Árpád, az MKP képviseletében A. Szabó László
válaszolt.

Dráfi Mátyás: továbbra is MKP-szimpatizáns vagyok – Helyreigazítással
kiegészítve
2016. február 9. – hirek.sk
Sokakat megdöbbentett az egyik közösségi portálon megjelent videóüzenet, melyből kiderült,
a Magyar Közösség Pártja által 2014-ben Helytállásért Díjban részesített Dráfi Mátyás Jászai
Mari-díjas és Érdemes Művész már nem az MKP-t, hanem a Most-Híd választási listájának az
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50. helyén szereplő Héger Rudolfot támogatja. Az ügyben megkerestük a Komáromi Jókai
Színház Örökös Tagját, aki azt mondta, félreértés történt, ő továbbra is MKP-szimpatizáns. A
nap folyamán az ügyben megkereste szerkesztőségünket mind Dráfi Mátyás, mind Héger
Rudolf, s helyreigazítást kértek.

Magyar feliratok miatt távolították el a Híd óriásplakátjait
2016. február 9. – bumm.sk, Új Szó
A Kulturális Minisztérium egy állampolgári bejelentés nyomán írt tiltakozó levelet a losonci
Városi Hivatalnak. Ebben azt kifogásolták, hogy két hidas képviselőjelölt, Simon Zsolt és
Kertész István óriásplakátjaikon nem tüntettek fel minden információt szlovákul, és nem az
"államnyelven" írt feliratok szerepeltek az első helyen. A minisztérium szerint az
óriásplakátokkal a jelöltek megsértették a nyelvtörvényt. A tiltakozó levél hatására a városi
hivatal a plakátokat eltávolította.

Dobogóra került a Híd gazdasági programja

Vajdaság

2016. február 9. – bumm.sk
A Gazdasági és Társadalmi Elemzések Intézete értékelte a pártok gazdasági programjait. A
legjobbnak az SaS, a SKOK, a Híd és a KDH programját tartják. A Smerét nem tudták
értékelni, az MKP-ét ad hoc tákolmánynak tartják.

Prosperitati-iroda Magyarkanizsán is
2016. február 9. – Pannon RTV
Megnyílt a 4. Prosperitati iroda is, ezúttal Magyarkanizsán. A Fő utca 2. szám alatti
kirendeltség avatóján a szalagot Menyhárt Attila, a szabadkai magyar főkonzulátus vezető
konzulja, és Juhász Bálint a Prosperitati ügyvezetője vágta át. Az eseményen megjelent Nyilas
Mihály, a Tartományi Kormány alelnöke, Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselő,
Pásztor Bálint a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője és Nyilas Leonov Anita, a
Magyar Nemzeti Tanács alelnöke is.

Újhelyi Ákos a Szabadkai Népszínház Igazgató Bizottságának elnöke
2016. február 9. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Újhelyi Ákos közgazdászt nevezték ki a Szabadkai Népszínház Igazgató Bizottsága elnöki
posztjára. A Vajdasági Magyar Szövetség tartományi parlamenti képviselője mellett a
Vajdasági Kormány döntött az IB többi tagjáról is. A bizottság tagjai Újhelyi Ákos elnök,
Boško Krstić, Dragan Trklja, Lengyel Gábor, Lazar Zelić, Pék Zoltán és Kudlik Zoltán. A
társulat részéről tag lett Petronela Jakovljević és Körmöci Petronella.
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A gazdaságfejlesztési pályázatokhoz szükséges a magyar állampolgárság is
2016. február 9. – Pannon RTV
A sikeres gazdaságfejlesztési pályázáshoz elengedhetetlen a szerb-magyar kettős
állampolgárság. A szabadkai magyar főkonzulátuson a pályázatok január végi kiírása óta nem
nőtt meg túlzottan a magyar állampolgárságot igénylők száma. Aki most adja át a honosítási
kérelmét, annak nagyjából 3-4 hónapot kell várnia, mire megkaphatja az állampolgárságot.

Keviben bemutatták a gazdaságfejlesztési pályázatokat
2016. február 9. – Pannon RTV
Keviben is bemutatták a magyar kormány ötvenmilliárd forintos támogatásával megvalósuló
gazdaságfejlesztési program pályázatait. Több mint félszáz helyi érdeklődő jelent meg a
rendezvényen. A községében a mezőgazdasági kisvállalkozók pontos száma nem ismert, de
sokan foglalkoznak földműveléssel. A bejegyzett gazdasági tevékenységet folytatók száma
hétszázra tehető. Ebből közel kétszáz nagyobb gazdaság és több munkást foglalkoztat, ötszáz
vállalkozás pedig egy-két munkással dolgozik – mondta Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere.

Tanulj meg magyarul!
2016. február 9. – Magyar Szó
A zombori városi tanács 300 ezer dinárral támogatja a Tanulj meg magyarul! programot a
Vera Gucunja iskoláskor előtti intézményben. A program hordozója a doroszlói Kuckó
Gyermeksarok Civil Szervezet. Tavaly 92 gyerek vett részt ezen a tanfolyamon az iskolai
fölkészítő csoportban, három városi óvodában, illetve Csonoplyán és Bezdánban. A tanács 24
millió dinárt hagyott jóvá a népkonyha működésére. Ebből az összegből 2016-ban 500
személynek biztosítanak heti öt alkalommal, munkanapokon főtt ételt, illetve vásárolnak 550
falusi fölhasználónak élelmiszercsomagokat.

Oktatásportál indul
2016. február 9. – Magyar Szó
2400 vajdasági magyar pedagógus kapja meg a napokban az MNT-től e-mailben azt a
felhasználónevet és jelszót, amellyel be tud majd lépni az oktatas.mnt.org.rs holnapra, amely
honlapon a pedagógusok – óvodapedagógusok, általános iskolai és középiskolai tanárok –
kapcsolatba léphetnek egymással, láthatják, hogy ki, hol, mit tanít, fényképeket tölthetnek fel
iskolai eseményekről, versenyekről például, üzeneteket is írhatnak egymásnak (egyéni és
szakaktívák szerinti csoportos üzeneteket is), értesülhetnek az aktuális, kizárólag szakmai
hírekről, felhívásokról, pályázatokról, versenykiírásokról, de az oktatással kapcsolatos
jogszabályokat, törvényeket is megtalálják magyar nyelven, valamint publikációk is
elérhetőek lesznek és találnak majd hasznos linkeket is, amelyek a minisztériumhoz, egyetemi
karokhoz, pedagógus-egyesületekhez, könyvtárakhoz vezetik őket.
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2016. február 9. – Kárpátalja, Kárpátinfo, mukachevo.net
A Munkácsi Városi Tanács hivatali dolgozóinak és a végrehajtó bizottság munkatársainak
angolnyelv-tanfolyamot indítottak. Február 9-én indul a magyarnyelv-tanfolyam is, melyet a
Munkácsi 3. Számú Rákóczi Ferenc Középiskola magyartanárai fognak tartani. „Az angol
nyelven kívül a hivatalnokok kérelmezték a magyar nyelv tanulását is. Ezt a nyelvet egy
csoport fogja tanulni heti két alkalommal” – mondta el Katerina Krisinec-Angyalosi, a városi
oktatásügyi osztály vezetője.

Kárpátalja

Magyarul is tanulhatnak a munkácsi hivatalnokok

Folytatódik a Mezőkaszonyi Óvoda étkeztetési programja
2016. február 9. – karaptalja.ma
Megérkezett a Mezőkaszonyi Aranykulcsocska Óvoda bölcsőde étkeztetési támogatásának
második részlete. A magyar miniszterelnök felhívására Budafok-Tétény korábban úgy
döntött, hogy egymillió forinttal támogatja az oktatási-nevelési intézményt, melynek első
részlete, azaz 500 ezer forint még augusztusban érkezett meg a „GRAVIS” Mezőkaszony és
Térsége Fejlesztéséért Civil Szervezet számlájára, amely a projekt helyi lebonyolítását vállalta
magára. A teljes összeget egy év leforgása alatt kell felhasználniuk.

Új óvoda épül Badalón

Diaszpóra Muravidék

2016. február 10. – Ágoston Balzás – Demokrata
Nemzetközi összefogással születik újjá a kárpátaljai magyar falu közösségi intézménye. A
Himnusz szülőhelyétől, Szatmárcsekétől 3-4 kilométerre, de a Tisza és a trianoni határ túlsó
oldalán, a beregszászi járásban található Badaló, ez a közel 1800 lelkes színmagyar település.
A faluban működő Margaréta óvoda évtizedek óta nevel magyar gyermekeket.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016. február 10-i számában olvasható)

„Felsőpulya egykor és most“
2016. február 9. – Muravidéki Magyar Rádió
Tartományunkban ma mindenütt jelmezes felvonulásokkal búcsúztak a farsangi időszaktól.
Kismartonban, Nagymartonban, Felsőőrött és Felsőpulyán is, ahol nagy hagyománya van a
farsangi rendezvényeknek. Az idei mottó „Felsőpulya egykor és most“ volt.

Cserkészbál San Franciscóban
2016. február 9. – Nemzeti Regiszter
A cserkészet nemzetmegtartó és lélekmegtartó kreatív erő is egyben. Ezt mondta nyitó
beszédében Dr. Kálmán László Los Angeles-i magyar főkonzul, aki a San Francisco-i
cserkészbál díszvendége volt. Az estet idén immár 43. alkalommal rendezték meg, a
jótékonysági bál teljes bevételét az öböl környéki magyar cserkészet fenntartására fordítják.
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Recsegő táncparkett - Csárdás Farsangi Táncház Edmontonban
2016. február 9. – Nemzeti Regiszter
Immáron több évre visszanyúló hagyomány: minden február első hétvégéje a Csárdás
Néptáncegyüttes farsangi táncházat szervez az Edmontoni Magyar Kultúrkör épületében. Az
idei évben sem történt ez másként. A magyarság apraja nagyja megjelent 2016. február 6-án a
Magyar házban.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 9., 18.30. – Kossuth Rádió

Nagy az érdeklődés a vajdasági magyar térség és gazdaságfejlesztési pályázatok
iránt
Nagy az érdeklődés a vajdasági magyar térség és gazdaságfejlesztési pályázatok iránt.
Egyelőre mindenki tervez és számol, hogy mivel lenne érdemes foglalkozni és melyik
pályázaton mennyi pontot szerezhetne, hol van esélye arra, hogy pénzhez jusson. Falusi
házak vásárlására,mikro- és kisvállalkozások, valamint a mezőgazdaság fejlesztésére írták ki a
pályázatokat.

A temesvári Megyeházán tartották a Duna-Kőrös-Maros-Tisza eurorégió
közgyűlését
A Kárpát-medence legnagyobb tájegysége a Duna-Kőrös-Maros-Tisza eurorégió. A magyar román - szerb hármas határ térségében a gazdasági, oktatási, művelődési, tudományos és
sport együttműködés szándéka hozta létre nem egészen két évtizede a szervezetet. Jelenleg
Temes megye adja a soros elnököt, ezért kedden a temesvári Megyeházán tartották az
eurorégió közgyűlését, ahol bemutatták a nemrég lezárult programokat, elfogadták a titkárság
költségvetését.
A kárpátaljai sorstársak megsegítésére indít adománygyűjtési akciót a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetsége
A kárpátaljai sorstársak megsegítésére indít adománygyűjtési akciót a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége Magyarországon és külföldön - jelentette be Beregszászon
Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke, európai parlamenti képviselő, aki egy nehéz körülmények
között élő, három siket gyermeket nevelő családnak nyújtott át segélyadományt.

19. alkalommal szerveztek nagyszabású cserkészbált Beregszászon
19. alkalommal szerveztek nagyszabású cserkészbált Beregszászon. A régió magyarságának
egyik legnagyobb összetartó ereje a cserkész mozgalom, amely 100 éve indult útjára
Kárpátalján. A szovjet időkben betiltották, a rendszerváltás után, a 90-es évek végén azonban
újra éledt.

Beszélgetések a házasság hete alkalmából – első helyszín: Csíkszereda
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Hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű
összefogásával a házasság hetét, mellyel a házasság és a család fontosságára kívánják
irányítani a figyelmet. A Határok nélkülben az elkövetkező napokban erdélyi, felvidéki,
kárpátaljai és délvidéki házaspárok beszélnek a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről,
feszültségeiről, az egymásba vetett bizalomról, arról, hogy a család nemcsak felelősség, de
biztonság és meghittség is. Az első helyszínünk Csíkszereda, a Miklós család otthona.

Már a határon túl is ismert a Vándorbölcsőprogram
Magyarországról indult, s ma már a határon túl is ismert a Vándorbölcsőprogram. A
Szabadka melletti Hajdújáráson már van lakója az első ilyen bölcsőnek. A helybeli Kolibri
Nagycsaládosok Egyesülete számos más programot is szervez, hogy népszerűsítse a házasság
intézményét,s a gyermekvállalást.

Hangzóanyag készül a Kis pacsirta című rajzos-dalos könyvhöz
Hangzóanyag készül a Kallós Zoltán Alapítvány által tavaly kiadott, - olvasni még nem tudó
gyerekeknek szánt - Kis pacsirta című rajzos-dalos könyvhöz. Sántha Emőke - a rajzok
készítője - hosszú ideje tanít népdalokat erdélyi tánctáborokban.
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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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