Potápi: Márton Áron is szóvá tenné a sérelmeket
2016. február 13. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro
Megkezdődtek a Márton Áron-emlékév rendezvényei pénteken Csíkszeredában, a római
katolikus püspök felszentelésének 77. évfordulóján. „Ha Márton Áron közöttünk lenne, szóvá
tenné azokat a sérelmeket, amelyeket az erdélyi magyar embereknek el kell szenvedniük” –
jelentette ki Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A magyar kormány
nemzetpolitikai államtitkársága a püspök születése 120. évfordulója alkalmából nyilvánította
Márton Áron-emlékévvé a 2016-os esztendőt, az ebből az alkalomból tartott rendezvények
fővédnökségét Áder János köztársasági elnök és Jakubinyi György, a gyulafehérvári római
katolikus főegyházmegye érseke vállalta.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Tőkés nemzeti összefogást sürget az autonómiáért
2016. február 12. – Krónika, Erdély Ma, Bihari Napló, MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk
Tőkés László, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) elnöke szerint a
külhoni magyarság önrendelkezése az, amelyen a nemzetpolitika nyugodhat, és ebben a
kérdésben elengedhetetlen a nemzeti összefogás. Az európai parlamenti képviselő a KMAT
pénteki budapesti ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón elmondta: jó hangulatú
ülésen tárgyaltak, amelyet Szilágyi Péter helyettes államtitkár nyitott meg, és jelen volt az
autonómiaügyek koordinátoraként Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is. A politikus –
aki részt vett a magyar kormánypártok lillafüredi kihelyezett frakcióülésén – Orbán Viktor
kormányfőt idézte, miszerint eljött ideje az improduktív belső konfliktusok lezárásának. „Ez
különösen fontos az autonómia ügyében" – mutatott rá Tőkés László, kiemelve: felül kell
emelkedni a pártpolitikán.

Megduplázódhat a román–magyar határátkelők száma
2016. február 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló,
Magyar Idők, Magyar Hírlap
Magyar–román energetikai és közlekedésfejlesztési projektek előmozdításáról sikerült
megállapodni az új román szakértői kormánnyal, amely elődjénél sokkal nyitottabb és
pragmatikusabb módon viszonyul a közös projektekhez – közölte Magyar Levente, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára
pénteken Bukarestben. Az államtitkár a magyar–román gazdasági vegyesbizottság ülését
követően a testület magyar társelnökeként beszámolt arról, hogy rövidesen megduplázódhat
a határátkelők száma Románia és Magyarország között. A felek megegyeztek abban, hogy
három hónapon belül ütemtervet készítenek azon tíz, a határon áthaladó, európai uniós
finanszírozásból megépült új út megnyitásáról, amelyeket Románia schengeni
csatlakozásának késése miatt egyelőre nem lehet használni.
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2016. február 13. – MTI, Inforádió,
A fiatalok a családban tanulhatják meg azokat a készségeket, amelyek felelős, aktív európai
állampolgárokká, valamint a demokrácia iránt elkötelezetté tehetik őket - mondta Navracsics
Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa szombaton
Budapesten, a Parlamentben. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének egész
napos rendezvényén a politikus kifejtette: Európa gazdasági és társadalmi válságban van, de mint hozzátette - szeretné hinni, hogy ez csak egy átalakulás kezdete, amely erősebb és
stabilabb Európához vezet. A rendezvényen felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér
László házelnök üdvözlőlevelét.

Rákóczi Szövetség: pályázat a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjára

Magyarország

Navracsics: a fiatalok a családban válhatnak felelős állampolgárokká

Erősítik a román–magyar üzleti kapcsolatokat
2016. február 12. – Krónika
Több mint 40 magyar és romániai cég részvételével tartottak üzleti fórumot Bukarestben a
gazdasági vegyesbizottság ülésével egy időben, a magyar–román kapcsolatok erősítése
érdekében. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tájékoztatása szerint élelmiszeripari,
gépipari, környezetvédelmi és építőipari exportlehetőségek feltárására helyezték a hangsúlyt.
A zrt. közleményében hangsúlyozza: Románia Magyarország harmadik legnagyobb
felvevőpiaca, nyolcadik legfontosabb kereskedelmi partnere, Romániában csaknem 12 ezer
magyar érdekeltségű vállalkozást tartanak nyilván.

Erdély

2016. február 13. – MTI, Magyar Hírlap, Felvidék Ma
A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták
számára a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából. A szervezet
MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a pályázatot azzal a céllal hirdetik meg, hogy minél
több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba - önálló alkotó- vagy kutatómunkával - a Benesdekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített
több mint százezer magyar ember sorsával.

Ady-központ: elszámolás helyett gyűlöletbeszédet kiált Szabó Ödön
2016. február 12. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
Gyűlöletbeszéddel vádolja azokat a politikai ellenfeleit Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének ügyvezető elnöke, akik ráirányították a figyelmet a nagyváradi Ady-központ
körüli rendellenességekre. A politikus a Bihari Napló napilap pénteki számában reagált
Csomortányi Istvánnak, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete
elnökének a napokban megfogalmazott vádjaira. Csomortányi sajtótájékoztatón hívta fel arra
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a figyelmet, hogy Nagyváradon az elmúlt hetekben teljesen lebontották azt az Ady-központot,
amelyet 2003-2004-ben a magyar állam támogatásával épített fel az RMDSZ-hez közel álló
Mecénás Alapítvány. A politikus követelte, hogy az alapítványt létrehozó helyi RMDSZvezetők számoljanak el azzal a 800 ezer euróval, amely az Ady-központ felépítésére kapott
magyar állami támogatásból szerinte eltűnt.

Érvénytelenítette az udvarhelyszéki szervezet Buntáék határozatát
2016. február 12. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Érvénytelenítette az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete a városi szervezet azon határozatát,
mely az idei önkormányzati választások előkészítését tárgyalta. Egyetlen napirendi pont, az
RMDSZ udvarhelyi városi szervezetének február 9-én elfogadott határozatának megvitatására
ült össze csütörtökön a szövetség udvarhelyszéki elnöksége. A tizenöt tagú elnökségből
csupán ketten hiányoztak, köztük Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester –
tájékoztatnak a széki szervezet közleményében. A kommünikében kitérnek arra, hogy mivel a
városi szervezet döntése – mely szerint csak a szövetség tagjai szavazhatnak a
polgármesterjelöltről döntő előválasztáson – több határozatnak ellentmond (említenek
SZKT-határozatot, udvarhelyszéki területi elnökségi és választmányi határozatot, illetve
működési szabályzatot), és hamarosan itt az előválasztás ideje, „az elnökség egyhangú
szavazattal érvénytelenítette az RMDSZ székelyudvarhelyi városi szervezetének szóban forgó
határozatát”.

Az erdélyi magyarság problémáival szemben érzéketlen a nemzetközi közösség
2016. február 12. – transindex.ro
Az erdélyi magyar kisebbség nem ugyanazt a nyelvet beszéli, mint a nemzetközi
kisebbségvédő szervezetek, amikor jogérvényesítésről van szó, és már nem érdekeljük
annyira ezeket a fórumokat, mint a kilencvenes évek elején, amikor a kisebbségi kérdést
biztonságpolitikai kérdésként kezelték – derült ki a Kulturális Autonómia Tanács
nemzetpolitikai kerekasztalán. A nemzetpolitika nemzetközi környezete volt a témája a
rendezvénysorozat harmadik beszélgetésének, a meghívottak pedig Herner Kovács Eszter az
Mta – Társadalomtudományi Kutatóközpont – Kisebbségkutató Intézetétől, Fábián Gyula, a
Sapientia EMTE oktatója, nemzetközi jogász, Kántor Zoltán, a budapesti Nemzetpolitikai
Kutatóintézet vezetője, Horváth István, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
vezetője és Magyari Tivadar, a BBTE oktatója voltak.

Megmagyarázta a bíróság, miért nem lehet turisztikai célpont Székelyföld
2016. február 12. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
A marosvásárhelyi táblabíróság szerint Székelyföld az etnikai jellege miatt nem lehet
turisztikai célpont - a törvényszék ezt abban az ítéletben írta, melyben február 4-én jogerősen
elutasította a Pro Turismo Terrae Siculorum szövetség bejegyzését. A bírósági indoklást
közösségi oldalán hozta nyilvánosságra a szövetség. A táblabíróság közölte, hogy a szövetség
olyan térség turizmusának a népszerűsítésére alakult, amelyik három különböző megye
településeit tömöríti "kizárólag etnikai alapon". A bíró szerint ez ellentmond annak az
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alkotmánycikkelynek, amelyik szerint Románia területét adminisztratív szempontból
megyék, városok és községek alkotják. A bíróság szerint az ellentmondás akkor is fennáll, ha a
kérvényező nem közigazgatási egységként, hanem turisztikai célpontként tekint
Székelyföldre.

Polgármester-választás – Gyerő József indul Kovásznán
2016. február 12. – Erdély Ma, Háromszék
Gyerő József ügyvéd lesz a kovásznai RMDSZ-szervezet polgármester-jelöltje a júniusi
helyhatósági választásokon. Gyerő egyedüliként jelentkezett a megmérettetésre, a szervezet
választmánya tegnapi ülésén egyhangúlag támogatta. Jelölését az RMDSZ megyei állandó
bizottságának is el kell fogadnia.

Pásztor a Bihar megyei lista élén, Huszár Nagyvárad polgármestere lenne
2016. február 12. – maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, Krónika
Pásztor Sándor vezeti az RMDSZ Bihar megyei tanácsosjelölti listáját, Huszár Sándor
alpolgármester pedig bejelentette, hogy indulna a nagyváradi polgármester-választáson.
Huszár István alpolgármester az RMDSZ nagyváradi szervezetének csütörtöki ülésén
jelentette be, hogy indulnak a város polgármesteri tisztségéért a helyhatósági választáson. A
szervezet március 1–25. között várja a tanácsos- és polgármesterjelölt-aspiránsok
jelentkezését, ezután döntenek a jelöltekről. „A kérdőjelek eloszlatása végett bejelentettem,
hogy indulok” – mondta a Maszolnak Huszár István, aki azt is elárulta: már gyűlnek a
támogatói aláírásai. Az elöljáró elmondta: folytatni szeretné a munkát, amit elkezdett
alpolgármesterként.

Felesleges fesztiválozás – Egyelőre nem lesz választás az MPP-nél
2016. február 13. – Erdély Ma
Miután Bálint József megóvta az elnökség azon határozatát, amellyel felmentették a
sepsiszentgyörgyi elnöki tisztségből, nem lehet választást tartani, amíg ebben az ügyben nem
hoznak döntést – jelentette ki Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei
elnöke. „Miután az Etikai Bizottság és az elnökség meghozza és kiközli döntését, mi aszerint
járunk el. Véleményem szerint nem az „ütötte ki a biztosítékot” az elnökségnél, hogy Bálint
József ellentmondott a vezetőségnek, és különvéleményt fogalmazott meg, hanem az, hogy
„nekiment” Semjén Zsoltnak” – véli a megyei elnök. „Aki Semjén Zsoltot támadja, az nem
csak Orbán Viktort és az MPP tiszteletbeli elnökét, Kövér László házelnököt támadja, hanem
azt a magyar kormányt is, amelyik állampolgárságot adott a határon túli magyaroknak, és
kiállt a magyar nemzet elszakított részei mellett. Aki ilyet tesz, annak nincs mit keresnie a
Kárpát-medencei politikában” – jelentette ki Kulcsár-Terza József.
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2016. február 14. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, Bihari Napló, Erdély
Ma
Vona Gábor szerint nagyhatalmak saját érdekükben igyekeznek kihasználni a magyar-román
konfliktusokat. A Jobbik elnöke a román Digi24 hírtelevíziók adott interjút, amelyet szombat
este a Diplomata-útlevél című külpolitikai magazinban tűzött műsorra a csatorna. A számos
kül- és belpolitikai témát érintő terjedelmes interjúban kiemelt hangsúlyt kapott a magyarromán viszony kérdése. Vona Gábor úgy vélte, sok jele van annak, hogy a nagyhatalmak
elmélyítik, kiélesítik a magyarok és románok közötti konfliktusokat, és szerinte "nagyon
észnél kell lennie" mind a magyar, mind a román külpolitikának, hogy ne legyenek nagyobb
konfliktusok.

Erdély

Vona egy román tévének: ami Erdélyben történik, az az amerikai-orosz
küzdelemről szól

A PSD is előállt a himnuszéneklést szabályozó tervezetével
2016. február 14. – Krónika
Egy héttel azután, hogy Románia ifjúsági és sportminisztériuma közvitára bocsátott egy
törvénymódosító javaslatot az ország himnuszának sporteseményeken történő eléneklési
lehetőségeire vonatkozóan, a szociáldemokrata párti (PSD) vezetők is előterjesztettek egy erre
vonatkozó tervezetet. A parlament szenátusában közvitára bocsátott javaslat azonban a
sporttárcáéval ellentétben nem csak a lehetőséget teremti meg arra, hogy országos versenyek
és bajnokságok alkalmával is lejátszható legyen a dallam, hanem kötelezővé tenné azt a
finálék alkalmával. A Mediafax hírügynökség beszámolója szerint a szociáldemokraták
indoklásukban a Román Olimpiai és Sportbizottság erre vonatkozó kérésére hivatkoznak,
szükségesnek tartva egy ilyen „jelképes, de erős lépést".

Előválasztást szervez Maros megye több településén az RMDSZ
2016. február 14. – Krónika, szekelyhon.ro
Szászrégenben Nagy András korábbi elöljárót, jelenlegi tanácsost indítaná az RMDSZ a
polgármesteri székért. Brassai Zsombor, a szövetség Maros megyei elnöke korábban úgy
nyilatkozott, hogy szerinte Nagy Andrásnak jók az esélyei, van remény visszanyerni a
polgármesteri széket. Ugyanakkor hozzátette, bízik abban, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) szászrégeni szervezete lesz olyan bölcs és nem fog ellene jelöltet állítani a Maros
megyei városban. Nagy András Maria Precup polgármester letartóztatása, majd ideiglenes
felfüggesztése kapcsán korábban úgy nyilatkozott, nem mások nyomorúsága árán, hanem az
idei választásokon szeretné visszanyerni a városvezetői széket.

Cselekedni kell a szórványmagyarságért
2015. február 15. – Erdély Ma, Háromszék
Hunyad, Szeben és Fehér megyei magyarokat képviselő szervezetek vezetői találkoztak
szombaton Baróton, hogy megbeszéljék az idei szórványstratégiát. A felszólalók a
tömbmagyarságban és a szórványban élők közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozták:
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2016. február 13. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Február hatodikán boldogan jelentette be Facebook-oldalán Dan Tanasa román újságíró,
hogy elérte a tízezer lájkot, vagyis ennyien kedvelik a szakmai oldalát. Ezzel egy román
internetelemző szolgáltatás szerint az egyik legolvasottabb szerző a helyi blogszférában, egyre
növekvő nézettséggel. De ki ez a 34 esztendős fiatalember, aki évente a székelyföldi magyar
önkormányzatok tucatjait citálja bíróság elé, és annyit publikál, mint máshol egy egész
szerkesztőség?
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. február 13-i számában olvasható)

MKP: a pártok tegyék közzé álláspontjukat a megszűnésre ítélt kisiskolák
ügyében
2016. február 12. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet
Mintegy 100 magyar kisiskola kerül végveszélybe, miután szeptembertől életbe lép a
minimális osztálylétszámokra vonatkozó szabályozás. Mint ismeretes, a Magyar Közösség
Pártja közbenjárására a magyar kormányzat vállalata, hogy közel egymilliárd forint
támogatást nyújt a kisiskoláknak, ez azonban csak átmeneti megoldás lehet. A helyzetet
itthon kell megoldani – fogalmazott tájékoztatóján A. Szabó László, az MKP oktatásügyi
alelnöke, aki szerint a vonatkozó szabályozást kellene mielőbb eltörölni, ezért is szólította fel
a pártokat, foglaljanak az ügyben állást.

Erdély

Román rigójancsi

Felvidék

csakis akkor sikerül a fogyóban levő közösségek gyors elvesztését megakadályoznunk, ha
közösen cselekszünk – vallották egyöntetűen a résztvevők.

Kiss Beáta: a felvidéki magyarság megmaradását biztosító értékeket kell
létrehozni
2016. február 12. – hirek.sk
Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja Lévai járási választási listavezetője – az országos
képviselőjelöltlista 11. helyén szerepel. Azt vallja, a kötelesség- és felelősségtudat viszi előre,
miközben rátalálnak a megbízatások. A Hírek.sk eddigi pedagógusi, politikai és egyéb
közéleti-kulturális tevékenységéről, valamint esetleges jövendő parlamenti terveiről kérdezte
az MKP 46 éves, Nyírágó községben élő, Lévai járási elnökét.

A csehszlovák legionáriusok sortüzének áldozataira emlékeztek Pozsonyban
2016. február 12. – Felvidék Ma, Új Szó
A csehszlovák légió katonái által 1919-ben egy békés tüntetés résztvevőire leadott sortűz
áldozataira emlékeztek felvidéki magyarok a tragédia pénteki évfordulóján Pozsonyban, a
Csalogányvölgyi temetőben. 1919. február 12-én Pozsonyban a hajdani Vásár téren több ezer
fős tömeg tartott békés tüntetést, az ellen tiltakozva, hogy a várost az év első napján
megszállták a csehszlovák légió katonái. A fegyvertelen, magyar zászlókkal felvonuló tömeg az

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 15.

6

Több ezer tanuló hiányzik
2016. február 13. – Új Szó
Az MKP a magyar kormány anyagi segítségével védené meg a veszélyeztetett kisiskolákat. A
Híd szerint átmenetileg megoldható a helyzet a jelenlegi törvény mellett is, abban mindkét
párt egyetért, hogy hosszú távon csak a törvény módosítása jelent megoldást. Mintegy 2,8
millió euró plusztámogatásra lenne szükségük a kisiskoláknak egy tanévre ahhoz, hogy
fennmaradhassanak, derül ki a Magyar Közösség Pártjának a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségével közösen készített elemzéséből. Ezt a magyar kormány felajánlásából akarják
biztosítani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tavaly decemberben ajánlotta fel segítségét
azoknak a hazai kisiskoláknak, amelyeket a megszűnés veszélye fenyeget idén szeptembertől.

Felvidék

Éljen Magyarország jelszót skandálta, amit a csehszlovák legionáriusok provokációnak
minősítettek és géppuskasortüzet adtak le rájuk, majd szuronnyal támadtak a menekülő
emberekre.

Az SNS megfelelő anyanyelvi oktatást ígér nekünk
2016. február 13. – bumm.sk
A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) szerint a szlovákiai oktatásügynek és közművelődésnek teljes
körű rendszerszintű változásokra van szüksége. Az SNS nagy hangsúlyt fektet a minőségi
oktatásra és az államnyelv kiváló elsajátítására. Az SNS meg akarja erősíteni a diákok
hazafiasságra, nemzeti büszkeségre és a nemzeti kultúra védelmére történő nevelését. A
nemzeti kisebbségek fiataljai számára megfelelő, anyanyelvükön történő nevelést és képzést
ígér. A kisebbségi iskolákban viszont hangsúlyt fog fektetni a szlovák nyelv kiváló
elsajátítására – mondta a TASR-nek Eva Smolíková, az SNS alelnöke.

Iskola a határon túl
2016. február 13. – B. Kovács Gergely – Magyar Nemzet
Sztrájkolnak a pedagógusok Szlovákiában, többségiek és kisebbségiek közösen. A magyarok
további kéréseket fogalmaznak meg, amelyeket szlovák kollégáik is támogatnak. A kormány
nem vesz tudomást a tiltakozásokról, mindeközben fogynak a magyar kisiskolák, amelyek
nélkül az asszimiláció az egyetlen realitás.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. február 13-i számában olvasható)

A KDH, a Híd és az SNS lehet a Smer koalíciós partnere
2016. február 14. – Új Szó
A Smer minden párttal kész tárgyalni a koalíciós kormányzásról a választások után, de
elsősorban a hagyományos pártokat részesíti előnyben - mondta Marek Maďarič. A
kormánypárt kampányfőnöke meg is nevezte, mely pártokra gondol, ez a KDH, a Híd és az
SNS.
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Prosperitati Alapítvány: Éljenek minél többen a lehetőségekkel!
2016. február 12. – Vajdaság Ma
Lakossági fórumon ismertették ma Pacséron és Topolyán a Prosperitati Alapítvány első
pályázati körének lehetőségeit, mely a mikro- és kisvállalkozások gazdasági tevékenységének
erősítésére, falusi házak vásárlása, a mezőgazdasági termelők megsegítésére irányul. A
fórumon Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Juhász Bálint, a Prosperitati
Alapítvány ügyvezetője és Somogyi Sándor professzor, az igazgatóbizottság tagja ismertették
a lehetőségeket.

Felvidék

2016. február 14. – bumm.sk, Új Szó
Az ország számára az lenne a legrosszabb, ha a Smer a Szlovák Nemzeti Párttal alkotna
koalíciós kormányt Bugár Béla, a Híd elnöke szerint. A Híd elnöke kifejtette, a jobboldali
kormányt preferálja. „A mi célunk jobboldali kormány kialakítása. A Híd meg szeretné
változtatni az ország jellegét. Hiszem, hogy kétszámjegyű eredményt tudunk elérni” –
mondta.

Vajdaság

Bugár: a legrosszabb egy Smer–SNS-kormány lenne

Prosperitati Alapítvány: A szerb állam részéről is megvan a kellő nyitottság és
elfogadás
2016. február 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A kishegyesi tűzoltóotthon nagyterme megtelt a helyi termelőkkel és vállalkozókkal a
Prosperitati Alapítvány első pályázati körének ismertetőjén. A jelenlévők elsősorban a
mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök, tenyészállatok és az ingatlan vásárlása esetén
igényelhető támogatásokról kérdeztek. A lakossági fórumon jelent volt Babity János,
Magyarország szabadkai főkonzulja, aki hangsúlyozta, hogy Pásztor István kezdeményezése
nélkül ez a lehetőség nem jött volna létre.

Pályájának kezdetéről és brüsszeli munkájáról is mesélt Deli Andor az
újvidékieknek
2016. február 13. – Pannon RTV
Külpolitikáról, az Európai Unió jövőjéről és Szerbia integrációjáról is beszélt Deli Andor
európai parlamenti képviselő a pénteken Újvidéken megtartott lakossági fórumon. A
Vajdasági Magyar Szövetség Újvidék–Belváros Helyi Szervezete által szervezett eseményen
Deli Andor pályájának kezdetéről és Brüsszelben töltendő mindennapjairól is beszélgetett a
résztvevőkkel.
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2016. február 13. – Vajdaság Ma
Magasrangú szerbiai állami kitüntetésben részesült február 15-e, az államiság napja
alkalmából a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A közösségért tett
érdemeiért és a kultúra területén kifejtett tevékenységéért Tomislav Nikolić szerb elnök
Arany Érdeméremmel tünteti ki az egyesületet. Szerbia február 15-én ünnepli az államiság
napját, emlékezve arra, hogy 1804-ben ezen a napon kezdődött az első szerb felkelés az
orašaci gyűlésen, 1835-ben pedig Kragujevacon ezen a napon hozták meg Szerbia első
alkotmányát.

Vajdaság

Magasrangú állami kitüntetést kapott a Muzslai Petőfi Sándor MME

Vulin: Vajdaság soha nem lesz köztársaság

2016. február 14. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Mintegy 900 ezer forint értékű adomány érkezett február 12-én Beregszászba a Lions Clubok
Magyarországi Szövetségétől. A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) és a szövetség
beregszászi képviselőinek közreműködésével 560 élelmiszercsomag jut el a rászorulókhoz.

A Magyar Konyha Hete negyedszer Kárpátalján
2016. február 13. – Kárpátinfo
Az anyaországi mintára vidékünkön immár negyedik alkalommal szervezi meg a Kárpátaljai
Magyar Turisztikai Tanács a Magyar Konyha Hetét, mely idén a március 14-20. közötti
időszakban kerül lebonyolításra. Az elmúlt évek bizonyították, hogy a gasztronómiai hét igazi
turistacsalogató attrakciónak számít, mindamellett a szervezők bíznak abban, hogy a
kedvezményesen kínált ételek sok helyi vendéget is vonzanak majd.

Tájékoztatási nap a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában
2016. február 12. – Muravidéki Magyar Rádió
Ma és holnap Szlovéniában tájékoztatási napot tartanak. Az általános iskolák végzősei a
középiskolákat, az érettségizők a felsőoktatási intézményeket látogatják meg, hogy
könnyebben döntsenek arról, hol folytatják majd tanulmányaikat.
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Muravidék

Kárpátalján segített a Lions mozgalom

Kárpátalja

2016. február 14. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Soha nem fogja megengedni, hogy Vajdaságból köztársaság legyen, jelentette ki Aleksandar
Vulin, a Szocialisták Mozgalma nevű párt elnöke, a szerb kormány munkaügyi, foglalkoztatási
és szociálpolitikai minisztere pártja tartományi bizottságának újvidéki választási gyűlésén.
Mint mondta, a kormány azt sem fogja jóváhagyni, hogy megalakuljon a vajdasági
tudományos akadémia, vagy hogy „létrejöjjön a nem létező vajdasági nemzet”.
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Készül a finanszírozásról szóló új kormányrendelet

2016. február 12. - Volksgruppen
Óvodásoknak indított Csipogó délutánok címmel heti egy alkalmas foglalkozást a Bécsi
Magyar Iskola. Jelenleg 8 gyermek látogatja a zenés, énekes, táncos programot. Karlócai
Roxána ének-zene pedagógus magyar és nem magyar anyanyelvű ovisoknak is magyar dalok
és mesék által segít megtanulni és megőrizni a magyar nyelvet.

Állampolgársági eskütétel Sydneyben
2016. február 12. – Nemzeti Regiszter
Újabb 14 honfitársunk tette le a magyar állampolgári esküt Simon Ervin konzul előtt 2016.
február 5-én a Délvidéki Magyar Szövetség (Sydney) klubhelyiségében megrendezett konzuli
fogadónap keretében.

Két hónap, két magyar rendezvény Lyon-ban
2016. február 12. – Nemzeti Regiszter
Lyon és környéke egy-egy hangulatos eseménnyel zárta az elmúlt esztendőt, illetve nyitotta az
új esztendőt. A szervezők mindkét esetben Magyarország és a magyar kultúra megismerésére
helyezték a hangsúlyt a magyar népzenén és néptáncon, valamint a gasztronómián keresztül,
úgy, hogy az alapötlet helyi francia egyesületektől jött.
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Diaszpóra

Csipogó délutánok Bécsben

Őrvidék

2016. február 12. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatala készíti az új kormányrendelet-javaslatot, amely a
nemzetiségileg vegyesen lakott községek és a községi magyar önkormányzatok finanszírozását
szabályozza. Az előzőleg elkészített dokumentum tartalmában kifogásolnivalója volt a
Közigazgatási Minisztériumnak és a községeknek.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 12., 18.30. - Kossuth Rádió
Nyolcvankét személyt zárt ki pártjából a VMSZ Tanácsa
A Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa tegnap este Bácsfeketehegyen megtartott ülésén 82
személyt zárt ki a pártból, ugyanakkor a Pásztor István elnök ellen a kizártak által korábban
kezdeményezett fegyelmi eljárást elutasította.
Az MKP felszólította a szlovákiai pártokat: nyilatkozzanak a kisiskolák ügyében
A Magyar Közösség Pártja felszólította a szlovákiai pártokat, nyilatkozzanak a kisiskolák
ügyében, támogatják-e az intézményeket veszélyeztető törvénymódosítások eltörlését.
Áprilisban kezdődik az iskolai beíratás, nem szabad tehát bizonytalanságban hagyni a
szülőket és az önkormányzatokat - mutatott rá A. Szabó László, a párt oktatási alelnöke.
Ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács
A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács a budavári Magyarság Házában. A
nemzetpolitikai államtitkárság volt a házigazdája a Tőkés László által összehívott ülésnek. A
határon túli magyar tagszervezetek, pártok képviselőit Erdélyből, Kárpátaljáról, Délvidékről,
Ausztriából, Horvátországból Szilágyi Péter helyettes államtitkár köszöntötte, de jelen volt
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Kalmár Ferenc szomszédságpolitikai miniszteri
biztos is. Két nagy párt azonban hiányzott az ülésről.
Csíksomlyón tartották a Márton Áron Emlékév nyitórendezvényét
A Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2016-os évet Márton Áron Emlékévnek nyilvánította.
Nyitórendezvényét, közösen a Hargita Megyei Önkormányzattal és a csíkszeredai Magyar
Főkonzulátussal ma tartották Csíksomlyón.
Bemutatkozik a felvidéki Zsíp református templom
Kárpát-medencei kulturális séta: bemutatkozik a felvidéki Zsíp református temploma.

Határok nélkül
2016. február 13., 18.30. – Kossuth Rádió
Kolozsvári műemlékeket fogadtak örökbe az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe
egy műemléket program résztvevői
Az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű programban részt vevő
diákok most éppen Kolozsvár emblematikus épületeit fogadták örökbe – képletesen. A
program nem titkolt célja, hogy tanuljanak meg csapatban dolgozni a középiskolás diákok,
vállaljanak felelősséget az örökbe fogadott épületért és közben ismerjék meg alaposan a
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műemlék történetet, és közben irányítsák rá más közösség figyelmét is az általuk örökbe
fogadottra.
Tizenkilencedik alkalommal jelent meg a szabadkai Hét Nap Vajdasági Magyar
Kalendáriuma
19. alkalommal jelent meg az idén 70 éves szabadkai Hét Nap című hetilap Vajdasági Magyar
Kalendáriuma. Sajnos pénzhiány miatt Karácsony helyett csak a Magyar Kultúra Napjára.
Közismert, hogy kalendárium jellegű kiadványok már a 20. század elején megjelentek, de ez
az első olyan, amely már nevében is vállalja, hogy vajdasági magyar.
Kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet kiállítást szervezett a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az Építők című tárlaton Imre Ádám fiatal beregszászi
születésű alkotó festményeit tekinthetik meg a látogatók. A szervezők szerint fontos teret adni
a fiatal művésznek, akit megihletett a beregszászi építészet.
Gyorsan meghódította a világot a csetneki csipke
A 20. század elején egy különleges csipkekészítési mód alakult ki Csetneken. Az ír csipkéből
kifejlődött a csetneki csipke, amelynek különlegessége, hogy domború. Megalkotója egy
testvérpár, Szontág Erzsébet és Szontág Aranka volt. A csetneki csipke gyorsan meghódította
az akkori Magyarországot, később Európát és Amerikát is. Napjainkban Máté Julianna, a
rimaszombati Tompa Mihály Gimnázium tanulója fedezte fel újra.
Megszűnik a csíkszeredai Role zenekar
Megszűnik a csíkszeredai Roll zenekar. Erdély legsikeresebb magyar zenekara 1987-ben
alakult. Progresszív rock zenét játszottak, ami kibővült reneszánsz dalokkal, moldvai csángó
népdalokkal, gyerekdalokkal és versfeldolgozásokkal is. Majdnem minden székelyföldi
események ott voltak.

Határok nélkül
2016. február 14., 18.30. – Kossuth Rádió
Bálint nap, vagy ahogy az utóbbi években divatosan használják, Valentin nap a szerelmesek
napja. Valentin napot mára az egész világon tartanak, és egyre több országban február 14-e
környékén a Házasság hetét. A mai fél órában olyan házastársakat mutatunk be a Kárpát medencéből, akik nemcsak egy háztartáson osztoznak, hanem együtt is dolgoznak, egy
vállalkozást vezetnek így sorsközösséget vállalnak az üzleti élet kihívásaiban, sikerekben,
kudarcokban. És a munkán túl nemegyszer szerepet vállalnak a magyar közösség
szervezésében is.
Kassai Angelika és Zoltán a vegyészmérnöki diploma megszerzése után a tudományos pályát
választották. Léva környékéről származnak, de munkájuk miatt Pozsonyban élnek.
Egyetemista korukban kapcsolták össze életüket, s máig állítják, a házasság ajándék.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 15.

12

Nem úgy tekintünk a Tulipánra, mint egy vállalkozásra - mondja az aradi Schmak házaspár,
András és Jutka. Alighanem azért sikerült megmaradnia az 1989 után Erdély-szerte szövődő
Tulipán-üzlethálózat utolsó mohikánjának, - mert az elmúlt több mint negyed évszázad alatt
a vásárlók sem úgy tekintettek rá, mint egy egyszerű boltra. A Tulipán, az aradi magyarság
agorája.
Jánok, a magyar határ mellett, egy valamivel több, mint 500 lelkes település. Itt él a
villamosmérnök Bankó István és könyvtáros felesége, Ibolya, akik sok évvel ezelőtt
Pozsonyban ismerkedett meg. A néptánc hozta össze őket, pedig csak az egyikük táncolt.
Idővel szerelem lett belőle, házasság, majd közös vállalkozás.
A biharszentjánosi Barabás Anita és Loránt 10 éve foglalkoznak hálókabinok és légterelők
gyártásával, felszerelésével. Nemcsak szakmai tapasztalatokkal lettek gazdagabbak, de
emberismerettel is. Túlélték a válságot, nem pakoltak össze és mentek nyugatra. Maradtak a
szülőföldön.
A családi vállalkozás megkönnyíti a munkát - ezt már Oláh Zoltán és Mónika mondja, akik
Temesvár egy forgalmas útja mellett mintegy tíz éve üzemeltetnek vegyesboltot. Több
sikertelen vállalkozás előzte meg ennek megnyitását, ez viszont bevált, stabil vevőkört
alakítottak ki, és olyanok is vannak, akik a magyar szóért térnek be az üzletbe.
Jó, hogy van házasság hete, mondja Kovács Ágnes, a Rovás Akadémia igazgatója, mert a
rendezvény-sorozat szembe megy a mai divattal. És míg Kovács Ágnes az egyik legsikeresebb
kassai magyar intézményt igazgatja, és a Rovat főszerkesztője - férje, Szabó Ottó festőművész,
grafikus a Rovás alkotócsoport elnöke.

Kárpát Expressz
2016. február 13., 14.15.
Farsangbúcsúztatás Nagykászonban
Legyen keményen hideg a tél, vagy enyhe, mint idén, húshagyó kedden így is, úgy is elűzik
Nagykászonból. Akárcsak más székely településeken, ezen a napon itt is elbúcsúznak a víg
farsangtól tánccal, muzsikával, mókás alakoskodással.
Bemutatkozik Tamás Ernő, Székelyvarság polgármestere
Tamás Ernő polgármestersége nem ma kezdődött. 2000 óta elöljárója Székelyvarsángnak,
annak a csodálatos tanyavilágnak, ami a szóbeszéd szerint akkora területen fekszik, mint
Bukarest.
Hagyományőrző lakodalmas cserkészbál Beregszászban
Tizenkilencedik alkalommal rendeztek cserkészbált Beregszászban. A bál idei témája a falusi
lakodalom volt, így a mulatságra népviseletben érkeztek a vendégek. A lakodalmas farsangi
mulatságra összegyűlt több tucat ifjú cserkész Kárpátalja különböző szegleteiből érkezett.
2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve
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2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve. A program nyitókonferenciájára olyan fiatalok
érkeztek az elszakított területekről, akik a szülőföldön képzelik el a jövőjüket, a helyi magyar
közösséget akarják gyarapítani. A magyar kormány idén 750 millió forinttal támogatja a
külhoni fiatal magyar vállalkozókat. A budapesti konferenciára 187 fiatal jött el. Többek
között Vörös Attila Délvidékről, aki turizmussal foglalkozik. Felesége szintén vállalkozó.

Térkép
2016. február 13. - Duna World
A nyelvi jogokért küzd a Felvidéken a Pro Civis Polgári Társulás, sok önkéntessel. A civil
szervezet fő célkitűzése, hogy azokat a hivatalos dokumentumokat, amelyeket eddig csak
szlovákul lehetett elérni, lefordítsák magyar nyelvre és terjesszék a többségében magyarok
lakta Dél-Szlovákiában. A polgári társulás szeretné elérni, hogy a magyar nyelv visszanyerje
létjogosultságát a hivatalos ügyintézésben, valamint az anyanyelvű oktatás újra nagyobb
hangsúlyt kapjon a Felvidéken. A Pro Civis a Bethlen Gábor Alap támogatásával tud működni
Felvidéken.
A Visegrádi Csoport 1991 február 15-én azon törekvés eredményeként jött létre, hogy a
Közép-Európa országai az összeurópai integráció keretein belül közösen lépjenek fel a
számukra fontos területeken. A V4-ek országainak, Csehországnak, Magyarországnak,
Szlovákiának és Lengyelországnak a célja, hogy optimális együttműködést szorgalmazzanak
minden országgal, elsősorban a szomszédaikkal. A visegrádi együttműködés aláírásának 25.
évfordulóját kiemelt figyelemmel kíséri a közmédia.
Az erdélyi magyarság számára fontos épületekre hívják fel a közvélemény figyelmét, egyedi
módon, izgalmas projektekkel azok az erdélyi magyar diákok, akik csatlakoztak az
Örökségünk őrei - fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű programhoz. Az idei tanévtől
Kolozsvár is becsatlakozott a versenybe. A mozgalom célja, hogy tudatosítsa az emberekben,
hogy milyen értékeket is őriz a városuk.
Ha van házad, megvan a biztos pont az életedben. Ha házasságban élsz, akkor biztonságban
élsz. Vallják azok a Székelyföldi házaspárok, akik már több évtizede egymás párjai. Szeretet,
tolerancia és a harag elengedése, ez a legfontosabb, mondják. A Nagy-Britanniából indult
házasságot népszerűsítő házasság hetéhez a Térkép tapasztalt házaspárok segítségével
szeretne csatlakozni. Hosszú házasságuk titkáról, a nehézségek áthidalásáról beszélnek.
Szatmár megyei értelmiségiek összefogásával egy új magyar lapot indítottak el
Szatmárnémetiben. A Sugárút c. művelődési és kulturális, irodalmi folyóirat hiánypótlónak
számít ebben a térségben, mert bár van egy magyar napilap a megyében, de annak évek óta
megszűnt a kulturális melléklete. Az alkotó csapat között találunk egyetemi tanárt, írót,
művészettörténészt és régészt is. Hobbiból írnak az új folyóiratba, mert úgy érzik nagy
szükség van egy ilyen kiadványra, amelyet a későbbiekben nem csak a Partiumban, hanem
Erdélyben is és Magyarországon is szeretnének terjeszteni.
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Öt kontinens
2016. február 13. - Duna World
Összefogtak a V4-ek országai, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország
második legnagyobb városai, hogy egy turisztikai együttműködés keretében kitörjenek
fővárosaik árnyékából. Debrecen, Brno, Kassa és Krakkó képviselői úgy döntöttek, hogy a
jövőben részt vesznek egymás utazási vásárain, összehangolják turisztikai marketingjüket,
egyetemeik pedig közös kutatásokkal járulnak hozzá a négy város idegenforgalmának
fejlesztéséhez.
A Takács kvartett több mint négy évtizeddel ezelőtt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
színpadáról indult el a világhírnév felé. Most pedig, két év után ismét hazatértek egy koncert
erejéig. A colorádói székhelyű együttesben több tagcsere is történt az évek folyamán, de a
kvartett nevét és szellemiségét megőrizte. A mai napig Bartók Béla műveinek legavatottabb
tolmácsaiként tartja őket számon a zenész szakma.
Egy olyan házaspárt ismerhetnek meg, akik családi életükben is a magyar hagyományok és
kultúra továbbadásán fáradoznak töretlen lelkesedéssel. A torontói Aykler házaspár, Aykler
Béla és felesége Papp Zsuzsa nap mint nap példát mutatnak a világnak arról, hogy jót tenni
jó. Kanadai szociális bérlakások építésétől, szegény sorsú kárpátaljai gyermekek étkeztetéséig
a legnagyobb Észak-Amerikai magyar hetilap kiadásától a Magyarságismeretei
mozgótáborokig számos példaértékű kezdeményezésben vesznek részt nap mint nap.
Kb. 3000 főt számlál a chilei magyarság. Az 1989-ben alapított Chilei Magyar Kulturális
Egyesület fő célja a helyi magyarság összefogása, a magyar kultúra ápolása és átörökítése a
fiatalabb generációra. A kulturális programok mellett nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti
ünnepek megünneplésére, az ökumenikus vallási szertartások szervezésére és terveik között
szerepel a néptánc oktatás bevezetése is.
A kanadai Alberta tartomány legnépesebb város Calgary, amely egy gyönyörű református
magyar templommal is büszkélkedhet. A plébánián működik a Bethlen történelmi társaság,
amely 2001 óta a magyar nyelvű oktatás fő támogatója. A gyülekezet, jövőjét az ifjúságban
látja, az ifjúság jövőjét viszont ma kell oktatással megalapozni. Ezért hozták létre a Bethlen
Gábor Magyar Nyelviskolát, amelyben vasárnaponként Bakó Mária és Bezdek Éva tanárnő
vezetésével működik.
Idén is megrendezték Victoriában az immár hagyományossá vált Gulyás és halászlé főző
versenyt, amelyet a Melbourne-i Gyöngyös bokréta néptánccsoport szervezett. A
megmérettetésre 21 nevező hozta el saját bográcsát és készítette el titkos recept alapján saját
finomságát. Volt, aki ínyencséggel készült, hiszen kenguru húsból főzött gulyás levest. A
győztes csapat legjobbja a nap végén egy díszes fakanalat vehetett át. A rendezvényen a
felnőttek mellett a gyerekekre is gondoltak.
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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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