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Vezető hírek

„Kész vagyok felelősséget vállalni” – Berényi lemondását az elnökség elfogadta
2016. március 7. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Nemzet, ATV, MNO, nol.hu, Híradó,
Index, Magyar Idők, Magyar Hírlap
Berényi József, az MKP elnöke a párt Országos Elnökségének hétfői ülésén benyújtotta
lemondását. Ezt az elnökség elfogadta. A megüresedett pozícióra Menyhárt Józsefnek, Bárdos
Gyulának, Őry Péternek és Farkas Ivánnak van a legnagyobb esélye. A sajtóban megjelent
információk szerint két személy esélyes igazán arra, hogy betöltse a pártelnöki tisztséget. Az
egyik Bárdos Gyula, a CSEMADOK országos elnöke, a másik Menyhárt József, Nagyszombat
megyei önkormányzat MKP-s képviselője, egyetemi tanár.

A megosztottság vezetett a gyenge magyar képviselethez
2016. március 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Inforádió, Mandiner,
Kossuth Rádió
Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzője szerint a magyar-magyar
politikai megosztottság mindenképpen szerepet játszott a hétvégi szlovákiai választás
eredményeiben, és rövid távon is csak az együttműködés jelentheti a megoldást. Kitért arra is:
hosszú ideig a magyar területek kiemelkedő aktivitást produkáltak, az elmúlt választásokon
azonban már lehetett látni a választási kedv csökkenését; most ehhez Dunaszerdahely járás is
csatlakozott, és az MKP gyenge szereplése javarészt ennek tudható be. Harrach Gábor elemző
a Most-Híd és az MKP választási eredményeit összehasonlítva kiemelte, hogy a tömbmagyar
területeken a Most-Híd párt korábbi előnye elolvadt és az MKP-val egyenlő tényezővé vált. A
szórványterületeken az MKP nem tudott szavazatot szerezni, míg a Most-Híd az ottani
magyarság számarányánál több szavazatott szerzett, amiből arra lehet következtetni, hogy
szlovák nemzetiségűek szavaztak a pártra.

Nem akarnak az autonómia részleteiről tárgyalni a kampányban az erdélyi
magyar pártok
2016. március 7. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap
Az autonómia szükségességének egységes kinyilatkoztatásán túl a megvalósítás részleteiről
nem kívánnak egymással vitát folytatni a 2016-os választási év kampányaiban az erdélyi
magyar pártok és politikai szervezetek - áll az Erdélyi Magyar Egyeztető AutonómiaKerekasztal közös nyilatkozatában. A székely szabadság napja előtt kiadott közös
nyilatkozatban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselői közösen tiltakoznak az erdélyi magyar
közösségben félelmet keltő magyarellenes politikai lépések ellen, valamint kifejezik
összetartozásukat és szolidaritásukat.
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Először az ortodoxok támogatásáról döntöttek Vásárhelyen
2016. március 7. – Krónika, szekelyhon.ro
Meglehetősen részrehajlóan döntött az egyházak támogatásáról a marosvásárhelyi
önkormányzat. A testület legutóbbi ülésén kilenc ortodox és egy pünkösdista gyülekezetnek
ítéltek oda milliós nagyságrendű támogatást – a célra elkülönített összeg felét –, a többi
felekezet a fennmaradó összegre pályázhat. A marosvásárhelyi ortodox papok a legutóbbi
önkormányzati ülésen testületileg megjelentek, s az általuk benyújtott kérelmeket elsőként
tárgyalták a tanácsosok. Összesen 2 243 989 lejt igényeltek, amely az egyházak számára
biztosított éves támogatás majdnem teljes egésze. Végül az összeg felét szavazták meg nekik.
A marosvásárhelyi önkormányzat évente egyszer nyújt ilyen jellegű anyagi támogatást az
egyházaknak. Előző években általában az év második felében szavaztak erről, és valamivel
kiegyensúlyozottabb volt a támogatott felekezetek jegyzéke.

Kiáll Tőkés László mellett a Temesvár Társaság
2016. március 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Bírálta Klaus Johannis államfőt a Temesvár Társaság, amiért csütörtökön szociáldemokrata
párti (PSD) politikusok kezdeményezésének engedve visszavonta Tőkés László európai
parlamenti képviselőtől, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökétől a Románia
Csillaga érdemrend lovagi fokozatát, amelyet 2009-ben kapott az 1989-es forradalom idején
szerzett érdemeiért. A társaság hétfői közleményében emlékeztet: az EP-képviselő, aki annak
idején református lelkészként szolgált Temesváron, a forradalom 20. évfordulóján bátorsága
és méltósága legmagasabb elismeréseként kapta a kitüntetést, miután személyes példájával
hozzájárult a román nép kommunista diktatúra elleni felkelésének kirobbantásához.
„Álláspontunk szerint Tőkés László a romániai forradalom jelképe volt, és az is marad, ahogy
az az érdemrend odaítélésének indoklásában is állt” – szögezi le a közlemény.

Bálint Benczédi: megdöbbentő az érdemrend-visszavonás
2016. március 7. – Krónika, maszol.ro
Mélységesen megdöbbentette Bálint Benczédi Ferencet, a Magyar Unitárius Egyház püspökét
Klaus Johannis államfő döntése, amellyel visszavonta a Románia Csillaga érdemrendet az
1989-es temesvári népfelkelés kirobbantójától, Tőkés Lászlótól. „Sokunk számára érthetetlen,
milyen elvi alapja van ennek az államelnöki döntésnek, amellyel a negyed századdal ezelőtti
történelemalakító kiállásért odaítélt állami érdemrendet visszavonta – egy későbbi politikai
véleménynyilvánítás megbüntetéseként. A történelmi tettek megítélésének szokatlan módja
ez, és megalázó üzenet mindazoknak, akik áldozatot vállaltak és szenvedtek a
rendszerváltozásért” – áll az unitárius püspök hétfőn kiadott közleményében.
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Eljárás nélkül zárták le a magyarellenes ügyet
2016. március 7. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Két évig próbálkozott Erdély András sepsiszentgyörgyi újságíró, hogy az igazságszolgáltatás
járjon el a Sepsiszentgyörgyön uszító Új Jobboldal tagjai ellen, ám nem járt sikerrel. Az
újságíró hétfőn sajtótájékoztatón számolt be az ügyről, majd felkérte a kollégáit, hogy az
ügyészségen kérjenek hivatalos tájékoztatást a fejleményekről. Az újságírót az sarkallta a
tettre, hogy 2014 decemberében az akkori prefektus, Marius Popică hivatalból eljárást
indított a Kézdivásárhelyen gyászlobogót kitűzők ellen, és azt állította, nincs arról tudomása,
hogy ugyanakkor Sepsiszentgyörgyön magyarellenes, uszító szöveget skandált az Új
Jobboldal.

Székely szabadság napja: kiszűrnék a provokátorokat
2016. március 7. – Krónika, Erdély Ma, Bihari Napló, szekelyhon.ro
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) arra kéri a székely szabadság napján, március 10-én
Marosvásárhelyen tartandó megemlékezés, felvonulás és tiltakozás résztvevőit, hogy azonnal
szigeteljék el, és adják a rendfenntartók kezére azokat az esetleges provokátorokat, akik a
békés, de határozott kiállást próbálnák megzavarni. A közleményben Izsák Balázs SZNTelnök rendkívül fontosnak ítélte, hogy mind a megemlékezés, mind a felvonulás és tiltakozó
nagygyűlés a legnagyobb rendben, a hatályos gyülekezési törvényt betartva történjen.

Florea: ki felel a bajért?
2016. március 7. – Krónika
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nyugodtan megtarthatja rendezvényét csütörtökön, a
székely szabadság napján – jelentette ki újságírói kérdésre Dorin Florea marosvásárhelyi
polgármester hétfőn. Az elöljáró ismét elmondta, nem szeretné, ha Marosvásárhely
konfliktusos övezetté válna. „Remélem, hogy ezt a város lakói megértik, és egyetértenek
velem. Ha valami gond lesz, ha valakit fejbe vernek, akkor azért ki fog felelni? A bíró, aki
megadta az engedélyt a Székely Nemzeti Tanácsnak?” – tette fel a kérdést a városvezető.

Vincze Loránt: AZ RMDSZ-t az Európa Tanács dokumentuma kéri, hogy
készítsen árnyékjelentést
2016. március 7. – transindex.ro
„A kisebbségi szervezeteket – a romániai magyarság esetében az RMDSZ-t – az Európa
Tanács (ET) Tanácsadó Testülete kéri, hogy vegyenek részt az országjelentés alakításában.
Aki ennek ellenkezőjét gondolja, az nem ismeri az ET hatályos rendelkezéseit. Ez önmagában
még nem baj, csak akkor az illető szervezet ne foglaljon állást európai jogvédelmi
kérdésekben” – fogalmazott Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára, a FUEN alelnöke a
CEMO azon nyilatkozatával kapcsolatosan, amely a Szövetség szerepét firtatja a kisebbségi
keretegyezmény monitorizálásában.
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A magánkézben levő műemlékeket is újíthassák fel közpénzből - javasolja az
RMDSZ
2016. március 7. – transindex.ro, maszol.ro
„Egy felelős polgármesternek az a feladata, hogy olyan környezetet alakítson ki, amelyre
büszkék az emberek, amely egyedivé teszi a várost, ugyanakkor munkahelyeket is teremt. Azt
tapasztaljuk, hogy a hatályban lévő törvények nem segítik a városgazdákat abban, hogy a
rossz állapotban lévő épületeket felújítsák, hiszen nem lehet közpénzt költeni a magánkézben
lévő épületek karbantartására, restaurálására. Az RMDSZ a törvény megváltoztatását
javasolja annak érdekében, hogy a városközpontok ismét régi fényükben tündököljenek" –
mutatta be az RMDSZ városközpontok felújítását célzó stratégiáját Hegedüs Csilla az
Ügyvezető Elnökség március 7-i, hétfői ülésén. A kultúráért felelős ügyvezető alelnök a
történeti városközpontok felújítását célzó stratégiájában egy olyan szabályozás kialakítását
szorgalmazza, amely lehetővé teszi, hogy a műemlékek felújítása közérdek legyen.

Az RMDSZ-be igazolt át Nagyborosnyó néppártos polgármestere
2016. március 7. – Erdély Ma
Szakított az Erdély Magyar Néppárttal és kérte a beiratkozását az RMDSZ-be Szőcs Levente,
Nagyborosnyó jelenlegi polgármestere, az EMNP jelenlegi orbaiszéki elnöke, akinek az
RMDSZ megyei Állandó Tanácsa jóváhagyta azon kérést, hogy részt vehessen az április 10-i
községi RMDSZ-es jelöltek előválasztásán. Tamás Sándor háromszéki RMDSZ-elnök úgy
fogalmazott, bár az EMNP megyei és országos szervezete folyamatosan ellenzi az összefogást,
a településeken dolgozó emberek felismerték, hogy a magyarság jövőjének, a települések
fejlesztésének előfeltétele az együttműködés.

Elutasították Antal Árpád polgármester fellebbezését
2016. március 7. – maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék
Elutasította a bukaresti törvényszék Antal Árpád fellebbezését a hatvan napos bírósági
felügyelete és a hivatalától való eltiltása ellen. Az óvást nem is tárgyalták érdemben a bírák,
mert túl későn nyújtotta be a védelem.

Ismét menetel Kolozsváron az Új Jobboldal
2016. március 7. – maszol.ro
Idén is megszervezi Kolozsváron az Avram Iancu emlékmenetet az Új Jobboldal Párt (PND).
A nacionalista szervezet azonban ezúttal nem a magyar ünnepen, március 15-én, hanem
március 12-én tartja a felvonulást. Hétfői felhívása szerint a PND az emlékmenettel az
Erdélyben jelenlévő szeparatista és románellenes erők által jelentett veszélyekre szeretné
felhívni a figyelmet. A demonstrálók szombat este hétkor gyülekeznek a Széchenyi (Mihai
Viteazul) téren, ahonnan a Főtérre, majd a Bocskai (Avram Iancu) térre vonulnak.
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Érdeklődés székely kempingek iránt
2016. március 7. – Krónika
„Egyedi színfoltja volt a Székelyföld a március 3–6. között Budapesten megszervezett Utazás
kiállításnak, amelyen 28 ország 350 kiállítója vett részt. A budapesti Hungexpo kiállítótérben
berendezett expón újra bebizonyosodott, hogy az anyaországiak számára kedvelt úti cél
térségünk, ez az érdeklődők számában is megmutatkozott” – számolt be a budapesti
tapasztalatokról hétfői közleményében a Kovászna megyei önkormányzat.

Kevesen érzékelik a fejlődést Kézdivásárhelyen
2016. március 7. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
A kézdivásárhelyiek alig 11 százaléka elégedett a városnak az elmúlt öt évben történt
fejlődésével – derül ki a Kézdiszékért Egyesület és a Bálványos Intézet által végzett
közvélemény-kutatásból, amelynek keretében 722, szavazati joggal rendelkező lakost
kérdeztek meg közéleti és közérzeti témákról. A válaszadók szerint a legismertebb helyi
politikus Bokor Tibor jelenlegi polgármester (93 százalék), őt követi Tamás Sándor, a megyei
önkormányzat elnöke (91) és Johann Taierling, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos
alelnöke (79). A megkérdezettek 39 százaléka szerint Tamás Sándor a legellenszenvesebb
háromszéki politikus, őt a 31 százalékon álló Bokor Tibor és Fejér László Ödön parlamenti
képviselő követi 26 százalékkal. A polgármesteri szék betöltésére a felmérés szerint Johann
Taierling a legalkalmasabb – az őt ismerők 37 százaléka gondolja úgy, hogy meg tudna
birkózni ezzel a feladattal –, őt Bokor Tibor RMDSZ-es polgármester követi, akit ismerőinek
34,5 százaléka tekintene alkalmasnak a polgármesteri szék betöltésére. Tamás Sándort
ismerőinek kevesebb, mint 20 százaléka látná jó polgármesternek.

A politika belülről: Antal Árpád esete általános elbizonytalanodáshoz vezetett
2016. március 7. – transindex.ro
A politika belülről legfrissebb műsorában Tőkés László állami kitüntetésének visszavonásáról
(az erről mondottakat már korábban összefoglaltuk), az Antal Árpád elleni eljárásról és ennek
következményeiről, a magyar kisebbség jogérvényesítését gátoló módszerekről, az RMDSZ
kisebbségjogi árnyékjelentéséről, a 36 városban végzett RMDSZ-es konzultáció
eredményeiről és a szociális tevékenységet folytató civil szervezetek helyzetéről beszélgetett
Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével Balázsi-Pál Előd, a Transindex felelős szerkesztője.

Egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Borbély László volt tanácsadóját
2016. március 7. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma
A Szatmár megyei törvényszék alapfokon két-két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a
Borbély László volt környezetvédelmi minisztert megvesztegető vállalkozókat, illetve egy év
felfüggesztett börtönbüntetésre Szepessy Szabolcsot, a miniszter egykori tanácsadóját közölte hétfőn a bírósági ügyeket összesítő portál. A korrupcióellenes ügyészség befolyással
való üzérkedéssel és vagyonnyilatkozata meghamisításával gyanúsította Borbély Lászlót is, de
az RMDSZ politikusa ellen nem indulhatott bűnvádi eljárás, mert a parlament két
alkalommal is elutasította, hogy hozzájáruljon ehhez.
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A székely autonómiáért tüntettek a Fehér Ház előtt

Felvidék

2016. március 8. – maszol.ro, index.hu
Mintegy harminc ember tüntetett helyi idő szerint vasárnap délután a Fehér Ház előtt a
széley autonómiáért. A résztvevők egy láncot formálva feltartottak egy transzparenst, melyen
az "Autonomy for Székely Land" felirat szerepelt, többen székely zászlót lengettek. Az
Indexnek beszámoló egyik kinti magyar szerint a résztvevők nagy része székely
származásúnak mondta magát, fiatalok és idősek is voltak közöttük. Beszédet is tartottak a
Fehér Ház előtt. Elmondásuk szerint azt az üzenetet szerették volna kifejezni, hogy tévhit,
miszerint a székelyek Magyarországhoz csatlakoznának, hogy meg akarják változtatni a
határokat vagy saját államot szeretnének. A céljuk a kulturális örökség megőrzése és az
önkormányzás, mondták, Románia azonban az európai alapelvekkel és gyakorlattal szemben
elutasítja a törekvésüket.

Öllös László: a magyarok nagyobb részvétele mellett bejutott volna az MKP
2016. március 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A szombati parlamenti választáson a magyarok jelentősen alacsonyabb arányban mentek el
voksolni, mint a szlovákok, ez okozta a magyar voksokra számító pártok és közülük leginkább
a Magyar Közösség Pártja (MKP) korábbinál gyengébb szereplését - mondta az MTI-nek
Öllös László politológus a voksolás eredményeit elemezve hétfőn. „Ez az alacsony választási
részvétel az MKP-t, amely szinte kizárólag magyar szavazatokból él, különösen sújtotta” hangsúlyozta Öllös László. Rámutatott: a két, magyar szavazatokra számító párt, az MKP és a
Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt közül a magyar lakosság körében az MKP világosan
nyert, de ez kevés volt ahhoz, hogy bejusson a parlamentbe.

Még inkább átrajzolódik a politikai térkép az MKP és a Most-Híd között
2016. március 7. – Felvidék Ma
A négy évvel ezelőtti választásokhoz képest látszólag nem történtek nagy változások, ám ha
régiók szintjén nézzük az adatokat, megállapítható, hogy alaposan átrajzolódott Dél-Szlovákia
politikai térképe a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd erőviszonyát tekintve. Erőteljesen
folytatódik a Most-Híd elszlovákosodása (amit egyébként a parlamenti mandátumainak a
megoszlása is jelez). Amíg 2012-ben a színtiszta szlovák járásokban a Most-Híd 24 ezer
szavazatot kapott, most már 38 ezret. Dél-Szlovákiában a Most-Híd 20 ezer szavazatot
vesztett, az MKP 4 ezres szavazatvesztésével szemben.

Az elnök Ficot bízza meg a kormányalakítással
2016. március 7. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Andrej Kiska elnök sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kedden Robert Ficot bízza meg
holnap a kormányalakítással. A parlamenti pártoknak meg kell oldaniuk a polgárok által
feladott leckét - mondta az államfő. Hozzátette: hétfőn Kotleba kivételével minden
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parlamenti párt vezetőjével találkozni fog, hogy megtudja, milyen esélyt látnak egy értelmes
kormányprogram összeállítására.

A Híd nem ül le tárgyalni a Smerrel, jobboldali kormányt akarnak
2016. március 7. – bumm.sk, Új Szó
A Híd vezetése úgy döntött, hogy nem vesz részt koalíciós tárgyalásokon a Smerrel, jelentette
be Bugár Béla, a Híd elnöke. Bugár elmondta, a Smerrel való koalíció helyett inkább egy
stabil jobboldali kormányt részesítenek előnyben. A Smerrel való koalíciót kizárta még a
Szabadság és Szolidaritás (SaS), az OĽaNO, de a hétfői nap folyamán a Sieť is.

Bugár: Növekedni fog a magyarellenes hangulat
2016. március 7. – Új Szó
„A parlamentbe rendszerellenes pártok kerültek be – olyan pártok, amelyek valami ellen
harcolnak, nem valamiért –, megerősödött és bekerült egy radikális párt, a Szlovák Nemzeti
Párt listáján is bekerültek olyan emberek is, akik mindig belerúgtak a magyarokba – ez azt
jelenti, hogy a magyarellenesség növekedni fog.”

Bugár: Biztosan tárgyalni hívjuk majd az MKP-t
2016. március 7. – bumm.sk, Új Szó
Bugár Bélát sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról kérdezték, hogy a magyarok
szavazataiért versengő két párt, a Híd és az MKP tárgyalásokat kezd-e majd az esetleges
előrehozott választások előtt. Bugár az MKP-val való tárgyalásról azt mondta, hogy korábban
már lefektették, csak a választások után tárgyalnak az MKP-val. Most, hogy megtörtént a
voksolás, biztosan egyeztetnek majd az MKP-val, magyarázta a Híd elnöke. Azt viszont
elutasította, hogy egyesülne a két párt, inkább az együttműködés lehetőségét hangsúlyozta.

Vajdaság

Nyilas Mihály: Meghirdetjük a pályázatokat a költségvetési lehetőségekhez
mérten
2016. március 7. – Vajdaság Ma
Nyilas Mihály tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár ismertette a
2016-os évre vonatkozó tartományi pályázatokat az oktatás, a művelődés, a hivatalos
nyelvhasználat terén, illetve az egyházak, vallási felekezetek tevékenységének támogatására.
„A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetjük a pályázatokat, igaz, a költségvetési
lehetőségekhez mérten és azokhoz igazodva”, mondta Nyilas Mihály a sajtótájékoztatón,
emlékeztetve, hogy az idei költségvetési eszközök jóval kisebbek a tavalyiaknál.

„Mozgalmas és erőteljes kampánnyal készül a választásokra a VMSZ”
2016. március 7. – Pannon RTV
Egy nagyon mozgalmas és erőteljes kampánnyal készül a választásokra a Vajdasági Magyar
Szövetség – mondta Pásztor István pártelnök a Pannon RTV Közügyek című műsorában.
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Vajdaság

Jelöltek már vannak, a program készül. A cél, hogy a vajdasági magyar közösségnek minden
szinten legyen képviselete – mondta a VMSZ elnöke. Készül a Vajdasági Magyar Szövetség a
kampányidőszakra. A pártelnök szerint az a feladat, hogy a vajdasági magyar közösségnek
minden szinten képviselője legyen, és úgy véli, ez a továbbiakban is a VMSZ-re és partnereire
vár.

A VMSZ és a VMDP közösen indul Topolyán
2016. március 7. – Pannon RTV, Magyar Szó
Topolyán a VMSZ a VMDP-vel közösen indul az önkormányzati választásokon. A VMSZ
topolya községi szervezetének sajtótájékoztatóján elhangzott, Topolya területén ismeretlen
célból adatvédelmi szempontból érzékeny kérdéseket tartalmazó kérdőívvel keresik fel a
lakosokat, ezért a párt községi szervezete Rodoljub Šabić adatvédelmi biztoshoz fordult.

Kárpátalja

Magyarországi delegáció érkezett Ivano-Frankivszkba

Diaszpóra

2016. március 7. – if.gov.ua
Az ivano-frankivszki megyei állami adminisztráció honlapjának tájékoztatása szerint Oleh
Honcsaruk, a megye kormányzója fogadta Grezsa István kormánybiztost és Buhajla József
ungvári főkonzult. A felek az energiatakarékossági projektek végrehajtásának lehetőségeit,
illetve az alternatív energiaforrások és környezetvédelmi kérdések fejlesztését vitatták meg.
Grezsa István kormánybiztos arról tájékoztatott, hogy a magyar fél több téren is kész az
együttműködésre. A kormánybiztos hangsúlyozta: „Támogatjuk az ukránok európai
törekvéseit, és minden lehetséges eszközzel segíteni fogunk Önöknek ebben a folyamatban.”

A washingtoni magyarok is kiállnak a Székely Autonómia mellett!
2016. március 7. – Nemzeti Regiszter
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke január végén felhívást tett közzé, melyben
szolidaritási megmozdulásokra hívja a világ magyar közösségeit 2016. március 10-ére, a
Székely Szabadság Napjára. Kéri, hogy a Marosvásárhelyen megszervezett
autonómiatüntetéssel lehetőleg egy időben, nyilvánítsák ki a székelység autonómiaigényének
támogatását, és adjanak hangot tiltakozásuknak a román hatóságok által elkövetett
jogtiprásokkal szemben.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. március 7. - Kossuth Rádió,
Felvidéki magyar kudarc – két párt osztozkodott egy szavazóbázison
Mint vasárnapi műsorunkban beszámoltunk róla, nem került vissza a Magyar Közösség
Pártja a szlovák parlamentbe. 105 000 szavazatot kapott és még több mint 25 ezer kellett
volna a bejutáshoz. Dél-Szlovkiában többen távol maradtak a választásoktól, mint északon,
ezért a déli régi nem lesz képviselve a parlamentben. Magyar nemzetiségű képviselő
mindössze 7 lesz a parlamentben. Berényi József, az MKP elnöke felajánlotta lemondását.
Közös nyilatkozatban tiltakoznak az erdélyi magyar pártok a Romániában
tapasztalható magyarellenes politikai lépések ellen
A Székely Szabadság napja előtt az Erdélyi Magyar Egyeztető Autonómia Kerekasztal által
kiadott nyilatkozatban az RMDSZ, a EMNP, az MPP, az EMNT és az SZNT képviselői közösen
tiltakoznak az erdélyi magyar közösség körében félelmet keltő magyarellenes politikai lépések
ellen, valamint kifejezik összetartozásukat és szolidaritásukat.
Konferencia Többnemzetiségű államok keletkezése és bukása címmel
Többnemzetiségű államok keletkezése és bukása címmel rendezett konferenciát a virtuális
intézet Közép-Eurόpa kutatására elnevezésű civil alapítvány. A tanácskozáson áttekintették
térségünk geopolitikai szerkezetét és szemlézték a tárgykört vizsgáló szakirodalmat.
Újabb magyar intézmény szűnhet meg Szerbiában
A szerb kormány takarékossági intézkedésének áldozatává válhat egy újabb magyar
intézmény. A magyarul működő szabadkai Kosztolányi Dezső Színház ellehetetlenülhet a
kényszerű racionalizáció miatt. A 16 munkatárs közül két embert kell elbocsátani, de Urbán
András igazgat attól tart, hogy a leépítés után nem tudnak majd tovább működni.
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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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