Csupán 7 magyar nemzetiségű képviselő jutott be a parlamentbe
2016. március 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap, Magyar Idők, Népszabadság
Továbbra sem lesz hatékony magyar érdekképviselet a szlovák törvényhozásban. A Most-Híd
négy évvel ezelőtt 13 képviselővel kezdte, majd 14-gyel fejezte be a választási ciklust, a magyar
ügyekben azonban nem lépett fel erőteljesen. Most 11 képviselője lesz a parlamentben, abból
7 magyar nemzetiségű, áttörés tehát nem várható. Az MKP ezúttal is a bejutási küszöb alatt
maradt, így az érdekérvényesítést parlamenten kívüli térből kell folytatnia. Az MKP
sikertelenségéhez némelyest az is hozzájárult, hogy az előzetesen mért eredményeknél
magasabb volt a részvételi arány a választásokon, és az északi járásokban a szavazási kedv is,
ha nem is jelentősen, de magasabbnak bizonyult, mint délen. A szavazatok számlálásának
befejezése után kiderült: 59,81 százalékos volt Szlovákia lakosságának részvételi aránya a
március 5-ei parlamenti választásokon. Összesen nyolc párt került be a törvényhozásba.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Berényi József – a választáson a felvidéki magyarság vesztett
2016. március 6. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma
Továbbra is parlamenten kívül kénytelen politizálni a Magyar Közösség Pártja. Az MKP-ra
összesen 105 495-en szavaztak, ez azt jelenti, Berényi József pártja 4,04 százalékos
eredménnyel zárta a választásokat. Az eredményekre reagálva az MKP elnöke úgy
fogalmazott, hogy nincs győztese ezeknek a választásoknak, a felvidéki magyarság viszont
vesztett. A választások eredményei alapján Dél-Szlovákiában mind az MKP, mind a Most-Híd
meggyengült. Berényi József szerint, ha a Most-Híd elfogadta volna az együttműködést,
akkor erős képviselete lehetne Dél-Szlovákiának, így azonban semmire sem lehet számítani.

Tőkés: Johannis megkérdőjelezte, hogy felléphetnek a határon túli románokért
2016. március 4. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló, Magyar Idők, Magyar
Nemzet
Tőkés László szerint a neki adományozott román állami kitüntetés visszavonásával Klaus
Johannis államfő és a visszavonást javasoló becsületbíróság megkérdőjelezte Románia jogát,
hogy felléphet a határon túli románok védelmében. Tőkés László, aki jelenleg az Európai
Parlament képviselője (Fidesz-KDNP), egy nagyváradi sajtótájékoztatón reagált pénteken a
Románia Csillaga érdemrend csütörtöki visszavonására. „Nem tettem egyebet, csak kiálltam
amellett, hogy egy kisebbséget az illetékes anyaország részesítsen védelemben, olyanképpen,
ahogyan Ausztria védhatalmi státussal rendelkezett az olaszországi dél-tiroli osztrák
kisebbség tekintetében” – idézte fel azt az álláspontját, amely miatt méltatlannak találták a
kitüntetésre.
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2016. március 4. – Kárpátalja
Kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és délvidéki résztvevőkkel a Debreceni Egyetemen rendezett
doktoranduszkonferenciát a Balassi Intézet. „A Márton Áron Szakkollégium 2008 óta évente
megrendezi a határon túli doktoranduszhallgatók konferenciáját, ahol a szülőföldjükön vagy
Magyarországon tanuló PhD hallgatók, fiatal oktatók, kutatók egyaránt lehetőséget kapnak
tudományos eredményeik bemutatására, és egyben új kapcsolatok építésére is” – mondta
köszöntőjében Demeter József. A kollégiumvezető kiemelte: a Debreceni Egyetem legutóbb
2013-ban adott otthont a tudományos tanácskozásnak.

Kelemen és Szijjártó is elítélte az érdemrend visszavonását
2016. március 4. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elfogadhatatlannak minősítette, hogy bármilyen ürüggyel
vissza lehessen vonni Tőkés Lászlótól az 1989-es forradalomban betöltött szerepéért kapott
román állami érdemrendet. Szijjártó Péter csalódást keltő döntésnek nevezte az intézkedést.
A külügyminiszter kiemelte: Tőkés László elévülhetetlen érdemeket szerzett Románia
közelmúltbeli történelmében. Emellett Szijjártó Péter kitért arra is, hogy legutóbbi
látogatásakor a román külügyminiszter és miniszterelnök is konstruktív hangnemet ütött
meg. A miniszter szerint a román elnök döntése abba a kontextusba sem illik, miszerint a két
ország (Magyarország és Románia) kapcsolatrendszerét fejleszteni kívánják.

Erdély Magyarország

Tudományos utánpótlás – határtalanul

Nyílt levél Johannisnak
2016. március 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Tőkés László csütörtökön a Klaus Johannis államfőnek címzett nyílt levélben „politikai és
diplomáciai öngólnak” nevezte kitüntetésének visszavonását. Amint a Mediafax hírügynökség
idézte, kijelentette, hogy a kitüntetéssel vagy anélkül is hű marad Temesvár szelleméhez.
„Felvetődik a kérdés, hogy azokkal a kitüntetettekkel is így járt-e el a román állam, akiket
elítéltek korrupció miatt? Megvizsgálja-e (az államfő) azt is, hogy az ő kijelentéseik és tetteik
összhangban vannak-e az alkotmánnyal?" – idézte Tőkés László nyílt levelét a Mediafax
hírügynökség.

EMNT: magyarellenes akciósorozatba illeszkedik Johannis döntése
2016. március 4. – Krónika, transindex.ro
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöksége felháborítónak és elfogadhatatlannak
tartja Klaus Johannis államfő döntését, mellyel visszavonta Tőkés Lászlótól a Románia
Csillaga érdemrendet. A szervezet pénteki közleményében úgy véli, lépésével Románia elnöke
és az általa képviselt országvezetés újfent bebizonyította, hogy a demokratikus alapértékek –
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mint a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás – csak akkor védhetők, „ha az éppen
időszerű államérdek úgy kívánja". „Másképpen viszont igyekezni kell megfélemlíteni,
elhallgattatni, elbizonytalanítani, lejáratni – vagy éppen bíróságon meghurcolni – azokat,
akik szavukat emelik egy nemzeti közösség alapvető jogaiért" – szerepel az elnökség nevében
Sándor Krisztina ügyvezető elnök által kibocsátott állásfoglalásban.

EMNP: Temesvár szellemiségét sérti az érdemrend visszavonása
2016. március 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Temesvár szellemiségét és a szólásszabadság jogát sértette meg Klaus Iohannis államfő azzal,
hogy Tőkés Lászlótól visszavonta a Románia csillaga kitüntetést – hangoztatta pénteken
közzétett állásfoglalásában az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos elnöksége,
hozzátéve, hogy elítéli és a jogállamisággal ellentétesnek tartja a román elnök döntését.
Szilágyi Zsolt pártelnök közleménye szerint a Tőkés László ellen 2013-ban indított eljárásban
– amelyet Victor Ponta akkori kormányfő „és szocialista kollégái” kezdeményeztek – nem a
méltányosság és az igazság, hanem a bosszúállás és a magyarellenesség uralkodott.

Tismăneanu: történelemhamisítás az érdemrend visszavonása
2016. március 4. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
Románia és az 1989-es forradalmak történelmének meghamisításaként értékelte Vladimir
Tismăneanu román politológus a Hotnews.ro portálon pénteken közölt publicisztikájában
azt, hogy Klaus Johannis államfő visszavonta Tőkés Lászlótól a Románia Csillaga érdemrend
lovagi fokozatát. „Nem tudom, mit csinált Klaus Werner Johannis fizikatanár Nagyszebenben
1989. december 16-án, de tudom, mit tett Tőkés László lelkész: nem volt hajlandó elhagyni
temesvári parókiáját, amelyet rendőrök ostromoltak és szekusok” – kezdi írását a politológus,
rámutatva, hogy a különböző korú és nemzetiségű emberek ott élő láncot alkottak azzal a
valószerűtlen hittel, hogy a legyőzhetetlennek és örökkévalónak látszó rendszert képesek
meghaladni.

A struktúra karcsúsításával mentenék meg a PKE-t
2016. március 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Az intézményi struktúra karcsúsításával mentenék meg az alapítók a válságba jutott Partiumi
Keresztény Egyetemet. Erről Tőkés László, az alapítók tanácsának elnöke és Szilágyi Zsolt, a
tanács tagja beszélt egy pénteki nagyváradi sajtótájékoztatón. Tőkés László elmondta: a
magyar állam támogatásával fenntartott nagyváradi egyetem a pénzügyi fegyelem hiánya és a
rossz intézményvezetés miatt súlyos válságba jutott, ami immár az intézmény „működését és
fenntarthatóságát is veszélyeztette”. Az alapítók tanácsa azonban csütörtöki ülésén
válságkezelő tervet fogadott el, melyet eljuttatott a magyarországi támogatásokat kezelő
Sapientia Alapítványnak. Tőkés kijelentette: a terv az intézmény önállóságának a megőrzését,
de az egyetemi struktúra karcsúsítását tartalmazza. Az intézmény a jelenlegi három helyett
két karba csoportosítaná a képzéseit, és a keresett szakokra fektetné a hangsúlyt, a „nem
piacképes szakok” helyzetét pedig újragondolná.
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2016. március 4. – Krónika
Minden magyar gyermek számít szlogennel idén már ötödik alkalommal indít beiskolázási
kampányt az RMDSZ. Az előkészítő osztályokba való beiratkozás első szakaszának végéig,
március 18-áig tartó akció során arra bíztatják a magyar szülőket, hogy válasszák az
anyanyelven való oktatást gyerekeik számára – közölte Kovács Péter ügyvezető elnök és
Magyari Tivadar oktatásügyi ügyvezető alelnök. Az ügyvezető elnök szerint a kezdeményezés
azért tudott sikeres lenni, mert népszerűsítésében a történelmi magyar egyházak, civil
szervezetek, pedagógusok és a média is partner volt. Mint elhangzott, a szövetség továbbra is
prioritásnak tekinti az oktatást, és úgy vélik, ezen a téren még sok a tennivaló. Kovács Péter
rámutatott, hogy az új kerettantervek sem tehermentesítik a diákokat, ráadásul az is fontos
lenne, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a magyar diákok speciális módszertan
szerint tanulhassák a román nyelvet.

Erdély

Elindította beiskolázási kampányát az RMDSZ

RMDSZ: Románia semmibe veszi kötelezettségvállalásait
2016. március 4. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
Kelemen Hunor szerint Románia egyre gyakrabban veszi semmibe az európai felzárkózása
érdekében tett kisebbségpolitikai nemzetközi kötelezettségvállalásait. Az RMDSZ-elnök
emlékeztetett rá, hogy Románia kétéves késéssel nyújtotta be az Európa Tanácsnak a
kisebbségvédelmi keretegyezmény alkalmazásáról készített negyedik jelentését, amelyet a
kormány az érintett magyar közösség képviselőinek a megkérdezése nélkül készített el, és a
jelentés rengeteg ferdítést, pontatlanságot és valótlan állítást tartalmaz. Ezért találta
indokoltnak az RMDSZ-es árnyékjelentés készítését – számolt be az MTI. „Tizenegy éve
trükköznek a képviselőházi szakbizottságokban a kisebbségi törvénytervezettel. Ez már
önmagában is hitelesen ábrázolja, hol áll itthon az uniós csatlakozás utáni kisebbségpolitika”
– példázta Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: fontos lépés a felekezeti és magániskolák állami támogatása
2016. március 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
A magyar kisebbségi oktatás is haszonélvezője annak, hogy ezután állami támogatásban
részesülnek a felekezeti, illetve a magániskolák Romániában – fogalmazott Kelemen Hunor,
aki a kormány által legutóbb elfogadott határozat kapcsán arra is kitért: a tanügyi törvénybe
foglalt szabályozás gyakorlatba ültetése valóban fontos lépés a hazai oktatásban. Hosszú
távon ez az intézkedés az oktatási rendszer fejlődéséhez, kínálatának bővítéséhez vezet – tette
hozzá. A legutóbb kormányülésen elfogadott határozat szerint a felekezeti és magániskolák az
állami oktatási intézményekhez hasonló mértékű normatív támogatást kapnak az államtól,
amelyhez az önkormányzati költségvetés révén jutnának hozzá.

Szétesik a háromszéki EMNP: újabb polgármester vált ki a néppártból
2016. március 4. – maszol.ro
Szakított az Erdély Magyar Néppárttal és beiratkozását kérte az RMDSZ-be Szőcs Levente,
Nagyborosnyó jelenlegi polgármestere, az EMNP Orbaiszéki elnöke. Szőcs gyakorlatilag
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visszatért az RMDSZ-be, ugyanis az ezt megelőző mandátumban még a szövetség színeiben
töltötte be az alpolgármesteri tisztséget. Bár 2012-ben Toró T. Tibor néppárti elnök többször
is hangoztatta, hogy céljuk „az erdélyi magyar politikai életben szükséges szemléletmódváltása, a közélettől távol maradó és a politikumban csalódott értelmiség mozgósítása, az
általános problémafeltárás, valamint az emberek szembesítése a „régi” politika
vadhajtásaival”, a néppárti politikusok egymást követő kiválása a szervezetből arra utal, hogy
mindezt nem sikerült teljesíteni.

Március végéig titokban tartja jelöltjei nevét a háromszéki EMNP
2016. március 4. – maszol.ro
Háromszék hat településén szeretne polgármesteri tisztséget szerezni az EMNP, ugyanakkor
növelni szeretnék a települések tanácsaiban a képviselőik számát, fogalmazta meg a választási
célkitűzéseiket Balázs Attila. A Néppárt háromszéki szervezetének elnöke pénteki,
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón leszögezte: kizárt, hogy bárhol is együttműködjenek az
RMDSZ-szel. Hozzátette: március végéig nevesítik jelöltjeiket, addig titokban tartják őket,
hogy megvédjék a támadásaitól. „Tudjuk, hogy nehéz választási kampány lesz, sok mindent
fognak ránk mosni, de az EMNP azért alakult, hogy biztosítsa az embereknek a választás
lehetőségét”, mondta Balázs Attila.

Nem lesz RMDSZ-EMNP együttműködés Kolozsváron
2016. március 4. – maszol.ro, Krónika
Nem lesz RMDSZ-EMNP együttműködés Kolozsváron a helyhatósági választásokon. Ezt az
EMNP Kolozs megyei vezetősége jelentette be. „A falig elmentünk, mégis elutasítottak”,
összegezte a két szervezet közti kolozsvári együttműködési tárgyalásokat pénteken
Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján Soós Sándor. Emlékeztetett rá, február 22-én
fogalmaztak meg levelet Horváth Anna és az RMDSZ Kolozs megyei választmány részére,
amelyben azokat a pontokat sorolta fel, amelyek mentén együttműködést szeretnének. Mint
mondta, a levelet csütörtökön vitatta meg az RMDSZ, ezt követően Csoma Botond és Horváth
Anna közölte, a kolozsvári RMDSZ választmánya elutasította a néppárt által felvetett
pontokat.

Fancsali Ernő lehet az EMNP kolozsvári polgármesterjelöltje
2016. március 5. – transindex.ro, Erdély Ma
Miután az RMDSZ elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetének
együttműködési ajánlatait, a szervezet pénteken konzultatív gyűlést tartott a kialakult
helyzetről. A kolozsvári szervezet tagjai és vezetői önálló lista és polgármesterjelölt indítása
mellett foglaltak állást, utóbbi tisztségre pedig a Néppárt kolozsvári elnökét, Fancsali Ernőt,
jelölték. Fancsali polgármesterjelöltként való indulásához – Kolozsvár kiemelt státuszára és
az ügy fontosságára való tekintettel – az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségének
jóváhagyását kérték. A gyűlésen megjelentek tudomásul vették az RMDSZ döntését, Fancsali
indulásáról és a jelölt elképzeléseiről pedig jövő héten tájékoztatják bővebben a
közvéleményt.
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2016. március 4. – maszol.ro
Egyre gyakoribbak azok a törvénykezdeményezések, amelyek a megszerzett kisebbségi jogok
megszüntetésére, visszaszorítására vonatkoznak – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján
Biró Rozália Bihar megyei RMDSZ-es szenátor Nagyváradon. A politikus több ilyen
jogszabálytervezetet vagy törvénymódosítást is ismertetett, miközben arra is felhívta a
figyelmet: ezek a kezdeményezések nemcsak Románia alkotmányával, hanem az ország által
aláírt nemzetközi megállapodásokkal is szembe mennek.

Erdély

Biró Rozália: sokasodnak a magyarellenes tervezetek a parlamentben

MIÉRT küldöttgyűlés: 500 fiatal lesz az RMDSZ jelöltlistáin
2016. március 5. – transindex.ro, maszol.ro
„Vitathatatlanul vannak eredményeink, és úgy gondolom, hogy készen állunk a 2016-os év
kihívásaira, illetve a politikai szerepvállalásra” – nyitotta meg köszöntőbeszédével a szervezet
éves küldöttgyűlését Antal Lóránt MIÉRT-elnök. A gyűlést idén március 5-én, szombaton a
marosvásárhelyi Köpeczi-Teleki házban rendezték meg. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere a politikai szerepvállalás nehézségeire hívta fel a figyelmet, és arra biztatta a
fiatalokat, hogy a nehézségek ellenére merjenek közéleti szerepet vállalni. Elmondta:
„különbséget kell tenni azok között, akik valakik akarnak lenni és azok között, akik valamit
akarnak tenni, elsősorban a törekvőket és nem a törtetőket kell támogatni.” A polgármester
hangsúlyozta: „számunkra, erdélyi magyarok számára a politika hivatás kell legyen, és a
hatalmat mindig a jó érdekében kell felhasználnunk”.

Molnár Zsolt az RMDSZ temesvári polgármesterjelöltje
2016. március 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Az RMDSZ Temes megyei szervezetének döntése értelmében Molnár Zsolt parlamenti
képviselő lesz az alakulat polgármesterjelöltje Temesváron – közölte a szövetség. A választási
együttműködésekkel kapcsolatosan a küldöttgyűlés a bánsági kisebbségekkel nyolc évvel
ezelőtt elindított koalíció folytatása mellett tette le voksát. A 2008-as helyhatósági
választásokkal kezdődően az RMDSZ Temes megyei szervezete a bolgár, szerb és ukrán
kisebbségekkel közösen indult az önkormányzati választásokon, ezt az együttműködést
kívánják folytatni idén is. Emellett idén a megyei elnökség tárgyalásokat kezdeményezett az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Temes megyei szervezetével a magyar összefogás elérésének
érdekében, így a küldöttgyűlés felhatalmazta az elnökséget a tárgyalások folytatására és
megerősítette azt az ajánlatot, amely által az EMNP képviselőinek helyet biztosítanának az
RMDSZ Temes megyei szervezetének jelöltlistáin, és választási együttműködést ajánlanak fel
a megye magyarlakta településein.

Magyar hangosbemondás a vasútnál – mikor?
2016. március 6. – szekelyhon.ro
A Csíki Hírlap több alkalommal fordult már a vasúttársaság illetékeseihez azért, hogy
megtudja, mi a módja annak, hogy a csíkszeredai vasútállomáson ne csak román nyelven
történjen a hangos utastájékoztatás, hanem magyarul is, ahogy korábban. Az elmúlt tíz
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Kiket karikáztunk a magyar pártok listáján?
2016. március 6. – bumm.sk
169 593 szavazatot kapott a Híd, az előrekarikázásához a pártra leadott szavazatok 3%-át kell
tehát eszerint elérni, ami 5088 preferencia-szavazatot jelent. Azok között, akik elérték ezt a
számot, a karikák abszolút száma számít, a többieknél a párt által meghatározott sorrend. Az
első 10 jelölt a Híd listájáról bekerült a parlamentbe, bár a sorrendet kicsit felborították a
karikák. Hozzájuk az a Peter Kresák csatlakozik, aki a 20. helyről indult és két top 10-es
képviselőjelöltet is megelőzött. Az MKP-nél nincs értelme alkalmazni a 3%-os szabályt, hiszen
nem jutottak be a parlamentbe. Az első 10-en belüli sorrend itt is kicsit felborult, Orosz Örs a
9. helyről indulva szerzett 9 319 preferenciaszavazatot. Nagy Dávid 5540 karikájával a 20.
helyről a 9. helyre lépett elő.

Erdély
Felvidék

hónapban ellentmondó válaszokat kaptak azzal kapcsolatban, hogy ki az illetékes a
hangosbemondáshoz használt számítógépes program magyar nyelvű fordításának
elkészítésében. A napokban a CFR sajtóosztályától érkezett válasz a megkeresésre, amelyben
azt írják, hogy a Brassói Területi Vasútigazgatóság figyelembe vette az arra vonatkozó kérést,
hogy a csíkszeredai vasútállomáson az utastájékoztatásban a magyar nyelvet is használják.

Sokkoló eredmények, meglepetések, vesztesek
2016. március 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Leszámítva az 1998–2002-es választási időszakot, amikor a politikai színteret a Szlovák
Demokratikus Koalíció (SDK) megalakulása határozta meg, a szlovák parlamentbe most kerül
be a legtöbb párt. Ilyen összetételben nagyon nehéz lesz összeállítani bármilyen
jelentőségteljes és hosszú távon működőképes választási koalíciót. A választási eredmények
alapján nyolc párt jutott be a szlovákiai törvényhozásba. A legnagyobb meglepetés a Marián
Kotleba vezette Mi Szlovákiánkért Néppárt sikere. A Smer a 2002-es választások óta most
érte el a legrosszabb eredményét. A Most-Híd 11 képviselővel van jelen a törvényhozásban,
közülük 7-en magyar nemzetiségűek, vagyis ennyire rossz eredmény, ilyen kevés magyar
nemzetiségű képviselő a szlovák parlamentben még a rendszerváltás óta nem volt.

Választási körkép - a déli járások eredményei
2016. március 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A 2012-es eredményekhez képest gyengébben szerepelt a választásokon a Most-Híd és az
MKP is. Idén Bugár Béla vegyespártja 6,50 százalékos eredményt ért el, s ez 169 520
szavazatot jelent, míg négy éve a 176 088 szavazata 6,89 százalékos eredményt hozott. Az
MKP-ra ezúttal 105 495-en voksoltak, s ez 4,04 százalék. 2012-ben Berényi József pártja 4,28
százalékot szerzett, s ez 109 438 voksot jelentett. A választások eredményét megpecsételte,
hogy a dél-szlovákiai járásokban élők választói kedve kisebb volt, mint az északi, szlovákok
által lakott területeké.
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2016. március 6. – hirek.sk, Új Szó
Kormányalakításra készül a Smer és az SaS is. Negyedszer is győzött a parlamenti
választásokon az Irány-Szociáldemokrácia, ezért Robert Fico pártelnök úgy gondolja: meg
kell próbálniuk megalakítani egy jelentőségteljes és stabil kormányt. Ugyanakkor Richard
Sulík is bejelentette: kész a felelősséget felvállalni és kormányozni.

Felvidék

Kormányalakításra készül Robert Fico és Richard Sulík is

Az SNS csak Kotlebával nem alakítana kormányt
2016. március 6. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke senki mással nem tartja kizártnak az
együttműködést, csak Marian Kotlebával és pártjával – derült ki a választások utáni
nyilatkozatából. Azt mondta, bárkivel hajlandó találkozni, beleértve még a Most-Híd
vegyespárt elnökét is. Bugár Béla szerint az álmok a reformkormányról véget értek, a MostHíd elnöke az előrehozott választásokat sem zárja ki. Robert Fico szerint viszont ha a pártok
készek a kompromisszumra, lehet kormány.

Bugár Béla nem zárja ki az előrehozott választásokat
2016. március 6. – bumm.sk
Véget értek azok az álmok, melyek egy reformpárti államról szóltak, mely megerősíthette
volna a jogállamot, harcolna a korrupció ellen és bebiztosítaná az európai irányvonalat. Ezt
nyilatkozta a választások nem hivatalos végeredménye kapcsán Bugá Béla, a Híd elnöke.
A kormány megalakítását szerinte a parlamentbe került rendszerellenes és radikális pártok
akadályozzák. Nem tudja, hogy alakulhatna a nyolc pártból egy olyan csoportosulás, amely
stabil kormányt tudna alakítani. Bugár elutasította az együttműködést Kotleba pártjával, az
Szlovák Nemzeti Párttal és Boris Kollár pártjával is. Ugyanígy egy hivatalnokkormány
működését sem tudja elképzelni. Nem zárta ki az előrehozott választásokat, de katasztrófának
tartaná, ha az a szlovák EU-elnökség alatt zajlana.

Lemondott a KDH elnöksége, rendkívüli közgyűlést hívnak össze
2016. március 6. – hirek.sk, Új Szó
A Kereszténydemokrata Mozgalom elnöksége vállalja a politikai felelősséget a választási
eredményekért – jelentette ki a párt elnökségének mai ülését követően Ján Figeľ pártelnök.
Fígeľ szerint vereségük oka, hogy nem tudták megszólítani azokat az embereket, akik
fontosak számukra. Közben Kotlebáék máris kijelentették: kezdődhet a harc Szlovákia
felszabadításáért.

A 43 597 via novás karika kötelez
2016. március 6. – Felvidék Ma
„Sokan voltunk, de még nem elegen. A 43 597 via novás karika kötelez. Folytatjuk, Felvidék
jövőjéért!” - írta Gubík László, a Via Nova ICS elnöke. „Hiába hoztuk a déli járásokat, és
vertünk rá szinte mindenhol a Most-Hídra, abszolút számokban nem tudtunk többet hozni,
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2016. március 7. – Kottász Zoltán – Magyar Idők
A Szlovák Nemzeti Párt esetleges kormányra kerülése, illetve Marian Kotleba pártjának
parlamentbe jutása sem Magyarország, sem a felvidéki magyarok szemszögéből nem
mondható szerencsés fejleménynek. Egy amúgy sem közkedvelt nacionalista politikus
irányítja Szlovákiát, és most fennáll a veszélye annak, hogy szövetségre lép korábbi koalíciós
társával, az EU- és magyarellenessége révén hírhedtté vált Szlovák Nemzeti Párttal. Újabb
problémás kormány, újabb külön utas politizálás, újabb porszem a valaha olajozottan
működő uniós gépezetben.

Kommunikáció szakkal bővül az MTTK
2016. március 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Új szakkal bővül a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (MTTK) kínálata számolt be a
felsőoktatási intézmény szombati nyílt napján a Kar dékánja, dr. Lepeš Josip. Ősszel így az
okleveles tanítói és óvodapedagógus képzés mellett a média és kommunikáció iránt
érdeklődőket is várja a magyar tannyelvű egyetem Szabadkán. Az új szakon összesen 15
helyet hirdettek meg, ebből 10-en az állami költségvetés terhére, 5-en pedig önköltségesen
vehetnek részt a képzésen.

Felvidék

Válaszút előtt Szlovákia

Vajdaság

mint 4 évvel ezelőtt. Északon pedig magasabb volt a választási részvétel, ezért az MKP újfent
parlamenten kívül marad. Még ha talán minden idők legdinamikusabb, legfiatalosabb és
legpozitívabb kampányát folytatta is. Ennyire futotta” - mondta.

Pásztor Bálint: Olyan helyzetben kell lenni, hogy hatni tudjunk a politikai
folyamatokra
2016. március 4. – Vajdaság Ma
Olyan helyzetben kell lenni a választások után is, hogy hatni tudjunk a politikai folyamatokra
- hangsúlyozta Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti
frakcióvezetője az előre hozott választások kiírását követően. Tomislav Nikolić szerb elnök
pénteken jelentette be, hogy április 24-én előre hozott parlamenti választások lesznek a
nyugat-balkáni országban. Pásztor Bálint szerint az utóbbi évek bebizonyították, hogy csak
akkor lehet a vajdasági magyarság számára fontos ügyekben előrelépéseket elérni, ha a párt
kormánypozícióban van, így a VMSZ arra törekszik, hogy az állampolgárok bizalmának
megszerzésével koalíciós tárgyalási pozícióba kerüljön a választásokat megnyerő párttal.

A Rákóczi Szövetség vajdasági szervezeteinek találkozója
2016. március 5. – Pannon RTV
Háromnapos tanácskozást tartanak Magyarkanizsán a Rákóczi Szövetség vajdasági
szervezetei. Az eseményre mintegy negyvenen jöttek el, hogy egyeztessék tevékenységüket és
erősítsék egymás közötti, de az anyaszervezettel kiépített kapcsolataikat is. Szombaton
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Maglai Jenő: Szabadkának a következő időszakban is normálisan kell működnie
2016. március 4. – Pannon RTV
Az a realitás, hogy Szabadkán ezt a mandátumot a jelenlegi képviselő-testületi többség, a
jelenlegi városi tanács és mostani végrehajtó csapat viszi végig – fogalmazott Maglai Jenő. A
szabadkai polgármester sajtótájékoztatóján azt mondta, Szabadkának a következő időszakban
is normálisan kell működnie, és polgármesterként erre is törekszik. Sikeresnek értékelte az
elmúlt évet Szabadka szempontjából Maglai Jenő. Kiemelt helyen említette a Népszínház, a
Zsinagóga és a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ ügyében történt előrelépéseket.

Vajdaság

délelőtt a résztvevőket Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is köszöntötte,
aki a választások idején is számít a Rákóczi Szövetségre. Az eseményen részt vett Kalmár
Ferenc, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának szomszédságpolitikáért
felelős miniszteri biztosa is, aki egyebek mellett Magyarország Vajdaságnak nyújtott
gazdaságfejlesztési támogatásának fontosságáról beszélt.

Három választás egy napon

VII. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája a karácsfalvi líceumért
2016. március 6. – karpatalja.ma
Idén is, immár hetedszer rendezték meg a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját(KEK)
március 3. és 5. között Budapesten. A tornán idén öt ország tizenhat csapata vett részt, és a
kiváló hangulatú küzdelemből a Budapesti Műszaki Egyetem csapata jött ki győztesként. A
rendezvényhez kapcsolódó, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tanulói
javára szervezett karitatív gyűjtés is eredményesen zárult, ugyanis több tucatnyi sportszert
ajánlott fel a harminckét pályára lépő csapat. A rendezvényre Kárpátaljáról, Felvidékről,
Erdélyből és Vajdaságból is érkeztek csapatok.

Kárpátalja

2016. március 5. – Magyar Szó, Pannon RTV, Hét Nap
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és Maja Gojković, a köztársasági parlament elnöke
is arra tett ígéretet tegnapi újvidéki közös sajtótájékoztatóján, hogy a tartományi és a
helyhatósági választások dátumát a köztársasági szintű voksolás dátumához fogják igazítani,
hogy mindegyik szavazás ugyanazon a napon, április 24-én menjen végbe. Ezt a tartományi
házelnök kabinetjében megtartott egyeztetés után közölték.

Kárpátaljai gyerekek étkeztetésére gyűjt támogatókat a budafoki önkormányzat
2016. március 4. – Kárpátalja
A kárpátaljai magyar iskolás gyerekek menzai étkeztetésének támogatására indít
adománygyűjtést a főváros XXII. kerületének önkormányzata – közölte a városrész
polgármesteri hivatala március 3-én az MTI-vel. A közlemény szerint Budafok-Tétény
önkormányzata arra kéri a magyarországi települések vezetőit, indítsanak a XXII. kerületihez
hasonló, helyi adománygyűjtő akciókat.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. március 7.

10

2016. március 4. – Muravidéki Magyar Rádió
A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának tegnapi ülésén a
tagok beleegyezésüket adták a lendvai tévéműsorok felelős szerkesztőjének kinevezéséhez.
Elfogadták az MMR és a Hidak program- és gyártási terve megvalósításáról szóló 2015-ös
beszámolót, tájékozódtak a tévéstúdió technikai felújításáról, és megvitatták az RTV 2020-ig
terjedő stratégiáját.

Forum Hungaricum - jótékonysági koncert
2016. március 5. - Volksgruppen
Ösztöndíjátadóval egybekötött jótékonysági koncertet rendez a Forum Hungaricum
elnevezésű gráci egyesület, melyet gráci magyar szervezetek vezetői mintegy 20 évvel ezelőtt
alapítottak azzal a céllal, hogy ösztöndíj-programjukkal a Grácban élő és tanuló magyar
egyetemistákat, főiskolásokat támogassák.

IV. Hungarológia és Információtechnológiai Konferencia - Budapest
2016. március 4. – Nemzeti Regiszter
A nyugati diaszpórában, illetve a Kárpát-medencei szórványban működő hétvégi- és délutáni
magyar iskolákban tanító pedagógusok számára szervezett továbbképzést a Balassi Intézet
2016. február 18-21. között Budapesten. A négynapos továbbképzésnek az intézet Márton
Áron Szakkollégiuma adott helyet, melyre Erdélyből, Kárpátaljáról, Közép- és NyugatEurópából, Törökországból, Kanadából, az USA-ból és Ausztráliából is érkeztek érdeklődők,
összesen 40 pedagógus, több, mint 20 országból.
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Kárpátalja

Régi-új felelős szerkesztője van a tévéműsoroknak

Őrvidék

2016. március 6. – Muravidéki Magyar Rádió
A Mura Bioszféra Terület projekt volt a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa tegnap
megtartott ülésének középpontjában. Mint kiderült, a polgármesterek és a mezőgazdasági
termelők „külön parton” vannak vele kapcsolatosan. Az ülésen jelen volt mag. Dejan Židan
mezőgazdasági miniszter is.

Diaszpóra

Ellenkező parton a politikusok és a gazdák?
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. március 4. – Kossuth Rádió
Sajtótájékoztatón
visszavonására

reagált

Tőkés

László

a

Románia

Csillaga

érdemrend

Sajtótájékoztatón reagált Tőkés László a Románia Csillaga érdemrend visszavonására.
Kifejtette, hogy a rendszerváltozásban játszott szerepéért kapott elismerés megvonása sérti a
szólásszabadság eszméjét, és jellemzi a romániai rendszerváltozás állapotát. Elmondta, a
kitüntetést már 2013 decemberében átadta a Temesvári Forradalmi Emlékbizottságnak.
Tőkés László sosem beszélt arról, hogy ne ismerné el Romániát, és épp a román alkotmány
által biztosított szólásszabadsággal élt, amikor az ausztriai-dél-tiroli mintát a magyarországierdélyi viszonylatban is követendőnek tartotta.
A Székely Szabadság Napi marosvásárhelyi megmozduláson való részvételre
buzdítanak a székelyföldi magyar pártok
A székelyföldi magyar pártok és szervezetek mozgósítanak. A cél, minél nagyobb számban
részt venni a Székely Szabadság Nap-i marosvásárhelyi megmozduláson. Interjú a
szervezőkkel és támogatókkal.
Válságban a Partiumi Keresztény Egyetem
Súlyos válságot él át a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem - közölte mai
sajtótájékoztatóján Tőkés László az intézmény elnöke. Az Alapítók Tanácsa tegnapi ülésén a
pénzügyi hiányosságok okozta helyzet orvoslására tervet fogadott el, amelyet a két erdélyi
magyar magánegyetemet felügyelő Sapientia Alapítványhoz juttatnak el. Tőkés László abban
bízik, hogy a Partiumi Keresztényegyetem megőrizheti önállóságát, és nem kell beolvasztani a
Sapientia Erdélyi Tudományegyetembe.
Kerekasztal beszélgetés a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaival a
Magyarság Házában
Körösi Csoma Sándor Program – ismerős a név is, a feladat is, de a benne résztvevő
ösztöndíjasok és tapasztalataik mindig újak. Szerdán a Nemzetpolitikai Államtitkárság
nevében Grezsa István kormánybiztos beszélgetésre hívta meg a sajtó képviselőit néhány
olyan ösztöndíjassal, aki a közelmúltban érkezett haza az Ausztrália, Argentína és az Egyesült
Államok magyar diaszpóráját segítető munkából.
Beszélgetés Szarka Zsuzsa felvidéki divattervezővel
A galántai származású, Nádszegen élő Szarka Zsuzsa olyan divattervező a Felvidéken, aki a
hagyományos motívumok újszerű alkalmazásával új divatot teremt. De nemcsak a "ruhák
frontján", hanem közösségi emberként is aktív, rendezvényeket, előadásokat szervez, közéleti
szerepet vállal, s ha kell besegít a magyar érdekvédelembe.
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Határok nélkül
2016. március 5. - Kossuth Rádió
Magyar arisztokraták portréiból nyílt kiállítás a kolozsvári Szépművészeti
Múzeumban
Magyar arisztokraták portréiból nyílt kiállítás a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban. A
Kolozsvári Casino képanyagának töredékét, a kiállított kilenc festményt nyolcvan éve
gyakorlatilag nem látta senki. Raktáron voltak. Most restaurálva kerültek a Bánffy-palota
kiállítótermeibe.
Bethlen Kata kastélyában Bonyhán
A Maros megyei Bonyhán található Bethlen-kastélyban született 1700-ban a jótékonyságáról
híres Árva Bethlen Kata író, iskolaszervező. A Bethlen család tulajdonában lévő - eredetileg
reneszánsz palotát- a későbbi századok során többször is átalakították, ma leginkább a
romantika stílusjegyeit viseli magán. Az 1948-as államosítás óta az épület állaga
folyamatosan romlott. A rendszerváltást követően a Bethlen család leszármazottai a már
romos kastélyt visszaigényelték, majd az Erdélyi Református Egyházkerületnek
adományozták a műemlék épületet, ahol a tervek szerint többfunkciós központot alakítanak
majd ki.
Ezüstfenyő díjas lett Plesh Katalin
Művelődésszervező és közösségi munkája elismeréseképp az RMDSZ Ezüstfenyő díjjal
tüntette ki Plesh Katalint, a Beszterce-Naszód megyei EMKE elnökét, aki a besztercei
magyar színjátszás történetét kutatja, a szórványközösség kulturális központjában, a Magyar
Házban kiállításokat, irodalmi és zenés esteket szervez.
Magyar intézet Eperjesen
Az Eperjesi Egyetem Magyar Intézete négy évvel ezelőtt indított magyar nyelvű tanárképzést,
illetve fordító és tolmács szakot. Mivel még nem eléggé ismert a felvidéki magyar iskolák
érettségiző diákjai előtt ez a lehetőség, az Intézet igazgatója, Kása Péter és egyik diákja,
verbuváló körútra indult.
Fesstett falképek a felvidéki templomokban
Megjelent a "Biblia Pauperum középkori faliképek", Görföl Jenő fényképész és Kovács László
történész újabb kötete. A Felvidék középkori templomait díszítő bibliai jelenetek célja az volt,
hogy a hívők jobban megismerjék a szentírás történeteit. A Görföl-Kovács szerzőpáros
mintegy 100 templom anyagából válogathatott, végül 44 felvidéki templom faliképei kerültek
a gyönyörű kivitelű kötetbe Somorjától Deákin keresztül a Gömörig és a Szepességig.
Programok a Feszty-emlékévben
160 éve született Feszty Árpád, és 120 évvel ezelőtt - a millenniumi ünnepségsorozatra készítette el a magyarság máig legmonumentálisabb festészeti alkotását, A magyarok
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bejövetelét. A kettős évforduló tiszteletére az idei évet a Feszty-körkép Alapítvány Feszty
Árpád-emlékévvé nyilvánította, melyet konferenciával, bemutatókkal, versenyekkel és
pályázatok meghirdetésével szeretne emlékezetessé tenni az egész Kárpát-medencében.
Beszélgetés az Alapítvány elnökével, Ökrös Mariannal.

Határok nélkül
2016. március 6. - Kossuth Rádió,
Felvidéki magyar kudarc – nem érte el az MKP a parlamenti bejutáshoz
szükséges küszöböt
A szlovákiai választásokon 105 ezer szavazatot szerzett a Magyar Közösség Pártja, ami nem
volt elég, hogy visszakerülhessen a parlamentbe. Nyolcpárti parlament alakul Szlovákiában, a
magyar érdekvédelmi szervezet, azaz a Magyar Közösség Pártja nélkül. És a magyar
szavazóbázissal is rendelkező vegyes etnikumú párt, a Most-Híd is hat és fél körüli százalékos
támogatással alaposan meggyengült. A Magyar Közösség Pártja mintegy 105 ezer szavazatot
szerzett, ez valamivel több, mint négy százalék, még mintegy 25 ezer voks hiányzott ahhoz,
hogy elérje az 5 százalékos bejutási küszöböt. A kudarc oka az, hogy a felvidéki magyarok
kisebb arányban mentek el szavazni.
Szervezeterősítő tanácskozást szervezett a Rákóczi Szövetség a délvidéki
Magyarkanizsán
Szervezeterősítő tanácskozást, tréninget szervezett a Rákóczi Szövetség a délvidéki
Magyarkanizsán. A találkozóra mintegy félszázan érkeztek a Szövetség délvidéki helyi és
ifjúsági szervezeteinek a képviseletében. VMSZ-es politikusok is előadást tartottak nekik, de
ott volt Budapestről a szomszédságpolitikai miniszteri biztos Kalmár Ferenc is, és
természetesen a Rákóczi Szövetség főtitkára, Csáky Csongor is. Pósa Károlyt.
Hol szeretnének élni a határon túli magyar diákok?
A Határok nélkül vendége volt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének
tiszteletbeli elnöke, Szabó Endre és Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet
munkatársa.

Kárpát Expressz
2016. március 5.
A magyar iskolaválasztást szorgalmazza a Rákóczi Szövetség a Felvidéken
Magyar népmesét hallgatnak a gyerekek a felvidéki Csallóközcsütörtök óvodájában. A
Rákóczi Szövetség mesekönyvvel ajándékoz meg 4000 felvidéki nagycsoportos óvodást,
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ösztönözve a szülőket arra, hogy a magyar óvoda után magyar iskolába írassák gyerekeiket. A
csallóközcsütörtöki óvodába 43-an járnak, közül 19-en kezdenek első osztályt.
Interjú két székelyföldi fiatallal, akik mertek nagyot álmodni
Nagy Gábor székelyudvarhelyi ékszerész most nem dísztárgyakat készít. Gravírozógépével
műanyag lemezekbe vág szellőzőnyílásokat. A dobozba egy másfél hónapja tartó fejlesztési
folyamat végterméke kerül. Ez az okos termosztát. Két székelyudvarhelyi fiatal programozó az
okos otthon fogalmát szeretné megismertetni Székelyföldön. Az okos termosztát ennek első
lépése.
Bemutatkozik
ösztöndíjasa

Mandácskó

Eszter,

a

Petőfi

Sándor

Program

vukovári

A horvátországi Vukovárt 1991-ben 80 napig ostrom alatt tartották a szerbek. A csatában
rengeteg magyar is életét vesztette. Azóta negyedszázad telt. A város virgázik, azonban még
most is látni lövedéknyomokat a házak falán. A városban 32 ezer ember él, közülük
mindössze 300 magyar. Mandácskó Eszer Petőfi Sándor Program ösztöndíjas tavaly érkezett
ide. A magyar kormány célja, hogy a kiküldött fiatalok segítsége által megerősítse a
szórványterületeken a fogyásban lévő magyarok identitását.
Erdély magyar politikusok az ellenük folytatott román hadjáratról
Egyre többen vélik úgy, hogy Romániában politikai hadjárat folyik a magyar vezetők ellen.
Egy év leforgása alatt három székelyföldi város önkormányzatának vezetőjét „fejezte le a
román igazságszolgáltatás”. Tavaly januárban Gyergyószentmiklós polgármestere, Mezey
János ellen indítottak eljárást. Áprilisban a csíkszeredai polgármester, Ráduly Róbert
munkáját lehetetlenítette el a román Korrupcióellenes Ügyészség, február közepén pedig
Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét tiltották el hivatala gyakorlásától.

Térkép
2016. március 5. – Duna World
Sikeresnek bizonyulnak Felvidéken a magyar civil szervezetek erőfeszítései, amelyeket a
magyar nyelv fennmaradása érdekében tesznek. Az idei tanévben több gyermek tanul magyar
iskolákban, mint az előző években. A magyarországi, illetve felvidéki civil szervezetek
kampányokkal próbálják meggyőzni a szülőket, hogy a gyermek az anyanyelvén szerzett
tudást is nagyon jól tudja majd hasznosítani.
A szórvány magyar közösségek megmaradásáért és kulturális értékőrzésért dolgoznak a
szomszédos országokban a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai. A tavaly indult program
célja, hogy lelassítsák, hosszú távon pedig megállítsák a magyarság számarányának
csökkenését. Az első alkalommal kiírt pályázat keretében 50 magyar fiatal erősíti a
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szórványban élő magyarság Magyarországhoz való kötődését. Közülük 22-en Erdélyben
tevékenykednek.
Több mint 10 ezer kötetet adományozott Szatmár megye magyar lakta településeinek a
Magyarokért a Kárpátok gyűrűjében nevű alapítvány. Olyan könyvtáraknak és iskoláknak
vittek könyveket, ahol a szűkös költségvetés miatt nem tudják bővíteni a könyvállományt.

Régóta élvezhetjük a technika vívmányait, mégis sokan vagyunk, akik szeretjük a papír alapú
könyveket, újságokat. Így vannak ezzel azok a Szatmár megyei értelmiségiek is, akik
összefogtak és egy új kulturális folyóiratot indítottak útjára. A szerkesztőségi csapat
régészekből, tanárokból verbuválódott, akik munkájuk mellett hobbiként vállalták a lap
készítését.
A nyelvileg veszélyeztetett erdélyi régiókban a magyar nyelvű oktatás megszervezése nem
könnyű feladat, hiszen elég nehéz a szükséges anyagi forrást megteremteni hozzá. Márpedig e
nélkül a szórvány települések rövid idő leforgása alatt eltűnhetnek., azaz ahol ma még
magyarul beszélnek, holnap már csak a többségi nemzet nyelvén kommunikálnak. Vannak
azonban ígéretes példák, ahol még időben sikerült létrehozni olyan intézményeket, amelyek a
magyarság megmaradását szolgálják.
Életünk első tanító nénije meghatározó, mindannyian emlékszünk rá, ő az akivel a szüleink
után a legtöbb időt töltöttük gyermekkorunkban és akitől az első tanácsokat is kaptuk az élet
iskolájához is. Az óbecsei kisdiákok igen szerencsések, hiszen nekik, ahogy ők mondják
szuper tanító nénijük van. A délvidéki tanítónő azt is tudja, hogy dicsérettel sokkal jobban
lehet ösztönözni, mint dorgálással.

Öt kontinens
2016. március 5. – Duna World
Ha március, akkor minden magyar az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezik, ha október, akkor pedig az 56-osokra. 20. századi forradalmunk és
szabadságharcunk 60. évfordulójának méltó megünneplésére emlékbizottság alakult, 2016-ot
pedig emlékévvé nyilvánították. Ebbe a nagyszabású eseménysorozatba hogyan kapcsolódik
be a New York-i főkonzulátus és az ottani magyarság? Erről szól a stúdió beszélgetés Kumin
Ferenc, Magyarország New York-i főkonzuljával.
A Latin-Amerikai Magyar szervezetek Szövetsége, valamennyi Latin-Amerikában működő
magyar szervezet hivatalos képviselője. Az ernyőszervezet 12 éve hangolja össze a délamerikai országokban működő kolóniák életét és jelent érdekképviseletet Magyarország felé.
Közösen küzdenek az asszimiláció ellen, a tagországok képviselői három évente találkoznak,
hogy beszámoljanak terveikről, eredményeikről. A küldöttek idén Uruguayban,
Montevideóban találkoztak.
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Dél-Amerikai-i magyar néptáncosok találkoztak Montevideóban. A fővárosban tartották,
ugyanis a kontinens 13. magyar néptánc fesztiválját. A Nemzeti Színházban, a Teatro
Solisban, 1200 néző előtt, a házigazdák mellett, argentin, brazil és magyarországi csoportok
mutattak be egy-egy koreográfiát. A színpadon több mint 160-an táncoltak, köztük a
legfiatalabb 4, a legidősebb 70 éves volt.
Első alkalommal szerveztek Seattle-ben és Portland-ben, alakuló csapatok számára téli
cserkész tábort az Oregon államban. A találkozón megelevenítették Széchenyi István emlékét
és életének főbb eseményeit. A tábor tematikájául azért is választották a legnagyobb magyar
életét, hogy ezzel is tisztelegjenek születésének 225-ik évfordulója előtt.
A Kanadai Magyar Kulturális Tanács 1952-ben alakult, a Kanadai Magyarok Szövetségének
utódjaként. Az egyesület különböző szervezeteken keresztül kb. 300 ezer magyar
összetartásával foglalkozik. Szenthe Anna a tanács elnöke, úgy véli példátlan összefogás
figyelhető meg a magyar lakta kanadai nagyvárosok között, így valamennyien zavartalanul
tudják őrizni magyar hagyományaikat.
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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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