DNA-házkutatás: Antal Árpád nem aggódik
2016. február 17. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Magyar Nemzet
Újabb erdélyi magyar önkormányzati vezető került az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) látószögébe. A nyomozó hatóság szerdán házkutatást folytatott Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester irodájában és otthonában, hivatalosan meg nem erősített
információk szerint az elöljárót hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A házkutatások közben
maga Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es elöljárója tájékoztatta a sajtót az ügyészségi vizsgálat
hátteréről. Antal Árpád a Krónikának telefonon elmondta, a nyomozó hatóság a
megyeszékhely önkormányzatának az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD)
kötött hitelszerződését vizsgálja. „Teljesen nyugodt vagyok a vizsgálattal kapcsolatban, mivel
ha az ügyészek valóban az igazságot keresik, akkor engem nem érhet baj” – szögezte le Antal
Árpád. Antal Árpádot az otthonában és a városházi irodájában folytatott házkutatást
követően álarcos csendőrök kíséretében, egy elsötétített kisbuszban Bukarestbe szállították
kihallgatásra. Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtök éjszaka 1 órakor indult haza
Bukarestből.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Florea engedélyezi a székely szabadság napi felvonulást

Kultúrarc
2016. február 18. – Osztovits Ágnes – Heti Válasz
Az elmúlt hétvégén jelentette be Lázár János a minisztériumi háttérintézmények
megszüntetéséről, illetve beolvasztásáról szóló határozatát, amit csak enyhe tiltakozás
követett. A jelenlegi állás szerint a Balassi Intézet helyettes államtitkárságot kap a
Külügyminisztériumban, onnan fogják bonyolítani a hungarológiai teendőket, a lektorátusok
szervezését, a határon túli egyetemisták oktatásának irányítását. Az Intézetek a közösségi élet
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Magyarország

2016. február 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro,
Krónika, Magyar Hírlap
Engedélyezi Dorin Florea a Székely Szabadság Napján tartandó marosvásárhelyi felvonulást nyilatkozta a polgármester szerdai sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy nem ellenzi, de
„elvárja, hogy civilizált formában történjen az esemény" - tudósít az Erdély FM. Florea azt
mondta, korábbi nyilatkozataiban ő mindössze az incidensek megelőzését vette figyelembe.
Marosvásárhely polgármestere azt is elmondta, hogy az ilyenszerű megmozdulások ügyét
nem bíróságon kell rendezni, és továbbra is fenntartja, hogy ezeknek jóváhagyása az
önkormányzat hatásköre.
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Kiáll az RMDSZ Antal Árpád mellett
2016. február 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Szolidaritást vállal az RMDSZ Antal Árpáddal, a szövetség sepsiszentgyörgyi
polgármesterével, képtelenségnek nevezve az ellene megfogalmazott vádakat. Szerdán
kibocsátott közleményében az alakulat közölte: megdöbbenéssel értesült arról, hogy az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) házkutatást tartott a sepsiszentgyörgyi
polgármesteri hivatalban és Antal Árpád polgármester lakásán. Az RMDSZ szerint olyan ügy
kapcsán vizsgálódik a nyomozó hatóság, amelyről korábban a finanszírozó Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is állásfoglalást tett közzé, amelyben mindent
szabályszerűnek tekintett. „A jogállamiság minimumának tekintjük, hogy a sajtóban az
üggyel kapcsolatban ne lássanak napvilágot olyan feltételezések, amelyeket valósnak állítanak
be. Ez a gyakorlat sérti a demokratikus alapelveket" – szerepel az RMDSZ állásfoglalásában.
Az alakulat leszögezi: szolidáris Antal Árpáddal, és bízik abban, hogy a szerda délutáni
bukaresti meghallgatás „egyértelműen tisztázza majd a vádak képtelenségét".

Erdély

részévé váltak a magyar-magyar és a magyar-külföldi párbeszéd színterévé. A beolvasztással
kapcsolatban felmerült, hogy így a nagykövetségek költözhetnek be az Intézetek épületeibe
így spórolva a kormányzatnak, azonban kérdés, hogy megéri-e hosszabb távon is a kultúra és
a tudomány rovására takarékoskodni.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. február 18-i számában olvasható.)

Cáfolja a számvevőszék, hogy feljelentette Antal Árpádot
2016. február 17. – Krónika
Az Állami Számvevőszék honlapján (www.curteadeconturi.ro) közzétett adatok nem erősítik
meg Antal Árpád állítását, miszerint az intézmény tett ügyészségi feljelentést az EBRDszerződés ügyében. A gazdasági és pénzügyi ellenőrző szerv központi nyilvántartásában nem
szerepel 2014-es vagy 2015-ös, a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál feltárt
szabálytalanságra vonatkozó, az ügyészségnek továbbított jegyzőkönyv. Lakatos Péter, a
számvevőszék bukaresti tanácsosa a Krónikának elmondta, a DNA által vizsgált ügyben az
intézmény nem tett feljelentést a nyomozó hatóságnál.

Antal: benne volt a levegőben, hogy eljárást indítanak ellenem
2016. február 17. – transindex.ro
„Az, hogy eljárást indítanak ellenem, ott volt a levegőben már hosszú ideje. Számítottam arra,
hogy előbb utóbb a gépezet beindul ellenem is. Nem az volt a kérdés számomra, hogy ez
megtörténik-e, hanem az, hogy mikor fog megtörténni" - írta Facebook-oldalán Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester. "A lelkiismeretem tiszta. A munkám a közösség szolgálatáról
szól, azért dolgoztam az elmúlt egy évtizedben, hogy Sepsiszentgyörgy minden tekintetben
fejlődjön, hogy mindannyian büszkék lehessünk városunkra, hogy városunk szerethető
legyen. Azért dolgoztam, az volt a célom, hogy Sepsiszentgyörgy Székelyföld egyik
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Máté András Levente nem tart a magyarellenes tervezettől

Erdély

legvirágzóbb városa legyen, mert Székelyföld sorsát közösen alakítjuk, és hálás vagyok a
sorsnak, hogy ebben én is részt vállalhattam. A munkát, amíg lehet, folytatjuk" - írta még a
polgármester.

2016. február 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari
Napló, MTI
Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház a magyar nyelvhasználat korlátozását célzó, a
magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Bogdan Diaconu által kidolgozott
törvénytervezetet. A szélsőségesen nacionalista Egyesült Románia Párt elnökének
törvénytervezete megtiltaná a romániai közintézményeknek, állami hatóságoknak és
önkormányzatoknak, hogy a román nyelven kívül bármilyen más nyelven kommunikáljanak,
szóban vagy írásban. A Hotnews szerint a tervezet azt írja elő: akik pedig nem tartják
tiszteletben a román nyelv hivatalos jellegét elveszítik munkahelyüket, állami
intézményekben pedig többet nem vállalhatnak munkát. Az ügyben a szenátus a döntéshozó
kamara. Máté András Levente, a képviselőházi RMDSZ-frakció vezetője a Krónikának
elmondta, nem sok esély van a tervezet elfogadására.

Megaláztak egy olaszteleki magyar lányt az egyik kolozsvári gyermekkórházban
2016. február 17. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Megalázó bánásmódban részesült egy Kolozsváron balesetet szenvedett olaszteleki lány,
miután a Mócok útjai 1-es számú gyerekkórházba utalták. Az orvosok számon kérték a
hiányos román nyelvtudását, lekezelően beszéltek a hozzátartozóival, akiket azzal is
megfenyegettek, hogy kirakják őket az intézményből. A beteget Horváth Anna alpolgármester
közbenjárásával más kórházba helyezték át.

Markó Diaconu magyarellenes tervezetéről: ha elfogadnák, a román-magyar
viszonyt is súlyosan érintené
2016. február 17. – transindex.ro
Markó Béla elmondta, reméli, nem veszik komolyan a szenátusban a Bogdan Diaconu által
benyújtott törvénytervezetet, amely tiltaná a közigazgatásban a kisebbségek nyelvének
használatát, és arra kötelezné az önkormányzatokat, hogy kizárólag román nyelven tartsák
meg a tanácsüléseket. Markó Béla szenátort arról kérdezték, mennyire veszi majd komolyan a
szenátus a magyarellenességéről hírhedt képviselő tervezetét, illetve van-e reális esélye
annak, hogy el is fogadják.

Visszaválasztották a MOGYE szenátusának elnökét
2016. február 17. – szekelyhon.ro
Constantin Copotoiut 28:24 arányban választották vissza a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen a szenátus elnöki tisztségébe. Szilágyi Tibor, a MOGYE volt
rektorhelyettese elmondta, hogy a szenátuselnöki címre a másik jelölt, Theodora Benedek
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Dan Mașca is indulna a marosvásárhelyi polgármesteri székért
2016. február 17. – szekelyhon.ro
Bejelentette indulását Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért Dan Mașca. Az üzletember a
Szabad Emberek Pártja (Partidul Oamenilor Liberi – POL) színeiben méretkezik meg. Az
alakulat nemrég jelent meg a helyi politikai porondon, bevallásuk szerint egyebek mellett
Marosvásárhely „multietnikus és multikulturális” hagyományainak tiszteletében, az
„innovatív közigazgatási, polgári és vállalkozói szellemben” hisznek. A POL alapító tagjai
között nem találunk ugyan magyar nemzetiségű polgárt, de megnyilvánulásaikban síkra
szálltak már az igazi kétnyelvűség ügye mellett is.

Erdély

egyetemi tanár volt, s a magyar tagozat vezetőtanácsa úgy döntött, hogy Copotoiu
megválasztását támogatja. Az eredmény arra utal, hogy legalább tíz román kolléga is Benedek
Theodorát támogatta.

Nagyon fáj, te beteg ország
2016. február 17. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Romániában élünk. Ott, ahol az egészségügyi ellátás a hivatalos
nyelv ismeretének függvénye. Ahol az orvos szemében egy lábtörésnél súlyosabb probléma,
hogy nem beszélsz jól románul. Ha a zebrán áthajt a lábadon egy busz, csak a síráshoz van
jogod, mert az még univerzális, erre nem vonatkoznak az alkotmány cikkelyei. Kórházba
kerülve azonban már ott vár fehér köpenyben a nemzetállam, és számon kér. Fáj? Nem baj.
Félsz? Na és akkor mi van? A kísérőid tűnjenek el. Tartsd a markod, hogy forró teát öntsünk
belé. Nem értesz a szóból? Akkor ne is lássalak”.

„Bunta hátat fordított!”
2016. február 17. – Krónika
Bunta Levente hátat fordított az RMDSZ-nek és le kell mondania a városi szervezet éléről –
jelentette ki Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke, miután az udvarhelyi polgármester
bejelentette, nem vesz részt a helyi előválasztáson. „Szomorú vagyok, hiszen egy olyan
politikus, aki 26 éve az RMDSZ különböző szintjein vezető tisztségeket töltött be, egyik
napról a másikra azt mondja, hogy nem kell neki az RMDSZ. Ez azt jelenti, hogy 26 éven
keresztül átverte az RMDSZ-t, átverte a helyi közösséget és most kimutatta a foga fehérjét. Ez
azt jelenti, hogy csak a saját érdekeit követte, eszközként használva az RMDSZ-t” –
fogalmazott. Kovács szerint okafogyottá vált az előválasztás megszervezése, miután kiderült,
hogy a megmérettetésre csak Arros Orsolya jelentkezett.

Az RMDSZ-ben folytatja Gyergyóalfalu EMNP-s alpolgármestere
2016. február 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Szakított az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP), és beiratkozott az RMDSZ-be Gyergyóalfalu
alpolgármestere. Bege László részt vesz az RMDSZ-es jelöltekről szóló előválasztáson is. A
Székelyhon beszámolója szerint az alpolgármester úgy véli, a közösségnek kell eldöntenie, kit
szeretne vezetőkké választani, és ennek legkorrektebb módját az előválasztások révén jelenleg
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Sokan kérik a támogatást
2016. február 18. – Krónika
Eddig 150 kérelmet nyújtottak be Magyarország csíkszeredai főkonzulátusára az egykori
hadirokkant honvédeknek, hadiözvegyeknek, hadiárváknak és hadigyámoltaknak
(hadirokkantak gyermekei) nyújtandó támogatásra – közölte Csige Sándor Zoltán
csíkszeredai vezető konzul. A magyar kormány a Romániában élő magyar állampolgárok
számára nemrégiben vezette be a hadigondozotti ellátást. A vezető konzul arról is beszámolt,
hogy nemcsak a harctéren elesettek leszármazottai igényelhetik az ellátást, hanem azoké is,
akik hadifogságban hunytak el.

Erdély

az RMDSZ kínálja. Emellett az elöljáró az elmúlt években azt tapasztalta, hogy az egykori
ellentábor eredményei meglátszanak a faluképen, az új beruházásokon.

A szaktárcához fordul a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium vezetősége
2016. február 18. – Krónika
Több mint ezer aláírás gyűlt össze szülőktől, pedagógusoktól, képzőművészektől és közéleti
személyiségektől a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium magyar tannyelvű
képzőművészeti tagozatának megmentése érdekében. Vörös Alpár iskolaigazgató elmondta:
az aláírásokat és az ezekhez csatolt nyílt levelet még a héten elküldik az oktatási
minisztériumnak, amelytől azt kérik, hogy a 2016/2017-es tanév beiskolázási tervében
hagyják jóvá a képzőművészeti profilú, magyar tannyelvű 5. osztály elindítását a
gimnáziumban, megőrizve ezzel az immár tizenhatodik éve működő 5–8. osztályos tagozat
folytonosságát.

Előválasztás Szeredában
2016. február 18. – Krónika
Nincs semmilyen alapja, ezért csak pletykának lehet nevezni Fülöp Árpád Zoltán csíkszeredai
önkormányzati képviselő szerint azt az értesülést, miszerint megpályázná a megyeszékhely
polgármesteri tisztségét. Az RMDSZ-es tanácsos azt viszont elismerte, hogy beszélgetés
szintjén felmerült ez a lehetőség. Az RMDSZ által szervezett csíkszeredai előválasztásokon
egyébként márciustól kezdődik a jelöltállítás. Az állóurnás előválasztásokat április 10-én
tartják, a tervek szerint Csíkszeredában tíz körzetben lehet majd voksolni.

Együttműködést sürget az EMNP Brassó megyében
2016. február 18. – Krónika
Ismét összefogna az RMDSZ-szel az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) brassói és Brassó
megyei szervezete a helyhatósági választásokon. Nyílt levelükben a néppártosok
emlékeztetnek: az RMDSZ-szel megkötött négy évvel ezelőtti, városi és megyei szintű
együttműködés sikeresnek bizonyult, és meggyőződésük, hogy a magyar szavazatok
maximalizálása érdekében „helyi szinten kötelességünk az összefogás”.
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2016. február 18. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
A Temes megyei RMDSZ elindította a jelöltállítási folyamatot a helyhatósági választásokra. A
Temes Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (TEIS) már az elmúlt évben igyekezett felmérni és
megtalálni a vidéki településeken azokat a fiatalokat, akik a helyi közösségek életében aktív
szerepet vállalnak, annak érdekében, hogy az idei évben minél több fiatalt tudjanak az
RMDSZ tanácsosi listáira feltenni. A legutóbbi helyhatósági választások során nem volt
szempont az ifjúsági képviselet, de a TEIS azért is jött létre, hogy a fiatalok aktívabb
szerephez jussanak a magyar közösségek életében.

Erdély

Temesvári RMDSZ: fiatalokat az önkormányzatokba!

Székelyföldi terrorvád – Vitaest egy bukaresti médiaklubban Beke István
ügyéről

MKP: Bugár Béla bagatellizálja a migránskérdést
2016. február 17. – hirek.sk
A visegrádi országok hétfői csúcstalálkozója, illetve a közelgő EU-csúcs is megerősíti azt a
tényt, hogy a migránsügy, a kötelező kvótarendszer bevezetése továbbra is megoldatlan
kérdés az európai közösségen belül. Az MKP kitart korábbi álláspontja mellett, vagyis nem
tartja elfogadhatónak a kvótarendszert és sürgeti a migránsválság mielőbbi rendezését, amely
biztonsági kockázatot jelent. Épp ezért meglepő, hogy a Most-Híd elnöke, Bugár Béla
bagatellizálja a migránskérdést – mondta az MKP kampánykoordinátora, Forró Krisztián.

Felvidék

2016. február 18. – Erdély Ma, MTI
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), valamint a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) önigazolási kényszere miatt kevés esélye van a december óta előzetes
letartóztatásban lévő Beke Istvánnak arra, hogy egyhamar szabadlábra kerüljön, függetlenül
attól, bűnös vagy sem - vélték annak a pódiumbeszélgetésnek a meghívottai, amelyet szerda
este rendeztek a terrorizmussal gyanúsított kézdivásárhelyi férfi ügyéről Bukarestben. A
román Frontline médiaklub által szervezett vitaesten Gabriel Andreescu emberi jogi aktivista
megkérdőjelezte a két állami intézmény professzionalizmusát, mert szerinte politikai
nyilatkozatot adtak ki szakszerű tájékoztatás helyett.

MKP: tárgyalnánk a Smerrel
2016. február 17. – bumm.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja a jobboldali kormányt preferálja, a Smerrel nem működne együtt,
de tárgyalóasztalhoz ülnének – mondta Berényi József, a párt elnöke a TASR
hírügynökségnek nyilatkozva. A Híddal elképzelhetőnek látja az együttműködést. „A
parlamentben az ellenzéki pártoknak együtt kell működni, és ha lehet, jobboldali koalíciót
kialakítani, ott nem lehet semmit kizárni” – mondta.
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2016. február 17. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Rákóczi Szövetség újabb pályázatban népszerűsíti a vállalkozói kétnyelvűséget. Az érthető
Dél-Szlovákiáért című szolgáltatás célja a magyar nyelvhasználat minél szélesebb körű
támogatása. A pályázat népszerűsítését a Fiatal Függetlenek is felvállalták.

Az MKP is csatlakozott a korrupcióellenes kezdeményezéshez

Felvidék

Fiatal Függetlenek: folytatódik a vállalkozói kétnyelvűséget ösztönző kampány

2016. február 17. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja is csatlakozott a Változásért csengetek elnevezésű kezdeményezés
korrupcióellenes intézkedésjavaslataihoz. Ezzel a felmérések szerint a parlamentbe bekerülni
esélyes nyolc párt közül hat már a kezdeményezés mögé állt.

Farkas Iván: Fejlődjön Dél-Szlovákia közlekedési infrastruktúrája
2016. február 17. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja választási programjában hangsúlyos elemként szerepel a
munkahelyteremtés régióinkban. Korszerű infrastruktúra nélkül azonban mindez aligha
képzelhető el – mutatott rá Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke, hozzátéve:
emiatt rendszerszerű megoldást szorgalmaznak.

Nyitrai KETK: Bárczi Zsófia váltja Komzsík Attilát a dékáni poszton

Pásztor: Minden szinten együttműködésre készülünk a haladókkal
2016. február 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Pásztor István a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tegnap a
Vajdasági Televízió Pravi ugao című műsorában elmondta, hogy április 24-e a választások
lehetséges dátuma, pártja pedig minden szinten együttműködésre készül a Szerb Haladó
Párttal az előttünk álló választási kampányban. Arra a kérdésre, hogy a VMSZ lehet-e a
tartományi választások egyedüli győztese, hiszen együttműködhet, úgy a haladókkal, mint a
demokratákkal, Pásztor azt válaszolta, hogy ez a választási eredményektől függ.

Vajdaság

2016. február 17. – hirek.sk
Dékánjelöltet választottak ma a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karán. Az akadémiai közösség délelőtti ülését délután az akadémiai szenátus
ülése követte, amelyen az egyetlen jelöltre, a nemzetközi ügyekért felelős eddigi dékánhelyettesre, dr. Bárczi Zsófiára esett az illetékesek választása. Komzsík Attila jelenlegi dékán
törvény által engedélyezett második megbízatási időszaka március 31-én ér véget.

A Prosperitati Alapítvány lakossági fóruma Törökkanizsán
2016. február 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az észak-bánáti városkában a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület adott otthont az alapítvány
bemutatkozásának. Az egyesület székházának nagytermében sok érdeklődő gyűlt össze,
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Gazdasági konferencia a Magyar
képviseletének szervezésében

Nemzeti

Kereskedőház

szabadkai

2016. február 17. – Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Kereskedőház szorgalmazza a magyarországi vállalkozások szerbiai színre
lépését, a magyar állam által támogatott terület- és gazdaságfejlesztési stratégia pedig a
vajdasági magyar közösség gazdasági talpon maradását tűzte ki célul. Erről beszéltek szerdán
azon a gazdasági konferencián, amit a Kereskedőház szabadkai képviselete szervezett. A
magyarországi forgalmazók számára kecsegető lehet a vajdasági cégalapítás, mivel számos
vajdasági termék minősége és piacképessége vetekszik a nyugati országokban gyártottakkal,
viszont az előnyösebb vámszabályok miatt könnyebben kivitelre kerülhet. Míg egyes
országokba a magyarországi termékekre 17 százalékos vámot számolhatnak fel, addig a
vajdaságira csupán egy százalékot.

Vajdaság

akiket Újhelyi Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) községi szervezetének elnöke
köszöntött. Őt követően Ceglédi Rudolf, a VMSZ alelnöke ismertette a megjelentekkel a
magyarországi gazdaságfejlesztési támogatás legfontosabb tudnivalóit.

Ünnepel Zombor
2016. február 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Szerdán volt van Zombor Város napja. 267 évvel ezelőtt, február 17-én kapta meg a település
Mária Teréziától a szabad királyi város címet. Az ünnepen kiosztották volna a díszpolgári
díjat is, idén azonban senki nem kapta meg ezt az elismerést, mivel a városi bizottság nem
tudott döntést hozni. Magyar, szerb, és horvát népviseletbe öltözött táncosok mutatkoztak be
Zombor főterén. Az érdeklődők a Zombori Városi Múzeum által készített vázlatos történelmi
kiállítást is megtekinthették a színház épülete előtt.

Kapaszkodó a szórványban élőknek
2016. február 17. – Pannon RTV
A Prosperitati Alapítvány kedden este lakossági fórumot tartott a bánáti Nezsényben. Az 1280
lakost számláló településen élőknek egyharmada magyar, de már nem mindenki beszél
anyanyelvén. Az elvándorlás innen azonban nem akkora méretű, mint más településekről. Az
egyetlen kenyérkereseti lehetőség pedig a mezőgazdaság. Ezért nagy érdeklődés mutatkozott
az anyaországi gazdaságfejlesztő támogatás iránt. A helybeli Vadászotthon nagytermében
nem maradt üres hely.

A gazdaságélénkítő programról a főkonzulátuson
2016. február 17. – Vajdasági RTV
Pásztor István, a VMSZ elnöke azt nyilatkozta, hogy a párt nem vesz részt a magyar kormány
160 millió euró értékű térítésmentes segélyének elosztásában, továbbá, hogy a pénzzel a
szerbiai előírások értelmében járnak el. Hozzátette: az, hogy valaki bizonyos pártnak a tagja,
nem zárja ki azt, hogy olyan feladatokat is elvégezzen, amelyeket nem tilt a törvény – mondta
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Főkonzulátusán

a

A pozitív jövőképért, az élhető szülőföldért
2016. február 17. – Kárpátalja
Ha csak pár napra is, de amikor teheti, rendszeresen hazalátogat családjával Bocskor Andrea
európai parlamenti képviselő. A múlt héten is Kárpátalján töltöttek pár napot, ezalatt
kérésünkre felkeresték szerkesztőségünket is. Mi pedig a találkozást kihasználva munkájáról
és Ukrajna helyzetének brüsszeli megítéléséről kérdeztük a képviselő asszonyt.

Karriernap a Rákóczi-főiskolán
2016. február 17. – Kárpátalja
„A grapefruit tulajdonképpen egy citrom, amely kapott egy lehetőséget és élt is vele” – jelent
meg Oscar Wild gondolata a Rákóczi-főiskolán február 11-én negyedik alkalommal
megrendezésre került, már hagyományosnak mondható karriernapot hirdető online és
hagyományos plakátokon a rendezvény mottójaként. A rendezvény célja, hogy megpróbáljon
a végzős hallgatók számára segítséget nyújtani a karriertervezésben, életpályájuk, szakmai
útjuk megtervezésében, hiszen megkezdődött a tavaszi félév, sokak számára az utolsó
főiskolai szemeszter. A rendezvényt dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola rektora nyitotta meg.

Kárpátalja

újságíróknak Pásztor István a Magyar Köztársaság Szabadkai
magyarországi gazdaságfejlesztési programról szóló tanácskozáson.

Farsangi bált tartott a KMKSZ Jánosiban

Kövér László a muravidéki magyarok vendége volt
2016. február 17. – Muravidéki Magyar Rádió
Milan Brglez, a szlovén parlament elnöke meghívására kétnapos hivatalos látogatásra
Szlovéniába érkezett Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. Útban Ljubljanába a
házelnök Dobronakon találkozott a magyar nemzetiség képviselőivel. A zárt ajtók mögötti
munkamegbeszélés után nyilatkozott a sajtónak.
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2016. február 17. – Kárpátalja
Február 12-én, pénteken, amikor is a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi
Középszintű Szervezete tartotta hatodik hagyományőrző farsangi bálját a Helikon Hotelben.
A rendezvényt nagy érdeklődés övezte. Erről tanúskodik az, hogy legalább harminc
településről érkeztek bálozók a Jánosiban található hotelbe, és több mint 300 ember vett
rajta részt. A bál vendégeit Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének
elnöke és Buhajla József ungvári magyar főkonzul köszöntötte.
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Aggodalmakról, lehetőségekről a kultúra lendvai jövőjét illetően
2016. február 17. – Muravidéki Magyar Rádió
A tét komoly: a lendvai művelődési élet jövője. Lendva Község indítványozta a Lendvai
Könyvtár, valamint a Művelődési és Promóciós Intézet Kulturális Központtá való
összevonását. Most a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, mint
társalapító is állást kell, hogy foglaljon az előterjesztett rendelet mellett vagy ellen. A
szervezet tanácsának 8. ülésén ez a kérdés kapta a hangsúlyt.

Miért alszik téli álmot a medve? Azaz a montreali és ottawai cserkészek téli
tábora
2016. február 17. – Nemzeti Regiszter
Remek eseménnyel indult a 2016-os új év a montreali és ottawai cserkészek háza táján,
január második felében rendezték közös téli táborukat a Quebec-i Mille-Isles-hez közel eső
Camp Tamaracouta cserkészparkban. Nem az első alkalom, hogy közös programot szervez a
két csapat, és a jó hangulatban töltött idő, a újonnan szövött barátságok miatt bizton
állíthatom, hogy nem is az utolsó.
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2016. február 17. – Muravidéki Magyar Rádió
A Muravidék fejlesztését szolgáló törvény meghosszabbításának köszönhetően még két év áll
rendelkezésre ahhoz, hogy újabb lendületet kapjon a régió fejlesztése. A kétéves program
tervezetét ma megerősítette a Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács, a végső szó azonban
a szlovén kormányé.

Diaszpóra

Mit kíván a régió megvalósítani 10 millió euróból?
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 17., – Kossuth Rádió
Kihallgatásra vitte a sepsiszentgyörgyi polgármestert a Korrupcióellenes
Ügyészség
Bukaresti kihallgatásra vitte Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármestert a román
Korrupcióellenes Ügyészség. Előtte házkutatást tartottak otthonában és irodájában, európai
pénzintézettel kötött szerződéseket vizsgáltak maszkos egyenruhások gyűrűjében.
A Magyar Nemzeti Kereskedőház is részt vesz a délvidéki magyar térség és
gazdaságfejlesztési stratégia megvalósításában
A Magyar Nemzeti Kereskedőház is részt vesz a vajdasági irodái révén a délvidéki magyar
térség és gazdaságfejlesztési stratégia megvalósításában. Elsősorban a vajdasági termékek
piacra juttatásában vállalhatnak szerepet – hangzott el a szabadkai magyar főkonzulátuson
megtartott tanácskozáson, ahol a gazdasági programnak a vajdasági-magyarországi
kereskedelmi kapcsolatokat élénkítő lehetséges hatásait modellezték.
Magyar polgármesterjelöltek Nagyváradon
A száz ével ezelőtt 90 százalékban magyarlakta város, Nagyvárad lakosságának ma már csak
egynegyede magyar: a mintegy 196 ezer lakosból mindössze 47 ezer. Így kicsi az esélye, hogy
magyar polgármestere legyen a városnak. Mindenesetre a júniusi helyhatósági választásokon
az RMDSZ és az EMNP is saját jelöltet indít a városvezetői tisztségért.
Nyelvmentor program a Partiumi Keresztény Egyetemen
A Partiumi Keresztény Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke és tanárképző intézete
idén másodszor állította össze nyelvmentor programját. Ebben egyrészt rangos nyelvészeti
előadásokat tartanak, másrészt partiumi iskolák próbálkoznak a nyelvtan játékos
népszerűsítésével a Nyelvtanvándor sorozat keretében.
Sokrétű programot kínál Szepsi magyarságának a Magyar Ház
A felvidéki Szepsiben 2010-ben vásárolta meg a Csemadok kulturális ernyőszervezet az
épületet, amely Magyar Ház néven kínál sokrétű programot a városban magát még
magyarnak való háromezres lakosságnak. Szepsi 100 éve 99 százalékban magyar település
volt. A lakosság nemzetiségi aránya az utóbbi 10 évben billent át a magukat szlováknak vallók
javára.
A hazatérés napjára emlékeztek Somoskőújfalun
Somoskőújfalun a hazatérés napjára, 1924. február 15-ére emlékeztek. Arra a dátumra,
amikor a népszövetségi tanács határkiigazítási döntése alapján a korábban Trianonnal
elcsatolt Somoskőújfalu és Somoskő visszakerült Magyarországra. Az idei ünnepségen egy
fontos javaslat is elhangzott: építsék meg a hazatérés múzeumát.
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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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