Orbán: politikai hadjárat folyik magyar politikusokkal szemben Romániában
2016. február 29. – Krónika, transindex.ro, kormany.hu, ATV, hvg.hu, HírTV, M1, Inforádió,
Magyar Idők, Magyar Hírlap, Népszabadság
Kemény hangon bírálta a bukaresti hatóságokat hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök. A
kormányfő szerint Romániában politikai hadjárat folyik magyar politikusokkal szemben,
háttérbe akarják szorítani a magyar kisebbség politikai vezetőit, amit szerinte megfelelő
súllyal szóvá kell majd tenni. A miniszterelnök a nagyköveti értekezleten értékelte
Magyarország és a szomszédos államok viszonyát.

Az erdélyi magyarság identitáserősítő programjairól tárgyalt Orbán Viktor és
Kelemen Hunor

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

2016. február 29. –MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen
Fontos, hogy az idei romániai választásokat kísérő belpolitikai csatározásokból az erdélyi
magyarság megerősödve kerüljön ki, és ez az önkormányzati és parlamenti képviseletben is
megmutatkozzon - hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke hétfői megbeszélésén, az Országházban. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda
vezetője az MTI-nek elmondta: Kelemen Hunor bemutatta a magyar miniszterelnöknek
azokat a kiemelt fejlesztési programtervezeteket, amelyek az erdélyi magyarok identitásának
megőrzését és a kulturális élet fellendítését szolgálják.

Már több mint nyolcvanezren írták alá az MKP kvótaellenes petícióját
2016. február 29. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Meghaladta a 80 ezret az aláírások száma a Magyar Közösség Pártjának (MKP)
menekültkvóta-ellenes petícióján, amely így ezzel az MKP történetének legsikeresebb ilyen
kezdeményezése lett - jelentették be a felvidéki magyar párt politikusai hétfőn Pozsonyban
tartott sajtótájékoztatójukon. A még tavaly októberben elindított petíciónak két célkitűzése
van, egyrészt az, hogy elutasítsa a migránsok újraelosztását célzó uniós kvótákat, másrészt
pedig az, hogy ügydöntővé változtassa a helyi népszavazások eredményét. Őry Péter, a
petíciós bizottság koordinátora, az MKP önkormányzati alelnöke a petíciót támogató
aláírások nagy számát történelmi sikernek és óriási eredménynek nevezte. Hangsúlyozta: ez
is bizonyítja, hogy a petícióban megfogalmazott kérdések érintik és érdeklik az embereket,
mert azok befolyásolni fogják a jövőjüket.

Közös kulturális programok Aradon és Pécsett
2016. február 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
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Az aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház március 5-i pécsi vendégszereplésével veszi kezdetét
Pécs és testvérvárosa, Arad idei közös kulturális programsorozata – hangzott el a baranyai
megyeszékhelyen hétfőn tartott sajtótájékoztatón. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs
polgármestere az erről szóló megállapodás aláírását megelőzően példásnak nevezte a két
város együttműködését, amely immár évek óta sikeres – írja az MTI. Mint hangsúlyozta, a
közös programok céljai között szerepel az ott élő szórványmagyarság kulturális identitásának
megőrzése. Bognár Levente, Arad alpolgármestere kifejtette, hogy a közös programok az
aradi klasszikus színház pécsi vendégszereplésével indulnak: a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ)
deszkáin Ioan Slavici Még közel hozzád című előadását láthatja a közönség március 5-én.
Hozzáfűzte, hogy a PNSZ ősszel érkezik vendégszereplésre Aradra.

Vizsgálat az FRF-nél: Szász Jenő nem tud arról, hogy érintett lenne
2016. február 29. – Krónika
Egymásnak adják át a kilincset a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) korábbi vezetőségi
tagjai a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyén,
ahol a hatóságok egy feltételezett sikkasztási és pénzmosási ügyben nyomoznak. A DIICOT a
múlt hét óta már többek között Dumitru Dragomirt, Iuliu Mureșant, Patrițiu Abrudant és
Cornel Șfaițert is kihallgatta, de sajtóbeszámolók szerint Szász Jenő neve is szerepel a
tanúlistán. A jelenleg a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet vezető volt székelyudvarhelyi
polgármester ugyanis épp az ügyészség által vizsgált időszakban, 2006 és 2010 között volt
végrehajtó bizottsági tag az FRF-ben. Szász a Krónikától értesült az ügyészségi vizsgálatról,
elmondása szerint nem hívták be tanúnak és nem is számít rá.

Magyar hangért kiáltanak a vasútállomásokon
2016. február 29. – Krónika
Dan Costescu közlekedésügyi minisztertől kért magyarázatot Tánczos Barna RMDSZ-es
szenátor arra vonatkozóan, hogy a csíkszeredai és más Hargita megyei vasútállomásokon a
hangosbemondó még mindig nem tájékoztatja a román mellett magyar nyelven is az utasokat
a szükséges tudnivalókról – közölte a Voceatransilvaniei.ro hírportál. Tánczos a szenátusban
interpellált az ügyben, mint rámutatott: Csíkszeredában korábban kétnyelvű volt az
utastájékoztatás, egy ideje azonban a bemondó „nem tud magyarul”, erről a helyiek is
többször panaszkodtak, illetve a sajtó is számos alkalommal cikkezett a témában.

Különutas lesz az EMNP Marosvásárhelyen?
2016. február 29. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Befejezettnek tekinti az RMDSZ-szel folytatott tárgyalást a közös marosvásárhelyi tanácsosi
lista állításáról Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Maros megyei
szervezetének alelnöke, és már azt sem tartja kizártnak, hogy alakulata külön jelöltlistával
méretkezik meg a helyhatósági választáson. A Facebook közösségi portálon egyébként már
több alkalommal is felbukkant olyan bejegyzés, mely szerint biztosra vehető, hogy az EMNP
önállóan méretkezik meg, a tanácsosi listáját pedig maga Portik Vilmos vezeti, az érintett

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. március 1.

2

Nyilatkozatok az előzetes letartóztatásban maradó vármegyésekért
2016. február 29. – Erdély Ma, Háromszék
A vármegyések előzetes letartóztatásban maradnak – döntött a Legfelső Ítélő- és
Semmítőszék, elutasítva Beke István Attila és Szőcs Zoltán fellebbezését. Közben
Kézdivásárhelyen folytatódott a szolidaritási megmozdulások sora a hétvégén: ezúttal
azonban a felvonulás elmaradt, a tüntetők a Gábor Áron téren gyűltek össze.

Erdély

azonban ezt csupán szóbeszédnek tekinti, melynek szerinte egyelőre nem kell hitelt adni. Azt
azonban hozzátette, már nem látja annak módját, miként tudnának kiegyezni az RMDSZ-szel.

A román-magyar viszonyt próbálták elemezni
2016. február 29. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Nagyon jónak ítélte a magyarokkal való viszonyukat a Hargita megyében élő románok
többsége – ez derült ki egy, mindössze 207 személy megkérdezésével történt telefonos
felmérésből. Hargita Megye Tanácsa elemző csoportjának nem reprezentatív vizsgálatát
hétfőn mutatták be. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondása szerint
2013-ban is végeztek hasonló kutatást, amelyet most megismételtek. Arra voltak kíváncsiak,
hogy a megyében élő románok hogyan ítélik meg a magyarokkal való együttélési viszonyukat.
Ennek kapcsán hozzátette, kidolgoztak egy úgynevezett együttélési kódexet, amelyet a soros
havi ülésükön hétfőn tűztek napirendre. Ennek a kódexnek a gyakorlatba ültetéséhez
együttműködnek a román kormánnyal, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel, valamint a
Hargita Megyéért Egyesülettel.

Autóbuszok indulnak Gyergyószékről is a marosvásárhelyi tüntetésre
2016. február 29. – szekelyhon.ro
Gyergyószékről is indulnak autóbuszok a Székely szabadság napjára szervezett
megemlékezésre, a marosvásárhelyi Postarétre. „Március tizedikén emlékezzünk együtt
elődeink hősiességére és közösen fogalmazzuk meg a mai elvárásainkat is a román
hatóságokkal szemben. Úgy mint a korábbi években, ezúttal is számítunk a gyergyóiak népes
részvételére” – szól az SZNT felhívása. Az eseményre ezúttal is autóbuszokat indítanak. A
Gyergyószéki Székely Tanács fontosnak tartja, hogy a megmozdulás semmiképpen ne legyen
kampányeszköz. „Annak ellenére hogy választási év van, ez a közös ügy az idén is maradjon ki
a pártok csatározásából” – fogalmaznak. Gyergyószentmiklóson mindhárom magyar párt
irodájában lehet iratkozni a buszokra.

Március 11-én adják át Szacsvay Imre nagyváradi szobrát
2016. február 29. – maszol.ro, Bihari Napló
„Március 11-án átadjuk, március 15-én pedig birtokba vesszük Szacsvay Imre szobrát” –
közölte lapunkkal Ritli László Csongor, az RMDSZ nagyváradi tanácsi frakciójának vezetője.
A politikus örömmel jelentette be: sikerült egészében helyreállítani az alkotást. Az RMDSZ
októberi felhívására sokan küldtek korabeli képeslapokat, ezek alapján rekonstruálták,
hogyan is nézett ki eredeti állapotában a szobor erősen megrongálódott talapzata. Ennek
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nyomán készültek el annak helyreállításával, így március 11-én régi fényében adhatják át a
szobrot, az egybegyűlteknek többek között Áder János magyar államelnök beszédét
tolmácsolják majd ez alkalomból.

Antal-ügy: nem hatnak az ügyészekre az EBRD érvei
2016. február 29. – Krónika, szekelyhon.ro
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) folytatja a bűnvádi eljárást Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester ellen – válaszolta a Krónika megkeresésére a DNA
sajtóosztálya. A vádhatóságot azt követően kereste meg kérdéseivel a Krónika, hogy az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) múlt héten közölte, a rendelkezésére álló
információk alapján „nincs oka azt hinni, hogy az EBRD által (Sepsiszentgyörgynek) nyújtott
hitelt nem rendeltetésszerűen használták fel”. Kérdésükre viszont a DNA leszögezte, a
feltételezett kárvallott fél nem az EBRD, hanem a román állam költségvetése, mivel
közpénzekből garantált, visszatérítendő hitelről van szó.

Újra napirenden a szentgyörgyi Sárkánydomb
2016. február 29. – Krónika, szekelyhon.ro
Újra megszavazta a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a prefektúra által megtámadott és
visszavonatott központi városrendezési tervet. A hétfői rendkívüli tanácsülésen hosszúra
nyúlt a vita: Rodica Pârvan szociáldemokrata tanácsos kijelentette, őt senki nem tudja
meggyőzni arról, hogy a városközpont átalakításának hátterében nem az áll, hogy elrejtsék a
Mihai Viteazul teret és szoborcsoportot. Sztakics Éva megbízott polgármester leszögezte, már
amikor a prefektúra megtámadta a tavaly elfogadott városrendezési tervet, tudták, hogy újra
fogják azt kezdeni. „Most próbálunk minden követelésnek eleget tenni, kikérjük a védelmi
minisztérium és a titkosszolgálat engedélyét is, hogy ezúttal a prefektúra ne emelhessen ez
ellen kifogást” – mondta a polgármester.

RMDSZ: az oktatásnak gyermekközpontúnak kell lennie
2016. február 29. – transindex.ro
„Az RMDSZ-nek érthető és célravezető az álláspontja a gyermekközpontú oktatásról: az új
tanügyi törvénynek magába kell foglalnia mindazon eredményeket, amelyeket az elmúlt 26
évben a kisebbségi jogok területén elértünk. Előre kell lépnünk azokban a kérdésekben,
amelyek a törvények alkalmazását illetik, külön kiemeltem a román nyelv speciális oktatását
a magyar, de más kisebbségi iskolákban is. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy egy percig sem
szabad igavonókként tekinteni a diákokra, az iskolák nem működhetnek papírgyártó
üzemekként, a pedagógusoknak pedig elsősorban az osztályokban, a gyermekek között van a
helyük” – hangsúlyozta Szabó Ödön parlamenti képviselő azt követően, hogy február 29-én,
hétfőn a szövetség tanügyreformáló prioritásairól számolt be a tanügyminiszternek.

Külügyminisztérium: alkotmányellenes Bogdan Diaconu nyelvhasználatot
korlátozó törvénytervezete
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2016. február 29. – transindex.ro, maszol.ro
Nem támogatja a külügyminisztérium sem azt a Bogdan Diaconu képviselő által benyújtott
törvénykezdeményezést, amely megtiltaná a kisebbségeknek anyanyelvük használatát a
romániai közigazgatásban, és amely nemcsak az alkotmány elveit nem tartja be, és ellent
mond a hazai érvényes jogszabályoknak, hanem a romániai magyar kisebbség jogait szavatoló
nemzetközi egyezményeket is megsérti – derül ki abból a levélből, amelyet Lazăr Comănescu
miniszter intézett Tánczos Barnának, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének.

Felére csökkent Hargita megyében a fiatalok száma
2016. február 29. – maszol.ro
A megye elöregedése mellett a fiatalok külföldre vándorlása, a humán erőforrás, a
szakemberek, a befektetők, az autópálya, az ipari park hiánya okozza a legnagyobb gondot
Hargita megyében – erősítették meg a prefektusi kollégium február 29-én tartott ülésén.
Andrei-Jean Adrian prefektus úgy értékelte: nincs etnikai feszültség a megyében.

SZKT: Kiáll a civil és egyházi szociális szervezetekért az RMDSZ

Két év múlva már állhat az új komáromi híd
2016. február 29. – Új Szó
Az Európai Bizottság az Európai Összekapcsolási Eszköz (CEF) keretében több mint 100
millió eurós támogatást hagyott jóvá a két Komáromot összekötő új Duna-híd megépítésére.
Szlovákia ebből 47,6 milliót, Magyarország 52,5 millió eurót kap. A projekt teljes költsége
meghaladja a 117 millió eurót. Martin Kóňa, a Közlekedésügyi Minisztérium szóvivőjének
tájékoztatása szerint az építkezés már idén elkezdődhet, a híd pedig várhatóan 2018-ra
készülhet el.

Felvidék

2016. február 29. – maszol.ro, transindex.ro
Új intézkedésekkel bővült az RMDSZ szociálpolitikája azt követően, hogy Marosvásárhelyen
munkamegbeszélésre hívta a civil és egyházi szociális szervezeteket, amelyek a működésüket
akadályozó legfontosabb gondokat ismertették a szövetség politikusaival. A szektor
legégetőbb gondjait orvosló intézkedésekről a Szövetségi Képviselők Tanácsa legutóbbi
ülésén határozatot fogadott el.

Modern kassai pályaudvar – Egyetlen magyar felirattal
2016. február 29. – hirek.sk
A teljes felújításon áteső kassai vasúti főpályaudvaron a szlovák mellett angol nyelvű feliratok
is segítik az utazóközönséget. Magyar felirat azonban csupán egyetlen akad, azt is csak egy
biztonsági előírás miatt, dekorációs céllal helyezték el.

Ilko Zoltán: maradjunk, vállalkozzunk és boldoguljunk a szülőföldünkön
2016. február 29. – hirek.sk
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A 28 éves, Lelesz községben élő, filozófia-hittan szakos pedagógusi végzettséggel rendelkező,
projekt-koordinátorként dolgozó Ilko Zoltán a Magyar Közösség Pártja Tőketerebesi járási
listavezetőjeként a párt választási jelöltlistájának 12. helyén szerepel. A hirek.sk-nak a Via
Nova Ifjúsági Csoport választási programjának gazdasági fejezetéről, a Felső-Bodrogköz
legégetőbb gondjainak lehetséges orvoslásáról és a kelet-szlovákiai fiatalok választási
kedvéről is beszélt.

MKP: Nagyon komoly tétje van a választásnak
2016. február 29. – Felvidék Ma
A közelgő parlamenti választáson közösségünk jövője, gyarapodása, valamint régióink,
szülőföldünk felzárkóztatása, fejlődése a tét. Ebben a Magyar Közösség Pártja szerepe
kihagyhatatlan. Nincs még egy olyan párt, amelyik célirányosan vállalja fel közösségünk és
régióink, szülőföldünk igazi, méltó képviseletét. A Felvidék Ma portálon Farkas Iván, az MKP
alelnöke arról szól, mik a választási tudnivalók és mire kell ügyelniük a szavazóknak.

Kampányhajrá Rimaszombatban: Gömör történelmi lehetőség előtt áll

Vajdaság

2016. február 29. – Felvidék Ma
A felvidéki magyarok és társadalomalkotó emberek a 21-es lista mellett teszik le a voksukat,
hogy a jelöltek és a párt méltó helyen képviselhesse a magyarságot. Az MKP mellett szavaz
Rimaszombat polgármestere is. Beszédet mondott Őry Péter, az MKP önkormányzati
alelnöke. „Mi vagyunk az egyetlen olyan párt, amelyik gazdasági elemzéseket végzett az
elmúlt öt évben regionális bontásban. Ezek azt mutatják ki, hogy a magyarok által lakott
régiók, ezek közül közép és kelet Szlovákia részei hatványozottan elhanyagoltak, a komolyabb
beruházások tekintetében Felvidék fehér folt a térképeken. Erre megoldást csak a
parlamenten keresztül kaphatunk. A választókon múlik, hogy kellőképpen fogjuk-e tudni
szavunkat hallatni március 5-e után” - szögezte le Őry Péter, s arra buzdította a gömörieket,
hogy vegyenek részt a választásokon, s szavazzanak a változásra.

A Nagybecskereki Rádió dolgozói megoldást sürgetnek
2016. február 29. – Pannon RTV
A Nagybecskereki Rádió december 17-én leállította a műsorszórást, a városi képviselőtestület pénteki ülésén pedig törölték őket a támogatott médiaházak listájáról. A közvállalat
státuszáról viszont nem hoztak döntést. A tizenöt dolgozó – az ügyvezető igazgató utasítására
– továbbra is köteles bejárni a munkahelyére.

Kovács Elvira: Az MM beismerte, hogy politikai ambíciói vannak
2016. február 29. – Pannon RTV
A Magyar Mozgalom a hétvégén jelentette be, hogy indul a választásokon. A Vajdasági
Magyar Szövetség nevében a hírre reagálva Kovács Elvira alelnök a Pannon RTV-nek azt
mondta: annak ellenére, hogy az MM civil szervezetnek nevezi magát, tevékenysége
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2016. február 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Topolyán járt a tartományi kormány alelnöke. Nyilas Mihály az oktatási intézményekbe
látogatott, amelyekben a tartományi kormány támogatásával tavaly mintegy 4 millió dinár
értékben történtek fejlesztések és felújítások. Elmondta, hogy hétfőn jelennek meg az idei évi
pályázatok, amelyek keretében mintegy 115 millió dinárral támogatják a vajdasági általános
és középiskolákat.

Útlezárással tiltakoztak kárpátaljai pedagógusok
2016. február 29. – hirado.hu, karpatalja.ma, mukachevo.net
A mintegy kétszáz szakközépiskolai oktató – előre bejelentett módon – délután az úttesten
történő vonulással zárta le Munkács több utcáját és a Csap-Kijev autóutat. Tiltakozásuk az
ellen szólt, hogy a múlt év decembere óta nem kapnak fizetést, a diákoknak nem folyósítják az
ösztöndíjat, a múlt héten pedig megszüntették a szakközépiskolák épületeinek, így a
kollégiumoknak a fűtését, mert nem tudják fizetni a gázszámlát. A tiltakozók a helyzet
azonnali orvoslását követelik az állam vezetésétől – adta hírül a Mukachevo.net munkácsi
hírportál.

Vajdaság

Topolya: Tartományi támogatás az oktatás feltételeinek fejlesztésére

Kárpátalja

egyértelműen politikai pártra utal, fellépésük pedig a vajdasági magyarság megosztottságához
vezethet. Azzal, hogy bejelentették, indulnak a választásokon, az is bizonyítást nyert, hogy a
VMSZ-ből való kizárások jogosak voltak.

Ismét kérelmezték a Beregszászt elkerülő út megépítését a kárpátaljai
képviselők

Kié lesz a milánói világkiállítás szlovén pavilonja?
2016. február 29. – Muravidéki Magyar Rádió
A Muraszombati Városi Önkormányzatot már hosszabb ideje foglalkoztatja a milánói
világkiállításon felállított szlovén pavilon sorsa. Aleksander Jevšek polgármester szóbeli
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Muravidék

2016. február 29. – karpatalja.ma
A kárpátaljai megyei képviselők újabb kérelemmel fordulnak Kijevhez a Beregszászt elkerülő
út építésének ügyében – tette közzé a zakarpattya.net.ua hírportál február 25-én. A kérelmet
a megyei tanács soron következő ülésén hagyják jóvá. A képviselők már nem egyszer
fordultak a végrehajtó hatalom központi szerveihez azzal a kéréssel, hogy támogassák az
elkerülő út építésének folytatását, ami hozzájárulna a vidék gazdasági fejlődéséhez,
biztosítaná az Európa és Ukrajna közti optimális közlekedési feltételeket, valamint
megoldaná a tranzit teherszállítmányok közlekedési problémáját.
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500 bálozó a 26. Német Nemzetiségi Bálon
2016. február 29. - Volksgruppen
Február 27-én, szombaton került megrendezésre a 26. Német Nemzetiségi Bál Sopronban a
Gyermek és Ifjúsági Központban. A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola nagy
hagyományokkal bíró rendezvényére az idén ötszáz vendég érkezett. A látogatók között az
osztrák partneriskola a harácsonyi/Horitschon EMS középiskola is képviseltette magát.

Őrvidék

ígéretet kapott, miszerint a pavilon Muraszombaté lesz, de a dolog más irányt vett. A Spirit
Ügynökség a nyilvános pályázat mellett döntött. A pavilon után érdeklődők sora igen hosszú.

Mátyás-napok Sopronban
2016. február 29. - Volksgruppen
Reneszánsz játszóházzal zárult a Soproni Múzeum „Mátyás-napok a múzeumban” című
rendezvénysorozata. A családi délelőtt során lovagi tornára, célbadobásra, kódexrajzolásra és
táncházra is sor került a soproni az Eggenberg-házban. A programban a „Mátyás király és a
macskakői rablólovagok“ című mesét is hallhatták a résztvevők Németh Ildikó főlevéltáros
előadásában.

Hazám, hazám, csendes hazám, bárcsak határidat látnám...
2016. március 1. – Nemzeti Regiszter
Február 20-án végre elérkezett a várva várt nap, a XIII. Dél-Amerikai Magyar
Néptáncfesztivál. A szervező ország idén Uruguay, a montevideoi Magyar Otthon. Már
hónapokkal ezelőtt elkezdődött a készülődés. A másik két országból egyeztettek az ideutazó
tánccsoportokkal és a magyarországi vendégegyüttessel, a Zemplénnel, valamint az évek óta
kijáró Dűvő zenekarral. Idén külön nyereség, hogy énekesnő is jött velük: Kubinyi Júlia.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
Kossuth Rádió, 2016. február 29., 18.30.
Kelemen Hunor: korlátozzák a romániai magyar közösség jogait
A romániai magyar közösség jogainak korlátozására azokat az intézményeket vetik be,
amelyeknek éppen a törvények betartását kellene biztosítani - ezt Kelemen Hunor RMDSZelnök mondta szervezete döntéshozó testületének, belső parlamentjének, a Szövetségi
Képviselők Tanácsának hétvégi marosvásárhelyi ülésén.
Interjú Kalmár Ferenc szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztossal
Kalmár Ferenc szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztost annak kapcsán is kérdezte a
Határok nélkül riportere, hogy a közelmúltban a román parlament alsóháza tárgyalás nélkül
"átengedte" a magyar nyelv hivatalos használatát tiltó törvényjavaslatot. Egyébként – mint az
az előző műsorokban is elhangzott – az RMDSZ elnöke biztosra veszi, hogy a felsőházban, a
szenátusban elbukik a kisebbségellenes kezdeményezés.
Indul a választásokon a Magyar Mozgalom
A vajdasági Magyar Mozgalom részt vesz a tavaszi, szerbiai választásokon országos,
tartományi és helyi szintenis. A döntést szombaton ellenszavazat nélkül hozta meg a Vajdsági
Magyar Szövetségből kivált és magát civil szervezetként meghatározó mozgalom második
közgyűlése. Arra hivatkoznak, hogy egy, a Magyar Mozgalom alapítójához köthető
közvéleménykutató szerint 80 százaléka a vajdasági magyaroknak hallott róluk, s negyedük
rájuk is szavazna.
Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács
A kulturális autonómiaintézményként, vagy kisebbségi önkormányzatként létrehozott
szerbiai Magyar Nemzeti Tanács tavalyi zárszámadását, pénzügyi beszámolóját és idei
költségvetésének első módosítását tárgyalták pénteki ülésükön a tanács tagjai.
Böjte Csaba is részt vett az RMDSZ hétvégi ülésén
Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke felszólalt az RMDSZ hétvégi ülésén. Arra
kérte a szervezet képviselőit: hassanak oda, hogy csökkenjen a gyermekek szociális
gondozásával kapcsolatos bürokrácia, mert szenvedést és halált is okozhat.
Beszélgetés Agócs Gulya MKP-képviselőjelöltte, Gömöralmágy polgármesterével
A Medvesalja egyik meghatározó települése volt Gömöralmágy, amely, ha a 9 osztályos
általános iskolát vesszük alapul, ma is a térség központjának számít. A 700 lelket számláló
falu lakosságának 95 százaléka vallja magát magyarnak. Ám a fiatalok munkahely híján
másfelé keresik a boldogulásukat. Beszélgetés Agócs Gyula polgármesterrel, az MKP
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képviselő-jelöltjével készített. A cél a szülőföldön való boldogulás, ezért vállalt politikai
szerepet az 52 éves polgármester.
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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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