Berényi: kizárt, hogy megegyeznénk a Smerrel
2016. február 18. – hirek.sk, Új Szó
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a TASR hírügynökségnek adott interjúban
leszögezte, pártja tiszteletben tartja Szlovákia területi egységét. „Az autonómiát azért hagytuk
ki, mert erre a fogalomra a szlovákok és a magyarok eltérően tekintenek” – magyarázta. Mint
mondta, pártja egy jobboldali kormány megalakítását szorgalmazná, a Most-Híddal való
együttműködéstől nem zárkózna el, de az Smernek és a Szlovák Nemzeti Pártnak nemet
mondana. Berényi az interjúban hangsúlyozta, az MKP tiszteletben tartja Szlovákia területi
egységét. „Az autonómiát azért hagytuk ki programunkból, mert erre a fogalomra a szlovákok
és a magyarok egymástól eltérően tekintenek. Semmi esetre sem akarjuk ingerelni a
szlovákokat, ehelyett mindenkinek világossá akarjuk tenni, hogy manapság a szlovákiai
magyarok helyzete nem jó. Most 110 000-rel kevesebben vagyunk, mint 25 évvel ezelőtt. Az
általunk kitűzött célok alapját az jelenti, hogy Dél-Szlovákiában erős asszimiláció és a
magyarság elvándorlása mutatkozik.”

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Nem gyakorolhatja hivatalát Antal Árpád
2016. február 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, MTI,
Nyugati Jelen, Bihari Napló, Magyar Hírlap
Félmillió eurós károkozással gyanúsítja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert. A nyomozó hatóság nem rendelte el a háromszéki
elöljáró őrizetbe vételét, ám hatvan napra bírósági felügyelet alá helyezte, ez idő alatt nem
láthatja el polgármesteri teendőit. Az otthonában és polgármesteri irodájában szerdán
lefolytatott házkutatásokat követően Bukarestbe szállított Antalt éjszakába nyúló kihallgatás
után hazaengedték. Az ügyészség bírósági felügyelet alá vonta a sepsiszentgyörgyi
polgármestert, aki hatvan napig nem gyakorolhatja hivatalát. Antal Árpádnak azt is
megtiltották, hogy elhagyja az ország területét, illetve hogy fegyvert hordjon magánál.

Az MVK a parlamentbe mérte a Magyar Közösség Pártját
2016. február 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Robert Fico vezette Smer nyerné meg a parlamenti választásokat, és rajta kívül hét párt
kerülne be a törvényhozásba, köztük a Magyar Közösség Pártja is - derült ki az MVK
közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. Ötödik helyen kerülne be a parlamentbe a
Bugár Béla vezette Most-Híd, amelynek 7 százalékot mértek, ez az eredmény 12 képviselői
helyet jelentene a vegyes pártnak. A Berényi József vezette MKP 5 százalékot szerezne, ami 9
mandátumot jelentene.
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2016. február 18. – maszol.ro
Közpénzekből visszafizetendő hitel nem rendeltetésszerű felhasználásával gyanúsítja az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a sepsiszentgyörgyi polgármestert. Az ügyészek
szerint az Antal Árpád elleni eljárás kiterjed a Tractebel Engineering Rt-re is, amely kapcsán
bűnrészesség gyanúja merült fel. Az Antal Árpád elleni eljárást összefoglaló ügyészségi
közlemény azt állítja: a városvezető mindent megtett annak érdekében, hogy a városi
infrastruktúra korszerűsítéséhez szükséges közbeszerzés dokumentációját a Tractebel
Engineering Rt állítsa össze. Ez a részvénytársaság ugyanakkor a pályázati kiírásba olyan
feltételeket szabott meg, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy egy – három cégből álló –
konzorcium nyerje meg a versenytárgyalás.

Erdély

Ezzel gyanúsítja a DNA Antal Árpádot

Veszélybe került Antal Árpád polgármester újrázása Sepsiszentgyörgyön
2016. február 18. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
„Erősnek érzem magam, mert ha az ügyészséget az igazság érdekli, nyugodtan aludhatok” –
jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Sepsiszentgyörgy hivatala gyakorlásától eltiltott
polgármestere az ellene indult bűnvádi eljárásról. Antal Árpád elmondta, ha bírósági
felügyeletét április 17. után is meghosszabbítják, nem indulhat a helyhatósági választásokon.

Megbízott polgármestert választanak Antal Árpád helyébe
2016. február 18. – maszol.ro
Sepsiszentgyörgy két alpolgármesterének valamelyike veszi át a megbízott polgármesteri
tisztséget, miután a vádhatóság eltiltotta hivatala gyakorlásától Antal Árpádot és 60 napos
bírósági felügyelet alá helyezte az elöljárót. Tischler Ferenc alpolgármester a Maszol
érdeklődésére elmondta: a hivatal jogászaival és a prefektúrával tanácskoznak, hogy mi a
törvényes eljárás ebben az esetben. Az a megoldás körvonalazódik, hogy péntekre vagy
hétfőre tanácsülést hívnak össze, ahol a tanácstagok megbízzák a két alpolgármester egyikét,
Tischler Ferencet vagy Sztakics Évát, hogy megbízott polgármesterként irányítsa a hivatalt,
amíg Antal Árpád ismét gyakorolhatja tisztségét.

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”. Az EMNP brassói és
megyei szervezete azt szeretné, ha a két alakulat megújítaná a 2012-ben megkötött
megállapodását és közös brassói és megyei tanácsosi listát állítanának. Kovács Attila, az
RMDSZ brassói szervezetének elnöke a Krónika kérdésére nem kívánta kommentálni az
Erdélyi Magyar Néppárt ajánlatát, mivel a nyílt levél tartalmát nem ismeri. Azt azonban
furcsának találja, hogy a sajtó hamarabb megkapta a néppárt közleményét, mint az RMDSZ.
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2016. február 18. – Krónika, szekelyhon.ro
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.

Erdély

Beke Istvánnak mindenképpen bűnösnek kell lennie?

Kolozsvári magyar rádióadás: közbejött a közbeszerzés
2016. február 18. – Krónika
Bár a műszaki feltételek hiánya miatt az előzetesen tervezett márciusi határidő nem
teljesíthető, idén mindenképpen megindul a Kolozsvári Rádió egész napos magyar
műsorfolyama – adta hírül az intézmény rövid közleményében. Rostás-Péter István, a
Kolozsvári Rádió főszerkesztő-helyettese elmondta: eredetileg a magyar adás születésnapján,
március 15-én szerették volna elindítani az új műsorfolyamot a 98,8 Mhz-es ultrarövid
hullámú frekvencián, a késésnek viszont pusztán adminisztratív és műszaki oka van. „A
közbeszerzésre vonatkozó törvény és annak előírásai magyarázzák a csúszást, a kiírás, a licit,
a licit megítélése időigényes folyamat, ezt nem lehet átugrani” – fogalmazott a főszerkesztőhelyettes.

Kelemen: alkotmányellenes a nyelvhasználatot korlátozó törvénytervezet
2016. február 18. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Alkotmányellenes a Diaconu-féle törvénytervezet, amely csak a román nyelv használatát
engedélyezné a közigazgatásban - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Mediafaxnak. A
törvényt soha nem fogják megszavazni - tette hozzá. Kelemen szerint a törvény megszegi a
nemzeti kisebbségek alkotmányba foglalt jogait - idézi a Gandul. Az RMDSZ-elnök arról is
beszélt, hogy a magyar közösségek aggodalommal és felháborodással tekintenek erre a
törvényre, különösen azért, mert nem értik, hogy hallgatólagosan lett elfogadva, és nem
szavazatok által.

Elfogadta választási ütemtervét a helyhatósági választásokra az RMDSZ Brassó
Megyei Szervezete
2016. február 18. – transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ Brassó Megyei Szervezete elkezdte a 2016-os júniusi helyhatósági választásokra
való felkészülést: első lépéseként február 12-én ülésezett a Szövetség Brassó Megyei
Képviselők Tanácsa, mely során a választási ütemterv és a jelölési kritériumrendszer
elfogadására került sor. A 36 megyei képviselő jelenlétében zajló ülést Kovács Attila elnök
nyitotta meg, majd politikai beszámolójában kiemelte: "ebben a vitákkal és fordulatokkal teli
időszakban nagy megmérettetés előtt állunk. Az új választási törvény pénzügyi, ügyintézési és
szervezési nehézségeket okoz, viszont elég erősnek tartom a megyei szervezetet ahhoz, hogy
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Decemberben volt ugyan szavazás a Diaconu-féle tervezetről, de nem volt
érvényes

Erdély

sikeresen zárja a helyhatósági választásokat. Az RMDSZ fel van készülve arra, hogy
megfeleljen a kihívásnak".

2016. február 18. – transindex.ro
Noha december 22-én szavaztak a Bogdan Diaconu által kezdeményezett kisebbségi
nyelvhasználatot korlátozó tervezetről, a szavazás nem volt érvényes, és végül mégis
hallgatólagos elfogadással kellett továbbküldeni a szenátusnak. A törvénytervezetet december
21-én tűzték napirendre, a jogi és a közigazgatási bizottságok negatív véleményezésével. A
bizottságok véleményezése szerint a tervezet nincs összhangban a nemzeti kisebbségek
védelméről szóló strasbourgi keretegyezménnyel, amelyet Románia is ratifikált a 1995/33-as
törvénnyel, és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának előírásaival is
ellentétes, ugyanakkor Románia Alkotmányának több cikkét is sérti. Így a két bizottság a
törvénytervezet elutasítását javasolta a képviselőháznak.

RMDSZ-jelöltállítás: Bokor Tibor gondolkodási időt kért
2016. február 18. – maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ kézdivásárhelyi választmányának szerda este kellett volna eldöntenie, hogy ki
induljon a szövetség színeiben a polgármesteri tisztségért. Bokor Tibor jelenlegi polgármester
azonban gondolkodási időt kért. A hirmondo.ro rövid beszámolója szerint az elöljáró azt
mondta az ülésen: úgy érezte, vállalná az újabb mandátumot, azonban a „csütörtöki
események hatására” gondolkodási időt kért. Mint ismert, a korrupcióellenes ügyészség
szerdán házkutatást tartott a sepsiszentgyörgyi városházán és a polgármester lakásán, majd
közölte, hogy bűnvádi eljárást indít Antal Árpád ellen.

Befutó helyekről tárgyal a MIÉRT a területi RMDSZ-elnökökkel
2016. február 18. – maszol.ro
A Magyar Ifjúsági Értekezlet minél több jelöltjét szeretné befutó helyen látni a helyhatósági
választásokon, és ennek érdekében tárgyalásokat folytat a területi RMDSZ-elnökökkel. Erről
Antal Lóránt, a MIÉRT országos elnöke számolt be csütörtöki marosvásárhelyi
sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett Birtalan István, a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács elnöke és Kovács Levente, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke is. Az ifjúsági
vezetők tevékenységeiket, illetve a hamarosan sorra kerülő rendezvényeiket, a helyhatósági és
parlamenti választásokra való felkészülésüket ismertették.

Magyarország is beférne a partnerségbe
2016. február 18. – Nyugati Jelen
Baróton tanácskoztak a napokban a Székely–Szórvány partnerség keretében egymásra lelt
erdélyi megyék képviselői. – Újszerű találkozó volt az idei, hiszen az elmúlt esztendőkben
Nemes Előd kollégámmal minden év elején végigjártuk azon szórványvidéki közösségeket,
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Hunyad, Fehér, Szeben és Brassó megyében, akikkel Háromszék immár hetedik esztendeje
partnerséget vállalt. E körutak alkalmával kristályosodott ki a további együttműködés iránya.
Az évek során azonban nem csupán a Székely–Szórvány kapcsolat erősödött, hanem a
szórványközösségek egymás közt is szorosabbra fűzték az ismeretséget. Ezért döntöttünk úgy,
hogy idén közösen tanácskozunk a további teendőkről – fogalmazott a baróti találkozót
követően Demeter László, a szórvánnyal való kapcsolattartásért felelős Kún Kocsárd
Egyesület elnöke.

Nemzeti közadakozás egy nemes ügyért
2016. február 18. – Bihari Napló, Erdély Ma, maszol.ro
Magyar kormánytámogatásból épül fel Sződemeteren a Kölcsey-emlékház, míg az épület
berendezését és a környezet kialakítását közadakozásból fedezné a református egyház,
hangzott el a csütörtökön szervezett nagyváradi sajtótájékoztatón. A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület Nemzeti Közadakozást hirdetett az egyházkerület lelkipásztori
hivatalainak, valamint „jóérzésű magyar embereknek és intézményeknek címezve” a
sződemeteri Kölcsey-emlékház múzeumi részének, illetve a méltó környezet kialakításához
még szükséges összegre.

Băsescu pártja sem támogatná Floreát
2016. február 18. – szekelyhon.ro
Bár nem zárja ki teljesen, Clement Negruţ, a Népi Mozgalom (MP) országos alelnöke aligha
lát esélyt arra, hogy pártja kiálljon Dorin Florea jelenlegi marosvásárhelyi polgármester
mellett. Az MP inkább egy „hasonmást” keres, akivel megnyerhetné a választásokat. „Nem
igaz, hogy Traian Băsescu megkereste volna Dorin Floreát, és felajánlotta volna, hogy
amennyiben a liberálisok nem hajlandók indítani a választásokon, nyergeljen át hozzánk” –
kívánta nyomatékosítani csütörtökön a Népi Mozgalom alelnöke, Clement Negruţ. A Fehér
megyei parlamenti képviselő kifejtette: a volt államfő pártja saját polgármesterjelölttel kíván
előrukkolni, akinek hasonlítania kell Floreara, de nála lényegesen jobbnak kell lennie.

Szülőföldön magyarul: közeledik a támogatásigénylés vége
2016. február 18. – szekelyhon.ro
Január 15-től lehet igényelni a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatásokat, illetve a hallgatói támogatást a 2016-2017-es tanévre a Szülőföldön magyarul
program keretében. A romániai igényléseket összegyűjtő RMPSZ csíkszeredai székhelyére
eddig több mint 38 ezer igénylés érkezett be – tájékoztatott a programot koordináló Kovács
Ferenczi Noémi. Közölte, az érdeklődés folyamatos: rengetegen érdeklődtek tőlük telefonon
keresztül a dokumentumok megfelelő kitöltésével és leadásával kapcsolatosan.

Kolozsvári kórházbotrány: szervezkednek a civilek
2016. február 18. – Krónika
Közös fellépésre is sor kerülhet a kolozsvári civilek részéről Ioan Dobrescu sebészorvos ellen,
aki néhány napja durván megalázott egy olaszteleki kislányt és szüleit, mert a család nem
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beszél jól románul. A felháborodott civilek a Facebookon szervezkednek, azaz egyelőre
megosztják egymással a kolozsvári gyermekkórház orvosával kapcsolatos negatív
élményeiket. Az összefogás azzal indult, hogy Fülöp Júlia unitárius lelkész, az Országos Dávid
Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) elnöke – aki hétvégén személyesen kísérte a kórházba a
megsérült kislányt – felhívást tett közzé Facebook-oldalán.

Árus: Románia vezetői elzárkóznak a párbeszédtől
2016. február 18. – szekelyhon.ro
Csík-, Gyergyó- és Udvarhelyszék Székely Tanácsainak az elnökei tavaly decemberben
kapcsolatot kerestek, párbeszédet szerettek volna kezdeményezni az ország két vezetőjével.
Az államelnökhöz és a miniszterelnökhöz címzett kérésükre azonban semmilyen válasz nem
érkezett – írja Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke. Közleményében tudatja, a
két tisztségviselőt arra kérték, fogadják székelyföldi önkormányzati és politikai vezetők egy
küldöttségét, hogy párbeszéd útján közösen keressenek kiutat a fennálló helyzetből. Ezt
indokolja, hogy – Árus Zsolt szavai szerint – az utóbbi évben a romániai magyar közösség
helyzete radikálisan rosszabb lett.

Nagyváradon is két magyar polgármesterjelölt indul a választásokon

Bátor lépés: Kétnyelvű tájékoztató táblákat helyeztek ki Dunaszerdahelyen
2016. február 18. – Felvidék Ma
Pozsony, Komárom, Galánta, Bős és Lég – többek között ezek a településnevek is olvashatók
azokon az útjelző és tájékoztató táblákon, amelyeket február 17-én helyeztek el a csallóközi
városban. Az akcióról már tegnap beszámolt a dunaszerdahelyi.sk portál, amely azt írta, a
tizenöt táblát az önkormányzat helyezte ki, méghozzá városi területen, tehát nem civil
kezdeményezésről, hanem bátor önkormányzati lépésről van szó. Ezt az információt a
Felvidék.ma érdeklődésére Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere is megerősítette.
Mint mondta, a táblákat és kihelyezésüket önkormányzati forrásból finanszírozták,
ugyanakkor hangsúlyozta azt is, nem közlekedési, hanem irányjelző és tájékoztató táblákról
van szó.
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2016. február 18. – maszol.ro
Kolozsvár után Nagyvárad a második román többségű nagyváros, ahol két magyar jelölt is
indul a polgármester-választáson. Az RMDSZ már korábban megnevezte jelöltjét, Huszár
Istvánt, az Erdélyi Magyar Néppárt pedig csütörtökön jelentette be, hogy Zatykó Gyula, a párt
országos alelnöke száll versenybe a polgármesteri székért. A Bihar megyei tanácsosjelölti
listát Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei elnöke vezeti majd. Zatykó Gyula négy
évvel ezelőtt is indult már a polgármesteri tisztségért, akkor 2500 szavazatot szerzett. Az
RMDSZ akkor Cseke Attilát indította, aki 18 ezer szavazatot kapott.
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2016. február 18. – Új Szó
A Transparency International Slovensko nyilvánosságra hozta, kiket támogatott Robert Fico
kormányfő a tavalyi év folyamán. A listából kiderül: a miniszterelnöki alapból szponzorálják
annak a Štúr-mellszobornak az elkészítését is, amelyet Párkányban tervez felállítani a Matica
slovenská.

Somorján ülésezett a magyar-szlovák környezetvédelmi vegyesbizottság

Felvidék

Ficótól kapott pénzt a Matica a párkányi Štúr-szoborra

2016. február 18. – bumm.sk, Új Szó
A környezetvédelmi és természetvédelmi kapcsolatok erősítéséről, az EU-tagsággal
kapcsolatos feladatokról, a határtérségi együttműködés fejlesztéséről és a környezetbiztonság
javításáról egyeztetett a Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Együttműködési Vegyesbizottság Somorján.

Petíció a Párkányi járás visszaállításáért

Magyarkanizsa: Szávay Istvánt ismét beidézték fogadóirodája miatt
2016. február 18. – Vajdaság Ma
Szávay István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője ismét bírósági
idézést kapott, amelynek értelmében február 19-én, 11 órakor meg kell jelennie a
magyarkanizsai bíróságon. Az idézés szerint Szávay a politikai pártokról szóló törvény 42.
szakasza első bekezdésének első pontját sértette meg. A képviselő a közösségi oldalon
közzétett bejegyzésében „pozitív fejleményként” értékeli, hogy az iratot magyar nyelven kapta
kézhez, s hogy egy magyar bíró írta alá.

Vajdaság

2016. február 19. – Új Szó
Eddig négyezer-ötszázan írták alá a Párkányi járás visszaállításáért indított petíciót. A
huszonhárom települést érintő aláírásgyűjtés folytatódik. „Nem számszerűsítettük, hány
aláírásra van szükségünk. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a kezdeményezéshez.
A cél az, hogy a petíciós ívek azt tükrözzék, valós igényről van szó” – fogalmazott Vitkó
Andrea (Híd), a petíciós bizottság tagja. A Párkányi járást 1960-ban szüntették meg. Az
egykori járás huszonkét települése azóta az Érsekújvári járáshoz tartozik.

Megalakult a Vajdasági Párt magyarkanizsai községi szervezete
2016. február 18. – Vajdaság Ma
A magyarkanizsai városházán tartotta meg alakuló közgyűlését a Vajdasági Párt (VP)
magyarkanizsai községi szervezete. A párt Vajdaság teljes körű, Szerbián belüli föderatív
önállóságáért, egészen pontosan köztársasági státusáért harcol, amivel alaposan magára is
haragította – ahogyan az ülésen is elhangzott - a Vajdaságot belső gyarmatként
kizsákmányoló belgrádi vezetést.
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2016. február 18. – Pannon RTV
A Haladó Magyarkanizsáért elnevezéssel új, független képviselőcsoport alakult a
magyarkanizsai községi képviselő-testületben. A képviselőcsoport tagjai, Nikola Radmanović,
Hajder Hilda, Borislav Kojić és Füzesi Tamás a frakció megalakulásáról csütörtökön délelőtt
írásban értesítették a testület elnökét. A csoport elnöke Nikola Radmanović.

Adán főleg a mezőgazdasági pályázatok iránt érdeklődnek

Vajdaság

Új képviselőcsoport alakult Magyarkanizsán

2016. február 18. – Pannon RTV
Több mint ezer bejegyzett gazdaság van Adán, nem csoda, hogy nagy az érdeklődés a
Prosperitati Alapítvány mezőgazdasági pályázatai iránt. A legtöbben kapcsolható eszközöket
vennének. A tegnapi lakossági fórumon a helyiek azt is megtudhatták, pályázhatnak-e
egyszerre több eszközre is. A Prosperitatai irodáin keresztül első körben március 1-től,
március 31-ig pályázhatnak az érdeklődők.

Prosperitati-iroda Zentán is

Nem minden kárpátaljai parlamenti képviselő szavazott a kormány leváltására
2016. február 18. – karpatalja.ma, mukachevo.net
A kárpátaljai parlamenti képviselők közül nem mindenki szavazott Jacenyuk kormányának
leváltására, pedig korábban gyakran kritizálták azt a reformok sikertelensége miatt – közölte
a mukachevo.net hírportál február 16-án.Valerij Luncsenko nem jelent meg a voksolásnál,
Robert Horvat és Mihajlo Lanyo pedig nem szavazott. A kormány leváltására többek közt
Brenzovics László, Valerij Packan, Viktor Baloga, Ivan Baloga, Pavlo Baloga, Vaszil Petyovka,
Jurij Csizsmarj voksolt igennel. Ezen kívül Nesztor Sufrics is jónak látta a kormányváltást,
habár korábban frakciója szabotálta a szavazást.

Kárpátalja

2016. február 18. – Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap
Megnyitották szerda délután Zentán a Prosperitati Alapítvány helyi irodáját. A megnyitót
követően lakossági fórumot tartottak a zentai Művelődési Házban. Az illetékesek ismertették
a magyar kormány által támogatott terület-és gazdaságfejlesztési stratégia részleteit, valamint
a pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat. A jelenlegi pályázati kiírások a meglévő vállalkozók
segítését szolgálják. A későbbiekben azonban az Alapítvány illetékesei szeretnék még inkább
kiterjeszteni ezeket a lehetőségeket.

Megszűnt az ukrán kormánykoalíció parlamenti többsége, miután kilépett még
egy párt
2016. február 18. – MTI, karpatalja.ma,
Elvesztette parlamenti többségét a 2014 őszén alakult kormánykoalíció Ukrajnában, miután
csütörtökön még egy párt, az Önsegély (Szamopomics) is bejelentette távozását, egy nappal
Julija Timosenko volt kormányfő frakciójának kilépése után. Képviselőcsoportjának
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Kövér–Brglez találkozó Ljubljanában
2016. február 18. – MTI, Muravidéki Magyar Rádió
Kétnapos hivatalos látogatáson Szlovéniában tartózkodik Kövér László, a magyar
Országgyűlés elnöke. A Milan Brglez szlovén házelnökkel való megbeszélések után
sajtótájékoztatót tartottak a parlamentben. Az Országgyűlés elnöke kétnapos Szlovéniai
látogatásáról elmondta: Magyarország számára Szlovénia nemcsak tiszteletre méltó
szomszéd, akivel kiváló kapcsolatokat ápol, hanem stratégiai partner is. A gazdasági
együttműködésben még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Kulcskérdés az autópályaösszeköttetés és a határokon átnyúló gázvezeték kiépítése - közölte a politikus. Kövér László
méltatta a kisebbségek helyzetét Szlovéniában és Magyarországon, valamint fontosnak
nevezte, hogy a fiatalok meg tudjanak maradni szülőföldjükön.

Muravidék

rendkívüli ülésén hozott döntését az Önsegély azzal indokolta, hogy nem hajlandó tovább
szövetségben maradni olyan politikai erőkkel, amelyek “oligarchikus puccsot” hajtottak végre
a parlamentben. Ezek után már csak az államfő mögött álló Petro Porosenko Blokkja és az
Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök vezette Népi Front maradt a koalícióban.

„Keretek között”
2016. február 18. – Muravidéki Magyar Rádió
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet tegnap délutánra hívta össze a művelődési
egyesületek, szakmai oktatók és csoportok képviselőit, hogy megtartsák a szokásos év eleji
megbeszélésüket.

Érdeklődés és lelkesedés övezte a Petőfi Sándor tanulmányi verseny iskolai
fordulóját
2016. február 18. – Muravidéki Magyar Rádió
A muravidéki kétnyelvű általános iskolákban és a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában ma
zajlott a Petőfi Sándor tanulmányi verseny iskolai fordulója. A versenyt a Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet bonyolítja le a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete
szakmai támogatásával.

Jobb minőségű ellátás, elégedettebb lakók és hozzátartozók
Az E-Qalin a szociális és egészségügyi intézetek minőségi rendszere, amelyet a nyugateurópai államoktól vett át Szlovénia. Lendván az Idősek Otthonában az alkalmazottak,
gondozottak és hozzátartozóik közös erővel törekedtek a jobb minőségű ellátásra. A
folyamatot ellenőrző Bureau Veritas az eredmények alapján az intézménynek átadta az EQalin minőségi certifikátumot.
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A sorrendben 14. várdaróci kakasütés
2016. február 18. – Huncro.hr
Háromezer farsangi fánk, százötven kakasjelmezes szereplő, több mint kétszáz néző, tizenkét
csapat a bográcsok mellett – csak néhány számadat az idei várdaróci farsangzáró, télűző
rendezvényről, amelyet már 14. alkalommal rendeztek meg, és amelynek évről évre nagyobb a
látogatottsága.

Bölények között - az edmontoni magyar cserkészek kiscserkész-szülő
kirándulása
2016. február 18. – Nemzeti Regiszter
2016. február 13-án rendezték meg az edmontoni magyar cserkészek első kiscserkész-szülő
kirándulásukat. A kanadai hideg tél ellenére a természet is kedvezett a résztvevőknek, hiszen
az előző napi havazás helyett gyönyörű napsütés várta a kirándulókat. Az esemény
helyszínéül az Edmonton szomszédságában lévő Elk Island Nemzeti Park szolgált.
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2016. február 18. – Huncro.hr
Múlt hét csütörtökön tartotta meg éves közgyűlését a Horvátországi Magyar Pedagógusok
Fóruma. A fórum eszéki székhelyén lezajlott ülésen a résztvevők meghallgatták és elfogadták
Csapó Nándornak, a szakmai szervezet elnökének a beszámolóját, valamint az ez évi
tevékenységi tervet is támogatásukról biztosították.

Diaszpóra

Közgyűlést tartottak a pedagógusok
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 18. – Kossuth Rádió
Megbéklyózott székely elöljáró, ellehetetlenített város
A román korrupcióellenes ügyészség eltiltotta Antal Árpád Andrást, Sepsiszentgyörgy
polgármesterét 60 napra tisztsége gyakorlásától, és felügyelet alá helyezte, ami azt jelenti,
hogy időről-időre meg kell jelennie a rendőrségen, és nem lépheti át az országhatárt. A
városfejlesztésben jeleskedő vezetővel az RMDSZ szolidaritást vállal. A helyzetet Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök elemzi.
Szavazás nélkül fogadott el a román képviselőház egy magyarellenes törvényt
A román képviselőház elfogadott egy magyarellenes törvényt, úgy hogy nem is szavaztak róla.
Úgy hívják az eljárást, hogy hallgatólagos elfogadás, ami akkor lép érvénybe, ha a parlamenti
szabályzat által meghatározott időn belül egy benyújtott törvénytervezetet nem tűznek
napirendre. Az ügy nemcsak az RMDSZ, hanem a többi őshonos kisebbségi közösséget
képviselő parlamenti frakciót is felháborította, így ma a román képviselőház titkára
bejelentette, hogy megszűnik a tervezetek hallgatólagos elfogadásának lehetősége.
Utolsó két hetébe ért a szlovákiai parlamenti választási kampány
Utolsó két hetébe ért a szlovákiai parlamenti választási kampány, március harmadikától már
kampánycsend van, 5-én, szombaton lesz a szavazás. A felvidéki magyarság esetében az a tét,
hogy lesz-e érdekképviselete a pozsonyi törvényhozásban. A Magyar Közösség Pártja nyitott,
kevesebb aktivistája, de annál több civil és sok-sok fiatal szerepel jelöltlistáján. A Most-Híd
szlovák-magyar vegyespárt szlovák szavazóbázissal is rendelkezik, de eddig is jócskán vitt el
magyar szavazatokat, van viszont egy új, magyar előjelű párt, amely ha mérhetetlen is a
közvéleménykutatásokban, pár ezer voks megszerzésével éppen a Magyar Közösség Pártjának
okozhat kárt, veszélyeztetheti a felvidéki magyarság parlamenti képviseletét.
Bemutatkozik az MKP listájának 25. helyén szereplő Beke Beáta
Segíts magadon, az Isten is megsegít - az ismert szólással érvel a felvidéki magyar közösség
parlamenti érdekképviseletéért jelöltséget vállaló Beke Beáta. Huszonötödik az MKP listáján,
azt mondja: magyar gyermeket nem szabad szlovák iskolába beerőszakolni, ha a magyar
családok így gondolkodnak, akkor megmarad a közösség Felső-Gömörben, a Rozsnyói
Járásban is. Beke Beáta Lekenyén lakik, a Csemadok Rozsnyói területi Választmányának
tagja,az MKP járási elnökségének tagja.
Újraválasztották a marosvásárhelyi magyar orvosképzés önállósulását évek óta
bojkottáló román professzort
Újraválasztották a marosvásárhelyi magyar orvosképzés önállósulását évek óta bojkottáló
román professzort az egyetem döntéshozó testülete, a szenátus élére. A MOGYE 59 tagú
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szenátusban csupán 13 magyar oktató és 5 diák képviseli a magyar tagozat érdekeit. Legfőbb
céljuk az önálló magyar főtanszékek létrehozása, a hatályos felsőoktatási törvény
előírásainak megfelelően. Tehát továbbra sem várható pozitív fordulat, hiszen a négy évre
újraválasztott elnök az egyetemi autonómiára hivatkozva veszi semmibe a jogszabályt.
Tanárhiány van a délvidéki magyar iskolákban
Tanárhiány van a magyar iskolákban, tagozatokon a Vajdaságban - mondja Petkovics Márta
,a Magyar Nemzeti Tanács oktatási felelőse, aki járja a vidéket, népszerűsíti az óvodától a
felsőoktatásig terjedő magyar oktatást.
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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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