Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Potápi: a Kárpát-medencei magyarság megerősítéséhez gazdaságpolitikai
eszközökre is szükség van
2016. március 9. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, hirado.hu, Felvidék Ma, hirek.sk,
Magyar Idők, Magyar Hírlap, Híradó, Orientpress, Kossuth Rádió, Nemzeti Regiszter
A Kárpát-medencei magyarság megerősítéséhez gazdaságpolitikai eszközökre is szükség van,
ilyen eszköz a szakképzés fejlesztése és a vállalkozói szemlélet a fiatalokban való megerősítése
is - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára
szerdán Dunaszerdahelyen. Az államtitkár erről a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók
éve programmal összefüggésben, egy szakmai konferencián beszélt Dunaszerdahelyen, ahol
útjára indította a nemzetpolitikai államtitkárság idei tematikus programjának 14 megállós
Kárpát-medencei bemutatkozó körútját.

Szigeti: készek vagyunk megkezdeni a tárgyalásokat a Most-Híddal
2016. március 9. – Felvidék Ma
A március 5-i parlamenti választások eredményei megmutatták, hogy nélkülözhetetlen a
közös fellépés, aminek pedig alapfeltétele a két párt - az MKP és a Most-Híd közötti
tárgyalások megkezdése. Erről Szigeti László, a magyar párt elnöki teendőit ideiglenesen
ellátó OT-elnök beszélt a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában a választások után
előállt helyzetet értékelve. A politikus a választási eredményeket röviden értékelve elmondta:
egyértelműen ki kell mondani, hogy a választások eredményeit az MKP nem tartja sikernek,
azonban „látunk erőt és reményt abban, hogy a következő évek során kemény, határozott
munkával ebből a 105 ezerből több is lehet”. Mégpedig azáltal, hogy sikerül a magyar pártnak
mozgósítania az ország déli részein élőket. A mostani szereplés okát is abban látja Szigeti
László, hogy a magyarok „unják már, hogy három választási listából kell kiválogatni azokat a
képviselőket, akiket meg akarnak bízni parlamenti képviselettel”.

Ukrajnában tárgyalt Grezsa István kormánybiztos
2016. március 9. – MTI, kormany.hu
Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak
kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hétfőn munkalátogatáson járt a nyugatukrajnai Ivano-Frankivszkban. Látogatása során találkozott Honcsaruk Oleggel, a Megyei
Állami Közigazgatási hivatal elnökével. Tárgyalásuk során áttekintették Ivano-Frankivszk
megye és Magyarország jelenlegi politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatait, és reményüket
fejezték ki a kapcsolatok további bővítését illetően. Grezsa IStván találkozott az ivanofrankivszki magyar tannyelvű vasárnapi iskola diákjaival és tanáraival is, ahol ígéretet tett
arra, hogy a vasárnapi iskolában dolgozó oktatók is megkapják a kárpátaljai pedagógusokhoz
hasonlóan a bérkiegészítést.
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Nem engedték be a Jobbik alelnökét Romániába
2016. március 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu
Nem engedték be Szávay Istvánt, a Jobbik alelnökét Romániába; ezt maga az országgyűlési
képviselő közölte közleményében szerdán reggel.Azt írta, kedden Erdélybe utazott volna,
hogy részt vegyen a székely szabadság napján, valamint sajtótájékoztatót és lakossági
fogadóórát tartott volna Kolozsvárott, Székelyudvarhelyen és Szatmárnémetiben is. Csaknem
félórás várakoztatás után az ártándi román határállomáson közölték vele, nem mehet tovább,
mert három évre kitiltottak az országból. Mint írta, a határőr arról tájékoztatta, hogy a
kitiltásáról szóló döntés 2015. október 21-e óta érvényes.

Román beszéddel „büntette” a betegeket a kórházi alkalmazott
2016. március 9. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Kizárólag román nyelven volt hajlandó beszélni a betegekkel a sepsiszentgyörgyi Dr.
Fogolyán Kristóf Sürgősségi Kórház egyik magyar alkalmazottja. Az ügy az etikai bizottság elé
kerül. András-Nagy Róbert, a Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere
újságírói megkeresésre elmondta, elfogadhatatlannak tartja az orvosírnok viselkedését, aki
így próbálta „büntetni" a betegeket. Mint mondta, a kórházi alkalmazott ellen fegyelmi
vizsgálatot indítottak, az ügy az egészségügyi intézmény etikai bizottsága elé kerül.

Nyilvánosan bocsánatot kért a betegeket „büntető” sepsiszentgyörgyi
orvosírnok
2016. március 9. – maszol.ro
Megbánta tettét a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak az a
magyar alkalmazottja, aki „büntetésből” románul beszélt a hozzá forduló magyar betegekhez.
A Maszolnak elmondta, állásába kerülhet az ügy. Az orvosírnok nyilvánosan bocsánatot kért
mindenkitől a magatartásáért.

Mégis Florea tanácsadója marad Csegzi Sándor
2016. március 9. – Erdély Ma, maszol.ro, marosvasarhelyiradio.ro, Erdély FM, transindex.ro,
szekelyhon.ro
Mégis a marosvásárhelyi polgármester tanácsadója marad Csegzi Sándor. A távozását
pénteken bejelentő Csegzi Sándor azt követően gondolta meg magát, hogy Dorin Florea
polgármester nem fogadta el felmondását. A városvezető felajánlotta ugyanakkor, hogy
továbbra is foglalkozzon azokkal a projektekkel, amelyek lebonyolításában eddig is nagyobb
szerepet kapott – közölte az Erdély FM. Marosvásárhely egykori alpolgármestere a rádiónak
azt nyilatkozta: a pályázatokért, közoktatási projektekért, a kombinát zagytározójának
rehabilitációs tervéért felel a következőkben, a napokban ugyancsak tanácsadónak kinevezett
Claudiu Maior pedig az infrastrukturális, városfejlesztési projektekért lesz felelős.
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Jóváhagyták: Fancsali Ernő lesz az EMNP kolozsvári polgármesterjelöltje
2016. március 9. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségének beleegyezésével Fancsali Ernő a párt
kolozsvári polgármesterjelöltje - jelentette be Fancsali szerdai sajtótájékoztatóján. Fancsali
azt mondta: magát rendszeren kívüli politikusnak tartja, hiszen nem vett részt az elmúlt 25 év
politikai csatározásaiban, s így kompromisszumok nélkül, hitelesen képviselheti a közösség
ügyeit. "Mivel a kolozsvári magyarság számaránya nem teszi lehetővé, hogy a város élére
magyar polgármester kerüljön, a Néppárt jelöltje szerint ugyanakkora eséllyel indul a június
5-én esedékes önkormányzati választáson, mint bármely másik magyar jelölt, s
megmérettetésének fő célja, hogy a választási kampány során még hatékonyabban eljuttassa
üzenetét a magyar közösséghez. A bejutáshoz szükséges 5% eléréséhez – az előre várható
45%-os részvételi arány mellett – legalább 6 000 szavazat begyűjtését tűztük ki célul" - idézi
az ENNP közleménye.

Visszaadná a patináját Székelyudvarhelynek Arros Orsolya
2016. március 9. – maszol.ro
Székelyudvarhelynek vissza kell adni patináját, azt a polgári pezsgő életét, amely valamikor
jellemezte – hangoztatta az RMDSZ polgármesterjelöltje, Arros Orsolya a város épített
örökségéről szóló kedd esti tanácskozáson, amelyen részt vett Hegedüs Csilla, az RMDSZ
kultúráért felelős ügyvezető alelnöke is.

Megválasztották a Partiumi Keresztény Egyetem új rektorát
2016. március 9. – maszol.ro, Krónika
Rektorválasztást tartottak szerdán a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. Az új
rektora az intézményt mostanáig megbízott rektorként vezető dr. Pálfi József docens lett –
erősítette meg Szilágyi Zsolt, az egyetem Alapítók Tanácsának tagja. Dr. Pálfi Józsefet János
Szabolcs korábbi rektor tavaly őszi elmondása után bízták meg a PKE vezetésével.

Tízezreket várnak a székely szabadság napján Marosvásárhelyre
2016. március 9. – Krónika, Erdély Ma
Székelyföld területi autonómiájáért szervez felvonulást és tüntetést Marosvásárhelyen a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT), a rendezvényre tízezreket várnak Erdély minden pontjáról.
Bár a szervezők jelezték, hogy a székely vértanúk emlékművénél 16 órakor kezdődő
megemlékezésen felszólalási lehetőséget biztosítanak Soós Zoltánnak, a marosvásárhelyiek
polgármesterjelöltjének is, az RMDSZ-es politikus közölte, nem kíván élni a lehetőséggel.

Székely szabadság napja: változatlan a menetelés programja
2016. március 9. – szekelyhon.ro
A már meghirdetett forgatókönyv szerint bonyolítja le a Székely Nemzeti Tanács a március
10-ei, marosvásárhelyi megemlékezést, felvonulást és tiltakozó nagygyűlést. A program
csütörtökön 16 órakor kezdődik a székely vértanúk emlékművénél. Izsák Balázs, a Székely
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Nemzeti Tanács elnöke Maros megye prefektusának, Lucian Gogának azon nyilatkozatára
reagálva, hogy a kormánybiztos nem tekinti engedélyezettnek a felvonulást és tiltakozást,
korábban elmondta: a bejelentett forgatókönyv szerint tartják meg a megemlékezést, a
felvonulást és a tiltakozást. „Mi eleget tettünk a törvény által előírt kötelezettségünknek. A
gyülekezési jogot a törvény szabályozza. A törvény írja elő a mi kötelezettségeinket, és a
hatóság kötelezettségeit is. Ehhez kell igazodnia még a prefektusnak is” – mondta.

Háromszéken is megemlékeznek Márton Áronról
2016. március 9. – maszol.ro
Háromszéken is több rendezvényre kerül sor a tavasszal, miután Magyarország
Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2016-os évet Márton Áron évnek
nyilvánította. Sepsiszentgyörgyön és Baróton zenés előadások zajlanak, nyáron pedig ifjúsági
karavánt szervez a Háromszéki Ifjúsági Tanács, hogy Márton Áron püspök életét és
munkásságát a mai fiatalok is megismerjék. A protestáns egyházak szintén nagy tisztelői
Márton Áron püspöknek, ezért ők is népszerűsítik az emlékévhez kapcsolódó eseményeket.

Bokor Tibor az RMDSZ kézdivásárhelyi polgármesterjelöltje
2016. 03. 10. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
A kézdivásárhelyi RMDSZ bővített választmánya szerda délután egyhangúlag szavazta meg,
hogy Bokor Tibor újabb polgármesteri mandátumért induljon a közelgő önkormányzati
választáson. "Sokat töprengtem, és úgy döntöttem, folytatom a munkát. Az elmúlt időszak
történései megerősítenek abban, hogy amit elkezdtem, folytatnom kell, ez emberi feladatom,
ezért újabb mandátumért indulok. Nehéz évek állnak mögöttünk, de a problémák elől nem
elfutni kell, hanem megoldást találni rájuk. A kritikák is abban erősítenek meg, hogy bőven
van még tennivaló, így nem szabad meghátrálni, hanem menni kell előre. Az a feladat, hogy
jobbá, szebbé kell tenni a várost. Hiszem, hogy eddigi közös munkánk, erőfeszítéseink
lehetőséget adnak erre" – mondta el Bokor.

Az EMNP bemutatta sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi polgármesterjelöltjeit
2016. 03. 10. – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro
Sepsiszentgyörgyön Bálint József lesz az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar
Polgári Párt (MPP) közös polgármesterjelöltje, Kézdivásárhelyen Johann Taierlinget indítja a
városvezetői tisztség megszerzéséért a Néppárt – jelentették be az EMNP tegnapi
sajtótájékoztatóján. Toró T. Tibor a háromszéki kampánnyal megbízott országos alelnök
kiemelte, pártjuk két éve próbál a sepsiszentgyörgyihez hasonló megállapodásokat tető alá
hozni, mindeddig kevés sikerrel, így külön örömnek nevezte, hogy itt létrejöhet a két
jobboldali párt szövetsége. A városi szervezetek 2015. június 24-én kötötték meg a
megállapodást, ezt töltik fel most tartalommal.
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MPP-listán indulnak a Magyarság Megmaradásáért Mozgalom jelöltjei
2016. 03. 10. – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) listáin indulnak a Bedő Zoltán vezette Magyarság
Megmaradásáért Mozgalom jelöltjei a júniusi önkormányzati választásokon – jelentették be a
két szervezet vezetői tegnap délelőtti sajtótájékoztatójukon. Összefogásra van szükség
nemzeti ügyekben, ezt kívánják erősíteni a közös indulással – hangsúlyozták. Kulcsár-Terza
József, az MPP háromszéki elnöke a hétvégi felvidéki választások eredményével példázta,
hová vezet a széthúzás – a Magyar Közösség Pártjának most sem sikerült elérnie az
ötszázalékos bejutási küszöböt, így nem lesz képviselője a szlovák parlamentben –, és
rámutatott, tanulnunk kell esetükből, az együttműködés nem megkerülhető. Meglátása
szerint a nemzeti ügyek elsőbbséget élveznek, felülírják a pártérdekeket, éppen ezért
alakítottak ki együttműködést Bedőékkel.

Pert nyert Kereskényi Gábor az ANI ellen
2016. 03. 10. – maszol.ro
Pert nyert a nagyváradi táblabíróságon Kereskényi Gábor képviselő az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) ellen. Az ítélet érvénytelenítette az RMDSZ
polgármesterjelöltjének összeférhetetlenségét megállapító korábbi ANI-határozatot. Az
ügynökség tavaly júliusban közölt vizsgálati eredménye alapján Kereskényi Gábor
alpolgármestersége ideje alatt, 2008 és 2012 között nem lehetett volna a szatmárnémeti
Transurban Rt. közszállítási vállalat igazgatótanácsának tagja. A képviselő megfellebbezte a
határozatot.

Fele sem székely tréfa

Ficónak március 18-ig van ideje a kormányalakításra
2016. március 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Robert Fico találkozott Andrej Kiska köztársasági elnökkel, akitől megbízást kapott arra, hogy
kormányt alakítson március 18-ig. Fico a találkozó után közölte, az első tárgyalásokat még a
nap folyamán szeretné lebonyolítani. Robert Fico leszögezte, legalább az alapjait le akarja
rakni egy stabil kabinetnek. Hangsúlyozta, sem egy hivatalnokkormányt, sem pedig az előre
hozott választásokat nem tartja megoldásnak. „Ez csak a káosz elmélyüléséhez vezetne” –
jelentette ki.
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2016. március 10. – Csinta Samu Heti Válasz
A korrupció elleni harc jegyében több székelyföldi település vezetője ellen indított bűnvádi
eljárássorozattal gerjeszt bizonytalanságot a romániai magyarság körében Bukarest. Tőkés
László kitüntetésének visszavonása immár a Klaus Iohannis államfő iránt táplált bizalom
végét is jelenti.
(A cikk teljes terjedelmében a heti Válasz 2016. március 10-i számában olvasható)
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2016. március 9. – bumm.sk, Új Szó
Bugár Béla, a Híd és Radoslav Procházka, a Siet elnöke elutasította Robert Fico, a Smer
elnökének meghívását a kormányalakítási tárgyalásokra. Matej Kováč, a Híd szóvivője
elmondta, ők biztos nem lesznek ott. „Így tájékoztattunk az elnökségi ülés után. Bugár Béla
egy stabil jobboldali kormány kialakításáról fog tárgyalni” – mondta.

Felvidék

Bugár és Procházka nem tárgyal Ficóval

Magyarországi bíróság dönthet Hedvig ügyéről
2016. március 9. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Zsák Malina Hedvig ügyéről magyarországi bíróság dönthet, ha az igazságügyi miniszter is
úgy akarja. Az erre vonatkozó kérelmet a Nyitrai Járási Bíróság február 18-án, azaz még a
választások előtt küldte el Tomáš Borec igazságügyi miniszternek.

Választások a Csallóközben – fordult a kocka
2016. március 9. – Felvidék Ma
Az MKP 2016-ban 23196 szavazatot kapott a Dunaszerdahelyi járásban, a Most-Híd 18621et. A két párt között a százalékos arány tehát 55% - 45%. Ez nagy változás a 2012-es
eredményhez, amikor még a Most-Híd kapott több szavazatot. 2012-ben az MKP-nak 23139
szavazata volt, a Most-Hídnak 25671. Az MKP 2016-ban 57 szavazattal kapott többet, mint
2012-ben, a Most-Hídra pedig 7050-en szavaztak kevesebben, mint négy évvel ezelőtt.

Kevesebb a magyar szavazat
2016. március 9. – Új Szó
A dél-szlovákiai magyar szavazók óriási kiábrándultságáról tanúskodnak a múlt szombati
parlamenti választások adatai. A részvétel a magyarlakta járások nagy részében csökkent az
előző két alkalomhoz képest, sem az MKP, sem a Híd nem szerepelt sikeresen.

Berényi: az a legfontosabb, hogy a választási kudarc ne ossza meg
közösségünket
2016. március 9. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja országos elnöksége hétfőn elfogadta Berényi József pártelnök
lemondását a párt parlamenti választási eredménye miatt. Berényi József közel hat évig állt a
magyar párt élén, s ez alatt az idő alatt ugyan nem sikerült az MKP-t a parlamentbe bevinni,
de emellett a kudarc mellett komoly eredményeket és sikereket is elért a párt. A távozó
pártelnököt az elmúlt évek összegzésére kérte a hirek.sk hírportál, de kérdezték a magyar
politizálás kilátásairól és további terveiről is.

Ravasz Ábel: „A szlovákiai változás iránya nem meglepő, inkább az ereje”
2016. március 9. – bumm.sk
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Esterházy-díj László Bélának és a kassai Szakkay József Szakközépiskolának

Felvidék

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a szlovákiai választások eredménye megdöbbentette a
választókat és a szakembereket is. A politikai életben tapasztalható tendenciákról, a kínálkozó
lehetőségekről, kényszerpályákról kérdezte a bumm.sk Ravasz Ábel politológust, a Bél Mátyás
Intézet igazgatóját.

2016. március 9. – bumm.sk
Március 13-án emlékezik Esterházy Jánosra a Rákóczi Szövetség Budapesten. Az
emlékünnepségen Esterházy-díjjal tünteti ki László Béla egyetemi tanárt, a nyitrai magyar
pedagógusképzés kiemelkedő alakját, valamint a kassai Szakkay József Szakközépiskolát.

Elrondították a kassai Márai-emlékházat
2016. március 9. – Új Szó
A műemlékvédelmi hivatalt tudta és engedélye nélkül végzett munkálatokat a Kelet-szlovákiai
Áramszolgáltató Részvénytársaság (VSD) Márai Sándor Mészáros utca 35 szám alatti házán.
Új áramelosztó szekrényt szereltek fel, amelyik háromszor nagyobb a réginél, és egészen a
járdáig ér. Az áramszolgáltató vállalat szerint szükséges volt elvégezni a munkálatokat.

Berényibe oltott Csáky
2016. március 9. – Új Szó
„2007-től 2010 júniusáig az MKP otromba kommunikációt folytatott. Csáky Pál idejében az
MKP támadólag lépett fel a magyar közösségen belül, az árulózás, a kirekesztés, az
ellenségkeresés a mindennapok szótárába lopta magát. 2012-ben ez teljesen megváltozott. A
Berényi vezette MKP szótára finomult, békésebb hangnemet ütött meg. Mígnem 2016-ra
ugyanazt a harcias, agresszív és ostoba pózt vette fel a párt, amit korábban sikeresen
levetkőzött magáról. Berényi elcsákysodott. Csáky önmagában is riasztó volt a szlovákiai
magyarok jelentős részének. A Berényibe oltott Csáky semmiben sem különbözött az
eredetitől.”

Szabad az SNS-szel kormányozni?
2016. március 9. – Új Szó
„Míg sokan úgy vélték, hogy a Smerrel való kormányzás is önsorsrontó lehet, az SNS-szel való
együttműködés egy magyar párt és politikus számára egyenlő a halálos ítélettel. (…) Egy ilyen
párttal felelős magyar politikus nem lép koalícióra. Nemcsak elvi okokból - ha ez a kifejezés
még mond valamit a közéleti szereplőknek -, hanem gyakorlati okokból sem. Egy SNS-es
kormánykoalícióban kisebbségi szempontból csak dekorációs változásokat lehet elérni. A
nagy semmit. Abból pedig volt elég eddig is. Nem lennék most Bugár Béla helyében. Pedig a
választások előtt úgy tűnt, nyerő pozícióban találja magát. Egy Fico- vagy Procházka vezette
koalícióba ültetheti be pártját, míg fő riválisa a harmadik sikertelen nekifutás után
befejezheti.”
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2016. március 10. – Új Szó
A Magyar Közösség Pártjának elnöki teendőit ellátó Szigeti László megerősítette, hogy a két
magyar párt hétfőn délelőtt tárgyalóasztalhoz ül a Híd székházában. A találkozót Bugárék
kezdeményezték. „Mi elsősorban azt szeretnénk megtudni, hogy a Most- Híd hogyan látja az
országban kialakult politikai helyzetet, mi a véleményük arról, hogy megerősödtek a nem
standard politikai pártok, és úgy néz ki, hogy elburjánzik a parlamentben a xenofób,
nacionalista vonal” – mondta Szigeti. Úgy véli, a Híd informálni fogja az MKP küldöttségét
arról is, hogyan milyen szerepet kíván játszani a kormányalakításban. „Tudni szeretnénk, mi
a Most-Híd véleménye a felvidéki magyarság jövőjét illetően, melyek a prioritásai akár
kormányon belül, illetve kormányon kívül.”

Felvidék

Hétfőn tárgyal a Híd és az MKP

Interregnum

Zombor: Emlékéremmel tüntették ki Cirkl Rudolfot
2016. március 9. – Vajdaság Ma
A budapesti Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45. Alapítvány emlékérmét vehette át
Cirkl Rudolf zombori helytörténeti kutató Schmitt Pálné Makray Katalintól, az alapítvány
fővédnökétől és Cseresnyésné Kiss Magdolna kuratóriumi elnöktől. A kitüntetettet a
házigazda egyesület képviseletében Beck Antal elnök méltatta, majd sok évtizedes,
szerteágazó közéleti tevékenységéről Fekete J. József akadémikustól hallhattunk méltatást.
Mindketten kiemelték, Cirkl Rudolf arról közismert, hogy minden időben segítségért lehet
hozzá folyamodni, nem kell tartani a kibúvóktól, az elutasítástól.

Vajdaság

2016. március 10. – Új Szó
„Személyes véleményem, hogy a jobboldalnak jelenleg nincs legitim joga a Smer nélkül
kormányt alakítani. Akkor lenne ehhez joga, ha az elmúlt négy év során kitermelt volna egy,
de inkább két olyan pártot, amely reális, rendszerszerű alternatívát tud kínálni a választóknak
a Smerrel szemben, és ezt a választókkal el is tudja hitetni. Méghozzá úgy, hogy szerez 15 vagy
20 százalékos támogatottságot. A jobboldal erre nem volt képes, ezért a kormányalakításhoz
nincs felhatalmazása. Lehet félni az SNS-től, de ebben a történetben sajnos nem az SNS a
legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma Igor Matovič és az Egyszerű Emberek nevű
csapat.”

Budapesti diákok látogattak a szabadkai középiskolába
2016. március 9. – Pannon RTV
Vendégségbe érkeztek a budapesti Békésy György Szakközépiskola diákjai a szabadkai Bosa
Milićević Közgazdasági Középiskolába. A közös időtöltés a Határtanul iskolák közötti
együttműködés programnak köszönhetően valósul meg. A két iskola közötti ismeretség egy
korábbi együttműködés alkalmával alakult ki. A programban 25 magyarországi diák, és 3

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. március 10.

8

Csak azt tudjuk megszeretni, amit megismerünk
2016. március 9. – Kárpátalja
„A magyarság itt, a Kárpát-medencében rengeteget szenvedett. Megmaradtunk, viszont ezer
sebből vérzik ez a kis nemzet. Hiszem azt, hogy lesz a sok-sok fájdalom ellenére felemelkedés”
– kezdte Kárpátalját bemutató érdekfeszítő előadását március 5-én, a sislóci római katolikus
templomban Popovics Béla munkácsi tanár és helytörténész. Az előadás a csodálatos
kárpátaljai táj, a természet csodáinak bemutatása mellett építészeti emlékeinket és a vidék
kultúrtörténetének kevesek által ismert fejezeteit mutatta be a hallgatóságnak, ugyanakkor a
kárpátaljai magyarság jövőjébe vetett hitet, őseink teljesítménye iránti büszkeséget is
igyekezett sugározni az előadó.

Kárpátalja

kísérő tanár vesz részt. A szabadkai program célja a helyi jellegzetességek, egyebek mellett az
építészet, a falusi és ökoturizmus megismerése.

Ünnepi tanácsülés Zápszonyban – Mindenben segít Budapest XVI. kerülete
2016. március 9. – Kárpátalja
Öt éve kötött testvér-települési megállapodást a beregszászi járási Zápszony és Budapest XVI.
kerületének önkormányzata. A 73 ezer lakosú fővárosi kerület sokat segített az azóta eltelt
években az 1800 lakosú kárpátaljai falunak, egyébként is nagyon jó a két önkormányzat
vezetői és képviselői között a kapcsolat. Március 4-én, a testvér-települési szerződés
aláírásának ötödik évfordulóján ünnepi tanácsülésen látták vendégül Zápszonyban Kovács
Pétert, a XVI. kerület polgármesterét, Szász József alpolgármestert és Horváth János
önkormányzati képviselőt.

„Még sohasem volt ilyen magas a tanulólétszám”

Muravidé
k

2016. március 9. – Kárpátalja
1945 után a szovjethatalom megannyi kárpátaljai magyar iskolát felszámolt, elsősorban a
vegyes lakosságú településeken, és az államszocializmus korának későbbi évtizedeiben is nem
egy magyar tannyelvű oktatási intézményben halt el a magyar szó. A bezárt magyar iskolák
feltámasztása pedig irtózatosan nehéz feladat – de nem lehetetlen! A kudarcok (például
Mátyfalva, Karácsfalva – mármint az ottani elemi iskola –, Fancsika) mellett jóleső érzés
rágondolni az újjászületett, majd tetszhalálba süppedt, ám másodszor is újjáéledt tiszaújhelyi
magyar iskolai tagozatra, az önállóságát visszanyert, és Perényi Zsigmond nevét viselő
nagyszőlősi magyar középiskolára, a huszti magyar általános iskolára – vagy éppen cikkünk
„főszereplőjére”: a szolyvai magyar elemi iskolára.

Ismét bizalmat kapott a Hidak felelős szerkesztője
2016. március 9. – Népújság
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Támogatást kapott a könyvtár és a színház összevonása
2016. március 9. – Népújság
Néhány tartalmas hozzászólás után a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség Tanácsa (LKMNÖK) a hétfői rendkívüli ülésen 6 támogató, 1 tartózkodó és 2
ellenszavazattal elfogadta a Lendvai Könyvtár és a Művelődési és Promóciós Intézet
összevonását és ennek nyomán a Lendvai Könyvtár – Kulturális Központ megalapítását.

Muravidék

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának múlt heti ülésén a
tagok beleegyezésüket adták a lendvai tévéműsorok felelős szerkesztőjének kinevezéséhez.
Elfogadták az MMR és a Hidak program- és gyártási tervéről szóló 2015-ös beszámolót,
tájékozódtak a tévéstúdió technikai megújításáról, valamint megvitatták az RTV 2020-ig
kidolgozott stratégiáját is.

Lendvai varázs képben és szóban Budapesten
2016. március 9. - Népújság
Budapesten a Budavári Városháza aulájában március 3-án Lendvai varázs címmel irodalmizenés esttel és fotókiállítással mutatkoztak be a Lendvai Versmondó Stúdió tagjai Kološa
Tanja (ének) és Soldat Damir (gitár) zenei kíséretével, valamint a lendvai Fotó-Videó Klub
alkotói. A rendezvényt Škrilec Ksenija, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövete és
dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere köszöntötte, hangsúlyozva Lendva és Budavár
gyümölcsöző kulturális együttműködését.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. március 9. - Kossuth Rádió

Temes megyében egyetlen településen
önkormányzati jelöltlistát az EMNP

indít

polgármester-jelöltet

és

Temes megyében egyetlen településen, Óteleken indít polgármester-jelöltet és önkormányzati
jelöltlistát az Erdélyi Magyar Néppárt. A megye többi településein kész az RMDSZ jelöltjeinek
támogatására, és a szövetség temesvári valamint Temes megyei listáin való indulásra jelentette be a párt megyei szervezete a mai sajtótájékoztatón. Elhangzott: az EMNP megyei
szervezete és a 89-es forradalmi emlékbizottság is elfogadhatatlannak tartják Tőkés László
állami kitüntetésének visszavonását, úgy vélik, hogy azt a temesvári forradalmi közösségtől és
elvették.

Sepsiszentgyörgyön kezdődik, majd Marosvásárhelyen folytatódik a székely
Szabadság napi megemlékezés
Csütörtökön Sepsiszentgyörgyön kezdődik a székely Szabadság napi megemlékezés, majd
Marosvásárhelyen folytatódik. Más helyszíneken is lesznek szimpátia megmozdulások ez
alkalomból, többek között Budapesten a Hősök terén a Székelyföldért Társaság rendezésében.

Tanulmánykötet a székely jelképek történetéről
A székelyek több száz éve ragaszkodnak szimbólumaikhoz. A Hargita és Kovászna Megyei
Önkormányzat támogatásával a negyedik tanulmánykötet jelent meg a székely jelképek
történetéről.

Elindult a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program körútja
A felvidéki Dunaszerdahelyen indította útjára Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős
államtitkár a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve Kárpát-medencei körútját.

Felsőoktatási szórványkollégium jöhet létre Temesváron
A temesvári magyar közösség régi álma – egy felsőoktatási szórványkollégium létrehozása –
teljesülhet a közeljövőben. Az előzményekről és a szórványkollégium hasznosításának
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terveiről számol be Molnár Zsolt RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki közvetítő szerepet
vállalt a megvalósítás érdekében.

Palóc ünnep Maconkán
Bátonyterenyének ebbe a városrészébe, a Szent István parkba várják az érdeklődőket határon
innenről és túlról március 11-dikén. Palóc identitást erősítendő zászló kerül a hatvannégy
vármegye földjéből épült kertbe, de templomi koncert és címerkiállítás is nyílik ez
alkalomból.
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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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