Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Potápi: a Pro Civis elektronikus törvénytára egyedülálló a Kárpát-medencében
2016. február 16. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, hirek.sk
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Pro Civis Polgári Társulással együtt Gazdasági és nyelvi
gyarapodás címmel tartott konferenciát Révkomáromban. A rendezvényen bemutatták az
első külhoni magyar elektronikus törvénytárat, mely egyedülálló a Kárpát-medencében. Az
első külhoni magyar törvénytáron jelenleg 50 jogszabály magyar nyelvű szakfordítása,
mintegy tízezer oldalnyi dokumentum érhető el, s az adatbázis folyamatosan bővül majd. A
Bethlen Gábor Alap támogatásával beindított törvénytárat abból a megfontolásból készítette
a Pro Civis, hogy széles rétegek számára elérhetővé tegye a törvények magyar fordítását és
részben ezen a módon is ösztönözze a meglévő nyelvhasználati jogok gyakorlati
kihasználását. „Ez eddig egy egyedülálló kezdeményezés a Kárpát-medencében, reméljük,
hogy a többi területen is élnek majd a lehetőséggel és hasonló törvénytárak készülnek majd
el” - mondta a törvénytár bemutatóján Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkára.

Külhoni magyar ifjúsági civil szervezeteket támogat a kormány
2016. február 16. – MTI, kormany.hu, InfoRádió, hirado.hu, karpatalja.ma, Pannon RTV,
hirek.sk
Külhoni magyar ifjúsági civil szervezeteket támogat pályázati úton a kormány, az ötvenmillió
forintos keretre március 18-ig lehet kérelmet benyújtani. Szilágyi Péter nemzetpolitikai
helyettes államtitkár a pályázatot ismertetve kedden azt mondta: az elmúlt időszakban
számos jelzés érkezett a nemzetpolitikai államtitkárság felé a külhoni magyar közösségek
részéről, hogy szükség lenne egy olyan pályázatra, amely kimondottan a határon túli ifjúsági
szervezetek támogatására irányul. A pályázat egy hiánypótló kezdeményezés, mert ez az első
olyan felhívás, amely kifejezetten a külhoni ifjúsági civil szervezetek és egyházi jogi személyek
támogatását tűzte ki célul. A pályázaton a Kárpát-medencében tevékenykedő, valamint a
diaszpórában működő ifjúsági szervezetek vehetnek részt - közölte.

Bunta nem lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje
2016. február 16. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Nem vesz részt az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesteri előválasztásán jelöltként Bunta
Levente. A város polgármestere döntését többek között azzal indokolja, hogy szerinte
ármánykodó kampány zajlik a szövetségen belül. Bunta a közleményben tudatja, az elmúlt
héten több mint 1300 támogató aláírást gyűjtött barátok és önkéntesek révén, ez a szám
pedig arra biztatja, hogy tovább képviselje az udvarhelyieket. „Jó a közösségért dolgozni, én
erre szegődtem, és meggyőződésem, hogy a következőkben is ez fog számítani. Ha az
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udvarhelyiek életén tudtam változtatni, akkor elvégeztem a munkámat” – fogalmaz a jelenlegi
városvezető, aki egyben az RMDSZ udvarhelyi szervezetének elnöke is.

Nem egymás ellen szálltak ringbe a BBTE magyar rektorhelyettesi tisztségeire
pályázók
2016. február 16. – transindex.ro
Családias hangulatban, parázs viták nélkül zajlott le a BBTE magyar rektorhelyettesi
tisztségeire jelentkezők kerekasztal-beszélgetése hétfőn. A pályázók nem egymás ellenében,
hanem egymás mellett indulnak, és továbbra is egy csapatban képzelik el a folytatást. A
pályázók dr. Soós Anna, a magyar tagozat jelenlegi vezetője, tanulmányi rektorhelyettes, dr.
Kádár Magor, a Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet magyar tagozati
igazgatója és dr . Markó Bálint , a BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének vezetője.

Közvita: speciális tankönyveken alapuló román nyelvtanítást szorgalmaz az
RMDSZ
2016. február 16. – maszol.ro, Krónika
Adrian Curaj tanügyminiszterrel egyeztettek hétfőn az RMDSZ parlamenti képviselői és
szenátorai Bukarestben. A megbeszélésen a szövetség oktatási prioritásait, továbbá az eddig
tapasztalt gondokat ismertették a tárcavezetővel. „A tanügyminisztérium által
kezdeményezett közvita kiváló alkalom arra, hogy egy átfogó reformot és szemléletváltást
készítsen elő a romániai oktatásban. Előbb azonban a hatályos törvényt kellene gyakorlatba
ültetni, főként a jogszabály kisebbségekre vonatkozó előírásait. Elszomorító az, hogy a hazai
tanügyi rendszer még mindig a mennyiség mellett dönt, a minőség rovására. Az RMDSZ ezért
is szorgalmazza a kerettantervek újragondolását, hiszen az új tervezetek sem oldják meg az
alapvető gondokat: a diákok továbbra is túlterheltek, zsúfolt az órarendjük. A törvény előírja,
hogy a románt speciális módszertan alapján tanítsák a magyar gyermekeknek, ezért azt
kérjük, hogy a minisztérium végezze el a munkát: legyen tankönyv a diákoknak középiskola
végéig, hogy ezekhez az igényekhez igazítsák a felmérőket, vizsgákat és az érettségit is” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Hárítanak az igazságügyi intézmények Rádulyék ügyében
2016. február 16. – szekelyhon.ro
Többszöri levélváltás után sem derült ki egyértelműen, hogy valójában melyik igazságügyi
intézmény illetékes arra, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által
benyújtott, a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos ellen indult büntetőper tárgyalásának
áthelyezésére vonatkozó kérésről egy másolatot bocsásson a sajtó rendelkezésére.

Bokor Márton az MPP polgármesterjelöltje Csíkszeredában
2016. február 16. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
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A Magyar Polgári Párt részéről ismét Bokor Mártont indítják a csíkszeredai polgármesteri
tisztségért a helyhatósági választásokon. Ezt kedden jelentették be az országos pártelnök
jelenlétében Csíkszeredában. „Oda kell tenni a csontot” – fogalmazott a keddi
sajtóeseményen Bokor Márton. Jelezte, szeretne a realitás talaján maradni, és nem ígérgetni,
túl sok tervet vállalni, amit nem lehet betartani. „Amennyiben a mandátum feléig nem tudom
betartani legalább a felét a megígért dolgoknak, akkor lemondok” – vállalta a
polgármesterjelölt.

Marosvásárhely: nem jutott közös nevezőre az RMDSZ és a néppárt
2016. február 16. – szekelyhon.ro, Krónika
A közös tanácsosi listát illetően nem jutottak egyezségre az RMDSZ és az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezetei. A szövetség egyetlen biztos befutó helyet
ajánlott a néppártnak – a tulipán jelvénye alatt. Egyetlen kérdéskörben egyezik a két párt
álláspontja: mind az RMDSZ, mind az EMNP a biztos bejutók között szeretné látni Portik
Vilmost, a néppárt nemrég leváltott megyei elnökét. A jelenleg alelnöki tisztségből politizáló
fiatalember nevét elsőnek egyébként Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke vetette fel.
A két alakulat párbeszéde azonban ezzel zsákutcába futott; míg az RMDSZ nagyvonalúnak
tekinti a hétfőn este tette ajánlatát, a néppárt úgy érzi, a nyolcadik, elméletileg befutónak
számító hely, valamint a tizenkettedik pozíció átengedése egy olyan városi listán, amelyről
2012-ben tíz magyar képviselő került az önkormányzatba, korántsem tükrözi a tavaly
meghirdetett valós összefogás fogalmát.

RMDSZ-es törvényjavaslat: ne adóztassák meg a műemlék-épületeket
2016. február 16. – transindex.ro, maszol.ro
A műemlék-épületek megadóztatása ellen nyújtott be törvényjavaslatot kedden az RMDSZ
parlamenti frakciója - olvasható az RMDSZ tájékoztatójában. „Elfogadhatatlan az, hogy a
Pénzügyi-törvénykönyv értelmében megadózzák a műemlék-épületeket az önkormányzatok.
Az RMDSZ képviselőházi frakciója egy olyan törvényjavaslatot dolgozott ki, amely
megszüntetné a jelenlegi állapotot. Egy műemlék karbantartása nagy költségekkel jár,
különböző engedélyek, sajátos eljárások mentén lehet felújítani, rendben tartani. Ezen
épületek tulajdonosainak megadóztatása több kárt okoz, mint hasznot, éppen ezért mielőbb
meg kell szüntetnünk az adókötelezettségeiket” – nyilatkozta Márton Árpád, az RMDSZ
Kovászna megyei parlamenti képviselője.

Az autonómia pártján – Eddig 62 tanács fogadta el
2016. február 16. – Erdély Ma
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezésére eddig a 153 székelyföldi
önkormányzatból 62 fogadta el azt a határozatot, amelyben kinyilvánítják, hogy a Székelyföld
nevű különálló közigazgatási egységhez akarnak tartozni, mely számára sarkalatos törvény
szavatolná az autonómiát, és területén az állam nyelve mellett hivatalos nyelv lenne a magyar
is. Az érintett prefektusok rendre megtámadták az autonómiapárti határozatokat, és ezek egy
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Borbély László: még keresik a kilincset a Cioloş-kormány miniszterei

Erdély

részét már érvénytelenítette is a bíróság. Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke
elmondta, az SZNT továbbra is minden önkormányzatot arra biztat, fogadja el a határozatot.

Felvidék

2016. február 16. – maszol.ro
Inkább a választásokról, a kampányokról fog szólni ez az év, nem pedig nagy változásokról –
véli Borbély László, az RMDSZ volt politikai elnöke. A képviselőház külügyi bizottságának
elnökét egy kétrészes interjú első részében a Cioloş-kormány megalakulásának
körülményeiről, mozgásteréről kérdezte a maszol.ro.

Eddig 1301 személy vesztette el szlovák állampolgárságát
2016. február 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az állampolgárságról szóló törvény létének öt és fél éve alatt, azaz a 2010. július 17. és a 2016.
február 15. közti időszakban összesen 1301 személy vesztette el a szlovák állampolgárságát.
Közülük legtöbben, azaz 402-en cseh állampolgárságot vették fel, a magyar állampolgárság
felvétele miatt 66 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától – derül ki a belügyi
tárca adataiból.

Az MKP üdvözli a V4 migránskérdésben tanúsított felelősségét és
határozottságát
2016. február 16. – hirek.sk
Az MKP üdvözli a Visegrádi Együttműködést (V4) alkotó országok kormányfői tegnapi prágai
találkozójának eredményeit. A 25 évre visszatekintő együttműködés résztvevői ugyanis óvtak
attól, hogy az Európai Unión belül választóvonalak alakuljanak ki, illetve egyetértettek abban,
hogy az EU-nak nyitottnak kell lennie az EU-hoz csatlakozni kívánó országok felé.

Egyértelmű: érvényesülni anyanyelven! – Via Nova Beiratkozási Körút 2016
2016. február 16. – Felvidék Ma
A felvidéki magyarság számbeli fogyatkozásának egyik fő oka a szlovák iskolát végző magyar
gyermekek asszimilációjában rejlik. Tudatában annak, hogy a nemzeti és kulturális
kötődésüket megtartó felvidéki magyar fiatalok jelentik közösségünk jövőjét, tagjaink minél
szélesebb körű bevonásával, saját eszközeinkkel évről-évre igyekszünk tenni a beolvadás
káros következményei ellen. Ezt a célt szolgálja a több éve ismétlődő Beiratkozási Körút nevű
programunk is, ami idén is a személyes meggyőzésre helyezi a hangsúlyt.

Az autonómia megoldást jelenthet Szlovákiának
2016. február 16. – Új Szó
Reális ma az autonómia a közép-kelet-európai kisebbségek számára? Miként üthet vissza a
menekültekkel szembeni elutasító álláspont a szlovákiai magyarokra? Soeren Keil Nagy-
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Britanniában élő német politológus erről is beszélt az Új Szónak. Elmondta, hogy azok az
országok, ahol a területi autonómia valamely formája érvényesül, sikeresebbek a nemzetiségi
konfliktusok kezelésében. Ennek formája többféle lehet a decentralizációtól a föderalizmusig.

A magyar nyelvre ugranak
2016. február 17. – Új Szó
Szinte csak a magyar nyelv használata miatt indított eljárást a kulturális minisztérium az
államnyelvtörvény alapján 2013 és 2015 között, derül ki az államnyelv használatáról szóló
jelentésből. Bár elfogadásakor azt hangsúlyozták, hogy nem a kisebbségek ellen irányul, a
gyakorlat mégis azt mutatja, hogy erre használják a nyelvtörvényt.

Both Szilárd: Van esély a bejutásra

Vajdaság

2016. február 17. – Új Szó
Azt állítja, egy törpepárt is bejuthat a parlamentbe, még akkor is, ha a preferenciái mélyen 5
százalék alatt mozognak. Ha most mégsem jönne össze, pártja próbálkozni fog az
önkormányzati vagy az európai parlamenti választásokon. Both Szilárddal, a Šanca jelöltjével
készített interjút az Új Szó, aki a párt választási listájának ötödik helyén indul.

Töröktopolyán is sokan élnének a lehetőséggel
2016. február 16. – Pannon RTV
Hétfő este a nagykikindai községhez tartozó Töröktopolyán is bemutatták a Prosperitati
Alapítvány által meghirdetett gazdaságfejlesztési pályázatokat. A lakossági fórum vendégei
mindenkit arra biztattak, hogy pályázzanak, hiszen – ahogyan fogalmaztak – azok, akik
pályáznak, lehetőséget teremthetnek maguknak az itthon maradásra és az itthon történő
érvényesülésre.

A mezőgazdasági pályázatok iránt érdeklődtek a legtöbben Zentagunarason
2016. február 16. – Pannon RTV
A zentagunarasi termelők számára is leginkább a géppark felújítása, és a megélhetést jelentő
munka feltételeinek javítása jelenti a jövőt. Ez nagyban hozzájárulhat ahhoz is, hogy az itteni
magyar közösség megmaradjon és fejlődjön. A Prosperitati Alapítvány hétfő esti
zentagunarasi tájékoztatóján a topolyai területi iroda munkatársai, Boros Karolina és
Szabolcski Szabolcs ismertették a pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat.

Tanulva tanítani egy életen át
2016. február 16. – Magyar Szó
A tiszaszentmiklósi születésű, Tornyoson élő Szabó Magdának idén a magyar kultúra napján
a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség odaítélte a Plakett díjat a nyugalmazott óvónő
néphagyomány terén kifejtett áldásos tevékenységéért. Méltatásában többek között a
következők hangzottak el: „Azon kevés személyek egyike, akik szívügyüknek tekintik a
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2016. február 16. – Vajdasági RTV
A küszöbön álló választásokról is szó volt ma délután televíziónk PRAVI UGAO című
műsorában, amelynek Pásztor István tartományi házelnök, a VMSZ elnöke volt a vendége.
Szóba jött az is, hogy a minap a párt tanácsának bácsfeketehegyi ülésén 82 tagot kizártak a
VMSZ-ből, mert a Magyar Mozgalomnak is tagjai. Több elemző ezt a Szerb Radikális Pártban,
2008-ban történt szakadáshoz hasonlította.

Vajdaság

Pásztor : Más kaliberű emberek

Kárpátalja

magyar kultúra, a néphagyomány, valamint a népzene megőrzését, és ami talán még ennél is
fontosabb, átadását a következő generációknak. Ráadásul folyamatosan képezi is magát.
Tevékenységét volontőr alapon, idejét és szerény anyagi lehetőségeit nem sajnálva végzi.”

Egyelőre marad a Jacenyuk-kormány
2016. február 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma
A Jacenyuk-kormány egyéves tevékenységének értékelése és esetleges menesztése volt
napirenden a Legfelsőbb Tanács estébe nyúló kedd délutáni ülésén. Az elnök mögött álló
Petro Porosenko Blokkja (BPP) már hétfő esti frakcióülésén kifejezte elégedetlenségét a
kabinet munkájával, és eldöntötte, hogy aláírásokat gyűjt a képviselőcsoporton belül a
miniszterelnök menesztésére. A kormány menesztéséhez a parlamenti képviselők több mint
felének a voksára, azaz legalább 226 szavazatra lett volna szükség, ám a jelenlévők közül
mindössze 194-en szavaztak igennel a bizalmatlansági indítványra.

Ismét ukránokat fosztottak meg magyar állampolgárságuktól

Magyar–olasz nemzetiségi találkozó
2016. február 16. – Muravidéki Magyar Rádió
Ma délelőtt Koperban fogadta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
küldöttségét a Tengermelléki Olasz Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetősége. A
találkozón több időszerű témában fogadtak el közös álláspontot.
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2016. február 16. – karpatinfo.net, karpatalja.ma
Áder János Magyarország köztársasági elnöke újabb hét ukrán állampolgárt fosztott meg
magyar állampolgárságától, köztük négy kárpátaljai személyt. A Magyar Közlöny február 11-i
számában hozták nyilvánosságra a személyek listáját, amely szerint elvesztette magyar
állampolgárságát: a poltavai születésű Dzsezselij György, a régi Szovjetunióhoz, napjainkban
Fehéroroszországhoz tartozó Horodno városábol származó Bortnicsuk Vladimír és
Bortnicsuk Natália,a beregszászi Bortnicsuk Alexandra és Bortnicsuk Eugénia,a munkácsi
származású Cibulya Igor,az ungvári származású Pajda Larisza.
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Új helyiségekben, új tervekkel a Muravidéki Turisztikai Szövetség

Őrvidék

2016. február 16. – Muravidéki Magyar Rádió
A régió egész területén tevékenykedő Muravidéki Turisztikai Szövetség ismét székhelyet
változtatott. Januártól Muraszombat központjában, a Slovenska ulica 41 szám alatt található.

A holnap népzenészeit keresik
2016. február 16. - Volksgruppen
A Burgenlandi Népdalműhely és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület összefogásának
köszönhetően megalakult a „Burgenlandi Népzene-iskola“. Az alapítók célja, hogy több
képzett népzenész legyen a tartományban. Az oktatást péntekenként Őriszigeten tartják, ahol
nem csak magyar népzenét lehet tanulni.
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Határok nélkül
2016. február 16. – Kossuth Rádió

Szlovákiai jogszabályok magyarul
Révkomáromban mutatták be a magyar elektronikus törvénytárat a Gazdasági és nyelvi
gyarapodás elnevezésű konferencián. A törvénytár megalkotója a felvidéki Pro Civis polgári
társulás, a forrásokat a Bethlen Gábor Alap biztosította. A törvénytár célja a magyar nyelvű
ügyintézés elősegítése Szlovákiában. A konferencián részt vett Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

Az MKP nem cél, hanem eszköz
Még 18 nap van a szlovákiai parlamenti választásokig. Interjú Bárdos Gyula CSEMADOKelnökkel valamint az Magyar Közösség Pártja választási listáján induló másik két jelölttel,
Geri Valériával, Kisújfalu polgármesterével és Knirs Imrével, Révkomárom
alpolgármesterével.

Csíkszeredában ismertette az erdélyi Magyar Polgári Párt választási stratégiáját
Csíkszeredában ismertette az erdélyi Magyar Polgári Párt választási stratégiáját. Egyelőre a
helyhatósági megméretkezésre esik a hangsúly, hiszen június elején tartják az önkormányzati
választásokat. A Magyar Polgári Pártnak együttműködési megállapodása van az RMDSZ-szel,
van ahol közösen, van ahol külön-külön indulnak, az Erdélyi Magyar Néppárt pedig úgy
tűnik, több régióban is önálló listával, saját jelöltekkel száll versenybe. Marosvásárhely
ügyében még nincs döntés.

Temerinben megkezdte munkáját a Prosperitati alapítvány hatodik irodája
Hétfőn este a délvidéki Temerinben megkezdte munkáját a Prosperitati alapítvány hatodik
irodája, így már van hová fordulni azoknak a dél-bácskai magyar állampolgároknak, akik
igényelni szeretnék a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaság- és területfejlesztési
programjához nyújtott magyarországi támogatást. Az iroda megnyitása után jól sikerült telt
házas lakossági fórumot tartottak.
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Pályázatot hirdet a Nemzetpolitikai Államtitkárság határon túli magyar ifjúsági
közösségek támogatására
Határon túli magyar ifjúsági közösségek támogatására írt ki pályázatot a nemzetpolitikai
államtitkárság. 16 és 29 év közötti fiatalok civil szervezetei lehetnek a kedvezményezettek a
Kárpát-medencéből és a diaszpórából. A programot Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár mutatta be a budavári Magyarság Házában.
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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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