Egymilliárd forintos magyar kormányzati támogatást kap a református egyház
2016. február 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A magyar kormány nemzetstratégiája a visegrádi együttműködés keretében is a külhoni
magyarság megerősödését tartja szem előtt - jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere a Révkomáromban tartott ünnepi ceremónián, amelyen Fazekas Lászlóval, a
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökével aláírta az egyház magyar
gyülekezeteinek egymilliárd forintos támogatásáról szóló szerződést. A magyar kormányzati
támogatást, amelyet Balog Zoltán az összetartozás üzenetének, Fazekas László pedig
történelmi jelentőségűnek nevezett, a felvidéki magyar gyülekezetek megerősítése mellett a
lelkészi szolgálat megerősítésére, az oktatásügy fejlesztésére és különböző létesítmények
kialakítására szánják.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Latin-amerikai magyar szervezeteknél tesz látogatást Szilágyi Péter helyettes
államtitkár
2016. február 21. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter, hirado.hu, Orientpress
A kormány fontosnak tartja a diaszpórában élő magyarság szervezeteivel való kapcsolat
szorosabbra fűzését - mondta az MTI-nek vasárnap Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki a napokban latin-amerikai magyar
szervezeteknél tesz látogatást." Örülünk annak, hogy az utóbbi években növelni tudtuk a
diaszpóra magyarságának nyújtott támogatásokat" - fogalmazott az uruguayi Montevideóban
tartózkodó Szilágyi Péter, aki telefonon nyilatkozott az MTI-nek. "Arra törekszünk, hogy
erősítsük a kapcsolatokat a diaszpóra magyarságával, és mind az európai kontinensen, mind
pedig a távolabbi kontinenseken erősebbre fűzzük a kapcsolatokat a helyi magyar
szervezetekkel. Úgy gondoljuk, hogy ezekben a kapcsolatokban számos lehetőség van még, és
a diaszpóra magyarsága is plusz erőt tud adni Magyarországnak" - jelentette ki.

Arrost indítják, Buntát felmentették Székelyudvarhelyen
2016. február 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
Felmentette tisztségéből az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöksége a
székelyudvarhelyi városi szervezet elnökét, Bunta Levente polgármestert – közölte pénteki
hírlevelében a szövetség. Az udvarhelyszéki szervezet egyben arról is döntött, hogy Arros
Orsolya lesz az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje. Bunta Levente kedden
közölte, nem vesz részt az RMDSZ előválasztásán, és közleményében azt is érzékeltette, hogy
újabb mandátumra készül. A polgármester azt sérelmezte, hogy az udvarhelyszéki szervezet
elnöksége érvénytelenítette a városi szervezet határozatát, hogy az előválasztáson csak a
regisztrált RMDSZ-tagok vehessenek részt. „Székelyudvarhely nem kér a megvezetésből, nem
kér a bábként odatett polgármesterekből, nem kér az RMDSZ-ből sem, ha az nem a
közösségünket szolgálja" – fakadt ki a polgármester az előválasztási rendszer ellen, mely
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Soltész Kolozsváron: eljöhet a román–magyar kibékülés
2016. február 19. – Krónika, MTI
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára Kolozsváron az evangélikus egyház által szervezett Járosi
Andor keresztyén kulturális műhely meghívottjaként vett részt csütörtök este egy
pódiumbeszélgetésen, melynek témája: Közép- és Kelet-Európa kulcsszerepe a keresztény
kultúra megőrzésében. Az államtitkár az egykori kommunista országokban kialakult
„kifinomultabb veszélyérzetnek" tulajdonította, hogy a visegrádi együttműködés országai
közös álláspontot képviselnek a migránsválsággal kapcsolatban, függetlenül attól, hogy jobbvagy baloldali kabinetek kormányozzák. Úgy vélte, hogy a migrációs nyomás a román–
magyar kapcsolatok javításának is kedvez.

Erdély

ellenjelöltje esélyeit növelte. Mivel a polgármesterjelölt személyének kiválasztására hivatott
belső előválasztáson csak Arros Orsolya jelezte részvételét, a belső megmérettetést már nem
tartja meg az RMDSZ.

Kórházi diszkrimináció: mossa kezeit a kolozsvári klinika
2016. február 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
A kolozsvári sürgősségi gyermekkórház feljelentés hiányában nem vizsgálhatja ki az egyik
szakorvosa által diszkriminált magyar pácienst ért incidenst – derül ki az intézmény
Krónikának adott válaszából. Közben az RMDSZ a diszkriminációellenes tanácsnál tett
panaszt az ügyben. Az Asztalos Csaba vezette testülethez eljuttatott beadványában a szövetség
arra hivatkozott, hogy a bajban lévő lány nyelvi jogai súlyosan sérültek. A bizonyítékok
ügyében az RMDSZ a kislány családjával is felvette a kapcsolatot, részleteket kérve az ügyről.

A román sajtó is foglalkozik a Kolozsváron megalázott magyar lány ügyével
2016. február 19. – maszol.ro
Kiemelten foglalkozik az egyik kolozsvári román nyelvű portál a Mócok úti gyerekkórházban
megalázott magyar lány ügyével. A stiridecluj.ro „Egy kolozsvári orvos elutasította egy lány
kezelését, mert csak magyarul beszélt” címmel ismerteti az olaszteleki Sükei Katikával
történteket. Mint megírtuk, Ioan Dobrescu ügyeletes orvos számon kérte a lányon a hiányos
román nyelvtudását, lekezelően beszélt a hozzátartozóival, akiket azzal is megfenyegetett,
hogy kirakják őket az intézményből.

Helyben tartaná a fiatalokat az EMNP nagyváradi polgármesterjelöltje
2016. február 19. – Krónika, Erdély Ma, Bihari Napló
Zatykó Gyulát, az alakulat országos alelnökét indítja Nagyvárad polgármesteri tisztségéért az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Csomortányi István, a párt Bihar megyei szervezetének
elnöke a megyei tanácsosjelöltek listáját vezeti majd. Az EMNP csütörtöki nagyváradi
sajtótájékoztatóján Csomortányi István elmondta, Bihar megye-szerte több mint negyven
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Felavatták az evangélikus egyház felújított kolozsvári központját
2016. február 19. – Krónika, MTI, maszol.ro
Felavatták az evangélikus egyház Argay Györgyről elnevezett gyülekezeti központját pénteken
Kolozsváron. Az egyházi épületben szolgálati lakások találhatók, a pincéjében kialakított
közösségi térben többek között a kolozsvári népzenészek képzésének biztosítottak helyet. A
közösségi központ felújítását a magyar állam is támogatta – számolt be az MTI. Az
avatóünnepségen mondott beszédében Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkára a közösségépítés fontosságát hangsúlyozta.

Erdély

közigazgatási egységben indít jelölteket a néppárt; a június 5-i önkormányzati választásokon
megyei és városi listára is szavazhatnak majd az alakulat szimpatizánsai.

Petíciót indított az EMNP a kolozsvári orvos ellen
2016. február 19. – Krónika, Erdély Ma
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is megszólalt a kolozsvári gyermekkórház egyik orvosa
által megalázott háromszéki magyar diáklány védelmében, petíciót indítva a történtek
kapcsán. Pénteken kibocsátott közleményében az alakulat az ügy teljes körű kivizsgálását
szorgalmazza amiatt, hogy a kincses városi sürgősségi gyermekkórház sebészorvosa, Ioan
Dobrescu február 13-án számon kérte egy olaszteleki kislányon és a szülein, hogy miért nem
beszélnek jól románul. Az EMNP bejelentette, online aláírásgyűjtésbe kezd az incidens
kapcsán, a szignókat pedig eljuttatják az érintett egészségügyi intézmény vezetőségéhez.
Abban reménykednek, hogy a széles társadalmi felháborodás láttán nem marad
következmények nélkül Ioan Dobrescu magyarellenes megnyilvánulása.

Sztakics Éva a megbízott polgármester, politikai ellenfelei is kiálltak Antal Árpád
mellett
2016. február 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat Antal Árpád hivatalából való eltiltása idejére Sztakics
Évára bízta a polgármesteri feladatok ellátását. A pénteki tanácsülésen politikai színezettől és
nemzetiségtől függetlenül valamennyi tanácsos kiállt Antal Árpád mellett. Sztakics Éva
elmondta, hogy továbbra is Antal Árpád a város polgármestere. Leszögezte, hogy elejét véve a
híreszteléseknek, kijelenti, nem tervezi, hogy valaha is polgármesternek jelöltesse magát.
Sztakics Éva a következő időszak tevékenységéről szólva rámutatott, hogy a lendületet nem
akarják elveszíteni, Antal Árpád polgármester is ezt kérte tőlük és a városnak tovább kell
fejlődnie.

Gerillaakció Marosvásárhelyen: kifogásolják az egynyelvű turisztikai leírásokat
2016. február 19. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro
Kizárólag román nyelven csalogatják a Marosvásárhelyre legnagyobb számban többnyire
Magyarországról látogató turistákat a vár köré eddig kihelyezett turisztikai térképek

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 3.

3

Erdély

magyarázó feliratai – hívja fel a figyelmet pénteki sajtóközleményében a magát „Kétnyelvű
utcanévtáblákat Marosvásárhelyen” gerillacsoportnak nevező mozgalom. A kétnyelvűségért
küzdő, tagjai személyazonosságát azok névtelenségével védő csoport szerint, miután Bogdan
Diaconu törvénytervezetét hallgatólagosan elfogadta a képviselőház, Marosvásárhely
polgármesteri hivatala meg sem várta a szenátus döntést a tervezetről, hanem gyakorlatilag
alkalmazta is a magyarellenes szabályozást azzal, hogy csak romén nyelvű turistatérképeket
helyezett el a vár köré.

Madéfalván tiszteleg a Román Haditengerészet a székely mártírok előtt
2016. február 19. – maszol.ro
Előzmény nélküli gesztusokkal népszerűsíti magát Hargita megyében a Román
Haditengerészet. Csíkszeredában zajló rendezvénysorozata keretében a Román
Haditengerészet Madéfalván is koszorúzni fog a székely mártírok emlékművénél. A
rendezvénysorozatról Antal Attila megbízott polgármester elmondta: a haditengerészet
vezérkari főnöksége részéről keresték meg tavaly októberben, hogy többnapos
programjukban vegyen részt a városháza. Mint részletezte: itt tartózkodásuk alatt a
tengerészek meg kívánják ismerni a térséget és a vidékünk hagyományait illetve jelenébe, így
a programjuknak része például egy üzemlátogatás is egy borvíztöltődében.

Antal Árpád jövő ideje és a székelyföldi magyarság
2016. február 20. – Csinta Samu – Magyar Idők
Bár az előző esetek tükrében akár biztató fejleményként is kezelhetnénk, hogy az első körös
kihallgatás után nem a fogva tartást rendelte el az ügyészség, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester ügye lélekfagyasztó hatást gyakorolt a romániai magyar közhangulatra. Éppen
úgy, ahogy azt az intézkedés eltervezői és kivitelezői szánták. Főleg azzal együtt, hogy az
elöljárót kényszerintézkedésként hatvan napra eltiltották hivatala gyakorlásától.

Főállású magyarok
2016. február 20. – Domonkos László – Magyar Hírlap
Nem keltett különösebb visszhangot a hír: lebontották azt az Ady-központot Nagyváradon,
amely 2003–04-ben a magyar állam támogatásával épült. Bizonyos RMDSZ-vezetők hozták
létre anno azt az alapítványt, amely a támogatást kapta – mostanra persze minden kézenközön eltűnt. A pénz is. Most persze pénzmosást, sikkasztást emlegetnek. Csekélyke
nyolcszázezer euróval kellene elszámolniuk az RMDSZ-vezetőknek.

Kolozsvári kórházbotrány: panaszt fontolgatnak
2016. február 21. – Krónika
Rácz Norbert kolozsvár-belvárosi unitárius lelkész a Krónikának elmondta, az olaszteleki
Sükei Katika családja egyelőre nem akar nyilatkozni az őket a kolozsvári sürgősségi
gyermekkórházban ért megaláztatás ügyében, viszont fontolgatják a további lépéseket. A
lelkész – aki szerdán számolt be Facebook-oldalán a kórházi esetről – hozzátette, ő maga a
sajnálatos esemény tanújaként és résztvevőjeként azt tervezi, hogy panaszt tesz az
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intézménynél a történtek miatt. „Természetesen azt szeretnénk, hogy többé ne forduljon elő
hasonló atrocitás. Ez egy fekély, amit ki kell vágni” – szögezte le az unitárius lelkész. Rácz
Norbert egyébként jelezte, egy olyan internetes fórum létrehozását tervezi, ahol jelezni
lehetne a hasonló visszaéléseket, s amelynek hátterében szakemberek vizsgálnák meg az
adott eseteket, majd az illetékes hatóságokhoz fordulnának.

Többnyelvű cetlikkel „köszöntötték” a kolozsvári gyermekkórházat az anyanyelv
napján
2016. február 22. – transindex.ro
Magyarul, románul, angolul és a Föld veszélyeztetett nyelvein megfogalmazott üzenetekkel
„köszöntötte" az anyanyelv világnapján a Kolozsvári Sürgősségi Gyermekkórházat a MusaiMuszáj mozgalom. A mozgalom Facebook-oldalán azt közölte, az akciót amiatt
kezdeményezték, hogy a kórház nem indított belső vizsgálatot a megalázott székelyföldi lány
ügyében.

Kelemen Hunor: megyünk előre!

Gál Kinga: fontos, hogy a magyar közösség az MKP-n keresztül is jelen legyen a
parlamentben
2016. február 19. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
Minden közösség maga tehet a legtöbbet az érdekei érvényesítéséért, ezért is fontos, hogy a
felvidéki magyarság minél nagyobb számban részt vegyen a márciusi parlamenti
választásokon – mondta a Magyar Közösség Pártja meghívására Pozsonyba érkezett Gál
Kinga, az Európai Parlament Fidesz frakciójának képviselője, aki hangsúlyozta azt is, nagyon
fontos, hogy a magyar közösség az MKP-n keresztül is jelen legyen a szlovák
törvényhozásban.

Felvidék

2016. február 22. – Erdély Ma, Háromszék
Tudva, hogy igazunk van, illetve nem követtünk el semmit, ami a büntető törvénykönyvbe
ütközne, azzal tudunk mindannyian segíteni a közösségnek, ha nem torpanunk meg, hanem
megyünk előre – hangsúlyozta Bálványoson a Háromszéknek adott villáminterjújában
Kelemen Hunor az Antal Árpáddal történtek kapcsán. Az RMDSZ szövetségi elnöke a
szombati nemzetközi disznótoros fesztiválon a kézdivásárhelyi „terrorista”-ügyről szólva úgy
vélekedett, kollektív bűnösséggel próbálják megvádolni az egész erdélyi magyarságot.

Bugár Béla kutya kötelességének érezné a Smerrel koalícióra lépni
2016. február 20. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Most-Híd elnöke eddig meglehetősen kerülte azt a kérdést, hogy vajon pártja a választások
után koalícióra lépne-e a Smerrel. Mostanáig az erre irányuló kérdésekre kitérő válaszokat
adott a pártelnök, csütörtökön azonban egy galántai lakossági fórumon meglehetősen
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Felújították az uzapanyiti templom tornyát
2016. február 20. – hirek.sk
Tizenkilenc ezer euróból újult meg Uzapanyiton a 168 évvel ezelőtt épült református templom
tornya. A gyülekezet mára alig 40 lelket számlál, de többeket megindított a segíteni akarás
nemcsak a közösségen belül, hanem az egyházmegyében és határokon túl is. A Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete az elmúlt évben 2700 euróval
támogatta a kiadások fedezését, de máshonnan is érkeztek jelentős összegű adományok.

Felvidék

konkrét volt. A DenníkN napilap felvétele szerint a vegyespárt elnöke úgy gondolja, lehet
olyan helyzet, hogy kutya kötelességének érezné a Smerrel koalícióra lépni.

Bugár: a választóknak a programok alapján kellene dönteni
2016. február 20. – bumm.sk
A Híd elnöke szerint a választók szemében a legfontosabb kritériumnak a választási
programoknak kellene lenni. A Híd programja, a Polgári vízió több mint 400 konkrét
javaslatot tartalmaz. Bugár Béla szerint a program olyannyira kidolgozott, hogy a választások
másnapján hozzá lehet látni a megvalósításához. A programból három csomagot is alkottak:
korrupcióellenes, regionális és kisebbségi csomagokat.

Auxt Ferenc: érjük el, hogy végre ne legyünk Szlovákia mostohagyerekei!
2016. február 21. – hirek.sk
„Egyetlen felvidéki magyar számára sem lehet mindegy, hogy a parlamentben hányan
nyomják majd értünk a gombot. Olyan MKP-s honatyákra van szükség, akik minden
helyzetben, bármelyik párt képviselőivel szemben ki akarnak és mernek állni közös érdekeink
mellett, s azokért akár más pártok képviselőivel együtt lobbizni is tudnak. El kell érnünk,
hogy végre ne Szlovákia mostohagyerekei legyünk! Megvan bennünk a kellő lojalitás,
s a céljainkat nemcsak a felvidéki magyarok, hanem a velünk együtt élő, hasonló gondokkal
küszködő szlovákok, romák és további kisebbségek érdekében is el szeretnénk érni.”

Németh Zsolt: egyre kevésbé számít tabunak a Beneš-dekrétumok ügye
2016. február 21. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Új Szó
Egyre kevésbé számít tabunak Szlovákiában a Beneš-dekrétumok ügye - mondta Németh
Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke vasárnap az M1 aktuális csatornának
adott nyilatkozatában. A fideszes politikus, aki Révkomáromban adott interjút, ahol a 70
évvel ezelőtti csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményre emlékeztek, elmondta: az
ügyről megkezdődött a visegrádi négyek keretei között egy történészi eszmecsere, amely végül
elvezethet ahhoz, hogy méltó erkölcsi kárpótlásban részesüljenek az áldozatok.
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2016. február 21. – hirek.sk, Új Szó
Az összes parlamentbe jutó ellenzéki pártnak együtt kell működnie, ha kormányt akarunk
váltani - nyilatkozta Berényi József, az MKP elnöke a TA3 hírtelevízió
vitaműsorában. Berényi József Bugár Béla azon nyilatkozatára reagált, amelyben a Híd
elnöke felvetette a Smerrel való koalíciós kormányzás lehetőségét. Berényi szerint egy
potenciális jobboldali koalícióból sem az MKP, sem a Híd nem maradhatna ki, amennyiben
mindkét párt bejutna a parlamentbe. Berényi elmondta: az MKP egyik legfőbb célja a délszlovákiai infrastruktúra fejlesztése, hogy idecsábítsák a befektetőket. A párt a kisebbségi
miniszterelnök-helyettes funkcióját is visszaállítaná. "Hiba volt annak megszüntetése" fogalmazott az MKP elnöke.

Felvidék

Berényi: az MKP és a Híd nélkül nincs kormányváltás

Fico veszíthet többségéből

Ítélethirdetés nélkül ért véget Szávay István magyarkanizsai tárgyalása
2016. február 19. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Ítélethirdetés nélkül ért véget Szávay Istvánnak, a magyarországi Jobbik országgyűlési
képviselőjének mai magyarkanizsai tárgyalása. A magyar nyelven lefolytatott eljárás során
Szávay továbbra is tagadta az ellene felhozott vádakat, miszerint Zentán megnyílt képviselői
fogadóirodájában párttevékenységet folytat, ami a szerbiai törvények szerint nem
engedélyezett. A vád a kihelyezett táblán látható pártlogó miatt állítja ezt. Szávay a
magyarkanizsai tárgyaláson egy tanúval igazolta, hogy a fogadóiroda valóban tanácsadásra, a
vajdasági lakosok magyarországi ügyintézésének segítésére szolgál. A tárgyalást vezető bíró
ígérete szerint az ítélet hamarosan megszületik.

Vajdaság

2016. február 20. – Sidó Zoltán – Magyar Idők
Most tehették közzé utolsó felméréseiket a közvélemény-kutatók a március 5-i szlovák
parlamenti választások előtt. Ezek alapján kirajzolódik: érezhetően visszaesett az egyedül
kormányzó, Robert Fico vezette Irány – Szociáldemokrácia (Smer), a nacionalista Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) már biztos parlamenti bejutó, továbbá akár kilenc párt is megugorhatja
az ötszázalékos bejutási küszöböt. A magyar érintettségű pártok közül a Híd – Most tartósan
7-8, a Magyar Közösség Pártja (MKP) 4-5 százalék, azaz az utóbbi bejutása kétséges lehet.

Óbecsén, Topolyán és Temerinben együtt indul a VMSZ, a VMDP és az MEP
2016. február 19. – Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt
folytatta a korábban elkezdett koalíciós tárgyalásokat. A három tömörülés képviselői újvidéki
megbeszélésükön megelégedéssel vették tudomásul, hogy Óbecsén, Topolyán és Temerinben
megszülettek a megállapodások a közös lista összeállításának minden kérdésében. A pénteki
tárgyaláson egyetértettek abban, hogy a következő tíz napban a közös választási programok
kidolgozására fordítják a figyelmet – olvasható a VMSZ sajtószolgálatának közleményében.
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2016. február 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában találkoztak a közép- és délbánáti
iskolaigazgatók, valamint a nagybecskereki leánykollégium és a muzslyai fiúkollégium
képviselői, továbbá a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
- Nemzeti Közösségi Titkárságról Mackó Zsuzsanna, kisebbségi oktatással megbízott
szakmunkatárs vett részt az összejövetelen. A találkozón feltérképezték a magyar nyelven is
oktató általános iskolákban az aktuális helyzetet, továbbá a végzős diákok továbbtanulási
lehetőségeiről is értekeztek.

Vajdaság

Közép- és dél-bánáti iskolaigazgatók találkozója: Hány magyar diák van és hol
tanulnak tovább?

Újabb akkreditált továbbképzés a bánáti pedagógusok részére
2016. február 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
nagybecskereki Vajdasági Módszertani Központ szervezésében Innovatív módszerek, újítások
a kisebbségi tannyelvű oktatásban címmel tartottak továbbképzést a bánáti pedagógusok
részére. A kurzust a Vajdasági Pedagógiai Intézet két előadója tartotta, az első részben Vicsek
Annamária előadásán vehettek részt ma a tanítók, tanárok, a jövő héten pedig Erdély Lenke,
a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatójának előadására készülhetnek. Ezúttal 21 megjelent
pedagógus a kooperatív tanulásról, a kooperatív tanítási módszerről szerezhetett új
ismereteket.

Segítségnyújtás az anyaországi támogatásokhoz
2016. február 20. – Magyar Szó
ilicki Zoltán polgármester pénteken sajtótájékoztatón jelentett be, hogy a helyi önkormányzat
február 17-étől irodát nyitott Adán a községházán azzal a szándékkal, hogy a magyar kormány
által biztosított 50 milliárd forintos támogatásra kiírt pályázatok iránt érdeklődő polgárokat
információval lássák el, és segítséget nyújtsanak a pályázatok összeállításában. A
polgármester elmondta, hogy a pályázati dokumentáció összeállításában a község polgárainak
szükségük van útbaigazításra, ezért döntöttek úgy, hogy a községházán minden munkanap 10
és 12 óra között fogadja az érdeklődő ügyfeleket egy alkalmazott, aki ismeri a feltételeket,
illetve a pályázatok megírásának módját.

A Tordáról elszármazottak találkozója
2016. február 21. – Pannon RTV
Tordai bált tartottak Szabadkán. A bánáti település lakossága egykor megközelítette az 5
ezret. A múlt század hatvanas éveiben nagyméretű elvándorlás kezdődött a faluban, a jobb
lehetőségeket keresve sokan nyugaton vállaltak munkát, mások pedig családostól vajdasági
városokba, többek között Szabadkára költöztek. Az észak-bácskai városban az egykori bánáti
lakosokat az 1998-ban alapított Tordaiak Klubja próbálja összehozni évente legalább egyszer
egy vidám estére.
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Újabb hét középiskolával kötött együttműködési szerződést a Rákóczi-főiskola
2016. február 20. – karpatalja.ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) stratégiai együttműködési
szerződést írt alá hét kárpátaljai magyar középiskolával február 20-án. Az együttműködési
megállapodás értelmében a partneriskolák végzős tanulói felvételi versenyen kívül
kerülhetnek be a Rákóczi-főiskolára, amennyiben sikeresen teljesítenek a külső független
tesztelésen. A hosszú távú szerződés kimondja, hogy a középiskolák pedagógusai és diákjai
részt vehetnek a II. RF KMF által szervezett konferenciákon, tanulmányi versenyeken,
rendezvényeken. A középiskolák vállalják, hogy szakmai és pedagógiai gyakorlatra fogadják a
főiskola különböző szakos hallgatóit.

Vajdaság

2016. február 21. – Vajdaság Ma
A nemzetközi anyanyelvi nap alkalmából a tartományi ombudsman közleményében az
anyanyelv fontosságára hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy míg egyfelől Szerbiában a
nemzeti kisebbségek képviselői részére lehetőség nyílik arra, hogy anyanyelvükön
tanulhassanak, másfelől, a szerb mint környezetnyelv, mint nem anyanyelv tanítása máig sem
megoldott. Ez pedig rendkívül hátrányos helyzetbe hozza különösen a homogén nyelvi
közegben élőket, akiknek az iskolai oktatáson kívül nincs más alkalmuk megtanulni az
államnyelvet. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Vajdaságban, illetve Szerbiában a
közigazgatási és a bírósági eljárásokat csak elvétve folytatják le a hivatalosan használatban
lévő kisebbségi nyelvek valamelyikén. Az ilyen körülmények között pedig az anyanyelv,
ahelyett, hogy ösztönözné a nyelvi és kulturális sokszínűséget, a többnyelvűséget, ami az
ENSZ idevágó határozatának is egyik fő eleme, az ellentétébe csap át, az elidegenedés és
elszigetelődés eszközévé válik a nemzetek és kultúrák között.

Kárpátalja

Tartományi ombudsman: Az anyanyelv ne az elszigetelődést eredményezze!

Rákóczira és az országgyűlésre emlékeztek Salánkon
2016. február 19. – karpatalja.ma, karpatinfo.net
A hagyomány szerint 305 évvel ezelőtt, 1711. február 11−18. között Salánkon, Barkóczyné
Koháry Judit kastélyában tartotta meg II. Rákóczi Ferenc az általa vezetett szabadságharc
utolsó országgyűlését. A salánkiak büszkék erre a több évszázaddal ezelőtti eseményre, s az
utóbbi években ünnepséget is tartanak februárban a vezérlő fejedelem és az országgyűlés
emlékére. Idén február 14-én gyűltek össze a település lakói és az anyaországból érkezett
vendégek, hogy együtt emlékezzenek a múltra.
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2016. február 19. – Huncro.hr
A politikamentes oktatás-nevelés és a közös kiállás/fellépés a cél – hangzott el többek között
azon a kerekasztal-megbeszélésen, amelyet a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
kezdeményezésére tartottak pénteken, február 19-én.

„Hárman Magyarországról!“
2016. február 20. - Volksgruppen
Február 20-án került megrendezésre a „Piros, fehér, zöld – Hárman Magyarországról!“ című
kiállítás Bécsben a „Stúdió38 művészeti projektek“ kulturális egyesület szervezésében. Két
magyar festőművész, Fellner Éva és Pethőné Szentes Ilona tárlata nyílt meg. Pesti Irén
Ausztriában élő magyar írónő felolvasását is hallhatta a közönség.

Őrvidék Horvátország

Folytatódik a közös párbeszéd a horvátországi magyar tannyelvű oktatás
helyzetéről és problémáiról

2016. február 22. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Az amerikai kontinensre disszidált magyarokról évekig nem volt szabad beszélni, vagy ha
igen akkor negatív kontextusban. Azonban nem csak az Egyesült Államokban élnek magyarok
és nem mindenkinek sikertörténet a kivándorlás, elég csak az argentínai Chacoba érkező
magyarokra gondolnunk. A szocializmus idején gyanúsak voltak a kivándoroltak és csak a
rendszerváltás hozott változást, azonban az anyaország befelé fordult és ami a kétszáz
kilométeres körön kívül esett az ritkán kerül be a médiába, így a latin-amerikai magyarságról
keveset beszélünk. Azonban a jelenlegi kormányzat hatékony programot hozott létre azért,
hogy a számbelileg is fogyó latin magyarság ne fogyjon tovább. A Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasai nagyon jól dolgoztak, ami az idei néptánctalálkozón is észrevehető
volt.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. február 22-i számában olvasható.)
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 19. - Kossuth Rádió
Kényszerszabadságon a népszerű székely városvezető
A Bukarestben kihallgatott és vádlottként a tisztségéből 60 napra felfüggesztett Antal Árpád
András sepsiszentgyörgyi polgármester tegnap sajtótájékoztatón számolt be a Városházán és
saját lakásán tartott házkutatás kronológiájáról, a kihallgatásról és a vád tartalmáról.
Hangsúlyozta korrupciót még maguk a korrupcióellenes hatóság ügyészei sem emlegettek.
Bemutatkozik az MKP listájának 40. helyén szereplő Nagy György
A szlovákiai parlamenti választásokon a Magyar Közösség Pártja igazi közösségi listát indít,
hiszen sok-sok fiatal, párton kívüli civil ember vállalta, hogy a parlamenti érdekképviselet
visszaszerzéséért ringbe száll. A negyvenedik helyre sorolták a Gömöri Kézművesek
Társulásának elnökét, a várhosszúréti 43 éves Nagy Györgyöt, a Rozsnyói járás civil emberét,
aki aktív közéleti és kulturális tevékenységet végez, tábort, vásárt szervez, de csak a
közelmúltban vállalt politikai szerepet, hogy a felvidéki magyar közösség megmaradjon,
megerősödhessen.
Magyar-magyar összefogásról tárgyal Temes megyében az RMDSZ és az Erdélyi
Magyar Néppárt
A júniusi helyhatósági választásokra ajánlotta fel listáját az RMDSZ megyei szervezete a
néppárt helyi képviselőinek és velük együtt a szláv nemzetiségeknek, így van esély rá, hogy az
öt százalékos küszöb elérésével, hosszú évek után újból beülhessen magyar ember a szórvány
a temesvári önkormányzatba és a megyei tanácsba.
Joggal Európában címmel jelenik meg Szili Katalin és munkatársai tanulmánya
Joggal Európában - ezzel a címmel jelenik meg nemsokára a Kárpát-medencei magyar
autonómia-tervezetek összehangolásával foglalkozó miniszterelnöki megbízottnak, Szili
Katalinnak és munkatársainak tanulmánya. Vaskos kötet lesz belőle, s az biztos, hogy a
különböző autonómia definíciók között, javaslat is, hogy miként lehetne megjeleníteni az
önkormányzatiság, vagy a belső önrendelkezés fogalmát egy, talán mindenki által elfogadható
szóval. Interjú Szili Katalinnal.
Adomány Kárpátalja részére
A Kárpátaljai Hitéletért Alapítvány képviseletében Majnek Antal Munkácsi római katolikus
megyés püspök vállalta a magyarországi Megyei Jogú Városok Szövetsége által összegyűjtött
115 millió forintnyi adomány szétosztását a nélkülöző kárpátaljai családoknak.
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Nemzeti közadakozás a sződemeteri Kölcsey-emlékház megépítésre céljából
Sződemeteren 60 millió forintnyi magyar állami támogatásból épül a Kölcsey-emlékház, de a
Himnusz szerzőjének szülőfalujába tervezett kulturális központ teljes megvalósulásához még
mintegy 25 millió forint kell. Összegyűjtésére nemzeti közadakozást hirdetett meg a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetősége.

Határok nélkül
2016.február 20. – Kossuth Rádió
Csűry Bálint professzorra emlékeztek Egriben
Csűry Bálint nyelvész professzorra emlékeztek a napokban szülő falujában Egriben, a kis
szatmári településen. A helytörténészek, nyelvészek előadásai mellett kiemelt figyelmet
kapott a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány kis csapata, amely könyvadománnyal érkezett.
Boholy János, a gömbsakkjáték feltalálója
Ha fellapozzuk a sakkjátékok angol nyelvű enciklopédiáját, rábukkanunk a felvidéki, bátkai
feltaláló, Boholy János gömbsakkjának leírására is, amely a hagyományos sakktáblás játéknál
sokkal gazdagabb lépéslehetőségeket kínál. A nagyszerű találmánygyártásához eddig nem
sikerült támogatókat találni.
"Értjük egymást" címmel nyílt kiállítás a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar
Galériában
"Értjük egymást" címmel nyílt kiállítás a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában a Rovás
Nemzetközi Alkotóközösség munkáiból. A közösségnek a felvidéki mellett erdélyi, délvidéki
és természetesen magyarországi művészek is a tagjai, akik közül most 28-an mutatkoznak be
a csallóközi közönségnek. A művészek évek óta együtt töltik a nyarat a torockói, a
gyimesbükki, a tihanyi, a jabloncai és a kassai alkotótáborokban.
Tizenkilenc éves az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Versmondó- és
Népdaléneklő Verseny
Tizenkilenc évvel ezelőtt indult útjára Erdélyben az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Versmondó- és Népdaléneklő Verseny. Azóta megszakítás nélkül, minden év februárjában sor
kerül az országos döntőre, amelynek ezúttal a kolozsvári János Zsigmond Unitárius
Kollégium díszterme adott otthont.

Határok nélkül
2016. február 21. – Kossuth Rádió
Interjú az MKP listáján szereplő Méry Jánossal és Farkas Attilával
A szülőföld több egy térképnél, a felvidéki magyar közösség ügyeiben sohasem lehet helye a
lemondásnak - vallja a Via Nova ifjúsági szervezet huszonhárom tagja, aki feliratkozott a
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Magyar Közösség Pártja parlamenti választási listájára. A somorjai Méry János és az
érsekkétyi Farkas Attila a Határok nélkül mai vendége.
Nagyváradra érkeztek a Bocskai Zarándoklat résztvevői
A Hajdú-Bihar megyei közgyűlés tagjai 2007-óta minden évben sorra járják Bocskai István
fejedelem nevéhez fűződő emlékhelyeket. Így szeretnék éltetni kultuszát. Bocskai, aki Várad
főkapitánya is volt, egy kilátástalan helyzetben állította talpra a megrendült erdélyi
fejedelemséget, vele indult a több mint fél évszázadon át tartó Erdély aranykora. Interjú a
Bocskai-zarándoklaton részt vevő Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnökével, Tasi Sándorral
és zarándokok vendéglátójával, Tőkés László európai parlamenti képviselővel.
Bemutatkozik a Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat
A kisebbségi helyzet politikai, gazdasági, kulturális vonatkozásairól gyakran esik szó, a lelki
következményeiről jóval ritkábban. Ezt a hiányt pótolja, pontosabban a kérdéskörrel
összefüggő gyakorlati feladatokra összpontosít az a hálózatépítő program, amelynek pontos
neve: Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat. Irányítója, a képzés vezetője dr.Grezsa
Ferenc egyetemi adjunktus, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Továbbképző
Központjának vezetője.

Kárpát Expressz
2016. február 20., 18.30.
Apáink nyomdokain – X. Kárpát-medencei magyar találkozó
Maglód egy tizenkétezres település Pest megyében, Budapesttől néhány kilométerre. Ez a
kicsiny város azonban egy hétvégére a Kárpát-medence központjává válik. Idén már tízedik
alkalommal rendezték meg az Apáink nyomdokain Kárpát-mdencei magyar találkozót.
Emlékezés az 1944-45 telén elkövetett délvidéki magyarírtás áldozataira
A XX. század heves zivatarai nem egyszer tépázták meg a magyarságot. Ártatlan magyar
emberek vére hullott Délvidéken is. Ezrek haltak meg csak azért, mert magyarok voltak. A
második világháborúban 75 millió ember vesztette életét. Sok szörnyű történetet hallani
azokból az időkből, ám kevés szó esik a Délvidéki Magyar Golgotáról. Az első razzia 1942
januárjában történt, ami eredetileg a szerb partizánok elleni akciónak indult. Három
településen, Csúrogon, Zsablyán és Mozsoron minden magyart megöltek vagy száműztek.
Interjú Farkas Ivánnal, a felvidéki Muzsla polgármesterével
Farkas Iván, a felvidéki Muzsla polgármestere nemcsak településvezetőként akar tenni a
magyarság megmaradásáért. 2014 végén választották polgármesterré. Ő a Magyar Közösség
Pártja gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, valamint az MKP képviselőjelöltjeként a
márciusi parlamenti választásokon is megméretteti magét.
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Térkép
2016. február 20. - Duna World
A ma már Csallóközként ismert régió, a tájegység a Kisalföld szlovákiai része. Északi
szomszédunknál egy tömbben itt él a legnagyobb számú magyarság. A régió számos
természeti és történelmi értékkel is büszkélkedhet. A táj sokakat megihletett már és nem
régiben könyv és dokumentum film is készült róla, méghozzá Kukkónia címmel. A film
múltidézés is egyben, a narrátora az ismert felvidéki színész Draft Mátyás.
Úgy tűnik végre nyugvópontra juthat Verespatak ügye. A települést ugyanis az UNESCO
világörökség részévé nyilváníttatná Románia. A Szaktársa február elején felvette a Románia
által javasolt helyszínek listájára. Mint ismertes már korábban is hosszú éveken keresztül
próbálták engedélyeztetni az itt található aranybányák megnyitását, ám a heves
tiltakozásoknak köszönhetően a román Parlament elutasította a beruházás elindítását.
Szakértők szerint a bányásztelepülésnek, mint kultúrterületnek jó esélye van a világörökség
rangra.
Nagybányai festők képeiből és Szatmár legjelentősebb képeiből nyílt állandó kiállítás a
szatmárnémeti Vécsei házban. A tárlaton számos kiváló festőművész képei mellett Papp Aurél
képei is láthatóak. Papp Aurél a budapesti és bécsi Művészeti Akadémián is tanult. Neki
köszönhető, hogy Ady Endre szülőházából Múzeum lett, de közreműködött a szatmári
Művészeti Múzeum megnyitásában is. A nagybányai tárlatra Szőcs Péter, a Szatmár Megyei
Múzeum igazgatóhelyettese invitálja az érdeklődőket.
Ahol két ember kap enni, ott jut a harmadiknak és a negyediknek is. Manapság szerencsére
egyre több olyan céggel lehet találkozni, amely segítséget nyújt a rászorulóknak. Egy
szatmárnémeti tánciskola például minden évben választ egy-egy intézményt, vagy csoportot,
amelyet támogat. Idén az autista gyermekek megsegítéséért indítottak jótékonysági
kampányt.
Interaktív bábelőadás, táncprodukció, musical, monodráma és vígjáték. E műfaji sokszínűség
jegyében zárult szombaton a Winteretno fesztivál
Szabadkán. A rendezvényt a Magyar Teátrumi Társaság, a szabadkai Művelődési Központtal
közösen szervezte meg immár negyedik éve. A gyermekprogramok és a színházi előadások a
helyi és anyaországi produkciókat ötvözték. Az előadások idén is ingyenesek voltak. Emellett
farsanggal is szórakoztatták a közönséget.
Külhoni edzőket és gyerekeket oktat a Ferencváros kézilabda szakosztálya a határmenti
térségekben. Eddig 18 település és mintegy 800 gyerek csatlakozott a programhoz, amely
elsősorban abból áll, hogy a Ferencváros Torna Club edzői bizonyos időközönként
ellátogatnak Szatmár megyébe és az itteni tornatanárokat és edzőket tanítják meg azokra a
módszerekre, amelyeket ők már sikeresen alkalmaznak. Ugyanakkor a Fradi felszerelésekkel
is támogatja a külhoni magyar iskolákat.
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Hét jó kiállású férfi, akiknek hangja és kisugárzása betölti a teret, dalaik pedig a szívekig
hatolnak. Ők a Muravidék-i Nótázók, akik 15 évvel ezelőtt, azzal a céllal alakultak meg, hogy a
szlovéniai magyarság is magas színvonalon tolmácsolja a népzenei örökségeket. A Nótázók
csapata azóta több díjat is elnyert, a Lendva-i próbatermükben mindig derűs a hangulat.
Megalakulásuk 15. évfordulóját egy új albummal ünnepelték meg.

Öt kontinens
2016. február 20. - Duna World
Magyarország számos olyan tudóst adott a világnak, akik egyetemi szinten maradandót
alkottak a maguk területén. Bejczy Antal magyar származású fizikus is közéjük tartozik. A
világhírű tudós a NASA kutatóközpontjának vezető kutatója, valamint a Nemzetközi
Űrkutatás és robotika kiemelkedő alakja volt. Magyar kollégái kiállítást szerveztek, amelyet az
Óbudai Egyetemen rendeztek be.
A Csehországban élő magyarok többsége Szlovákiából elszármazott magyar, akik
munkavállalás miatt költöztek oda, illetve az egyetemi tanulmányaik, vagy házasságuk lévén
maradtak a cseh országrészben. Mostanra már beilleszkedtek, megtalálták számításaikat,
magyarságukat egyénileg, de közösségben is megélik. Nincs ez másként Brno-ban sem, ahol
Olgyainé Pongrácz Ibolya alapító tagja volt a Cseh és Morvaországi magyarok alapító
szervezetének, de általános iskolai pedagógusként a cseh gyerekek mellett, magyar
kisgyerekekkel is foglalkozik. Ibolya számára sohasem volt kérdés, hogy magyar maradjon és
anyanyelvét továbbadja gyerekeinek is.
Ha február, akkor magyar báli szezon, így van ez San Fransisco-ban is, ahol idén már
negyvenharmadik alkalommal. A bál bevétele a helyi csapatok munkáját támogatja. Kozek
Borbála a helyi csapatok egyik vezetője most volt első bálos, amelyre öt éves kora óta várt.
Magyarországról eljöttek nagyszülei is, hogy részt vegyenek ezen a jelentős ünnepségen.
A dublini iskola és óvoda, azaz a Dió, tavaly szeptemberben indult azzal a céllal, hogy a
fővárosban és környéken élő magyar gyermekek anyanyelvükön tanulhassanak. Ebben az
évben 88 óvodás és iskolás kezdte meg tanulmányait. Az óvodában Temesi Krisztina
vezetésével és öt óvó-pedagógus közreműködésével három csoport működik. Az iskolában
Binder András és négy tanárkollégája segítségével magyar nyelvet és irodalmat,
környezetismeretet és történelmet tanulhatnak a gyerekek. Minden alkalommal mind az
óvodások, mind az iskolások a magyar néptánc lépéseit is elsajátíthatják és kézműves
foglalkozásokon vehetnek részt. A legutóbbi farsangon Pálffy István dublini nagykövet és
családja is ellátogatott.
Egy közösség életében meghatározó erővel bír egy-egy lelkes személy, iskola vagy intézmény.
A technika fejlődésével különleges hangsúlyt kapnak a diaszpórában működő újságok, rádiók,
hiszen talán a legmeghatározóbb szerepük van a helyi magyarság számára. Clevelendben több
mint 3 éve működik egy magyar rádió, a Bocskai Rádió, mely adásaival nemcsak a környék és
Amerikai, hanem a világ magyarságát is tájékoztatja, szórakoztatja. Tagjai mindezt
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önkéntesen teszik. Tálas Tünde a Kőrösi Csoma Sándor Programnak köszönhetően fél évet
töltött a rádiónál.
A Bocskai Rádió, egy, a világ magyarságát összefogó kezdeményezéshez is örömmel
csatlakozott. Először szerveznek szavalóversenyt tengeren túli magyar fiatalok számára.
korosztályonként egy választott és egy kötelező verssel lehet indulni a vetélkedőn. A két
költemény előadásáról felvételt kell készíteni és azt elküldeni a szervezőkhöz. A jelentkezési
határidő február 29-e. Várnak minden 30 év alatti diaszpórában élő magyar fiatalt a
megmérettetésre.
A Magyar Emberi Jogok Alapítványa 40 évvel ezelőtt alakult, azzal a céllal, hogy a nemzetközi
erőket mozgósítson a Kárpát-medencében, kisebbségben élő 3 milliós magyarság
megsegítésére. A szervezet folyamatosan tájékoztatja az Egyesült Államok kormányát,
nemzetközi, emberjogi és társadalmi, kulturális szervezeteket a magyarság elleni
jogsértésekről.
Ha magyar ízekre és baráti társaságra vágyunk csak elmegyünk egy étterembe, vagy
bevásárolunk és magunk főzünk a barátainknak, de mi a helyzet, ha hazánktól több mint 15
ezer kilométerre élünk. Ott ahol nem ismerik ételeinket és magyar szót is csak nagy ritkán
hallani. Bemutatkozik a melbournei Hungarian Bakehouse.
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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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