Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Tanműhelyeket adtak át Kolozsváron
2016. február 25. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma
Korszerűen felszerelt szakoktatási tanműhelyek átadásán vett részt csütörtökön Potápi
Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi a Kolozsvári
Református Kollégium Szakképző Intézetében egy 14,8 millió forintos magyar állami
támogatással felszerelt asztalosműhelyt avatott, a Báthory István Gimnáziumban pedig 3,4
millió forintos támogatással vásárolt könyvkötőgépet adott át. Az államtitkár emlékeztetett
arra, hogy az elmúlt tanév a határon túli magyar szakképzés éve volt. Ennek nyitányaként
Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel 2014. október 2-án a kolozsvári református szakképző
intézetet. Hozzátette, ezzel bővítették a Kolozsvár körzetében élő magyar gyermekek
lehetőségeit, akik korábban csak román nyelven tanulhattak mesterségeket.

Szijjártó Péter Budapesten fogadta Miroslav Lajčákot
2016. február 25. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A bevándorlási válság tekintetében a V4 képviseli az ésszerű álláspontot, a visegrádi országok
véget akarnak vetni az esztelen politikának, a képmutatásnak és Európa védtelenségének mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten,
sajtótájékoztatón, miután szlovák kollégájával egyeztetett. A magyar-szlovák kapcsolatokról
Szijjártó Péter elmondta: stratégiai partnerség és szoros gazdasági kapcsolatok jellemzők a
két ország együttműködésére. Egymással szoros kapcsolatban harcolnak az ügyekért, amit
pár éve még nem lehetett volna elmondani. Vannak nyitott kérdések, de azokat kulturáltan
vitatják meg - tette hozzá. A szlovák miniszter szerint is most a legjobb Magyarország és
Szlovákia viszonya, dinamikus a párbeszéd köztük, intenzív az együttműködésük, nincsenek
tabutémák, mindenről beszélnek.

Érvényben marad a Tőkés László kitüntetésének megvonását kezdeményező
becsületbírósági határozat
2016. február 25. – MTI, Magyar Nemzet, Krónika
A román legfelsőbb bíróság jogerős ítélete alapján érvényben marad az a becsületbírósági
határozat, amely a Tőkés László európai parlamenti képviselőnek adományozott Románia
csillaga állami kitüntetés megvonását javasolja az államfőnek. Az ítélet kivonata csütörtökön
este jelent meg a legfelsőbb bíróság honlapján. Tőkés László azt követően indított pert a
bukaresti táblabíróság közigazgatási részlegén a román elnöki hivatal keretében működő
becsületbíróság ellen, hogy ez utóbbi 2013 novemberében méltatlannak találta a Románia
Csillaga érdemrend kitüntetésre, miután az EP-képviselő felvetette, hogy Magyarország
vállaljon "védhatalmi" szerepet Erdély érdekében.
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Ráduly Róbert: az RMDSZ dezintegrálódott

Mezei János nem indul újabb mandátumért
2016. február 25. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Nem indul újabb mandátumért a júniusi helyhatósági választáson Mezei János,
Gyergyószentmiklós polgármestere – jelentette be csütörtökön a Magyar Polgári Párt (MPP).
Az alakulat gyergyószentmiklósi szervezetének közleménye szerint a hivatala gyakorlásától
korrupciógyanús ügye miatt eltiltott elöljáró a közösség érdekét szem előtt tartva hozta meg
döntését. „Nem gyávaságból, nem meghunyászkodásból döntött így, egyszerűen a közösség
érdekét szem előtt tartva vélte jobbnak, hogy egy újabb mandátum esetleg hátrányosan
érintené a város lakóit, a politikai csatározások, a politikai leszámolások legnagyobb
elszenvedői maguk a város polgárai. A jelenlegi hatalom egyszerűen ellehetetleníti azokat a
vezetőket, akik a közösség érdekeiért, az anyanyelv megőrzéséért, az identitástudat
megerősítéséért, valamint az autonómia kivívásáért tevékenykednek" – olvasható a
közleményben, amely szerint a gyergyószentmiklósi MPP sajnálattal vette tudomásul,
ugyanakkor tiszteletben tartja Mezei elhatározását.

Erdély

2016. február 25. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma
Hevesen bírálta az RMDSZ-t Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda volt polgármestere, aki
szerint a szövetség szétesett, a „választási keménykedésen” túl nem is létezik. A Csíki
Hírlapnak és a Krónikának adott interjúban a korrupcióellenes ügyészség által hivatali
visszaéléssel és összeférhetetlenséggel vádolt politikus nem adott egyértelmű választ arra,
hogy indulna-e egy újabb polgármesteri mandátumért a júniusi helyhatósági választáson.

Sógor: nem lehet a kisebbségi kérdést szőnyeg alá seperni
2016. február 25. – Krónika, MTI, 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.

Sikeres évet zárt a korrupcióellenes ügyészség
2016. február 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Ötször annyi miniszter és parlamenti képviselő ellen emelt vádat az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2015-ben, mint 2013-ban – jelentette ki Laura Codruța
Kövesi, a DNA főügyésze csütörtökön az intézmény tavalyi tevékenységének mérlegét
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Erdély

ismertetve. A főügyész elmondta: a DNA összesen 1250 esetben emelt vádat magas vagy
közepes szintű tisztségviselő ellen korrupció miatt, ez a legmagasabb szám a DNA
történetében. Emlékeztetett: egy miniszterelnök, öt miniszter, tizenhat képviselő és öt
szenátor is ott van a bíróság elé állított személyek között. Emellett mintegy száz polgármester
és megyei közgyűlési elnök ellen is vádat emeltek – utóbbiak egyharmada érintett.
Hozzátette: összesen közel félmilliárd euró értékű vagyont zároltak.

Winkler szerint Diaconu tervezetének a kukában a helye
2016. február 25. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen
Bogdan Diaconunak, az Egyesült Románia Párt (PRU) elnökének magyarellenes
törvénytervezetére hívta fel az Európai Parlament figyelmét Winkler Gyula. Brüsszeli
felszólalásában az RMDSZ EP-képviselője az anyanyelv nemzetközi napjára (február 21.)
utalva elmondta, a romániai magyarok ünnepét beárnyékolta a szélsőségesen nacionalista,
magyar- és kisebbségellenes törvénytervezet hallgatólagos elfogadása a bukaresti
képviselőházban. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a kezdeményezés megtiltaná a
kisebbségek anyanyelvhasználatát a közigazgatásban. Winkler közölte, a magyarellenes és
alkotmányellenes javaslat kiváltotta a teljes magyar közösség felháborodását, mivel kitételei
Románia alkotmányába ütköznek, és ellentétesek az Európai Unió alapértékeivel. A politikus
ama meggyőződésének adott hangot, miszerint az RMDSZ eléri, hogy a tervezetet a szenátus
visszautasítsa.

Nem kér Toró Tamásból a Brassó megyei RMDSZ
2016. február 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Támogatja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) összefogást sürgető javaslatát az RMDSZ
Brassó megyében, „eleget téve a helyi közösség által több ízben is megfogalmazott igénynek”.
A szövetség megyei szervezetének elnöke, Kovács Attila által aláírt csütörtöki közlemény
szerint felkészült, felelősségteljes és hiteles személyeket akarnak jelölni a helyhatósági
választásokon, ezért a néppárttól „tisztességes és a közösségi feladatnak megfelelő személyek”
nevesítését várják, akikkel „valós eredményekért lehet dolgozni, és érdemben tudják
képviselni magyar közösséget”. A közlemény egyértelműen utal arra, hogy a négy évvel
ezelőtti közös brassói jelöltlistán tanácsosi mandátumhoz jutott néppárti képviselő, Toró
Tamás – akinek a nevéhez az RMDSZ szerint több olyan incidens fűződik, melyek
megkérdőjelezik a hitelességét – nem tartozik azok közé, akiket szívesen látnának az
összefogás listáján. Megjegyzik azt is, hogy az EMNP a 2012-es önkormányzati választásokon
„a megegyezés ellenére” több településen is jelöltet állított, a parlamenti választásokon pedig
„a néppárt miatt maradt parlamenti képviselő nélkül a Brassó megyei magyarság”.

"Az orvos azért van, hogy gyógyítson, nem azért, hogy nyelvórákat tartson"
2016. február 25. – transindex.ro
Több fórumon és szinten indult kezdeményezés révén válaszol a magyar közösség arra a
kolozsvári sürgősségi gyermekkórházban történt incidensre, amikor a román nyelvismereti
hiányosságai miatt megalázott egy olaszteleki lányt a kezelőorvosa és a személyzet. A RMDSZ
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az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult, és a képviselőházban újraindította az
anyanyelvű egészségügyi ellátást szavatoló törvénymódosító kezdeményezésének
elfogadásának lépéseit. A kolozsvári EMNP petíciót indított, a Musai-muszáj civil aktivista
csoport egy anyanyelv-napi akcióval tiltakozott a lánnyal történt bánásmód ellen.
Csütörtökön unitárius lelkészek kezdeményezésére a Kolozsvár-Belvárosi Egyházközség
egyház keretében lesz egy tanácskozás, amelynek eredményeként egy segélyező csoportot
hoznának létre a kórházakban diszkriminált, vagy bármilyen módon bántalmazott
személyeknek.

Kovács Péter: az RMDSZ felelőssége, hogy teret engedjen a fiataloknak az
önkormányzati választásokon is
2016. február 25. – transindex.ro
„Az RMDSZ felelőssége, hogy teret engedjen a fiataloknak, ennek a generációnak pedig
kihasználva lehetőségeit, hallatnia kell a hangját” – nyilatkozta Kovács Péter ügyvezető elnök
az ifjúság közelgő önkormányzati választásokon való szerepvállalása kapcsán. Kiemelte: a
tavalyi kongresszuson ígértekhez mérten az RMDSZ a nyitottságot, az emberközeliséget és a
megújulást tekinti alapelveknek működésében. Ez azt is jelenti, hogy a megfelelő
tapasztalattal és szaktudással rendelkező fiatalokat helyzetbe kell hozni, feladatokat kell rájuk
bízni, hiszen ez friss lendületet és új perspektívát adhat a szervezetnek.

László Attila szerint szakmai kihágások miatt is meneszteni kell a diszkrimináló
kolozsvári orvost
2016. február 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„Mindent megteszünk, valamennyi parlamenti eszközt felhasználunk azért, hogy az
olaszteleki lány esetére felhívjuk a román hatóságok figyelmét, ezzel egy időben azt is számon
kérjük: mit tettek ez ügyben az állam illetékes intézményei, hogyan kerülnék el a jövőben az
ilyen eseteket. Sürgős intézkedésekre van szükség a törvénykezésben, ugyanakkor a hatályban
lévő jogszabályok tiszteletben tartása is hagy maga után kívánnivalót. Ráadásul, a páciensek
megalázása, diszkriminálása az illető intézmény működését is veszélyeztetik. Ezért úgy
gondolom, hogy a szaktárcának is érdeke egy olyan jogi keret megalkotása, amely biztosítékot
jelent az ilyen helyzetek ellen” – hangsúlyozta László Attila, az RMDSZ Kolozs megyei
szenátora szerdán Bukarestben azt követően, hogy a parlament felsőházában iktatta az
egészségügyi miniszterhez fogalmazott interpellációt.

Kovászna megye 45
polgármesterjelölt

közigazgatási

egységéből

40-ben

indul

magyar

2016. február 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az RMDSZ Háromszéki Szervezetének Állandó Tanácsa február 25-én, csütörtökön újabb
helyi választmányi döntéseket hagyott jóvá a polgármesterjelölteket illetően. A megye 45
közigazgatási egységéből 40 helyen lesz magyar polgármesterjelölt. Ezek több mint 25%-a új
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jelölt lesz. Az RMDSZ megyei tanácsosi listáján több mint 50% lesz először induló tanácsosjelölt.

„Az RMDSZ-nek több Ráduly Róbertre lenne szüksége”
2016. február 25. – maszol.ro
Bírálta egy interjúban az RMDSZ vezetését Csíkszereda volt polgármestere, aki hajlik arra,
hogy induljon az önkormányzati választásokon. Az RMDSZ ügyvezető elnöke, Kovács Péter a
Maszolnak elmondta, elfogadja Ráduly Róber kritikáit. Kovács Péter emlékeztetett, hogy
amióta közszerepet vállalt, a volt polgármester mindig is élesen fogalmazott, és soha nem
rejtette véka alá a véleményét. „Ezt én mindenképpen tisztelem benne, és szerintem az
RMDSZ-nek több Ráduly Róbertre lenne szüksége” – jelentette ki.

Felmérést végez a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba ültetéséről az RMDSZ
2016. február 25. – maszol.ro, transindex.ro
A Kulturális Autonómia Tanács (KAT) döntése értelmében az RMDSZ Ügyvezető Elnökség
teljességre törekvő felmérést végez a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba ültetéséről. A
felmérés első részében a helységnévtáblákat, az önkormányzatok és ezek intézményeinek
névtábláit, valamint a minisztériumok alá tartozó megyei intézmények feliratozását vizsgálja
a szövetség.

Lehet Bethlen Gábor-szobor Marosvásárhelyen, de nem biztos, hogy a főtéren
2016. február 25. – szekelyhon.ro, Krónika
Határozat született a marosvásárhelyi szoborügyben csütörtökön, de nem biztos, hogy örülni
fog neki a magyarság. Az RMDSZ-frakció halasztani szeretett volna, mint Soós Zoltán
elmondta, azért, hogy a következő ülésig határozzák meg a szoborcsoport és az erdélyi
fejdelem szobrának pontos helyszínét. Míg az Erdélyi Iskola Mozgalomnak emléket állító
alkotást a vár mellé szeretnék elhelyezni, s ezt senki nem ellenzi, az RMDSZ-frakció azt
szeretné, hogy Bethlen Gábor szobra a főtéren álljon. Soós Zoltán szerint ebbe Dorin Florea
nem fog beleegyezni.

Volt átszavazó, lesz városmenedzser
2016. február 25. – szekelyhon.ro, Krónika
Hét éve kéri már a „citymenedzser” kinevezését Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere,
most pedig meg is kapja – döntött csütörtökön a képviselő-testület. Az RMDSZ-frakció két
tagja is támogatta a határozatot. Claudiu Maior ülésvezető először a tervezet elhalasztását
bocsátotta szavazásra, de az RMDSZ-nek nem volt elég szavazata ahhoz, hogy ez átmenjen. A
második szavazás előtt a bizonytalankodó Peti Andrásra rászólt Claudiu Maior, ezt mondva:
„Peti, te a végrehajtók tagja vagy alpolgármesterként, s nem a párt utasítására kell hallgass”.
Ezért vagy sem, de Peti András korábbi nyilatkozataival és a frakció döntésével ellentétben
megszavazta a városmenedzseri állás létrehozását. Benedek István szintén igennel szavazott.
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2016. február 25. – Krónika
A tíz magyar marosvásárhelyi önkormányzati képviselőből csupán hárman tartották
fontosnak, hogy beszámoljanak tavalyi tevékenységükről. Pedig még legalább négyen aktívan
részt szoktak venni az üléseken, javaslatokat is megfogalmaznak. A román kollégáik közül
csupán egy tett eleget a törvény által előírt kötelezettségnek.

Erdély

Kevés tanácsos tartja fontosnak a tevékenységi beszámolót Marosvásárhelyen

Erőszakos „igazság”
2016. február 25. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Kíváncsian várjuk, mit lép a román igazságszolgáltatás, miután
az Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel szemben a korrupcióellenes ügyészség által
egy, a vádhatóság, illetve a számvevőszék által gyanúsnak vélt hitelfelhasználási ügy kapcsán
indított eljárás állítólagos sértettje közölte: nem igazán hisz abban, hogy kár érte volna. (…)
ez az ügy mostantól meglehetősen hajánál fogva előrángatottnak tűnik, és attól is nehéz
elvonatkoztatni, hogy „véletlenül” éppen közvetlenül az önkormányzati választás előtte
időzítették, amelyen a sikeres, közkedvelt és nem utolsósorban a magyar jogkövetelések és
önrendelkezés mellett is kiálló elöljáró újabb biztos mandátum elé nézett. De egyelőre ennyit
a gyanús elemekről – inkább várjuk a DNA reakcióját”.

Felvidék

Legfelsőbb Bíróság: Malina Hedvig ügyét visszautalták az elsőfokú bírósághoz
2016. február 25. – bumm.sk, Új Szó
Az Aliancia Fair-play már 2013 óta próbálja megszerezni a Malina Hedvig megverését követő
rendőrségi belső vizsgálat dokumentumait. Első fokon a bíróság úgy ítélte, hozzájuthatnak az
iratokhoz, a később azonban a Pozsony Megyei Bíróság határozata szerint ezt mégsem kell
megtennie a rendőrségnek. Az ügyet a Legfelsőbb Bíróság elé vitték, amely úgy határozott, a
kérdésben újra az elsőfokú bíróságnak kell döntenie.

Nagy Dávid: Minden helyzetben élnünk kell nemzetiségi és nyelvi jogainkkal!
2016. február 26. – hirek.sk
Nagy Dávid ügyvéd, a Via Nova – Új Út Ifjúsági Csoport 28 éves Érsekújvári járási és helyi
szervezetének elnöke, illetve a Magyar Közösség Pártja városi önkormányzati képviselője az
MKP országos választási jelöltlistájának 20. helyén szerepel. A hirek.sk portálnak a politikai
pályájával kapcsolatos elképzeléseiről, januári brüsszeli útjával és a kampány-körútjával
kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az „ébredő erő“ előnyeiről is nyilatkozott.

Nyelvében él a nemzet – vándorkiállítás Ipolynyéken is
2016. február 25. – Felvidék Ma
Ipolynyékre érkezett február 24-én a Nyelvében él a nemzet című vándorkiállítás. A
kisebbségekre vonatkozó nyelvhasználati törvények történetét bemutató autentikus kiállítást
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Orosz Örs kurátor, a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom aktivistája mutatta be. A kiállítással
egybekötött előadás vendége volt a kurátoron kívül Zachar Pál, a mozgalom aktivistája.

Még az SNS szimpatizánsainál is jobban elutasítják a másságot az MKP választói
2016. február 25. – bumm.sk
A megkérdezettek kétharmadát zavarná, hogy ha az általa lakott településen helyeznék el az
Irakból érkezett keresztény családokat. A homoszexuálisokat jobban elfogadják, mint a
menekülteket. Nincs még egy párt, amelynek szimpatizánsai jobban elutasítanák az iraki
muszlimokkal és az iraki keresztényekkel való szomszédságot, mint az MKP választói.

„Csak a nagypolitikában lehet változtatni”
2016. február 26. – Új Szó
Az MKP listájának előkelő, 10. helyén induló Cziprusz Zoltán, a Via Nova Ifjúsági Csoport
jelöltje. Hátteréről és terveiről kérdezte az Új Szó. Szerinte „a szlovákiai pártok közül most az
MKP áll a legjobban az ifjúságpolitikához, hiszen a Via Novával is együttműködik, és teljesen
megfiatalodott a választási listája. Büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok saját nevelésű
ifipolitikusunk van, 23 olyan jelölt indul, aki vagy a Via Novában kezdte, vagy tagja a
szervezetnek.”

„Nem ciki fiatalon politizálni”
2016. február 26. – Új Szó
Morvay Péter a Híd ifjúsági szervezete, a IUVEN elnöke, először indul képviselőjelöltként a
párt listáján. „Mi ugyanazt kínáljuk, amit a Híd kínál. Azokat szeretnénk megszólítani, akik
egyetértenek a Híd ideológiájával, alapértékeivel, fiatalok és érdeklődőek. Mi gyakorlatilag
tükrözzük azt, amit a Híd képvisel, és ezt szeretnénk a fiatalok között elterjeszteni. A
különbség köztünk és más fiatalok között abban van, hogy mi előre gondolkodunk. A
nehezebb utat választottuk, de a többségi nemzettel való együttműködést szorgalmazzuk,
mert csak így van értelme, mi is ezt valljuk.”

Újra parlamenti párt lehet az MKP
2016. február 26. – Pataky István – Magyar Nemzet
Visszakerül-e a pozsonyi parlamentbe a Magyar Közösség Pártja? Az az egyik legnagyobb
kérdése a közelgő szlovákiai választásoknak. A felvidéki magyarok körében szintén népszerű
Most-Híd párt helye majdnem biztos az új törvényhozásban.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. február 26-i számában olvasható)

Fókuszban a déli régió
2016. február 26. – Pataky István – Magyar Nemzet
Szlovákiában a demográfiai mutatók romlását nem bevándorlókkal, hanem a
gyermekvállalási kedvet javító programokkal kell megállítani – véli Berényi József, a Magyar
Közösség Pártjának (MKP) elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Berényi többek
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között elmondta: a parlamentbe jutás esetén a jelenlegi ellenzéki pártokkal tudnának
együttműködni, leginkább az Európai Néppárt tagjaival. A kormánypárttal, a Smerrel
semmiképpen sem lépnének koalícióra.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. február 26-i számában olvasható)

Parázs vita a szabadkai VKT-ülésen
2016. február 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Nem fogadta el a Palics-Ludas Közvállat 2016-os éves tervét, valamint Szabadka Város
Ifjúsági Irodájának múlt évre vonatkozó jelentését sem a Városi Képviselő-testület a mai
ülésén. A politikai pártok képviselői parázs vitákat folytattak. A napirendi pontok nagy része
a szabadkai közvállatok 2016-os évi működési terveire vonatkozott. Ezek közül a Szabadkai
Távfűtőművekkel, valamint a Vízművek és Csatornázási KKV-vel kapcsolatos dokumentumok
váltottak ki nagyobb vitát. Ezeket végül megszavazták. A VKT a Palics-Ludas Közvállalat éves
tervét nem fogadta el. A hatalmon lévő pártok és az ellenzék sem egyezett a cég jelenlegi
vezetési módjával.

MPSZ: Mi lesz a bátkai komppal?
2016. február 25. – Vajdaság Ma
Nagy gondok vannak a bátkai komp körül, állapította meg Rácz Szabó László, a Magyar
Polgári Szövetség elnöke mai zentai sajtótájékoztatóján arra utalva, hogy a komp
üzemeltetését az elmúlt öt év során végző szervezettel a zentai önkormányzat a 2010-ben
megkötött szerződést annak lejárta után nem hosszabbította meg, csupán egy-egy hónapos
időtartamra vonatkozóan írták alá a megbízásról szóló dokumentumot.

A kisebbségi kérdésről más szemszögből

Kárpátalja

2016. február 25. – dr. Mészáros Zoltán - Hét Nap
A kisebbségi kérdés nincs megoldva Európában, hacsak a többségbe való beolvadást nem
tekintjük megoldásnak, hiszen vannak, akik úgy gondolják, hogy egy más nyelven is lehet
értelmes életet élni. A kérdés azonban nem ilyen egyszerű.

Debrecenben látható a kárpátaljai képzőművészet keresztmetszete
2016. február 25. – Kárpátalja
Harmincegy kortárs kárpátaljai festő- és szobrászművész nyolcvan alkotását állítják ki a
debreceni Belvárosi Galériában április elsejéig.
A Debreceni Művelődési Központ, együttműködve Magyarország Ungvári Főkonzulátusával,
kiállítást rendez KERESZTMETSZET – válogatás a kortárs kárpátaljai képzőművészek
alkotásaiból címmel a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Galériájában. A kiállítás
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Kárpátalja

február 25-én nyílik a Belvárosi Galériában és hétköznapokon 10-től 18 óráig látogatható
április 1-ig.

A KMKSZ beregszászi szervezetének küldöttgyűlésén
2016. február 26. – Kárpátinfo
Beregszász a kárpátaljai magyarság szellemi-kulturális központja, ezért nagyon fontos, hogy a
városban hatékony, népes, a magyarság ügye iránt elkötelezett KMKSZ szervezet működjön,
hangzott el a szervezet nemrég megtartott közgyűlésén. Molnár D. István elnöki
beszámolójából kiderült, hogy az általános elvándorlás ellenére a tagság létszáma a tavalyihoz
képest tovább nőtt, jelenleg meghaladja az 1250 főt. A sikeres helyhatósági választások
mellett sikerként kell elkönyvelni a KMKSZ helyi ifjúsági szervezetének megalakulását,
számos honismereti kirándulás megszervezését, a táncház mozgalom elindítását. A tervekről
szólva az elnök kiemelte: szeretnék egy nagyobb csapattal bejárni az 1944-es elhurcolások
útvonalát, így adózva a mártírok emlékének.

Valóságok párbeszéde – interaktív tárlatmegnyitó a Rákóczi-főiskolán

Muravidék

2016. február 25. – karpatalja.ma
Az egyéni valóságokra volt kíváncsi a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet Végh
László budapesti fotóriporter beregszászi kiállítás megnyitóján február 24-én, a Fodó Sándor
Kulturális Központban. A Magyar Nemzet Magazin munkatársa a Pécsi József fotóművészeti
ösztöndíjnak köszönhetően járt ki Kárpátaljára, hogy megörökítse a mobilizációs hullámok
helyi vetületeit és a megye lakosainak mindennapjait. Fotósorozatával a világ egyik
legrangosabb pályázatán, a 73. Pictures of the Year Internationalen kategóriájában
(fotóriport, hírlap) az első helyet érdemelte ki. A fotóriporter mellett a megnyitón felszólalt
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, illetve Kudlotyák
Krisztina, a PCS igazgatója.

A nemzeti közösségek kitartanak a felosztási arány meghatározása mellett
2016. február 25. – Muravidéki Magyar Rádió
Készül a községi nemzeti közösségek finanszírozásáról szóló új kormányrendelet-javaslat. A
Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatalának kérésére a magyar nemzetiségi önkormányzatok a
javaslatra megtették megjegyzéseiket. Fehér Ilona annak járt utána, hogy mik a javaslattal
kapcsolatos kifogások, illetve nemzetiségi szempontból melyek a hiányosságai?

A kommunista diktatúrák áldozatai – emlékülés
2016. február 25. – Muravidéki Magyar Rádió
A kommunizmus áldozatainak tiszteletére emlékülést rendezett tegnap a Lenti Honismereti
Egyesület. Dányi József interjújában Tantalics Béla, az egyesület titkára a helyi
viszonylatokban történteket eleveníti fel az áldozatok tükrében.
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2016. február 25. – Huncro.hr
A hét végén tartotta az ójankováci magyar kultúregyesület és a Pakráci Magyarok Közössége
is évi közgyűlését. Az ójankováci egyesület múlt szombati ülésén elfogadták a tavalyi évre
vonatkozó beszámolókat, valamint ismertették az idei év programját és pénzügyi tervezetét.
Nović Sándor, a szervezet elnöke többek között arról is beszélt, hogy továbbra sem
részesülnek a zágrábi Kisebbségi Tanács anyagi támogatásában, így csak a HMDK-nak, az
Ójankováci járásnak és Vukovár-Szerém megyének köszönhetően tudtak dolgozni.

A nyelvek sokszínűségéről az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából

Horvátország

Közgyűlés az ójankováci és a pakráci magyar egyesületeknél

2016. február 25. – Huncro.hr
A Daruvári Magyarok Közössége első alkalommal szervezett összejövetelt az anyanyelv
nemzetközi napja alkalmából, amelyre a városban élő más kisebbségieket is meghívtak, hogy
megismerjék egymás szellemi értékeit, és hogy egy-egy verset anyanyelvükön is
tolmácsoljanak.
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Határok nélkül
2016. február 25. – Kossuth Rádió

Visszautasította a kárpátaljai magyar tankerület létrehozásának tervét a
kárpátaljai megyei adminisztráció
Visszautasította a kárpátaljai magyar tankerület létrehozásának tervét a megyei
adminisztráció. A KMKSZ nem adja fel, hiszen ez az ott élő magyarság egyik legfontosabb
célja: az, hogy a magyar oktatási intézményeket, illetve az anyanyelvi osztályokat egy járások
feletti struktúrában irányíthassák

Tanműhelyeket adott át a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kolozsváron
Látjuk, a fejlődést, látjuk azt, hogy mennyi diáknak és családnak adott lehetőséget a magyar
nyelvű szakoktatás beindítása - mondta ma Kolozsváron Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki könyvkötő és asztalos tanműhelyt adott át.

Kassán rendezik idén a III. Visegrádi Ifjúsági Konferenciát
Visegrád és Kolozsvár után Kassa ad otthont idén ősszel a III. Visegrádi Ifjúsági
Konferenciának - jelentették be Kassán. A Fidelitas felvidéki társszervezője a Via Nova
Ifjúsági Csoport.

Bemutatkozik Csúsz Péter és Marczinkó Zoltán, az MKP képviselőjelöltjei
Asszimilációt csökkentő tényező lehet a Felvidéken a magyarlakta települések gazdasági
felzárkóztatása. Ehhez erős magyar képviselet kell a szlovákiai parlamentben - vallják az MKP
losoci jelöltjei Csúsz Péter és Marczinkó Zoltán.

A délvidéki magyar szavazók egyharmada támogatja a VMSZ-t
A Vajdasági Magyar Szövetséget a délvidéki magyar szavazók egyharmada támogatja. A
kisebb magyar pártok nem tudtak profitálni a VMSZ elmúlt egy évben tapasztalt belső
konfliktusaiból, viszont sokan rokonszenvesnek tartják a fél évvel ezelőtt megalakult Magyar
Mozgalom civil szervezetet - derül ki abból a közvélemény kutatásból, amelyet az Identitás
Kisebbségkutató Műhely januárban végzett a vajdasági magyarok körében.
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Konferenciát szervez a Kommunizmus Áldozatai Emléknapja alkalmából a
Veritas Történetkutató Intézet
A Kommunizmus Áldozatai Emléknapja alkalmából - Kárpát-medencei tragédiáink 1944-53.
Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és Gulágon
címmel kétnapos konferenciát szervezett a Veritas Történetkutató Intézet. A határon túli
nemzetrészek közül a mai nap a kárpátaljai és az erdélyi deportálásokról számoltak be az
előadók.
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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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