Nyomtatott és online sajtó
2016. február 24. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Magyar Nemzet,
Magyar Hírlap
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten fogadta Pavlo Klimkin
ukrán külügyminisztert. A magyar tárcavezető kiemelte: alapvető érdek, hogy a felek mielőbb
mindent megtegyenek, hogy a minszki megállapodások teljes egészében teljesüljenek.
Szijjártó Péter kifejtette: a magyar gazdaságpolitika, külpolitika és nemzetpolitika fontos
törekvése, hogy folyamatosan erősítse az együttműködést és a kapcsolatokat Ukrajnával,
ugyanis Magyarország érdeke, hogy erős szomszédjai legyenek, továbbá fontos érdek az ott
élő 150 ezres magyar közösség biztonsága is. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy kiegyensúlyozott
a viszony a kárpátaljai magyar pártok, szervezetek és az ukrán kormány között, valamint a
kárpátaljai többségi nemzet és a magyar közösségek között. Magyarország mindig annyit és
azt kéri az ukrán kormánytól, amire iránymutatást kap a kárpátaljai magyaroktól, és a
jövőben is így tesz - mondta.

Vezető hírek

Pavlo Klimkint fogadta Szijjártó Péter Budapesten

Függetlenként indul Soós Zoltán
2016. február 24. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, transindex.ro, maszol.ro, Krónika,
szekelyhon.ro
Lévén, hogy Marosvásárhelyen egyetlen politikai alakulat sem szeretné kisajátítani a
polgármesterjelölt státusát, függetlenként indulok a júniusi helyhatósági választáson –
nyilatkozta Soós Zoltán a Marosvásárhelyi Rádiónak. Soós szerint ez a legelőnyösebb „fajta”
jelöltállítás Marosvásárhelyen, a döntés pedig véglegesnek tekinthető. Hozzátette:
természetesen mindhárom magyar politikai párt vállalja azt a felelősséget és azt a támogatást,
amit a független jelölt igényel. Mindezt majd fontos lesz kiegészítse egy „megfelelően
kigondolt és összeállított” tanácsosi lista – szögezte le Soós Zoltán. Fontos, hogy a
polgármesterjelölt „független jellege” megmaradjon, mert csak így lehet biztosítani, hogy
mindhárom magyar politikai alakulat támogassa a jelöltet – magyarázta Soós.

Munkahelyeket, fizetésemelést, útjavításokat akarnak az erdélyi magyarok
2016. február 24. – transindex.ro, maszol.ro
Lez árult az RMDSZ által indított városi konzultáció, amelynek során 4 hónapon keresztül 36
erdélyi városban több mint 50.000 magyar családot kérdeztek meg arról, hogy melyek a
legfontosabbak problémák, mire van igény települési szinten, illetve az erdélyi magyar
közösség szintjén, milyen ügyekkel kell foglalkoznia az RMDSZ-nek - közölte a szövetség.
Nagy Zoltán Levente, az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke, az
Eurotrans Alapítvány elnöke elmondta, több hónapos munka után összegezték a beérkezett
adatokat. A konzultáció során a magyar emberek egyértelműen megfogalmazták: alapvetően
gazdasági és egészségügyi kérdésekre vonatkoznak az RMDSZ-szel szemben támasztott
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Kitiltanák a székely jelképeket a sporteseményekről
2016. február 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Betiltaná a székely himnuszt és zászlót a sportesemények lebonyolítását szabályozni kívánó
legfrissebb törvénymódosító javaslat. Miközben a román ifjúsági és sportminisztérium
nemrég közvitára bocsátott elképzelése mindössze az ország indulójának eléneklésére kíván
lehetőset adni, a szociáldemokrata párti (PSD) vezetők által a szenátushoz benyújtott tervezet
pedig a döntők alkalmával tenné kötelezővé a dallam felcsendülését, a parlamenti képviselők
egy csoportja már egy szigorúbb kezdeményezést szeretne elfogadtatni.

Erdély

általános elvárásaik. A munkahelyteremtés, az egészségügyi ellátás javítása, a jövedelmek
emelése és az erdélyi utak feljavítása a legfontosabb négy feladat. A megkérdezettek az
RMDSZ-nek elsősorban ezek megoldásában kell szerepet vállalnia.

Áll a bál az MPP-ben Sepsiszentgyörgyön
2016. február 24. – Erdély Ma, Háromszék
Visszavonta Bálint József leváltása elleni fellebbezését, és péntekre a Magyar Polgári Párt
(MPP) sepsiszentgyörgyi elnöksége összehívta a rendkívüli tisztújító küldöttgyűlést. A megyei
elnökség szerint ez szabálytalan, az országos vezetőség döntése értelmében csak KulcsárTerza József határozhat a helyi tisztújítás időpontjáról.

Nem kapott biztató ígéreteket a mezőgazdasági minisztertől az RMDSZ
2016. február 24. – szekelyhon.ro
A több órás tegnapi plénumi vitán nem kaptak egyetlen biztató ígéretet sem Achim Irimescu
mezőgazdasági minisztertől az RMDSZ-es politikusok – tudtuk meg Tánczos Barna
szenátortól, akinek javaslatára vett részt a miniszter a szenátusi meghallgatáson. A csíki
politikus szándéka az volt, hogy a szenátusi plénum előtt sikerüljön olyan vállalásokra bírni a
minisztert, amely nagyobb felelősséggel jár, mint egy sajtónyilatkozatban tett ígéret.

Így néz ki belülről a szamosújvári magyar iskola
2016. február 24. – transindex.ro
A szamosújvári önálló magyar iskola belső tereinek alakításáról, a bútorok beszerzéséről és
elhelyezéséről tett közzé képeket Facebook-oldalán a Téka Alapítvány. A szamosújvári
önkormányzat január 28-i ülésén hagyta jóvá az iskola hálózatba bekapcsolását. A
2016/2017-es tanévet már itt kezdik szeptemberben a város magyarul tanuló diákjai. A
szamosújvári iskola a város magyar diákjain kívül a Mezőség 30 településéről érkező
diákoknak is biztosítja az anyanyelvű oktatást a Téka Szórványkollégiumnak köszönhetően. A
városban működő magyar oktatási tannyelvű osztályokban jelenleg 453 diák tanul.
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2016. február 24. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak (EBRD) a rendelkezésére álló információk
alapján "nincs oka azt hinni, hogy az EBRD által (Sepsiszentgyörgynek) nyújtott hitelt nem
rendeltetésszerűen használták fel" - közölte szerdán a pénzintézet szóvivője az MTI-vel. A
bank illetékese azzal kapcsolatban válaszolt írásban az MTI kérdéseire, hogy a
korrupcióellenes ügyészség (DNA) múlt szerdán házkutatást tartott Sepsiszentgyörgyön Antal
Árpád polgármester és munkatársai lakásában és irodájában. Az ügyészség csütörtökön
felügyelet alá helyezte, és hatvan napra eltiltotta hivatala gyakorlásától a polgármestert. Az
EBRD közölte: minden általa finanszírozott beruházást közelről figyel a
kedvezményezettekkel együttműködve.

Erdély

Az EBRD nem hiszi, hogy Sepsiszentgyörgyön nem rendeltetésszerűen
használták fel a hitelt

Kivonult az RMDSZ a képviselőházi szavazásokról
2016. február 24. – transindex.ro
Kivonult az RMDSZ képviselőházi frakciója a szerdai ülésről az ellen tiltakozva, hogy a múlt
héten szabályosan megszavazott törvénytervezeteket újból megszavaztattak - közölte az
RMDSZ. „Szabályzatellenes az módszer, amely mentén a képviselőház elnöke újraszavaztatta
azt a nyolc törvényt, amelyről már a parlament alsóházában szabályzatszerűen voksoltunk az
elmúlt héten. Az képviselőházi frakciója nem ért egyet ezzel a balkáni politizálással, amely
pártok és személyes érdekek mentén próbál érvényt szerezni egyes jogszabályjavaslatoknak,
ezért kivonultunk a mai végszavazásról” – nyilatkozott Máté András Levente.

Kórházi diszkrimináció: a szaktárcához fordult Kerekes
2016. február 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A kolozsvári gyermekkórházban másfél hete az olaszteleki kislányt ért hátrányos
megkülönböztetésre hívta fel az egészségügyi miniszter figyelmét Kerekes Károly RMDSZ-es
parlamenti képviselő. A Maros megyei honatya közleményben számolt be arról, hogy szerdán
hivatalos parlamenti kérdésben fordult a tárcavezetőhöz, akitől arról érdeklődött, hogy
milyen lépéseket kívánnak hozni az ügyben. „Az egészségügynek nem szabadna annak a
területnek lennie, ahol diszkrimináció éri a beteget azért, mert nem beszél a többségi nyelven.
Románia 2007-ben ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, ez azt
jelenti, hogy beemelte jogrendjébe az előírásait, azonban a gyakorlat nem ezt mutatja. Arra
kértem a szakminisztert, ismertesse a konkrét lépéseket, amelyeket ez ügyben az intézmény
megtesz” – magyarázta Kerekes.

A székely vértanúk madéfalvi emlékműve előtt tisztelgett a román
haditengerészek és hegyivadászok küldöttsége
2016. február 24. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Az 1764-es székelyellenes vérengzés madéfalvi emlékműve előtt rótta le kegyeletét szerdán
Constantin Ciorobea flotillatengernagy, a román haditengerészet vezérkarifőnök-helyettese
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Erdély

és Marius Giurca dandártábornok, a csíkszeredai hegyivadász-zászlóalj parancsnoka. A
román haditengerészet képviselői több napja Székelyföldön toboroznak tengerész katonákat,
és a székelység iránti gesztusként koszorúzták meg a Siculicidium madéfalvi emlékművét.
Hozzájuk társultak a csíkszeredai hegyivadász-zászlóalj és a Hargita megyei önkormányzat
képviselői is. Constantin Ciorobea a rendezvényen elmondta: az emlékmű az akaraterőt,
kitartást és a szilárdságot jelképezi, amellyel az itt élők őrizték és védték értékeiket,
kultúrájukat az osztrák császári erők ellen. Úgy vélte, ez példaértékű minden nemzet
számára. Ciorobea arról a vendégszeretetről is említést tett, amelyet turistaként tapasztalt a
környéken pár évvel ezelőtt. Elmondása szerint részben ennek köszönhetően is döntöttek
úgy, hogy Hargita megyében is népszerűsítik a tengerészetet.

Sógor: nem lehet a kisebbségi kérdést szőnyeg alá seperni
2016. február 24. – transindex.ro, maszol.ro
Az anyanyelv világnapjához kapcsolódóan rendezett konferenciát szerdán az Európai
Parlamentben Sógor Csaba (RMDSZ) európai parlamenti képviselő, aki a rendezvénnyel arra
hívta fel az unió figyelmét, hogy nem lehet a kisebbségi kérdést szőnyeg alá seperni. A
képviselő az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a konferencián Szlovákia, Románia és
olyan a tagságra pályázó uniós országok, mint Szerbia és Ukrajna kisebbségi kérdései
kerültek terítékre. A kerekasztal beszélgetésen Veress Emőd erdélyi ügyvéd, egyetemi tanár
az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetéről beszélt, Szigeti Enikő, a szintén
erdélyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetője főként a közigazgatásban tapasztalt
kisebbségi nyelvhasználati nehézségekről tartott beszámolót.

Kovács Péter örvend annak, hogy kiszivárgott az MPP elnökének írt e-mailje
2016. február 24. – maszol.ro
A feladója és a címzettek szerint is csak az RMDSZ és az MPP összefogásának
működőképességét bizonyítja az az e-mail, amelyet kedden közölt egy székelyföldi portál. Az
RMDSZ ügyvezető elnöke kedden a Maszolnak megerősítette, hogy a szóban forgó e-mailnek
valóban ő a feladója. Kiszivárgásáról Kovács Péter kijelentette: örvend annak, hogy
nyilvánosságra került ez a levél, ugyanis azt igazolja, hogy működik az összefogás a két
politikai szervezet között. Az e-mail egyik címzettje, Kulcsár Terza József a Maszolnak
elmondta, el nem tudja képzelni, hogyan került ki a levél a sajtóba. „Ám szerintem a tartalma
csak azt bizonyítja, hogy komoly a szándék az együttműködésre az MPP és az RMDSZ között.
Azt bizonyítja, hogy dolgozunk” – jelentette ki az MPP háromszéki szervezetének elnöke.

Két szoborállításról döntenek Marosvásárhelyen
2016. február 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Szoborállítási tervekről, illetve a polgármester által javasolt városmenedzseri funkcióról
számolt be szerdai sajtótájékoztatóján Peti András alpolgármester és Soós Zoltán
önkormányzati képviselő, polgármesterjelölt. Az RMDSZ városi szervezetének székházában
tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a csütörtöki tanácsülésen két szoborállításról szavaz a
testület. Az egyik a román közösség, míg a másik a magyarok igényét elégítené ki. A románok
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2016. február 24. – Erdély Ma, Háromszék
Holnapi soros ülésén Kézdivásárhely önkormányzata visszavonja a tavaly egyhangúlag
elfogadott, Wass Albert utcanévre vonatkozó 2015/103-as határozatát. Az utcanévadást a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kezdeményezte, és közel ezerötszáz aláírással
támasztotta alá. A visszavonásról szóló határozattervezetet dr. Kelemen András és Hegedűs
Ferenc RMDSZ-es tanácstag indítványozta, mivel kiderült, hogy az Ilyés Botond néppárti
önkormányzati képviselő által 2015. november 19-én előterjesztett határozattervezetben egy,
az interneten terjesztett, a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék fejlécét viselő, 2004-ben
kibocsátott dokumentumra hivatkozott – amelyben az állt, hogy Wass Albert nem volt elítélve
a béke és az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekért, illetve háborús bűnökért –,
amelyről a bűnüldöző szervek utólag azt derítették ki, hogy hamisítvány.

A KDSZ aktivistái és erdélyi kollégáik beszélgettek Komáromban
2016. február 24. – Új Szó
Kedden este a Kétnyelvű Dél-Szlovákia két aktivistája, Orosz Örs, és Kovács Balázs, valamint
a kolozsvári Igen, tessék! kezdeményezés alapítói, Bethlendi András és Talpas Botond
beszélgettek a kétnyelvűség aktuális kérdéseiről Komáromban. A Jókai Mór Diákkör
szervezésében Erdélyi aktivisták és felvidéki gerillák - Nyelvhasználati mozgalmaink a
Kárpát-medencében címmel rendezték meg azt a panelbeszélgetést, amelyet Kocur László
újságíró moderált.

Erdély

Búcsú a Wass Albert utcanévtől Kézdivásárhelyen

Felvidék

az Erdélyi Iskola képviselőinek szeretnének egy szoborcsoportot létrehozni, a másik Bethlen
Gábor lenne.

Berényi és Frešo szerint a „jobboldali tákolmány” ellenőrizné önmagát
2016. február 24. – hirek.sk, Felvidék Ma
Amennyiben Robert Fico Smer-elnök pejoratív módon „tákolmánynak“ is nevezi az esetleges
széleskörű jobboldali koalíciót, éppen az efféle csoportosulás szavatolhatná a korrupció és
klientizmus elleni harcot – értett egyet Pavol Frešo és Berényi József, akik szerint az ilyen
széleskörű koalíció tagjai kölcsönösen ellenőriznék egymást. Berényi a vitaműsorban az MKP
arra vonatkozó tervét is megemlítette, hogy oly módon nyissanak vitát a megyerendszer
módosításáról, hogy Dél-Szlovákia egyetlen összefüggő egységet képezne. Az MKP szerint
ugyanis az efféle területi elrendezés a kisebbségi kultúra hatékonyabb fejlesztését is szolgálná.
Frešo nem ért egyet a megyerendszer Berényi által felvázolt átalakításával. „Az SDKÚ-DS
nevében el akarom mondani, ellenzem azt, hogy itt kisebbségi alapon jöjjenek létre megyék”
– mondta az SDKÚ elnöke.
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2016. február 24. – hirek.sk
Pártelnöki vitát kezdeményezett a hirek.sk, mert meggyőződésük, amellett, hogy a magyar–
magyar párbeszédre szükség van, ez a választási kampánynak is fontos meghatározója,
mintegy igazodási pontja is lehetne. A felkérést az MKP elnöke, Berényi József minden
feltétel nélkül, készséggel elfogadta, vita mégsem lesz, a Most-Híd elnöke, Bugár Béla ugyanis
elutasította azt.

Felvidék

Bugár Béla tart a vitától?

A Via Nova Kassára hozza a V4 fiataljait

Szerb szociálisügyi miniszter: A kisebbségek összekötő szerepet töltenek be
Belgrád és Budapest között
2016. február 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Összekötő szerepet töltenek be a kisebbségek Szerbia és Magyarország között, a
magyarországi szerbség, illetve a szerbiai magyarság segítségével a két nép könnyebben
értheti meg egymást, és javulhatnak a kapcsolataik - jelentette ki Aleksandar Vulin szerb
szociálisügyi miniszter kedden késő este Szabadkán, miután találkozott a magyarországi
szerb kisebbség képviselőivel. A tervek szerint áprilisban Szabadkán tartják a szerb-magyar
kisebbségi vegyes bizottság ülését, amelyen a vajdasági magyarság képviselői is részt vesznek.
A vegyes bizottság a legutóbb 2011-ben ült össze Budapesten.

Vajdaság

2016. február 24. – hirek.sk
A Via Nova rendezi a III. Visegrádi Nemzetközi Ifjúsági Konferenciát. A Fidelitas által
kezdeményezett vándorkonferencia a tavalyi kolozsvári helyszín után ezúttal Kassán lesz.

Érdektelen a vajdasági magyarság
2016. február 24. – MTI, Magyar Szó, Hét Nap
A vajdasági magyar felnőtt népesség közel fele nem vagy csak kis mértékben érdeklődik a
politika iránt - ez az egyik legfontosabb megállapítás, amely a zentai központú Identitás
Kisebbségkutató Műhely legfrissebb közvélemény-kutatásából kiderült. A vizsgálatból
kiderült, hogy a vajdasági magyar szavazók továbbra is inkább a magyar pártokat tartják
szimpatikusnak, ám a válaszadók 20 százaléka azt mondta, van számára szimpatikus szerb
párt is. Ezek közül a legnépszerűbb a Demokrata Párt (DS) 6,5 százalékkal, amelyet a Szerb
Haladó Párt (SNS) követ 4,8 százalékos támogatottsággal. A DS országos szinten ellenzékben
van, míg az SNS a legnagyobb kormánypárt. Vajdasági tartományi szinten viszont fordított a
helyzet, ott a DS kormányoz.

Egy körben csak egy pályázat
2016. február 24. – Magyar Szó
Szerda este a szabadkai Zorka helyi közösségben ismertette a Vajdasági Magyar Szövetség a
magyar kormány által biztosított ötven milliárd forintos támogatás előzményeit, a
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2016. február 24. – Vajdasági RTV
A magyar állampolgárság elnyerésével, sokan a jobb jövőről álmodnak. Annak ellenére, hogy
a vajdasági polgárok közül már mintegy 160 ezren megkapták a honosítási okiratukat, az
állampolgárság iránti érdeklődés még mindig nem csökken. Azoknak akik otthon szeretnének
boldogulni nagy lehetőséget jelenthet a Magyarország által biztosított gazdaságfejlesztési
program pályázatai. Plank Zoltán konzul elmondta, hogy a magyar nyelv középszintű
ismeretével már tudja intézni az ügyeit önállóan. Törvényi kötelezettség, hogy a konzulátus
dolgozói lemérjék, tud-e a kérelmező kommunikálni a hatóságokkal.

Új iskola épül Szalókán
2016. február 24. – Kárpátalja
A Szalókai Általános Iskolában két váltásban zajlik a tanítás, mert nincs elegendő tanterem az
oktatási intézmény száz évnél idősebb két épületében. A községben élő Bátori József megyei
képviselő, az Ungi Református Egyházmegye főgondnokának kezdeményezésére és szakmai
irányításával, az ukrán állam, valamint a hollandiai Metadidomi Alapítvány támogatásával új,
öt tantermes, 446 m² alapterületű, a kor minden követelményének megfelelő modern iskolát
szeretnének felépíteni. Az új iskolaépület ünnepélyes alapkőletételére február 17-én került
sor, ahol a vendégek, megyei és járási vezetők mellett ott voltak az iskola tanulói, szülők és a
tantestület tagjai is, valamint mindazok az ungvári járási község lakosai közül, akik jelen
kívántak lenni az ünnepélyes pillanatnál.

Vajdaság

Nem csökken a magyar állampolgárság iránti igény

Kárpátalja

Prosperitati Alapítvány képviselője pedig részletesen beszámolt az első pályázati kör
lehetőségeiről, amely egymilliárd forint ellenértékét biztosítja a vállalkozóknak,
mezőgazdasági termelőknek és a fiatal, falvakban letelepedni kívánó házasoknak biztosít
támogatást.

Óvodaépítés Badalóban: a településre látogattak a magyarországi támogatók
2016. február 24. – karpatalja.ma
A beregszászi járásbeli Badaló település önkormányzata egy jótevő, nevezetesen dr. Papp
Lajos professzor segítségével a helyi óvoda megsegítése céljából felvette a kapcsolatot az
anyaországi Házat-Hazát Alapítvánnyal (HHA). A budapesti találkozás alkalmával a felek
együttműködési szerződést írtak alá. Az eseményen Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök
hárommillió forintot ajánlott fel személyesen az új badalói óvoda építésére. Kisvárda és Mór
község további egy-egy millió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz. Az elmúlt hétvégén,
február 19–20. között a következő fázisába lépett a közös munka. A HHA igazgatója, Lőrincz
Kálmán, a HHA – Családkiválasztó Tanács elnöke, dr. Máthé Gizella és a tervezők látogattak
el a kárpátaljai településre.
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2016. február 24. – Kárpátalja
Mostanra az első osztályosok megbirkóztak az írás-olvasás alapjaival, önállóan olvasnak,
ügyesen használják a tollat, ecsetet, rajzfüzetet. Mindezt figyelembe véve állította össze a
Széchenyi Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának
köszönhető tanszercsomagot, amelyet a Magyarul tanulni jó program keretében mostanra
minden kárpátaljai magyarul tanuló első osztályos kisgyerek megkapott. A Széchenyi
Jótékonysági Alapítvány, a KMKSZ és a KMPSZ ezzel is szeretné megköszönni a magyar
anyanyelvű oktatást választó szülők döntését, mellyel elősegítik a kárpátaljai magyarság
megmaradását.

Kárpátalja

1980 első osztályos kapott tanszercsomagot

„Felkészítjük a gyermekeket a magyar iskolai tagozatra” – Magyar református
egyházi óvoda Szolyván
2016. február 24. – Kárpátalja
Munkácstól 30 kilométerrel északkeletre, a Latorca bal partján, a Szolyva-patak torkolatánál,
a Sztrij-hegy tövében terül el az ukrán–ruszin többségű, de 5,4 százaléknyi magyar
kisebbséggel is rendelkező Szolyva. A városnév hallatán a legtöbb kárpátaljai magyarban
méltán ébrednek gyászos érzések az 1944-ben itt létrehozott hírhedt gyűjtőtábor miatt.
Viszonylag kevesebben tudják, hogy romokon nőtt virágokként magyar nyelvű óvoda és
iskolai tagozat is működik a településen, melyek az asszimilációs folyamatok ellenében
igyekeznek hatni. A két intézmény közül elsőként a magyar, egyházi óvodát mutatjuk be.

Üzletember- és agrárfórum Jánosiban
2016. február 24. – Kárpátalja
Február 18-án, csütörtökön első ízben került sor kárpátaljai üzletember- és agrárfórumra
Jánosiban a Magyar Nemzeti Kereskedőház beregszászi irodája, valamint a Phylazonit
Ukrajna és az Eliks Kun vállalatok szervezésében. A tavasz közeledtével aktuális téma: a
talajcentrikus technológiák és az egyéb agrárszolgáltatások kérdései köré épült a rendezvény.
A fórumon rendkívül nagy létszámban képviseltette magát Kárpátalja termelői közössége.

Megtartani hitben, kulturális közösségben
2016. február 24. – Kárpátalja
A szórványban élő magyar közösségek megerősítése céljából indította útjára 2015-ben
Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a Petőfi Sándor-programot. Ennek keretében
50 magyar szórványközösségben munkálkodik a program 50 ösztöndíjasa, akik a közösség
igényei és a helyi jellegzetességek függvényében igyekeznek megerősíteni a közösségeket – ki
néptáncoktatással, ki cserkészcsapat szervezésével vagy éppen gyermek- és ifjúsági
programok, szakkörök beindításával. Kárpátalján négy ösztöndíjas tevékenykedik, közöttük
az erdélyi Árkosról származó Gelei Botond, aki 2015 augusztusa óta a Karácsfalvai Sztojka
Sándor Görögkatolikus Líceumban, illetve a Nagyszőlősi járás néhány egyre inkább
elukránosodó településén munkálkodik.
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2016. február 24. - Népújság
A múlt pénteken Lendván a Városházán rövid megbeszélést folytatott Bagdy Gábor, Budapest
pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettese (középen) és Balažek Anton, Lendva Község
polgármestere (balról). A baráti hangulatban, de zárt ajtók mögött zajló beszélgetésen részt
vett Márky Zoltán lendvai magyar konzul is. A találkozót követő nyilatkozatban Balažek
kiemelte: nagy megtiszteltetés Lendva számára, hogy már néhány évvel korábban
együttműködési megállapodást írhattak alá. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes első ízben
járt a lendvai polgármesternél, bár már két éve a Bográcsfeszt látogatója.

Muravidék

A főpolgármester-helyettest fogadta Balažek

Magyar–olasz nemzetiségi találkozó
2016. február 24. - Népújság
A múlt héten Koperban fogadta az MMÖNK küldöttségét a Tengermelléki Olasz
Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetősége. A találkozón több időszerű témában fogadtak
el közös álláspontot. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke nyilatkozott lapunknak a
találkozóról, melyen több ügyben is tárgyaltak, illetve hoztak létre közös álláspontot. Az egyik
ilyen az őshonos közösségek gazdasági alapja, illetve a kormány által a következő két évben
biztosított 500–500 ezer eurós keret.

Összehúzni, összevonni?
2016. február 24. - Népújság
Lendvát már hosszabb ideje foglalkoztatják a kultúraszervezés körüli, anyagi gondokkal
tarkított, a nadrágszíj meghúzásával kapcsolatos kérdések. Fel-felrebbentek különböző
összevonási, átszervezési kombinációk, s lehet, hogy a nemzetiség első körös elutasító
véleménye a könyvtár és a színház összevonásáról a „negatív felhang” ellenére mégis
felgyorsíthatja az ügyek rendezését, a huzavona lezárását.

Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny: idén is nagy volt az érdeklődés
2016. február 24. - Népújság
Pénteken rendezték meg a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny iskolai fordulóit a muravidéki
kétnyelvű általános iskolákban és a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában. A döntőre március
31-én kerül sor. Idén is szokatlanul nagy volt az érdeklődés a verseny iránt, melynek a végzős
általános és középiskolások számára ponthozadéka is van.
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2016. február 24. - Volksgruppen
Az Ausztriai Református Egyházközségek az elmúlt év őszén pénzt gyűjtöttek a kárpátaljai
reformátusok megsegítésére. Felsőőrből indult el a kezdeményezés, a pénzadományok a
felsőőri református egyház szubkontójára gyűltek. Az akció 2015. december 31-én zárult és az
összegyűlt pénzadományt a Felsőőri Református Egyház pénztára 9.000 euróra kerekítette.

Őrvidék

Gasztrokulturális Fesztivál Dallasban

Diaszpóra

Burgenlandi segély a kárpátaljaiaknak

2016. február 24. - Nemzeti Regiszter
Azt mondják, ahol finom magyar étel és ital van, ott az emberek hamarosan elkezdenek
mulatni. Nem volt ez másképpen az Egyesült Államok egyik legnagyobb államának Dallas
városában sem, ahol a hétvégén az I. Pogácsa és Káposzta Fesztivált rendezték meg.

Sikerrel zárul az idei Mikes Program Torontóban: hazaindultak a könyvek
Magyarországra
2016. február 24. - Nemzeti Regiszter
Mint ahogy arról már egy korábbi cikkemben beszámoltam, a torontói Mikes program
keretében a könyvadományok fogadása már 2014-ben elindult, és nagy számban érkeztek
könyvészeti- és levéltári adományok több helyszínre is. Az elsődleges becsléseket azonban
jócskán felülmúlták a végleges számadatok: 1042 darab doboz indult haza februárban
Torontóból Magyarországra.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 24. – Kossuth Rádió
Mégis független jelöltként indul Soós Zoltán
Újabb fordulat a marosvásárhelyi polgármesterjelölt megmérettetése ügyében: mégis
független jelöltként indul Soós Zoltán a magyar pártok támogatásával. Véglegesnek tűnik a
döntés, de a külső szemlélt már nem lepi meg semmi, hisz december óta folyamatosan zajlik
az egyeztetés és az üzengetés a pártok között az önkormányzati lista állításáról, és arról, hogy
a polgármesterjelölt, aki a magyar előválsz eredményeként lett közös jelölt, milyen színekben
induljon.
Bemutatkozik az MKP listáján szereplő Bozsin Katalin és Csonka Ákos
Nem ma kezdte a közéleti munkát, a politizálást az a két fiatal ember, akik az MKP választási
listáján képviselőjelöltséget vállaltak. A Határok nélkül vendégei a nagyfödémesi Bozsin
Katalin, és a zselízi Csonka Ákos. Azt vallják, hogy a legjobb kampány az elvégzett munka.
Eddig is teljes odaadással dolgoztak, ahogy azt kampány utolsó hetében is teszik.
Magyar iskolaközpontot hoztak létre Léván
Zselíztől pár kilométerre északra fekszik Léva, ahol a magyarok iskolaközpontot hoztak létre.
Olyan kulturális és közösségi teret, amely reményeik szerint a távolabb élők számára is vonzó
lehet. Beszélgetés a lévai református gyülekezet lelkészével.
Magyar-magyar turizmusfejlesztési programot indított a temesvári Szórvány
Alapítvány
BANATUR címmel bánsági magyar-magyar turizmusfejlesztési programot indított a
temesvári Szórvány Alapítvány. A Szerbia-Románia határon átívelő programot az unió
támogatja. Az alapítvánnyal együttműködik a Temes megyei Igazfalva és a vajdasági
Magyarkanizsa önkormányzata is.
Beszélgetés a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasával, Zsonda Márkkal
Február 15-től újból lehet pályázni a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által
meghirdetett Kőrösi Csoma Sándor Programra és a Petőfi Sándor Programra. Mindkét
program a határon túli magyarság identitásának megerősítését tűzte ki célul. A kiküldött
ösztöndíjasok közösségfejlesztéssel foglalkoznak a diaszpóra vagy a Kárpát-medence
magyarlakta területein. A programok a jelek szerint beváltották a hozzájuk fűzött remények.
Beszélgetés Zsonda Márkkal.
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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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