Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Semjén: rendezett a helyzet a nemzetpolitikai kérdésekben
2016. március 8. – MTI, Magyar Hírlap, Kormany.hu, hirado.hu, Felvidék Ma, hirek.sk,
Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Krónika, Magyar Idők
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint rendezett állapotok vannak a
külhoni magyarságot érintő kérdésekben, és a legfontosabb programok működnek. Semjén
Zsolt az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtti éves meghallgatásán kiemelte:
eddig 801 ezer állampolgársági kérelem érkezett, 750 ezren már letették az esküt, az
állampolgárság megállapítását 60 ezren kérték. Szólt arról, hogy sikeres volt a tematikus évek
programja, s idén a külhoni fiatal vállalkozók évére 750 milliót különítettek el. Kérdésre
válaszolva elmondta: a Hídhoz való viszony fundamentális, ha a Magyar Közösség Pártja
megállapodik velük, akkor a magyar kormány nem ellenzi, de a Most-Híd létrejöttével az
egész Kárpát-medencére veszélyes jelenséget indított el a magyar képviseletre nézve.

Berényi József lemondott - Júniusban tisztújító kongresszust tart az MKP
2016. március 8. – MTI, hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja nem került a parlamentbe, s Berényi József a sikertelenségért kész
vállalni a felelősséget - az MKP elnöke erről hétfőn reggel, újságírói kérdésre válaszolva
beszélt a Kossuth Rádió 180 perc műsorában. Az MKP elnöksége hétfőn délután ült össze és
késő estig tartó ülésen elfogadta a pártelnök lemondását. Berényi József elmondta, a
parlamenti választások eredményeit kiértékelve a párt elnöksége megállapította, hogy a
szombati voksoláson az MKP közel annyi szavazatot kapott, mint négy éve, ami bizonyítja,
hogy továbbra is jelentős számú szavazót tudhatnak maguk mögött, s erre a párt építeni is fog
a soron következő választásokon.

Bárdos: a magyar szavazók összefogást várnak
2016. március 8. – MTI, hirek.sk
A szlovákiai magyar szavazók összefogást várnak a kisebbségi pártoktól, ezért a Magyar
Közösség Pártja (MKP) egy esetleges előre hozott választáson közös jelöltek állítására
törekedne - mondta a párt elnökségi tagja a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában
kedden. Bárdos Gyula úgy vélte: katasztrofálisan sikerült a hétvégi szlovákiai parlamenti
választás mind az ország, mind a déli régió, mind a magyar kisebbség számára; ilyen kevés
magyar képviselő még nem volt a törvényhozásban. A magyar szavazók azt várják a
kisebbségi pártoktól, hogy összefogjanak, mivel ez a Most-Híd miatt ezen a választáson nem
történt meg, a magyarok többsége el sem ment szavazni - fogalmazott. Azzal kapcsolatban,
hogy Berényi József, a párt eddigi vezetője hétfőn lemondott, azt mondta: bár a parlamentből
való kimaradásuk miatt "nem beszélhetünk sikerről", sikertelenségről sem, hiszen
megtartották szavazóbázisukat azzal együtt, hogy már hatodik éve nincsenek a parlamentben.
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Florea tanácsadójaként folytatja a városházán Maior
2016. március 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Claudiu Maior nem maradt sokáig munka nélkül, miután összeférhetetlenség miatt le kellett
mondania az alpolgármesteri és tanácsosi tisztségről: péntektől ismét Dorin Florea
polgármester tanácsadójaként dolgozhat. A korábbi tanácsadó, Csegzi Sándor épp
felmondott, így átadta a helyét Maiornak.

Prefektus: nem engedélyezett a vásárhelyi felvonulás
2016. március 8. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Maros megye prefektusa nem tekinti engedélyezettnek a székely szabadság napja alkalmából
csütörtökre meghirdetett marosvásárhelyi felvonulást és tiltakozást. Lucian Goga prefektus, a
kormány Maros megyei képviselője az Agerpres hírügynökségnek kedden kijelentette:
megítélése szerint „a Siculitas egyesület (a szervező Székely Nemzeti Tanács nevében eljáró
civil szervezet) szervezhet megemlékezést a székely mártírok emlékművénél, de ha
felvonulást is akar tartani Marosvásárhely főterén, az a felvonulás engedély nélküli lesz”.
Lucian Goga azzal magyarázta álláspontját, hogy a polgármesteri hivatal fellebbezése
felfüggesztette a szervezők számára kedvező elsőfokú törvényszéki határozatot mindaddig,
amíg jogerős ítélet nem születik az ügyben. A prefektus ugyanakkor felszólította a
megemlékezés résztvevőit és Marosvásárhely lakosait, hogy tegyenek bizonyságot
racionalitásról és nyugalomról, mert a hatóságok készen állnak arra, hogy kezeljék a
helyzetet. „Mi tiszteletben tartjuk minden állampolgár véleményszabadságát és gyülekezési
jogát, de senkinek nem áll jogában a közrend megzavarása, Marosvásárhely felbolygatása” –
mondta a prefektus.

Polgármesterjelölt lenne Borboly Csaba Csíkszeredában
2016. március 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Indul a csíkszeredai előválasztáson Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke – ezt ő
jelentette be keddi sajtótájékoztatóján. Mint mondta „a hargitai megyeszékhely nem
maradhat gazdátlanul, új lendület kell Csíkszeredának”, ezért döntött úgy, hogy indul az
RMDSZ-es polgármesterjelöltséget eldöntő előválasztáson. „Tizenhat évet dolgoztam a
megyei tanácsnál, végigjártam azt a bizonyos ranglétrát. Megyei tanácsosként kezdtem, majd
alelnök és megyei tanácselnök is voltam” – emlékeztetett. Hangsúlyozta, széles
kapcsolatrendszert épített ki Bukaresttől Brüsszelig és a különböző nagykövetségekig, így
polgármesterként kamatoztatni tudja ezeket. Kitért arra is, hogy városvezetőként rajta
kívánja tartani a szemét a megyei önkormányzaton. Azt is közölte, a lépéséről egyeztetett a
csíkszéki RMDSZ-es polgármesterekkel és az RMDSZ országos vezetőivel, akiktől bizalmat
kapott az előválasztáson való induláshoz.
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Borboly: Csíkszereda polgármestereként többet tehetek, mint a megyei
tanácsban
2016. március 8. – transindex.ro
Szerinte most rá lehet térni a munkahelyteremtésre, és arra, hogy az oktatási rendszer a
jelenleginél hatékonyabban kiszolgálja ezt a célkitűzést. Borboly Csaba kifejtette: „úgy
gondolom, hogy hasznosabban szolgálhatom a lakosságot, ha polgármesterként
tevékenykedem tovább a közéletben. És nem csak a városra gondolok, hanem Csíkszékre és
az egész megyére is, ugyanis a megyeközpontról beszélünk, amelynek szerepe meghatározó
egy egész megye életében”.

Kovács Péter szerint nemcsak Borboly indul a csíkszeredai előválasztáson
2016. március 8. – transindex.ro
„Úgy gondoljuk, hogy Csíkszeredának egy dinamikus és erős polgármesterre van szüksége,
egy olyan vezetőre, amelynek a fantomképébe Borboly Csaba is beleilleszkedik - mondta el
megkeresésünkre Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke azt követően, hogy Borboly
kedden bejelentette: indulna az április 10-én megszervezendő előválasztáson, amelynek
győztese az RMDSZ színeiben lesz Csíkszereda polgármester-jelöltje a júniusi polgármesterválasztáson. „Egyelőre előválasztásokról beszélünk, szerintem több polgármester-jelölt
jelentkezik. Úgy, ahogy Marosvásárhely esetében, Csíkszeredáról is azt tudom elmondani,
hogy aki a legtöbb szavazatot kapja, aki elnyeri a választók bizalmát, az lesz az RMDSZ
polgármester-jelöltje. Borboly Csaba mint megyei elnök, és azelőtt, mint megyei alelnök,
illetve a csíki szervezet vezetőjeként is bebizonyította, hogy képes lenne elvezetni a várost.
Tehát ebből a szempontból indulása egy megfelelő és jó döntés, de az utolsó szó a
csíkszeredai lakosoké” - mondta az ügyvezető elnök.

Határon túliak is igényelhetnek magyar személyit
2016. március 8. – Krónika
A magyar állampolgárságot szerzett határon túli magyarok is igényelhetik a Magyarországon
januárban bevezetett elekronikus személyi igazolványt – jelentette be hétfőn Nagyváradon dr.
Laky-Takács Péter Attila konzul. Az Erdon.ro hírportál beszámolója szerint Magyarország
kolozsvári főkonzulátusának képviselője azt mondta, hogy a honosítottak akkor is
megkaphatják az újfajta elektronikus okmányt, ha nincs állandó magyarországi lakhelyük. A
nagyváradi demokrácia-központban, Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
alelnöke és Nagy József Barna irodavezető társaságában tartott sajtótájékoztatón dr. LakyTakács Péter Attila elmondta: az elektronikus személyi igazolvány egyelőre csak a
magyarországi kormányablakoknál igényelhető, de tervezik, hogy a jövőben a
külképviseleteken is megkaphassák az érdeklődők.
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Băsescu még mindig bekebelezné Moldovát
2016. március 8. – Krónika, transindex.ro
Moldova sosem lesz az Európai Unió vagy a NATO tagállama, csak úgy kerülhet be az EU-ba,
ha egyesül Romániával – állította Traian Băsescu volt államfő a Timpul című chişinăui
lapnak adott interjújában, amelyet kedden ismertetett a Hotnews.ro hírportál. A politikus
alkalmasnak nevezte a történelmi pillanatot a „két román állam” újraegyesítésének
felvetésére, amit szerinte eddig csak gyávaságból nem tűztek napirendre a két ország
politikusai. „Végül is két bűnöző, Sztálin és Hitler rendelte el a szétválásunkat, amit aztán a
külügyminisztereik, Ribbentrop és Molotov ültetett át a gyakorlatba. Miért nincs bátorságunk
kijelenteni, hogy nem akarunk többé két bűnöző által megszabott modell szerint élni? A
válasz egyértelműen a gyávaság, e mellett pedig a legtöbb moldovai politikus ragaszkodik
ahhoz, hogy saját országa legyen” – vélekedett Băsescu.

Családbarát Kolozsvárt szeretne Horváth Anna
2016. március 8. – transindex.ro
Családbarát Kolozsvárról beszélgethetett Horváth Anna alpolgármesterrel tegnap az, aki részt
vett az Életfa Családsegítő Egyesület rendezvényén. Habár Kolozsvár még csak az elején tart
annak, amit a “családbarát” kifejezés jelent, az elmúlt négy évben meglátszott a városon, hogy
először a történelmében nő került az alpolgármesteri székbe. Horváth Anna úgy véli, hogy a
városvezetésnek még sokat kell tenni annak érdekében, hogy azok, akik gyermeket vállalnak,
úgy érezzék, hogy nem csak ők tesznek ennek a közösségnek, városnak a jövőjéért, hanem az
önkormányzat is minden tőle telhetőt megtesz, annak érdekében, hogy a fiatal családok
otthonuknak érezzék ezt a várost. A beszélgetésen szó volt a magyar bölcsődei csoportokról, a
babakocsikkal való biztonságos közlekedésről, a játszóterek tisztán tartásáról, és a nyári
vakáció ideje alatti gyerekfelügyelet városi szintű megoldási lehetőségeiről is.

Soós Zoltán polgármesterjelölt a közönyt tekinti a legnagyobb ellenfelének
2016. március 8. – transindex.ro
Soós Zoltán elsősorban egy olyan várost szeretne, amelyben lakói otthon érzik magukat. Ezért
szerinte fel kell számolni azt a fajta fejetlenséget és cirkuszt, ami Marosvásárhely
mindennapjait jellemzi. Soós elmondta, számos észrevétel érkezett a városházához ezzel
kapcsolatosan, a hatóságok ezek fölött azonban rendre szemet hunynak. A magyar
polgármester szerint nem marad más választás, csak a júniusi helyhatósági választásokon
rábírni a lakosságot arra, hogy vessenek ennek véget.

Dan Mașca lesz
polgármesterjelöltje

a

Szabad

Emberek

Pártjának

marosvásárhelyi

2016. március 8. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A románok és magyarok közötti torzsalkodásoknak szeretne véget vetni a Szabad Emberek
Pártja (SZEP) Marosvásárhelyen, amelynek vezetői vallják, le kell zárni a múltat és tiszta
lappal kell elindulni az új úton. Keddi sajtótájékoztatóján a párt vezetői ismertették
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Tolerancia nevű kiáltványukat, amelyben leszögezik, itt az idő, hogy eltekintsenek a két tábor
szélsőséges hangjaitól.

Magyari: az oktatási rendszer is felelős a nyolcadikosok rossz eredményeiért

Felvidék

2016. március 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„Nem minden esetben a diák, hanem az oktatási rendszer is felelős az idei év próbaképességvizsgáinak eredményeiért" – nyilatkozta Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásügyi
ügyvezető alelnöke a kapcsán, hogy a vizsgán megjelent közel 167 ezer nyolcadikos mindössze
44 százaléka kapott átmenő jegyet mindhárom tantárgyból. Az anyanyelvből vizsgázó 10 ezer
tanuló – nagy részük magyar diák – 76 százaléka átmenő jegyet szerzett ezen a próbán. „Az
adatok jól mutatják, legtöbben a román nyelv és irodalom, illetve a matematika vizsgán
szerepeltek gyengébben. Az idei példa is alátámasztja azt, amit az elmúlt években is
hangsúlyoztunk: a diákok saját anyanyelvükön jobban teljesítenek. Tehermentesíteni kell
őket, gyermekközpontú oktatást kell kidolgozni azért, hogy a többi tantárgyból is hasonló jó
eredményeket érjenek el” – mondta Magyari Tivadar.

Kormányalakítás – Három irányba mutat Robert Fico iránytűje
2016. március 8. – bumm.sk, hirek.sk
A SITA hírügynökség értesülései szerint a választásokon győztes Irány-Szociáldemokrácia
berkein belül egy a Szlovák Nemzeti Párttal, a Most-Híddal és a Hálóval kialakítandó koalíció
ötlete vetődött fel. Olyannyira, hogy a hírek szerint a párt képviselői már fel is keresték a
potenciális partnereket.

Hat pártból álló koalíciós kormányt alakítana az SaS
2016. március 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Hat pártból álló kormánykoalíciót szeretne alakítani a szombati választáson második legjobb
helyezést elért Szabadság és Szolidaritás. A mozgalom vezetője, Richard Sulík ezzel a céllal az
érintett pártok vezetőivel szerdára indítványozott találkozót. Richard Sulík a szerdai
találkozóra az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO-NOVA) mozgalom,
a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), a Háló (#Sieť), a Most-Híd, illetve a Boris Kollár vezette
Család vagyunk (Sme rodina–Boris Kollár) csoportosulás vezetőit hívta meg.

Bugár és Sulík egyeztetett
2016. március 8. – Új Szó, bumm.sk
Közös sajtótájékoztatót tartott kedden délután Richard Sulík az Szabadság és Szolidaritás
(SaS) párt és Bugár Béla, a Híd elnöke. Sulík újra elutasította a smeres koalíció gondolatát,
Bugárt pedig az SNS kijelentéseivel szembesítették. Andrej Dankonak, az SNS elnöke ugyanis
kétségbe vonta a Híddal való koalíciós tárgyalások realitását. Az SNS elnöke a „történelmi
ellentétekből”, az oktatási autonómia gondolatából és az állampolgársági törvényből fakadó
ellentétek miatt tanúsított elutasító magatartást a Híd irányába. Bár a Híd elnökének
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címezték, a kérdésre érdekes módon először az SaS elnöke válaszolt. Ő elmondta, hogy
Dankóval személyesen fogják ezt megbeszélni, nem a sajtón keresztül fognak üzengetni.
Bugár röviden válaszolt a kérdésre: „Feltételezem Danko ismeri a választási programunkat,
ha mégsem, akkor kérdezhet tőlem, válaszolni fogok neki” – mondta a Híd elnöke.

Danko kétségbe vonta a Híddal való együttműködést
2016. március 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, hirek.sk
Az SNS vezetője elutasította azokat az információkat, melyek szerint pártja egy új kormány
kialakításáról tárgyalna a Híddal. A két párt közti ellentéteket történelmileg
áthidalhatatlannak nevezte. Kijelentette, hogy nincs semmi baja egyik nemzettel,
nemzetiséggel és vallással sem, de ellentétek keletkezhetnek az oktatásügy autonómiája
kapcsán.

Menyhárt József vagy Bárdos Gyula lehet Berényi utódja
2016. március 8. – Felvidék Ma, ujszo.com
Berényi József lemondása után elindultak a találgatások arról, ki lehet az utódja a pártelnöki
székben. Sajtóinformációk szerint legtöbben Bárdos Gyulát és Menyhárt Józsefet tartják
leginkább alkalmasnak a feladatra, de úgy tudni, hogy a párton belül több politikus neve is
felmerült, így Őry Péteré, Forró Krisztiáné és Farkas Iváné is. Ugyanakkor valószínűsíthető,
hogy a fentieken túl még mások is beszállnak a versenybe.

Választási eredmények a magyarok által lakott településeken

Vajdaság

2016. március 8. – Felvidék Ma
Ismertek a választások községi szintű eredményei is, így megrajzolható a felvidéki magyarság
által lakott terület politikai térképe, mely napjainkra már egyértelmű MKP-dominanciát
mutat. A legalább 10 százalékban vagy legalább 100 magyart számláló települések közül az
MKP 296 helyen szerzett több szavazatot, míg a Most-Híd 257-helyen. Ezek az adatok
Pozsony és Kassa nagyvárosokat városrészekként tartalmazzák (összesen 22 városrészről van
szó). A két nagyvárosban egyébként nagyon jól szerepelt a Most-Híd, a 14 ezer magyar
(3,4%) által is lakott Pozsonyban 22 931 ezer szavazatot kapott, Kassán (2011-ben 6382
magyar, - 2,7%) pedig 7536-ot. Ha Kassa és Pozsony nélkül tekintjük a magyarok által lakott
területet, az MKP 101 638 szavazatot kapott, a Most-Híd 95 523-at.

VMSZ-VMDP-MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést
2016. március 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség, Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata
Párt és Szmieskó Zoltán, a Magyar Egység Párt elnöke 2016. március 8-án Újvidéken aláírta a
2016. április 24-én sorra kerülő választásokon való közös indulásról szóló koalíciós
szerződést, közölte a VMSZ sajtószolgálata. A szerződés szerint köztársasági szinten a
Vajdasági Magyar Szövetség listáját támogatják, tartományi szinten a VMDP és a MEP
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jelöltjei is szerepelnek a listán. Mind a köztársasági, mind a tartományi lista neve: Vajdasági
Magyar Szövetség – Pásztor István.

Pásztor István: Az a cél, hogy a vajdasági magyarságnak mindenhol legyen
képviselete
2016. március 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) célja, hogy a választásokat követően is a hatalom
minden szintjén, azaz országos, vajdasági és önkormányzati szinten is legyen képviselete a
magyar közösségnek - hangsúlyozta Pásztor István, a legnagyobb délvidéki magyar párt
elnöke a szabadkai Pannon RTV Közügyek című hírháttér műsorában hétfőn. A politikus
kijelentette: pártja mozgalmas és erőteljes kampánnyal készül az április 24-i választásokra, a
jelöltek listája már lényegében összeállt, a választási program pedig készül. A VMSZ két
másik vajdasági magyar párttal, a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal, valamint a Magyar
Egység Párttal közösen fogalmazza meg programját.

Megkezdődött a kampány Topolyán is

Kárpátalja

2016. március 8. – Magyar Szó
A választások kiírását követően a VMSZ Topolya községi szervezete is megkezdte
kampánytevékenységét. Tegnap sajtótájékoztatót tartott Fremond Árpád, a VMSZ községi
szervezetének elnöke. A párt községi szervezete Rodoljub Šabić adatvédelmi biztoshoz
fordult, egy személyi adatokra is rákérdező kérdőíveztetés kapcsán.

Brenzovics László: A kárpátaljai magyarság szeretne megmaradni szülőföldjén
mint magyar közösség

Muravidék

2016. március 8. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma
Kedden zárt ülésen tárgyalt az ukrajnai helyzetről a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottsága,
amelyre Németh Zsolttól, a testület fideszes elnökétől meghívást kapott Brenzovics László
parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. Brenzovics
László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke hangsúlyozta: az elmúlt
időben a migrációs válság és a szíriai helyzet kissé háttérbe szorította az ukrajnai híreket, de
ez korántsem jelenti azt, hogy az ukrajnai válság megoldódott volna. Mint mondta, a
kárpátaljai magyarság a konfliktus békés megoldásában, Ukrajna európai integrációjában, a
határtérség fejlesztésében és a jó ukrán–magyar viszonyban érdekelt.

Vas megye bővíti a támogatást
2016. március 8. – Muravidéki Magyar Rádió
1987 óta ápol szoros együttműködést a muravidéki magyarság a Vas Megyei
Önkormányzattal, amely anyagi terhek átvállalásával a nemzeti identitás megőrzését
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Muravidék

támogatja. Tegnap a szombathelyi Megyeházán írták alá az idei évre vonatkozó
együttműködési megállapodást.

Mindenki kitart a saját „igaza” mellett

Őrvidék

2016. március 8. – Muravidéki Magyar Rádió
A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa 7. soros ülésének
napirendjén a közösség idei évi tartalmi programterve, valamint az aktuális problémák
szerepeltek.

Modern histográfia - többnyelvű előadás Bécsben

Diaszpóra

2016. március 8. - Volksgruppen
„Modern histográfia“ címmel tart előadássorozatot Bécsben a Collegium Hungaricumban
Erős Vilmos, a Debreceni Egyetem docense a Bécsi Magyar Történeti Intézet szervezésében.
Kedden német nyelvű szakmai közönséget is várnak.

Ismét virágzik a Nürnbergi Katolikus Közösség és "Misszió"
2016. március 8. – Nemzeti Regiszter
Egy esztendeje már, hogy a nürnbergi magyar katolikus közösségnek ismét sikerült
megszerveznie a rendszeres magyar nyelvű szentmiséket. Ez a közösség korábbi nehéz évei
után igen nagy eredmény és öröm a helybélieknek. 2015 előtt ugyanis évekig csupán a
református közösség működött aktívan a bajorországi metropoliszban, míg a magyar nyelvű
római katolikus lelki szolgálat szünetelt.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. március 8. - Kossuth Rádió

Meghaladta a 800 ezret a külhoni magyar állampolgársági kérelmek száma
Meghaladta a 800 ezret a külhoni magyar állampolgársági kérelmek száma - jelentette be
keddi meghallgatásán Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, az
Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt. Interjú Semjén Zsolttal.

Szigeti László lett az MKP ideiglenes vezetője
A tisztújításig Szigeti László, az Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke vezeti a
pártot, miután elnöke a választási kudarc felelősségét vállalva lemondott.
Erről az elnökség határozott, mint ahogy azt is megállapította a testület, hogy az MKP-nak és
a Most-Hídnak keresniük kell az egymáshoz vezető utat.

Április 1-jén indul a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési pályázatok második köre
A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési pályázatok második köre április 1-én indul,
ahogy az első kör, március 31-én lezárul - jelentette be Pásztor István a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke egy hétvégi rendezvényen.

Új magyar iskola épül a kárpátaljai Szalókán
Új magyar iskola épül a kárpátaljai Szalókán. A helyi általános iskolában jelenleg két
váltásban zajlik a tanítás, mert nincs elegendő tanterem az oktatási intézmény száz évnél
idősebb két épületében. A községben élő Bátori Józsefnek, az Ungi Református Egyházmegye
főgondnokának kezdeményezésére és szakmai irányításával, az ukrán állam, valamint egy
holland alapítvány támogatásával új, öt tantermes, modern iskolát szeretnének felépíteni.

Huszonöt éves a a Temesvári Magyar Diákszervezet
A hétvégén huszonötödik születésnapját ünnepelte a Temesvári Magyar Diákszervezet. Mai és
egykori tagok felidézték az indulás pillanatait, és beszéltek a ma legfontosabb teendőiről.
Interjú a szervezet meghatározó egyéniségeivel.
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Vetélkedő az erdélyi örmény kultúra és történelem megismertetése céljából
Az erdélyi örmény kultúra és történelem megismertetése a célja annak a gimnáziumok közti
vetélkedőnek, amelynek döntőjét március 19-én, szombaton tartják a budai Móricz Zsigmond
Gimnáziumban. A szinte egész napos rendezvényt igazi fesztivál hangulatúra tervezik,
meghívott előadóművészekkel, kiállítással, zenével, gasztronómiai különlegességekkel,
örményes-székelyes étkekkel. Több száz vendégre számít a főszervező Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület.

Bemutatkozik Ottucsák Melinda Anikó, a Petőfi Sándor Program zsoboki ösztöndíjasa
A Magyar Kormány 2010 óta kiemelt figyelmet fordít a szórványban élő magyarság
helyzetére. Ennek szellemében indult útjára a Petőfi Sándor Program, amelynek keretében
ösztöndíjasokat küldtek a külhoni magyarság szórványközösségeihez. Erdélyben, a
kalotaszegi kistelepülésen, Zsobokon is van Petőfi programos ösztöndíjas, Ottucsák Melinda
Anikó.
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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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