Potápi: elfogadhatatlan Tőkés László állami kitüntetésének visszavonása
2016. március 21. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, Bihari Napló,
Magyar Idők, Magyar Hírlap, Hír TV, Echo TV, Orientpress
Tiltakozását fejezte ki Potápi Árpád János hétfőn Tőkés László román állami kitüntetésének
visszavonása miatt, amely szerinte jól illeszkedik a magyar tisztviselők, képviselők elleni
fellépések sorába. A nemzetpolitikai államtitkár az Emberi Méltóság Tanácsának elnökével
közösen tartott budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: az elmúlt 25–26 évben senki nem
kérdőjelezte meg Tőkés László kiállását és azt a bátor tettet, amelynek köszönhetően
Temesvárott elindult a román forradalom és felszámolták az egyik legkegyetlenebb
kommunista diktatúrát. „Ha ez nem lett volna, ma nem beszélhetnénk demokratikus
Romániáról" – idézte az MTI Potápit.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Vizi E. Szilveszter visszaadja a Románia Csillaga kitüntetését
2016. március 21. – Krónika, Bihari Napló, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Idők,
Székelyhon.ro, MNO, Origo.hu, HVG.hu, VS.hu, Mandiner
Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke visszaadja a Románia Csillaga
tiszti fokozata érdemrendjét, miután Klaus Johannis államfő visszavonta Tőkés László román
állami kitüntetését. A Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke az MTI-nek hétfőn
elmondta: döntéséről levélben tájékoztatta Románia budapesti nagykövetét. Ebben kifejezte
meglepetését és mélységes csalódását, hogy Románia államfője visszavonta Tőkés Lászlótól a
Románia Csillaga kitüntetést. Levelében az akadémikus kitért Tőkés László romániai
forradalomban játszott szerepére. „Az államfő tette azt sugallja, Ceauşescu szellemiségének
valamiféle rehabilitációja jelenik meg Romániában" – mutatott rá Vizi E. Szilveszter. Az
elnök jelezte azt is: kiváló kapcsolatokat ápolnak román kollégáikkal.

Ukránoknak induló magyar nyelvoktató programot jelentett be Grezsa István
kormánybiztos Kárpátalján
2016. március 21. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, stop.hu, Nemzeti Regiszter
Kárpátalja több mint 60 településén ukránok számára meghirdetett magyar nyelvoktató
program - magyar kormány által támogatott - indítását jelentette be hétfőn Beregszászon
Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak
kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolán tartott sajtótájékoztatóján Grezsa István elmondta: a magyar kormány fő
feladatának a kárpátaljai magyar közösség támogatását tekinti, de erejéhez mérten igyekszik
segíteni a többségi lakosságot is. Ebből adódóan és a magyar nyelv iránt Kárpátalja ruszinukrán lakói körében az utóbbi években megnőtt érdeklődésre való tekintettel a magyar
kormány támogatja egy ingyenes magyar nyelvoktató program indítását májustól az ukrajnai
megye 62 településén élők számára - tette hozzá.
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2016. március 21. – Pannon RTV, Újvidéki Magyar Rádió, Vajdasági RTV
A Kárpát-medencében élő magyarok autonómia- koncepcióiról tartott ma előadást Újvidéken
Szili Katalin, Magyarország miniszterelnöki megbízottja. Szili Katalin vajdasági látogatása
során a VMSZ Ifjúsági Fórumának elnökségével találkozott és a Magyar Nemzeti Tanács
küldöttségével tárgyalt Szabadkán. Igenek és nemek között a lehetőségek talaján címmel, a
külhoni autonómiakoncepciókról tartott előadást hétfőn Újvidéken Szili Katalin,
Magyarország miniszterelnöki megbízottja. Az eseményen számos politikai és közéleti
személy is részt vett. Szili Katalin a VMSZ Ifjúsági Fórumával való szabadkai találkozójáról is
beszélt. Elmondta, fiatalokkal beszélt, akikkel azt vitatta meg, mit is jelent számukra az
autonómia.

Vezető hírek

Vajdaságba látogatott Szili Katalin

Vállalkozó ifjakat és kezdőket támogatnak

Vizsgálati fogságban marad Szőcs Zoltán
2016. március 21. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Újabb 30 napra, április végéig meghosszabbította a bukaresti táblabíróság Szőcs Zoltán
vizsgálati fogságát. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) erdélyi elnökét az
alkotmányos rend megdöntését célzó cselekményekre való felbujtással gyanúsít a
szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) – közölte az Agerpres
hírügynökség hétfőn. A vádhatóság azt állítja: a gyanúsított egy tavaly október 10-én tartott
„gyűlésen” arra biztatta a HVIM kézdivásárhelyi tagjait, hogy házi készítésű bombát
robbantsanak közterületen, a román nemzeti ünnep alkalmával tartandó december elsejei
rendezvényen. A DIICOT szerint az ügy másik gyanúsítottja, Beke István, a HVIM
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2016. március 21. – Krónika, szekelyhon.ro, Népújság, Marosvásárhelyi Rádió, Erdélyi
Magyar TV
Tizennégy Kárpát-medencei települést keres fel a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága a 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve elnevezésű program
keretében. A kezdeményezők, akik hétfőn Marosvásárhelyen tartottak előadást, az ifjú
vállalkozók megsegítését tűzték ki célul. „Idén segítséget kívánunk nyújtani a külhoni magyar
fiatal vállalkozóknak, valamint a külhoni magyar oktatási intézmények fiataljainak vállalkozói
készségeik fejlesztésében, vállalkozási ötleteik megvalósításában. Igyekszünk mindenben
segíteni, hogy egy most induló fiatal vállalkozónak sikeres legyen az üzlete, vagy egy már
aktív cégvezető fel tudja futtatni az üzletét. Reményeink szerint olyan vállalkozások fognak
születni a Kárpát-medencében, amelyek munkahelyet teremtenek, hozzájárulnak a fiatalok
szülőföldön maradásához és boldogulásához, aktivizálásához, a külhoni magyar közösségek
gyarapodásához. Mint ahogy azt is reméljük, hogy ha annyira sikeres lett a vállalkozás, az
illető személy magyar munkaerőt fog alkalmazni” – mondta el a Krónikának Hajnal Virág
programfelelős.
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Folytatja kekeckedését a kovásznai fogyasztóvédő
2016. március 21. – Krónika, szekelyhon.ro
Ismét bírságolt a román feliratok hiánya miatt a Mircea Diacon vezette Kovászna megyei
fogyasztóvédelmi hivatal. Ezúttal Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen az óvodákat,
napköziket, játszóházakat ellenőrizték a hivatal munkatársai, s a kilenc intézmény közül
nyolcban találtak rendellenességet, összesen 18 ezer lejre bírságoltak. A hivatal közleménye
szerint a kézdivásárhelyi, magyar tannyelvű Vackor óvodát azért büntették meg, mert a
konyhán a főzéshez használt különböző élelmiszerek neveit nem fordították le románra. A
legnagyobb bírságot – 7000 lejt – a sepsiszentgyörgyi Pinokkió napköziotthon kapta, ahol a
felügyelők lejárt szavatosságú termékeket találtak. Hasonló hiányosságokat tapasztaltak a
bölcsődében és a Csipike napközit 3000 lejre büntették, mert a menüsort nem hagyta jóvá az
intézmény vezetősége.

Erdély

kézdivásárhelyi elnöke Szőcs Zoltán felbujtására látott hozzá egy robbanó szerkezet
elkészítéséhez, amihez 400 darab petárdát vásárolt.

Felújítaná a román állam a Batthyáneumot
2016. március 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
A román állam restaurálná a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtárat, és megnyitná a
látogatók előtt – közölte hétfőn Dacian Cioloş kormányfő Gyulafehérváron azután, hogy a
helyi önkormányzati vezetőkkel találkozott. Az MTI beszámolója szerint a miniszterelnök
elmondta: a megbeszélésen a könyvtár helyzete is szóba került, és az ingatlan jogi helyzetének
tisztázása után kezdődhet el az épület rehabilitálása. A létesítmény jelentőségét méltatva
kiemelte, a Batthyáneum nemcsak romániai, hanem európai érték. Ennek közelében egyéb
kulturális, alkotói terek is kialakíthatóak, és ennek érdekében európai uniós forrásokat is
igénybe vesznek.

Bukarest is segíti a pályakezdők cégalapítását
2016. március 21. – Krónika
Mikrovállalkozások alapítását támogatja a román állam, amely a SRL-D 2016 elnevezésű
programja keretében 10 ezer eurós finanszírozást biztosít, a kedvezményben pedig legalább
ötszáz pályakezdő vállalkozó részesülhet. A kis- és közepes vállalkozásokért, valamint üzleti
szféráért felelős, minisztériumi hatáskörbe tartozó főosztály tájékoztatása szerint a
támogatásra azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik első alkalommal indítanak vállalkozást,
konkrétan kft.-t. A programra idén 22,7 millió lejt utaltak ki, a 10 ezer eurós finanszírozáshoz
pedig a pályázóknak ugyancsak 10 ezer eurós önrészt kell felmutatniuk – ezt saját forrásból
vagy bankhitelből is fedezhetik. Nem lehet jelentkezni a támogatásra olyan cégtervekkel,
amelyek a pénzügyi közvetítői szektorban, az ingatlanpiacon, a dohány- és alkoholgyártó
ágazatban való tevékenységet, valamint a szerencsejátékokkal való foglalkozást feltételezik.
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2016. március 21. – transindex.ro, maszol.ro
A tervezettek szerint az RMDSZ önkormányzati választáson induló jelöltjeinek egyharmada
új ember, a listákon kétszer több fiatal és nő szerepel majd a négy évvel ezelőttiekhez képest –
nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke a kapcsán, hogy hivatalosan kedden,
március 22-én, a választáson való induláshoz szükséges aláírások összegyűjtésével
megkezdődik a választási időszak. "A lehető legtöbb ember véleményét ki kell kérnünk, meg
kell hallgatnunk meglátásaikat, erre fogunk törekedni az aláírásgyűjtés folyamán is, emellett
fontos része tevékenységünknek ebben az időben az is, hogy beszámoljunk azokról az
eredményekről, amelyeket sikerült kiharcolnunk önkormányzati, parlamenti és nemzetközi
szinteken" – fejtette ki.

Erdély

Kétszer több fiatal és nő szerepel idén az RMDSZ önkormányzati jelöltlistáján

Szavazatokat halászhat el Soós orra elől Dan Mașca?
2016. március 21. – transindex.ro
Jó kommunikáció, karizmatikus jelenlét, kozmopolita beállítottság és egy egészen
izgalmasnak ígérkező kampány – egyszer csak színre lépett egy érdekes politikus
Marosvásárhelyen, aki a Szabad Emberek Pártjának (POL) az élére állt, és eldöntötte, hogy
elindul a polgármester-választásokon Dorin Florea és a többi jelölt ellen. Ez a politikus Dan
Mașca. Mașca és stábja nemcsak a románokat, hanem a román és magyar értelmiségi réteget
egyaránt megcélozta, figyelve a kisebbség-többségi létből fakadó érzékenységekre, ráadásul
egy látványos kampány keretében teszi mindezt. Felvállaltan nem a román-magyar
dichotómia erősítésére törekszik, ez pedig igencsak szimpatikus lehet sok magyar számára,
akiknek a szavazatára egyébként Soós Zoltán számított.

Kiakadtak a székelyek: a kürtőskalács ne legyen román
2016. március 21. – maszol.ro, MTI
Megdöbbenéssel fogadták Székelyföldön a román mezőgazdasági miniszter bejelentését,
miszerint országa földrajzi eredetvédelemben részesítené a kürtőskalácsot - írja hétfői
számában a Magyar Nemzet. Albert Zoltán, a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület (NKSZ)
ügyvivője a lapnak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy az édesség receptje Dániel Istvánné
Gróf Mikes Mária 1784-es erdélyi szakácskönyvében bukkant fel először, nem pedig - mint
Achim Irimescu miniszter állította - egy román asszony alkotásaként.

Szőke Domokos a korábbi tevékenységi területeihez tér vissza
2016. március 21. – szekelyhon.ro
Szőke Domokos 11 hónapnyi bírói eltiltás után hétfőn térhetett vissza hivatalába. Csíkszereda
alpolgármestere régi tevékenységi területét végzi majd. Antal Attilától, Csíkszereda
alpolgármesterétől érdeklődtek arról, hogy az új helyzetre való tekintettel ezután hogyan
osztják el a feladatköröket. „Hosszasan egyeztettünk hármasban péntek este, Füleki Zoltán,
Szőke Domokos és jómagam. Szőke Domokos próbál tájékozódni az újdonságokról és a folyó
ügyek helyzetéről. Ő alapvetően a korábbi tevékenységi területeihez tér vissza fokozatosan” –
vázolta Antal, hozzátéve, hogy aláírási joga egyelőre nem lesz a hivatalába visszatért
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centenáriuma

Erdély

alpolgármesternek, majd fokozatosan veszi át feladatait, azokban az ügyekben, amelyeket
elejétől ismer.

Magyarországon tárgyalhatják tovább Zsák Malina Hedvig ügyét
2016. március 21. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Tomáš Borec igazságügy-miniszter jóváhagyta a kérvényt, amelyben Zsák Malina Hedvig azt
kérte, hogy ügyének tárgyalása Magyarországon folytatódjon. „A törvényi feltételek
áttanulmányozása után kiadta határozatát, amellyel beleegyezését adta a magyar állampolgár
ellen a Szlovák Köztársaságban folyó, hamis tanúzás és hamis eskütétel vádja miatt indított
büntetőeljárás Magyarországnak való átadására” – közölte a tárca szóvivője.

Felvidék

2016. március 21. – transindex.ro, MTI
A kormány törvénytervezet készít a román királyság és Erdély 1918-as egyesülése
centenáriumának a megünneplésére - jelentette be hétfőn Gyulafehérváron Vasile Dîncu
miniszterelnök-helyettes. A miniszterelnök-helyettes nyilatkozatát az Agerpres hírügynökség
idézte. Vasile Dîncu bejelentette: az évfordulós ünnepségek előkészítésére országos
bizottságot hoznak létre, és centenáriumi biztost neveznek ki. Az országos bizottságnak Dîncu szerint - történelmi, kulturális, műemléki és egyéb albizottságai lesznek, amelyek
független bíráló bizottságok bevonásával döntenek a hivatalos programokról.

Hivatalos: Žitňanská lesz az igazságügyi miniszter, Solymos László pedig a
környezetvédelmet irányítja
2016. március 21. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A Híd szóvivője hivatalosan is megerősítette, amit már mindenki tudott: Lucia Žitňanská lesz
az igazságügyi miniszter, Solymos László pedig a környezetvédelmi miniszter. A Híd a két
miniszteri széken kívül öt államtitkári pozíciót is kap, az igazságügyi, közlekedési, oktatási,
környezetvédelmi és munkaügyi minisztériumokban. Žitňanská és Solymos helyett Csicsai
Gábor és Pfundtner Edit kerülnek a parlamentbe.

Szigeti László: Maximum helyett minimum
2016. március 21. – hirek.sk
Szigeti László, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke úgy véli, a
kormányalakítási tárgyalások során a Most-Hídnak feltételül kellett volna szabnia, hogy az
oktatási tárcát az SNS nem kaphatja meg, s ha már ezt nem tette meg, legalább magyar
államtitkárt jelölhetett volna. „Ez is azt bizonyítja, mennyire fontosak a Most-Híd-nak a
magyar ügyek. (…) Így lehet a maximumból még a minimumot sem kihozni” – húzta alá.
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2016. március 21. – hirek.sk
Március 21-én tartotta soros ülését Nyitra Megye Önkormányzata. A dél-szlovákiai,
magyarlakta járások szempontjából is fontos határozatokról Farkas Iván, a Magyar Közösség
Pártja megyei frakcióvezetője tájékoztatta a hirek.sk-t. Az egyik döntés értelmében lezárult az
ipolysági magyar tannyelvű gimnázium elnevezésével kapcsolatos vita, melynek
eredményeként az intézmény hatósági döntéssel, akadémiai véleménnyel alátámasztva
viselheti Szondy György nevét.

Felvidék

Nyitra megyei ülés: viselheti Szondy György nevét az ipolysági gimnázium

Gál Gábor lesz a Híd frakcióvezetője
2016. március 21. – Új Szó
A Híd párt parlamenti frakcióját Gál Gábor vezetheti majd. Az előző választási ciklusban
Solymos László vezette a Híd frakcióját, ő azonban környezetvédelmi miniszter lesz. Egyelőre
a Híd frakciójának tíz tagja biztosan lesz. Kérdés azonban, hogy a Siet képviselői belépnek-e
Bugárék frakciójába, hiszen Procházka párttársai nem tudnak önállóan frakciót alakítani,
mivel többen kiléptek a pártból a Smerrel kötött koalíció miatt. A Sietben heten maradtak, a
frakcióalakításhoz pedig nyolc képviselő kellene.

Lépés a semmibe
2016. március 21. – Mózes Szabolcs – Új Szó
„A Híd elnöksége után az Országos Tanács is döntött: megpecsételte a párt sorsát. Négy év
sok idő, a kezdeti harag elül, apátiává válik, talán megértéssel vegyített közönnyé lényegül át
– bízhatnak benne az optimista hidas politikusok. Ez mind igaz lehet, ám az új koalíció
koordinátái, a pálya hossza, szélessége és lejtése, amelyen ezt a meccset játszani fogják,
gyakorlatilag menthetetlen helyzetbe hozza a Hidat. Az, hogy az OT-n mégis szinte mindenki
bólintott, a párt „orrnehézségével” és centralizáltságával magyarázható: a Hídban a szélesebb
pártfórumok sosem az érdemi vitákról szóltak, csak annak megszavazásáról, amivel a
csúcsvezetés előállt.”

Az SNS már szóba áll a magyarokkal
2016. március 22. – Új Szó
A választások után Danko megismételte, pártja számára kulcsfontosságú a magyar téma, és
Bugárnál rá fog kérdezni az oktatásügy autonómiájának és a kettős állampolgárságnak a
kérdésére. „Az, hogy én nem sértegetem az embereket a bőrszínük vagy a nemzetiségük miatt,
nem jelenti azt, hogy hajlandó vagyok olyasvalakivel együttműködni, aki akárcsak kicsit is
gondolkozik az autonómia bármilyen formáján, az állampolgárság kérdéskörén” – mondta
pár nappal a választások után Danko. Miután elkezdődtek a koalíciós tárgyalások a Smer, az
SNS, a Híd és a Sieť között, Danko már nem emlegette a magyar témákat, és beleegyezett,
hogy az új kormány prioritásai között szerepeljen a nemzetiségi kisiskolák fenntartása, a
kisebbségi nyelvtörvény összehangolása a gyakorlattal, illetve a Kisebbségi Kulturális Alap
létrehozása. Ez utóbbi a kulturális autonómia egy modelljének tekinthető, az erről kötött

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. március 22.

6

Zúg a nép
2016. március 22. – Tokár Géza – Új Szó, Magyar Hírlap
„A hétvégén eloszlottak az utolsó kétségek is afelől, hogy milyen kormány alakul: a Híd
Országos Tanácsa döntött, így a Smer, az SNS, a Híd és a Sieť vezeti az országot. Soha nem
volt még olyan kormány, amely ilyen kevés erkölcsi legitimitással, egyben ekkora
teljesítménykényszerrel kezdte volna a működését. Mind a két jelenségnek a Bugár–
Procházka tandem az előidézője. A Sieť beletörődni látszik a sorsába, hallgat és szép lassan
széthullik, miközben úgy tűnik, Procházka nem is tudja és nem is akarja megmagyarázni
lépései okát. A Híd kommunikációs osztálya viszont gőzerővel dolgozik és két új érv is
előkerült az elmúlt napokban a közösségi portálokon és a beszélgetésekben. Egyrészt a
hivatalos magyarázat szerint a párt voltaképpen betartotta választási ígéretét, hiszen
megakadályozta a legrosszabbat, hogy a Smer egymaga, illetve csak az SNS-szel alakítson
kormánykoalíciót, továbbá a kormányprogram kötelez, s meg kell adni az időt a bizonyításra,
a Sulík–Matovič tandem által felheccelt tömegek gyalázkodó kommentáradata ellenében is.”

Felvidék

előzetes megegyezés tehát mindenképp az SNS magyarokkal szembeni politikájának
változását jelzi.

Érzelmi alap

Választások 2016: Egyes számmal indul Topolyán a VMSZ – VMDP – Pásztor
István lista
2016. március 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Közös sajtótájékoztatót tartott Topolyán Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség
topolyai községi szervezetének elnöke és Kovács László, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt
elnöke. A VMSZ-VMDP-Pásztor István lista 1-es sorszámmal szerepel az önkormányzati
szintű választásokon, és az egyetlen teljes lista lesz ebben a községben, amely 41 képviselő
nevét tartalmazza.

Vajdaság

2016. március 22. – Molnár Róbert – Új Szó
„Hogy vállalható-e a Híd lépése vagy sem, az idő dönti el. Nagyon-nagyon jól kell
politizálniuk, hogy az emberek hajlandóak legyenek egyáltalán magukhoz engedni a
gondolatot, hogy jól döntöttek a kormányra lépéssel. Sőt, sokkal jobban, mint pusztán jól.
Sokkal több eredményt kell elérniük, mint eddig bármikor. Mert csak ezzel érhetik el, hogy a
szlovákiai magyar társadalomban elüljön a hosszú távú hisztéria.”

Pásztor: Számos jó dolog történt Vajdaságban
2016. március 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Számos jó dolog történt Vajdaságban az elmúlt 16 évben, amikor a tartományi kormányt a
folytonosság jellemezte, de biztosan voltak olyan dolgok is, melyek bírálat tárgyát
képezhetnék – mondta Pásztor István tartományi házelnök, a tartományi választások kiírását
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Fő célkitűzés az anyanyelvű oktatás folytonossága

Vajdaság

megelőző napon. A Vajdaság pénzeléséről szóló törvény elfogadásának elmaradása kapcsán
felmerülő felelősségről Pásztor azt mondta, szinte minden politikai opció volt olyan
helyzetben, hogy ezt a problémát megoldja, ezért a felelősség mindenkié, arról viszont, hogy
ki milyen mértékben felelős, már lehetne vitát nyitni, fogalmazott Pásztor, majd hozzátette:
„Véleményem szerint ez csupán határozott döntés kérdése, a tervezetet néhány hónap alatt
össze lehet állítani.”

Májustól emelik a minimálbért Ukrajnában
2016. március 21. – karpatalja.ma
Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök tájékoztatása szerint idén két ütemben, májusban, illetve
decemberben emelik a minimálbért és a nyugdíjat Ukrajnában. Így 2016 folyamán azok
mértéke összesen 12,5 százalékkal nő. Az emelés első szakasza május 1-től várható, ekkor 6
százalékkal emelkednek a szociális kifizetések.

Néhány posta ajtaja zárul, helyettük szerződéses alapon működő posták
lesznek
2016. március 21. - Muravidéki Magyar Rádió
A Pošta Slovenije országszerte több postát is átszervezett az utóbbi években. A Muravidéken
jelenleg 11 szerződéses alapon működő posta üzemel, a közeljövőben további három
településen, mégpedig Bogojinán, Gradon és Šalovcin vették tervbe az átszervezést. Amint azt
az illetékesek hangsúlyozzák: az alkalmazottak nem maradnak munka nélkül.
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2016. március 21. – Vajdaság Ma
Három nyugat-bácskai általános iskolába, a bezdániba, a nemesmiliticsibe és a zombori
Testvériség-egység Általános Iskolába látogatott Nyilas Mihály tartományi oktatási,
közigazgatási és nemzeti közösségi titkár. Jövetelének célja az volt, hogy betekintést nyerjen e
tanintézmények tavalyi, tartományi pályázatokon támogatást nyert projektumainak
megvalósításába, valamint a további tervekbe. Egyebek közt az is elhangzott, hogy mindennél
fontosabb feladat a kis létszámok miatt megszűnéstől fenyegetett tagozatok fenntartása,
illetve az anyanyelvű oktatás folytonosságának biztosítása, különösképp abban az esetben, ha
olyan év után kell újra első osztályt indítani, amikor egyetlen tanuló sem kezdi meg magyar
nyelven a tanulást.

8

2016. március 21. 12:39
2016. március 13-án az Egyesült Magyar Egyletek, a Cleveland-i Első Magyar Református
Egyház közös szervezésében tartotta meg a 1848. március 15-i megemlékezést. Az egybegyűlt
cleveland-i magyarokat dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, a Chicago-i Magyar Főkonzulátus vezető
konzulja köszöntötte, az ünnepi beszédet pedig Bödők Gergely a Mikes Kelemen Program
cleveland-i ösztöndíjasa tartotta.
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Március 15-i megemlékezés Cleveland-i Első Magyar Református Egyháznál
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
Kossuth Rádió, 2016. március 21.
A nemzetpolitikai államtitkár elfogadhatatlannak tartja Tőkés László román
állami kitüntetésének visszavonását
A román becsületbíróság döntését elfogadva Klaus Johannis román államfő visszavonta
Tőkés László tól a Románia csillaga érdemrend lovagi fokozatát, amelyet a temesvári
forradalom 20. évfordulóján, 2009-ben adományozott az akkori államelnök, Traian Basescu.
A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága és az Emberi Méltóság Tanácsa
mai sajtótájékoztatóján a magyar kormány állásfoglalásával és a lehetséges illetve megtett
jogi lépésekkel ismertették meg a sajtó munkatársait. Interjú Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkárral és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökével.
Levelet írt a leendő szlovák oktatási miniszternek a Mi Magunk Mozgalom
Levelet írt a leendő szlovák oktatási miniszternek a Mi Magunk Mozgalom a magyar nemzeti
történelem "egyenrangúsítása" érdekében, merthogy a felvidéki magyar iskolákban
hivatalosan nem tanítják azt. A levélről, a mozgalom indítékairól Somogyi Szilárdot, a Mi
Magunk Mozgalom vezetőjét kérdezte a Határok nélkül riportere.
Ukránoknak induló magyar nyelvoktató programot jelentett be Grezsa István
kormánybiztos Kárpátalján
Májustól 62 kárpátaljai ukrán településen lehet majd ingyenesen magyar nyelvet tanulni a
magyar kormány által indított tanfolyamokon, - jelentette be ma Beregszászon Grezsa István.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének kormányzati
koordinációjáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: - a programra azért van szükség, mert
az elmúlt időszakban rendkívül megnőtt a magyar nyelv iránti érdeklődés az ukrán lakosság
körében.
Erdélybe érkezett a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve körútja
A Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Külhoni magyar fiatal vállalkozók éve
program Kárpát-medencei körútjának Dunaszerdahely és Eszék után a mai állomása
Marosvásárhely volt. Az előadásoknak, tréningeknek, és személyes konzultációknak a
Sapientia Egyetem adott otthont.
Hét újabb Magyar Örökség Díjas a Magyar Tudományos Akadémián
Aranykönyv őrzi azok nevét, akik méltónak találtatnak a Magyar Örökség és Európa
Egyesület díjára. A civil fórum elsődleges feladata a magyar értékek felmutatása a jelen
számára és megőrzése az utókornak. Szombaton hét új bejegyzéssel gazdagodott az
Aranykönyv, köztük műsorunk a Határok nélkül nevével. A Határok nélkül közel 25 éve ad
hírt a Kárpát-medence életéről az éteren át.
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Térkép
2016. március 20. - Duna World
A feketekörösmenti szórványmagyarság egy színes csoportja a bihari magyarságnak a
Belényesi-medencében. A vidék kulturálisan gazdag, az itteniek népszokásaikban,
népviseletükben és nyelvezetükben is a régi korok jellegzetességeit őrizték meg. Saját táncuk
ismerete azonban szinte teljesen eltűnt, a debreceni Hajdú néptáncegyüttesnek több éves
kutatómunka árán sikerült rekonstruálni ezeket a táncokat, amelyeket most visszatanítanak a
helyieknek. Az idei március 15-i ünnepségeken már ezekkel a táncokkal a helyi és debreceni
táncosok együtt léptek fel a feketekörösvölgyi Belényesen.
Nagybányán szónoklat versennyel, Szatmárnémetiben hazafias versek versmondó
versenyével hangolódtak a fiatalok a március 15-i ünnepre. A szónoklatversenyt most először
szervezte meg Nagybányán a Teleki Magyar Ház diákok és felnőttek számára. A hazafias
versek szemléjét pedig a magyar ifjúsági kezdeményezés szervezi meg évről évre, amelyen a
szatmárnémeti diákok közül többen már visszatérő szavalóként vettek részt.
Szlovéniában nem létezik egynyelvű, kizárólag magyar nyelvű oktatás. A muravidéki magyar
gyermekek mindegyike kétnyelvű, szlovén-magyar oktatásban vesz részt. Nem volt ez így
mindig. A szülőknek választaniuk kellett, hogy gyermekük szlovénul vagy magyarul fogja
elsajátítani az írás-olvasást. Négy évvel ezelőtt azonban a Lendvai Kétnyelvű Általános
Iskolában kísérleti jelleggel bevezették az egyidejű szlovén és magyar írás-olvasás tanítás
módszerét, amely sikeresnek bizonyult.
Több mint fél évszázadig voltak elzárva a nyilvánosság elől azok az erdélyi magyar
vonatkozású 19. századi portrék, amelyeket most egy kolozsvári tárlaton láthat a közönség. A
kiállított kilenc festmény, csupán csak a töredéke annak a négyszáz alkotásnak, amely a
kolozsvári Művészet Múzeum raktárában található. A kultúrtörténeti és történelmi
szempontból valódi áttörésnek tekinthető kiállítás egy fiatal művészettörténész kitartó
munkájának köszönhető.
A külhoni magyar fiatal vállalkozók évének nyilvánított a 2016-os évet a Nemzetpolitikai
Államtitkárság. A határon túli vállalkozók örömmel fogadták a pályázati lehetőségekről, van
aki eszközfejlesztésre, van aki cégbővítésre fordítanák a támogatást. A szatmárnémeti Szabó
családnak immár negyedik generációja foglalkozik virágkötéssel, kertészkedéssel. Számukra
ez jelenti e megélhetést, ők is szívesen pályáznának, kertrendezéshez szükséges gépekkel
fejlesztenék családi vállalkozásukat.
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Öt kontinens
2016. március 20. - Duna World
Az elmúlt hetekben az amerikai Szenátus egyik patinás termében az Észak-Amerikai Magyar
Alapítvány bemutatkozó rendezvényén Kossuth Lajosra emlékeztek, akinek tetteire
mindmáig büszkék a magyarok. Kossuth Lajos 1852-es Ohio állam béli beszéde nagy hatással
volt Lincoln, későbbi amerikai elnökre is.
Körkép a diaszpóra magyarság március 15-i megemlékezéseiről.
2011-ben hívták életre és 2013-ban indították útjára a Kőrösi Csoma Sándor Programot a
diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítésére. A Program sikere és az
érdeklődés iránta egyre nő. A műsor vendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár, aki a Program sikereiről és az újabb pályázati kiírás eredményeiről számolt be, a
közel négyszeres túljelentkezés a Program népszerűségéről tanúskodik.
Az 1,3 milliós lélekszámú Münchenben is egyre több honfitársunk él, egyes felmérések szerint
40 ezren vannak, de folyamatosan gyarapodó közösség létszáma merész becslések szerint
eléri a 100 ezret is. A bajor fővárosban ugyan még nincs egy állandó közösségi tér az ott élő
magyarok számára, de több helyszínen is szerveznek olyan programokat, amelyek segítik a
magyar hagyományok ápolását és biztosítják egy egymást segítő tagokból álló közösség
kialakulását. A helyi cserkészek szervezete is fontos közösség összetartó erőként működik.
Münchenből Ambrus István, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa küldött
videóüzenetet.
Ausztráliában több kisebb magyar egyesület is működik, a legpezsgőbb kulturális élet viszont
kétség kívül Melbourneben van. Itt épült fel a legnagyobb magyar kulturális centrum, a
Melbourne-i Magyar Központ, amely 2001-ben Magyarországon kitüntetést kapott.
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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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