Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Új tábla a marosvásárhelyi orvosi valós történetéről

Magyarország

2016. március 29. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
A román Királyi Ház közbeavatkozása nyomán új tábla került ki a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) felújított előcsarnokába. A tavaly májusban avatott, az
intézet történelmét teljesen elferdítő felirat alatt ezúttal egy, a valóságnak megfelelő
kétnyelvű szöveg kapott helyet. A történelmi tényeket pontosan felsorakoztató második tábla
kihelyezésére a román uralkodói ház és annak jogi képviselője beavatkozására volt szükség,
hisz, mint köztudott, a tavaly májusban az egyetem vezetősége az egykori uralkodó család
számára is rendkívül kínos történelemhamisító táblával próbált kedveskedni Mihály
királynak és a táblaavatásra meghívott lányának, Margit hercegnőnek. A
történelemhamisítási kísérlet miatt a magyar tagozat oktatói és diákjai tavaly nem vettek
részt az Azamfirei által szervezett ünnepen. A vezetősége az új tábla kihelyezése után sem
hajlandó eltávolítani a tavaly kihelyezett táblát.

Megújult a Kisebbségi Jogvédő Intézet – Interjú Csóti György igazgatóval
2016. március 29. – Gecse Géza – Felvidék Ma
Négy éve alakult meg a Kisebbségi Jogvédő Intézet, amelynek közel egy éve új igazgatója van
Csóti György személyében. Az intézet sajátossága, hogy igen kis létszámú magyarországi
személyzettel dolgozik. A napokban megújult a szervezet honlapja. Csóti György igazgatót
többek közt arról kérdezte a Felvidék Ma, hogy milyenek az intézet perspektívái olyan
körülmények között, amikor a nemzetközi viszonyok nem a kisebbségi politizálásnak
kedveznek.

Szórványmagyarok

Erdély

2016. március 29. – Szalay Károly – Demokrata
A mai aktuális kormányzat az első 1945 óta, amelyik törődik a határokon túlra alázott
magyarsággal. Támogatja anyagilag is szervezeteiket, a kisvállalkozókat, műemlékeik
fölújításához, megmentéséhez pénzt ad, ösztöndíjjal segíti fiataljait. Talán ezek a
nemzetmegmentő célok több figyelmet érdemelnének minden oldalon.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016. március 30-i számában olvasható)

„Szimmetrikus” földeladás
2016. március 29. – Krónika
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Erdély

A kölcsönösség elve alapján szabályozná a külföldiek számára a földeladást Marius Obreja
Kovászna megyei nemzeti liberális (PNL) szenátor: eszerint a külföldi polgárok olyan
feltételekkel vásárolhatnának telket Romániában, mint amilyenek mellett a román
állampolgárok területet vehetnek az adott országban. Ennek nyomán például a magyarországi
befektetők egyáltalán nem vásárolhatnának földet Romániában. Obreja közleményben
számolt be arról, hogy módosító javaslatát már tavaly benyújtotta a parlament elé.

RMDSZ: a kisebbségi nyelvi jogok alkalmazása nem opcionális
2016. március 29. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
A törvény által szavatolt kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba ültetése mindenki számára
kötelező, legyen az magyar vagy román anyanyelvű választott tisztségviselő – nyilatkozta
Kovács Péter ügyvezető elnök, aki szerint a magyar többségű települések polgármestereinek,
alpolgármestereinek és tanácsosainak elöl kell járniuk a nyelvhasználati küszöb által szavatolt
jogok alkalmazásában, ezáltal is biztatva minden magyar embert, hogy éljenek ezen jogaikkal.

A politika belülről: a szabadság vagy a biztonság előbbre való?
2016. március 29. – transindex.ro
A brüsszeli merénylet rövid- és hosszútávú hatásairól, azok minket is érintő
következményeiről, a márciusi tömegrendezvényeken történt bírságolásokról és a
helyhatósági választások előkészületeiről - különös tekintettel Csíkszeredára,
Sepsiszentgyörgyre és Gyergyószentmiklósra - beszélgetett a Transindex felelős szerkesztője,
Balázsi-Pál Előd az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral A politika belülről friss kiadásában.
A műsor kedden, március 29-én 21.35-től nézhető meg az Erdély TV-n, illetve szerdán
hallgatható meg az Erdély FM-en, összefoglalója a Transindexen olvasható.

Kató Béla: nem feltétlen célunk a PKE beolvasztása a Sapientába
2016. március 29. – maszol.ro
Harminc százalékos költséglefaragásról szóló tervet kell elfogadnia a magyar állami
támogatásból működő Partiumi Keresztény Egyetemnek április közepéig, ha meg akarja
őrizni önállóságát. A magyarországi pénzeket kezelő Sapientia Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Kató Béla a Maszolnak adott interjúban hangsúlyozta: nem feltétlenül céljuk az, hogy
a PKE a Sapientia nagyváradi oktatási helyszínévé alakuljon át.

Hosszúra nyúlt fordítás után magyarul is szól a hangosbemondó
2016. március 29. – szekelyhon.ro
Több mint tíz hónap szünet után ismét bemondják magyarul a vonatok érkezését és indulását
a csíkszeredai vasútállomáson. A változás még múlt héten, húsvét előtt következett be. Cornel
Roșu, a vasútállomás infrastruktúráért felelős vezetője azt mondta, a hangos
utastájékoztatáshoz használt számítógépes program fordítását Brassóban végezték el.
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Erdély

Szigethy Kálmán az MPP kézdivásárhelyi jelöltje

Felvidék

2016. március 30. – Erdély Ma, Háromszék
Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke tegnap kézdivásárhelyi sajtótájékoztatón
mutatta be az alakulat jelöltjét a céhes város polgármesteri tisztségére. A polgáriak Szigethy
Kálmánt indítják a megmérettetésen. A párt megyei elnöke elmondta: annak ellenére, hogy
sokan azt szerették volna, ne vegyenek részt a június 5-i önkormányzati választásokon, az
MPP megméretkezik, és azt üzeni mindenkinek, az alakulat nem számolódott fel, nem olvadt
be az RMDSZ-be, nem adta fel arculatát. Az MPP él, létezik, és azt az utat, azt a célt követi,
amelyet 2008-ban kitűzött maga elé.

Ellenzék: a kormánykoalíció titkol valamit
2016. március 29. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Ľubomír Galko és a Daniel Lipšic, az OĽaNO-NOVA és az SaS képviselői szerint
megmagyarázhatatlan és minden érvet nélkülöz, hogy a kormánypártok nem kívánják
nyilvánosságra hozni a koalíciós szerződést. Meggyőződésük, hogy a múlt héten aláírt
koalíciós szerződés nyilvánosságra hozatalának megtagadása bizonyítja, a kormány nem a
politikusok szabad akaratából jött létre, hanem a háttérben működő oligarchák megegyezése
alapján.

Akiken nem múlt az MKP választási sikere

Kishegyes: Szakmai összejövetel a falugondnoki szolgálat kapcsán
2016. március 29. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Kishegyesen négy falugondnok segíti az idős, beteg embereket. A falugondnoki szolgálat
kialakítása Szerbiában még gyerekcipőben jár, hét községben szervezték meg eddig a munkát.
A témában szakmai összejövetelt szervezett a Nők Kishegyesi Fóruma. Az idős, egyedül élő,
magatehetetlen személyeket segítő falugondnoki szolgálatot a kishegyesiek civil szervezeten
keresztül, községi támogatással valósították meg. A jelenlegi törvények értelmében ez a
tevékenység külön szolgáltatásként nem kaphat minősítési szabványt.

Vajdaság

2016. március 29. – Felvidék Ma
Az MKP több mint 105 ezer szavazata nem volt elég a parlamentbe jutáshoz. Volt azonban
164 olyan település, amelynek választópolgárai úgy szavaztak, hogy az elég lett volna az 5
százalékos parlamenti küszöb eléréséhez.

A Regionalizmus Központ, az MNT és a magyar-szerb vegyes bizottság
tanácskozott
2016. március 29. – Pannon RTV
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Vajdaság

Felívelő pályára került Magyarország és Szerbia kapcsolata – hangzott el a Regionalizmus
Központ, a Magyar Nemzeti Tanács, valamint a magyar-szerb kisebbségi kormányközi vegyes
bizottság szerbiai képviselőinek keddi szabadkai tanácskozásán. A két nemzet között
nincsenek nyitott kérdések. Az anyanyelven történő oktatás, tájékoztatás, ügyintézés,
valamint a részarányos foglalkoztatás voltak a legaktuálisabb témái a Regionalizmus
Központ, az MNT, valamint a magyar-szerb kisebbségi kormányközi vegyes bizottság szerbiai
képviselőinek találkozóján. A magyar-szerb kisebbségi kormányközi vegyes bizottság utoljára
2011-ben ülésezett. Az akkor felvetett, a két nemzeti közösséget érintő problémák többsége
mára a múlté.

Több mint ezren adták át pályázataikat a Prosperitatinak Vajdaságban
2016. március 29. – Pannon RTV
Több mint 1000-en adták át már pályázataikat valamelyik Prosperitati irodában Vajdaságszerte. A pályázók, akik első körben élni szeretnének a magyar kormány által támogatott
terület- és gazdaságfejlesztési stratégia nyújtotta lehetőségekkel még szerdán és csütörtökön
adhatják át kérelmeiket.

Konzuli fogadónap Magyarkanizsán
2016. március 29. – Pannon RTV
Rövid szünet után kedden újra nyílt fogadónapot tartott Magyarkanizsán a Szabadkai Magyar
Főkonzulátus. A városházán 156 honosítási kérelmet vettek át a konzul és munkatársai.
Továbbra sem lankad az érdeklődés a kettős állampolgárság iránt. Magyarkanizsán
hamarosan újabb két újabb fogadónapra kerül sor. Nyilas Leonov Anita, a magyarkanizsai
konzuli fogadónapok koordinátora elmondta, 120 kérelmező dokumentációja áll készen az
április 7-i és május 5-i fogadónapra, de várják a további érdeklődők jelentkezését.

Nagybecskerek: Tanszercsomagok a magyar tagozatra készülő kisdiákoknak

Kárpátalja

2016. március 29. – Vajdaság Ma
A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács immár negyedik éve közösen szervezi meg a
beiskoláztatási csomagok kiosztását. A nagybecskereki önkormányzat területéről érkező,
jövendőbeli kis elsősöknek ma 60, tanfelszerelésből álló csomagot adományoztak. Mint
Vidrács Krisztina és Madarász Gyula, helybeli MNT-tagok elmondták, most azok a
nagycsoportos óvodások vehették át a támogatást, akik az iskolai előkészítőt magyar nyelvű
csoportban végzik. Szeptember végén pedig a már iskolás kisdiákok, akiket szüleik magyar
tagozatra írattak, ösztöndíjat kapnak a Rákóczi Szövetség jóvoltából, ami 10 ezer forintnak
megfelelő összeget tesz ki.

Továbbra is gyümölcsözőek a magyar–ukrán kereskedelmi kapcsolatok
2016. március 29. – karpatalja.ma
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Három párt tárgyal az új koalíció alakításáról
2016. március 29. – MTI, karpatalja.ma
Egy új kormánykoalíció kialakításáról kezdett zárt ajtók mögötti tárgyalásokat kedden az
ukrán parlament három frakciója, hogy új koalíciós megállapodással és új miniszterelnök
kinevezésével állítsák helyre a kormányzóképes többséget, s ezzel megoldják az Ukrajnában
hetek óta tartó kormányválságot. A válságot az okozta, hogy a koalíció két nagyobb pártja
február 16-án meghiúsította a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, így
Arszenyij Jacenyukot nem sikerült elmozdítani a miniszterelnöki posztról. Emiatt kilépett a
kormánykoalícióból Julija Timosenko Haza (Batykivscsina) pártja és az Andrij Szadovij
lembergi (lvivi) polgármester vezette Önsegély (Szamopomics).

Kárpátalja

Ukrajna még mindig Magyarország fontos kereskedelmi partnere, habár a keleti harcok miatt
az utóbbi években csökkent az áruforgalom a két ország között – nyilatkozta egy interjúban
Keskeny Ernő, Magyarország kijevi nagykövete. 2015 első félévében az előző év azonos
időszakához viszonyítva 9,7 százalékkal csökkent az import-export Magyarország és Ukrajna
között – adta hírül a mukachevo.net hírportál március 29-én.

15 ezer kárpátaljai gyerek fog imádkozni a békéért

2016. március 29. - Volksgruppen
Már várják a jelentkezéseket a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyári táborába. Az idén
Balatonalmádi-Káptalanfüred lesz a tíz napos nyelvi tábor helyszíne (2016. július 12.-21.)
Idén maximum 25 diákot tudnak fogadni, jelentkezni április 15-ig lehetséges.

Márciusi ünnep Minnesotában
2016. március 29. – Nemzeti Regiszter
Minnesotai Magyarok egyesülete idén a 1848-as márciusi forradalmat és szabadságharcot St.
Paulban az éves tavaszi gálavacsora alkalmával ünnepelte, ahol két díszvendéget fogadhatott a
szép számban megjelent közösség. A rendezvényen részt vett Dr. Szebényi Ferenc, az újranyitott
Chicago-i konzulátus főkonzulja és Kabát Pál konzulátusi munkatárs.
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Diaszpóra

BMKE nyári nyelvtábor - jelentkezés

Őrvidék

2016. március 29. – Kárpátalja
Sima, egy Ukrajnában született izraeli iskoláslány kezdeményezésére a kárpátaljai gyerekek
együtt fognak békét kérni Istentől. Április 5-én a 9.40-kor kezdődő nagyszünetben 15 ezer
tanuló mondja el egyszerre a következő mondatot: „A boldogságot minden gyermek
megérdemli, adj, Istenem, békét Ukrajnának!”
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. március 29. – Kossuth Rádió

A hétvégén dönt a felvidéki Magyar Közösség Pártja, hogy elmegy-e a Most-Híd
szlovák-magyar kormányzati alakulattal tárgyalni
A hétvégén derül ki, hogy tárgyalóasztalhoz ül-e, s hogy mikor a pozsonyi parlamenten kívül
rekedt Magyar Közösség Pártja a Most-Híd szlovák-magyar vegyes formációval, amely már
javában kormányoz Robert Ficó szövetségeseivel, köztük a magyarellenes múltú Szlovák
Nemzeti Párttal.

Kisebbségi jogok témájú tanácskozás Szabadkán
Szerbia és a környező államok, köztük Magyarország államközi együttműködése a kisebbségi
jogok kapcsán címmel rendeztek ma tanácskozást Szabadkán. Elhangzott, hogy a magyar
kapcsolatok a legjobbak a Szerbia és szomszédai viszonyrendszerében. Jövő hétfőn lesz
egyébként a magyar-szerb kisebbségi vegyes bizottság ülése.

Remélhetőleg idén nem hiányzanak majd a kisebbségek nyelvén megjelenő
tankönyvek Szerbiában
A szerbiai kisebbségi önkormányzatok, köztük a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, valamint
a belgrádi oktatási minisztérium és a tankönyvkiadó intézet megállapodása értelmében idén
remélhetőleg nem fog megismétlődni az a korábbi gyakorlat, hogy szeptember elsején,
tanévkezdéskor, hiányozik a kisebbségek nyelvén megjelenő tankönyvek egy része.

Magyar alelnöke is van a MOGYE szenátusának
Magyar alelnöke is van a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem, a MOGYE
szenátusának, Szabó Béla professzor, a magyar tagozatvezetője személyében. A professzor
elmondta: az új funkció létrehozását gesztusértékűnek tartja, de ez nem oldja meg a magyar
tagozat törvényben szavatolt, de máig meg nem oldott ügyét, az önálló magyar főtanszékek
létrehozását. Évek óta az egyetem román többségű szenátusa - a hatályos oktatási törvény
előírásait bojkottálva, az egyetemi autonómiára hivatkozva- akadályozza a magyar tagozat
önállósulását.
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A temesvári Magyar Házzal kapcsolatos kedvező jogerős bírói döntés született a
város táblabíróságán
A döntés kimondja, hogy az intézményt felépítő, 1929-ben alakult Magyar Ház Névtelen
Társaság nem szűnt meg. Tehát van remény az ingatlan visszaszerzésére. Az eredményről a
Határok nélkül riportere Molnár Andrást, a temesvári magyar közösség jogi képviseletét 2013
óta ellátó ügyvédet kérdezte.

Bővül Kárpátalján az Itt Magyarul is mozgalom matricahálózata
Kárpátalján mostantól az Itt Magyarul Is matrica jelzi, hogy az ungvári egészségügyi
intézményekben, kik azok orvosok és ápolók, akik el tudják látni magyarul a betegeket.

Beszélgetés az utolsó magyar zsablyai család egyik tagjával
Vajdaságban a Sajkás-vidékhez tartozó Zsablyáról 72 évvel ezelőtt, a második világháború
végén eltűntek a kollektív háborús bűnössé nyilvánított magyarok. A közel kétezer magyarnak
a nagy részét 1944-45-ben kivégezték, a túlélők a járeki lágerbe kerültek. Egyetlen magyar
család maradhatott a községben. Bő hét évtized után most tartottak először olyan húsvéti
misét a szinte hívő nélkül maradt zsablyai katolikus templomban, amely most teljesen
megtelt. A szentmise után beszélgetett az utolsó magyar család egyik tagjával a Határok
nélkül riportere.

Húsvéti tojásfa a Bélfenyér Szent Miklós Gyermekotthon udvarán
Ma húsvét harmad napján még visszapillantunk a nagyhétre, amikor bihari a Bélfenyér Szent
Miklós Gyermekotthon udvarán első ízben állítottak tojásfát. S ezt megtartják május elsejéig
az ortodox húsvétig. A Kolping Család Egyesület által működtetett gyermekotthon felhívására
Németországból, Brüsszelből, Ausztriából, Magyarországról Romániából érkeztek kifújt és
kidíszített tojások.

Szent György Napok a hagyomány és a megújulás jegyében
Sepsiszentgyörgy a Szent György Napok jubileumi rendezvénysorozatára készül, amelyet idén
a hagyomány és megújulás jegyében szerveznek. A beharangozó sajtótájékoztatón járt a
Határok nélkül riportere.
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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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