Betartatnák Romániával az uniós szabályokat
2016. április 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Idők, Magyar Hírlap,
Vajdaság MA, Webrádió,
Csak azt szeretnénk elérni, hogy Románia tartsa be a saját és az Európai Unió jogszabályait –
mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a kommunizmus idején
elkobzott romániai magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról tartott keddi
sajtótájékoztatón, Budapesten. Potápi Árpád János hangsúlyozta, a magyar kormány
igyekszik segíteni a határon túli történelmi egyházakat, civil szervezeteket és
magánszemélyeket abban, hogy beadványaik eljussanak az európai fórumokra, illetve ők
maguk meg tudjanak jelenni ott. Emellett igyekeznek mozgósítani a magyar európai
parlamenti képviselőket, hogy támogassák őket, és minden lehetséges fórumon emeljék fel a
szavukat az érdekükben. „Ugyanakkor nem nekünk kellene minden segítséget megadni,
hanem az utódállamoknak kellene betartaniuk a saját maguk által alkotott törvényeket, illetve
a nemzetközi egyezményeket” – idézte az MTI a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Gulyás: a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja a múltról és a jelenről is
szól
2016. április 12. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Hírlap
A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja nemcsak az üldözöttek, kitelepítettek előtti
főhajtásról szól, hanem a jelenről is - mondta Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke az
emléknap alkalmából rendezett keddi ünnepségen az Országházban. A Rákóczi Szövetség
által rendezett eseményen Gulyás Gergely kijelentette: az emléknapon három teendője van
„minden, a nemzete sorsát magáénak tekintő magyarnak”, először is hálát adni Istennek,
hogy még élnek magyarok a Felvidéken ennyi megpróbáltatás után. Továbbá fontos az
emlékezés, az üldözöttek, a kitelepítettek előtti főhajtás, de ez a nap a jelenről is szól, mert
amíg Európában van olyan állam, ahol „a nemzetközi jogrend legalapvetőbb értékeibe ütköző,
jogfosztó, kollektív bűnösségen alapuló” Beneš-dekrétumok rendelkezései a jogrendben
szerepelhetnek, ez a nap nem csak a múltra emlékezés napja - hangsúlyozta.

A kormány az idén 2 milliárd forintot fordít a kárpátaljai gazdaságfejlesztésre
2016. április 12. – MTI, Kárpátinfo, Magyar Idők, 444.hu, Vajdaság Ma, Webradio
A kormány a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok
megvalósításához 2016-ban 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a
2017-re és 2018-ra vonatkozó keretet később rögzítik. A Magyar Közlönyben kedden
közzétett kormányhatározat szerint a külgazdasági és külügyminiszter gondoskodik a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen a stratégia megvalósításának
koordinációjáról. A stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását szolgáló működési
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Kelemen Hunor: magyar–román bizalom kell
2016. április 12. – Krónika
A többség és a magyar kisebbség közötti kapcsolatnak a bizalmon kell alapulnia, mivel ez a
kapcsolat társadalmi biztonságot is jelent mindkét közösségnek. Az egyeztetések során erre is
oda kell figyelni, mivel az RMDSZ szerint az utóbbi időben számos olyan kezdeményezés
történt, amely a többség és a kisebbség közötti viszony romlását jelzi – jelentette ki Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke a Klaus Johannis államfővel a nemzetbiztonsági törvényekről
folytatott keddi egyeztetéseket követően.

Erdély

jellegű kiadásokra 2016-ban legfeljebb 150 millió forintot, 2017 és 2018-ban évente legfeljebb
200 millió forintot lehet fordítani.

Szertefoszló nagyromán álmok
2016. április 12. – Krónika
Rövid és középtávon nem mutatkozik esély Románia és Moldova egyesítésére, mivel egyik
országban sincs politikai konszenzus a témában – jelentette ki a Krónikának adott interjúban
George Jiglău kolozsvári politológus. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem politikatudományi
karának adjunktusa, a tanintézet Demokráciakutató Központjának tagja szerint a többség
Romániában semlegesen viszonyul a kérdéshez, Besszarábiában pedig nagy a megosztottság,
emellett a nemzetközi konjunktúra sem kedvez az egyesüléspárti törekvéseknek.

Vass Levente: nem lehet elhamarkodottan dönteni kórházügyben
2016. április 12. – Krónika
Továbbra is vitatott a helyszíne annak az elképzelt székelyföldi egészségügyi intézménynek,
amelyet a magyar állam támogatásával valósítanának meg. Egy hétvégi egyeztetésen a
nagyváradi, konszenzusos helyszín mellett egy csíkszeredai mellett tették le voksukat, bár a
megbeszélésen részt vevő Vass Levente a Krónika érdeklődésére árnyaltabb véleményt
fogalmazott meg.

Kevesen érdeklődtek az RMDSZ csíkszeredai előválasztása iránt
2016. április 12. – Krónika
A csíkszeredaiak közül kevesen kívántak beleszólni az RMDSZ tanácsosjelöltjeinek
rangsorolásába a vasárnap lezajlott előválasztáson: alig 1968 szavazatot regisztráltak – a
szövetség szerint ez 10 százalékos részvételi arányt jelent –, míg négy évvel ezelőtt az
előválasztáson a szavazópolgárok közel 50 százaléka jelent meg. Füleki Zoltán, az RMDSZ
csíkszeredai elnöke szerint az adatok „tökéletesen rendben vannak, hiszen a városi
küldöttgyűlés korábban úgy döntött, 300 résztvevővel már érvényesnek tekinthető az
előválasztás”. Azt azonban megjegyezte, a szövetség rájött, hogy az elektronikus felületek –
például a Facebook közösségi oldal – nem tudják helyettesíteni a plakátokat, a szórólapokat,
a sajtót és az emberekkel való direkt kapcsolattartást.
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2016. április 12. – Krónika, szekelyhon.ro
Zakariás Zoltánt jelöli székelyudvarhelyi polgármesternek az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) a június 5-ei helyhatósági választásokon – jelentették be a keddi sajtótájékoztatón. A
jelölt erős képviselő-testületet szeretne, amellyel elérné, hogy „Udvarhely újra a régió vezető
városa legyen”. Az EMNP ugyanakkor új udvarhelyi elnökét is bemutatta.

Erdély

A régió vezető településévé tenné Udvarhelyt Zakariás

Batthyáneum: konszenzust szeretne a miniszter
2016. április 12. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen
A gyulafehérvári Batthyáneum tárgyában hallgatatta meg többek között Vlad Alexandrescu
művelődési minisztert a képviselőház kulturális bizottsága. A tárcavezetőt a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) alelnöke, Radu F. Alexandru szenátor által megfogalmazott vádak miatt citálták a
testület elé, miszerint „idegenek” kezére játssza át a román állam vagyonát azáltal, hogy
tárgyalásokat kezdeményezett az ingatlan jövőjét illetően a római katolikus egyházzal. Vlad
Alexandrescu, akárcsak korábban, a bizottság előtt is az ingatlan leromlott állapotával, illetve
a benne működő közgyűjtemény nehéz helyzetével indokolta az egyháznak tett javaslatát,
miszerint próbáljanak peren kívül megegyezni annak jövőjét illetően. „Az intézmény meg van
fojtva, az épület romos, három ember foglalkozik egy kivételes jelentőségű gyűjteménnyel” –
vázolta a kilátástalan helyzetet a miniszter egy, a szaktárca által készített hatástanulmányra
hivatkozva.

Magyar állami kitüntetéseket adnak át Csíkszeredában
2016. április 12. – Erdély Ma
Március 15-e, a magyar nemzeti ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök által
adományozott állami kitüntetések átadására kerül sor szerdán 18 órakor Csíkszeredában a
Lázár-házban.

Kelemen Hunor az államfőnél: valós civil ellenőrzésre van szükség a hírszerzés
fölött
2016. április 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen
Valós parlamenti és társadalmi ellenőrzésre van szükség a titkosszolgálatok fölött, a többségkisebbség viszonyát pedig nemzetbiztonsági kérdésnek kellene tekinteni. A Maszolnak
nyilatkozó Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint ezt az álláspontot képviselte kedden az
RMDSZ küldöttsége Klaus Johannisnál a nemzetbiztonsági törvények korszerűsítéséről
tartott egyeztetéseken. Az államfő két készülő törvénycsomagról kezdeményezett
megbeszéléseket a parlamenti pártokkal az elnöki hivatalban. Az egyiket a kormány terjeszti
várhatóan májusban a parlament elé, és a terrorelhárítást, a kiberbiztonságot szavatoló
intézkedéseket, illetve a telefonos pre-pay kártyák használatát szabályozná. A másik
törvénycsomag a romániai titkosszolgálatok működését gondolná újra, és egy parlamenti
különbizottság dolgozza ki.
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2016. április 12. – maszol.ro
Sepsiszentgyörgy polgármestere megfellebbezte a kormányhivataltól kapott tízezer lejes
büntetését, amit tavaly decemberben azért róttak ki rá, mert a háromszéki megyeszékhelyen
nem sikerült megoldani az ingatlanrestitúciót a 2001/10-es földtörvény alapján. A
sepsiszentgyörgyi bíróságon, kedden kezdődött tárgyaláson a felperes kérésére halasztottak, a
következő tárgyalási fordulóra május 17-én kerül sor.

Erdély

Halasztással kezdődött Antal Árpád pere a prefektúra és a kormány ellen

Keveslik a váradi önkormányzat támogatását a magyar civilek
2016. április 12. – Krónika
A tavalyinál jóval kevesebb pénz jutott idén a nagyváradi önkormányzat költségvetéséből a
magyar kulturális és civil szervezetek rendezvényeire. A januári magyar kultúra napjára 4500
lejt, a héten kezdődő Festum Varadinumra 25 ezer, míg a június végén esedékes Szent László
Napok fesztiválra csak 5000 lejt szavaztak meg a helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadott
közérdekű programok esemény naptárában. A támogatás csökkenésére Zatykó Gyula, az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy szerinte
az 1,2 millió lejes büdzsé elosztása összhangban kellene legyen a lakosság 25 százalékát kitevő
nagyváradi magyarság arányával. Huszár István RMDSZ-es alpolgármester keddi
sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a rendezvénynaptárban többnyire szándéknyilatkozat
alapján keretösszegeket határoztak meg, a kulturális programokra szánt 300 ezer lejes
össztámogatásra május 7-éig pályázhatnak a nagyváradi kulturális és civil szervezetek.

Ellenzéki gondok
2016. április 12. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „négy és fél éves fennállása legnagyobb válságát éli az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP), amely számára a kevesebb mint két hónapon belül rendezendő
helyhatósági választások közeledtével jön különösen rosszul az elmúlt időszakban
elszenvedett „vérveszteség”. Korábban az alakulat egyik legerősebb területi szervezete, a
háromszéki volt hangos a belső ellentétektől, márciusban az EMNP egyik alapítója, volt
országos alelnöke, Gergely Balázs jelentette be, hogy az RMDSZ listáján – igaz, a magyar
egyházak javaslatára – pályázik tanácsosi mandátumra Kolozsváron, a napokban pedig a párt
Maros megyei alelnöke és marosvásárhelyi vezetője mondott le tisztségéről”.

Az RMGE az RMDSZ-szel működik együtt
2016. április 12. – Nyugati Jelen
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete országos elnöksége és megyei szervezeteinek vezetői
április 10-én, vasárnap ülést tartottak az Arad megyei Ópáloson. A három erdélyi magyar
politikai párttal és szervezettel való egyeztetést követően, az RMGE elnöksége arról döntött,
hogy a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete a továbbiakban az RMDSZ társult, szakmai
szervezete kíván maradni és a közös érdek képviselete és érvényesítése szándékával, a
szövetséggel óhajt együttműködni. A gazdák és a vidék sajátos igényeinek megjelenítése, a
termelőknek a közéletben való széleskörű részvételének biztosítása érdekében
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Hivatalos: Bukovszky lesz a kormánybiztos
2016. április 12. – bumm.sk, Új Szó
Bukovszky László történész lesz az új kisebbségi kormánybiztos. Szerdán már a kabinet is
tárgyalni fog kinevezéséről, ha jóváhagyja, hivatalosan csütörtökön foglalhatja el hivatalát.
Bukovszky főnöke a kormányhivatal vezetője, Igor Federič (Smer) lesz. A biztosi hivatalt
azután hozták, hogy 2012-ben a második Fico-kabinet megszüntette a kisebbségi
miniszterelnök-helyettesi posztot. Az első kormánybiztost is a Híd adhatta, ám A. Nagy
László 2013-ban lemondott hivataláról, miután a Smer ismételten megakadályozta a
kétnyelvű vasúti táblák ügyének rendezését. Ezután a hivatal egyik munkatársa, Mária
Jedličková lett a megbízott kormánybiztos.

Felvidék

lebonyolítandó, RMDSZ–RMGE konzultációk és tárgyalások rendezésével az egyesület
elnökét, Sebestyén Csabát bízták meg.

A Pátria Rádió is kivételt kapott a "hazai" zene minimumát meghatározó cenzus
alól
2016. április 12. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Nyolc rádióadó - köztük a közszolgálati rádió magyar adása - kapott kivételt az alól a
szabályozás alól, amely megszabja a szlovákiai rádiókban közvetített "hazai" zene minimumát
- jelentette be a fő szlovák médiahatóság a Frekvenciatanács (RVR) vezetése kedden
Pozsonyban tartott sajtótájékoztatójukon. A zenei cenzus bevezetését tavaly áprilisban
kezdeményezte a szlovák kulturális minisztérium, amely azt a hazai zenei kultúra megjelenési
lehetőségeinek biztosításával valamint annak identitás erősítő szerepével indokolta.

Új szóvivő a Hídban
2016. április 12. – bumm.sk
A keddi nappal a Híd sajtóosztályának vezetését és a párt szóvivői feladatait Nagy András
vette át, áll a párt közleményében. Nagy András a pozsonyi Commenius Egyetemen végzett
politológia szakon, évekig volt az Új Szó munkatársa, majd a Slovnaft PR részlegén
dolgozott. Az eddigi szóvivő, Matej Kováč a jövőben a pártigazgatói feladatokat látja el.

Lendületben van a duális szakképzés Szlovákiában
2016. április 12. – Felvidék Ma
A munkaerőpiac igényeit és az iskolai képzés összehangolását segíti a duális szakképzés. A
következő iskolaévben, az egyes üzemekben mintegy 2700 diák szerezhet szakmai
gyakorlatot. A jövő szakembereinek képzésébe közel 300 cég kapcsolódott be. A múlt év
során a projekteken keresztül 87 üzemben 444 diák kapott lehetőséget a gyakorlati tudás
megszerzéséhez.
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2016. április 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség 82 tagja lépett ki a pártból, kilépési nyilatkozatukat Tóth Imre,
a Szabadkai Rádió újságírója, korábbi VMSZ-tag adta át Pál Károlynak, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnökségi megbízottjának. Tóth Imre a nyilatkozatok átadását követő
sajtótájékoztatón elmondta: 2000 tavaszán azért lépett be a VMSZ-be, mert változást akart,
de most elégedetlen a párt politikájával. Elmondta azt is, hogy a 82 tag nem kizárólag
szabadkai: egész Vajdaság területéről érkeztek kilépési nyilatkozatok, és a kilépést
kezdeményezők között nem mindenki tagja a Magyar Mozgalomnak.

Vajdaság

Választások 2016: A VMSZ újabb 82 tagja lépett ki a pártból

Szabadkára és Újvidékre látogat Orbán Viktor
2016. április 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Szerdán Szabadkán tesz egynapos látogatást Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Találkozik
Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, akivel a délelőtt folyamán a
megbeszéléseket követően közös sajtóértekezletet tart. Ezt megelőzően együtt részt vesznek a
szerződés aláírásán a vajdasági gazdaságfejlesztési program egyik nyertes pályázójával.
Szabadkára látogat Aleksandar Vučić szerb kormányfő is, hogy találkozzon a magyar
miniszterelnökkel. Együtt vesznek részt Masterplast vállalat új gyártórészlegének ünnepélyes
megnyitóján. A délután folyamán Orbán Viktor a tartományi székvárosba is ellátogat.
Újvidéken megtekinti a már működő Európai Kollégiumot, amely részben magyarországi
támogatásból épült.

A VMSZ a ligával és a haladókkal összefogva irányítaná Vajdaságot
2016. április 12. – Vajdasági RTV, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség, a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga
tartományi koalíciója révén az autonómia ügye kikerülne a napi politikából, illetve
végrehajtható és elfogadható megoldás születne rá – mondja Pásztor István, a VMSZ elnöke.
Szerinte ez éppen a különböző álláspontok miatt történhetne meg. A Vajdasági Televízió
vendégeként Pásztor kiemelte: pártja a kampányban a tartományi és a kisebbségi
autonómiára, továbbá az alkotmánymódosításra meg a gazdaságra fekteti a hangsúlyt.

Visszautasították az MM és VMDK listáját
2016. április 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó
A Köztársasági Választási Bizottság visszautasította A Magyar mozgalom – hogy
változtassunk! – VMDK listáját, mivel azt állapították meg, hogy a szükséges 10 ezer
támogatói aláírásból 1611-et olyan pecséttel hitelesítettek, amely már nincs használatban.
Dejan Đurđević, a testület elnöke szerint a hamisítás tragikomikus, mivel a szóban forgó
támogatói aláírásokat a belgrádi Első Alapfokú Bíróság 2015 január óta használaton kívül
helyezett pecsétjével hitelesítették. Hozzátette, ez a bíróság nem is hitelesített aláírásokat.
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2016. április 12. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Április 8-án tartott soros ülésén, hosszas egyeztetést követően a KMKSZ-frakció tagját,
Mackó Istvánt, a KMKSZ Őrdarmai Alapszervezetének elnökét választotta alelnökévé az
Ungvári Járási Tanács. Mackó István töltötte be ezt a tisztséget a korábbi összehívású járási
tanácsban is, most a jelen lévő 35 képviselőből 23-an támogatták a jelölését. Értesüléseink
szerint a tanács legnagyobb, KMKSZ-es frakciója mellett Mackó István jelölését támogatták a
Szolidarnyiszty, a Jedinij Centr (JeC), a Batykivscsina képviselőcsoportja, valamint a
Vidrodzsennya néhány képviselője is igennel szavazott.

Kárpátalja

Mackó Istvánt választotta alelnökévé az Ungvári Járási Tanács

Ukrán kormányválság - Nem szavazott a parlament a kormányfőváltásról
2016. ápriéis 12. – MTI, Webradio, gondola.hu
A várakozásokkal ellentétben nem szavazott kedden az ukrán parlament Arszenyij Jacenyuk
miniszterelnök menesztéséről és utódja kinevezéséről. A lakosság körében a megszorító
intézkedések miatt népszerűtlenné vált és már a parlamenti többségének támogatását sem
élvező Jacenyuk vasárnap jelentette be lemondási szándékát a kormányfői tisztről, hétfőn
hivatalosan is beterjesztette erről szóló nyilatkozatát.

A magyar költészet napját méltatták a Rákóczi-főiskolán

Őrvidéki örömzene Őriszigeten
2016. április 12. - Volksgruppen
Sikeres volt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület immár második alkalommal
megrendezett kétnapos népzenei műhelyfoglalkozása. Összesen 25 kezdő és haladó zenész
vett részt az őriszigeti községteremben megtartott programon.
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Őrvidék

2016. április 12. – karpatalja.ma
Ünnepi műsorral emlékeztek meg a magyar költészet napjáról a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán április 11-én, az intézmény Esztergom termében. A rendezvény
első részében a magyar szakos hallgatók irodalmi összeállítását hallhatták a jelenlévők,
folytatásként pedig a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárának előadása következett.
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2016. április 12. – Nemzeti Regiszter
Az egyház fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2016. április 10-én került megrendezésre
Jubileumi Program a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület nagytermében. A Vancouveri
Magyar Református Egyházat Nt. Fábián Lajos lelkész alapította 1996-ban. A gyülekezet
néhány magyar református vallású testvéreikkel, Nt. tiszteletes úrral, kedves feleségével
Erzsébettel, az áldozatos munkájuk révén valósult meg. Elhívatásukat hitük és nemzeti
öntudatuk kettős kötődése tudatában végzik szeretetben, gyülekezeti együttműködésben.

Diaszpóra

Jubileumi Program a Vancouveri Magyar Református Egyház 20. éves
fennállásának alkalmából

"Hát így. Keep smiling." - Amatőr vers- és esszéíró pályázat
2016. április 12. – Nemzeti Regiszter
Április 11-én, a költészet napján hagyományosan a 20. századi magyar irodalom két
kiemelkedő alkotóira emlékezünk születésük napján: József Attilára és Márai Sándorra. A
„Fiatalok a Polgári Magyarországért” díjas sárospataki Magyar Ifjak a Nemzeti
Közösségvállalásért Egyesület korunk rohanó napjaiban fontosnak tartja, hogy a magyar
hétköznapok emberei pár percre elgondolkozzanak a magyarság egyetemességén, a határon
túli magyarok sorsáról valamint nemzetünk kultúrájáról és tradícióiról.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. április 12. – Kossuth Rádió
Megemlékezés a Parlamentben a felvidéki magyar kitelepítettek emléknapján
Ma van a felvidéki magyar kitelepítettek emléknapja - a Magyar Országgyűlés három és fél
éve határozott erről. Ugyanis Galántáról, 1947. április 12-én indult az első vonatszerelvény
Magyarországra kitelepített nagymácsédi és nagyfödémesi magyar családokkal. Ezzel
kezdődött a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény végrehajtása. Ennek során
mintegy 100 ezer felvidéki kényszerült elhagyni szülőföldjét. Ma az Országház felsőházi
termében emlékülést tartottak. Beszédet mondott Gulyás Gergely az országgyűlés alelnöke,
valamint Izsák Lajos történész, egyetemi tanár, egykori kitelepített és Őry Péter a felvidéki
Magyar Közösség Pártjának önkormányzati alelnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere.
A felvidéki magyar kitelepítettekre emlékeztek a galántai Kodály Zoltán
Gimnáziumban
Galántáról indult el 69 éve az első szerelvény a felvidéki kitelepítettekkel. Az évfordulón a
galántai Kodály Zoltán Gimnázium megemlékezését tartottak.
A VMSZ 82 tagja lépett ki a pártból
A Vajdasági Magyar Szövetség 82 tagja lépett ma ki a pártból. A kilépési nyilatkozataikat egy
három fős küldöttség adta át Pál Károly elnökségi megbízottnak. A kilépés időzítését,
sajtónyilvánosságát nem lehet nem kampányfogásként értékelni.
Sajtótájékoztató a Magyarság Házában az erdélyi magyar egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásával kapcsolatban
A Magyarság Házában ismertette Lomnci Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a
múlt heti, Tőkés László és Csáky Pál európai parlamenti képviselők által szervezett brüsszeli
közmeghallgatásának tapasztalatait. Emlékeztetőül, ezen a romániai és a szlovákiai magyar
egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának ügye volt a téma. A Határok nélkül riportere
Lomnici Zoltánnal és a házigazda Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral
beszélgetett, aki elöljáróban elmondta, intézménye minden segítséget megad az Emberi
Méltóság Tanácsának.
Tehetséggondozás Székelyföldön
A Székelyföldi Tehetséggondozó Tanács tájékoztató kampányt szervez, hogy támogatókat
nyerjen az ifjú tehetségek ösztöndíjalapjának megteremtésére. Beszélgetés a tanács
sepsiszentgyörgyi elnökével, Bereczki Kingával.
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Vasárnapi iskolások Érsekkétyen
Érsekkéty csaknem színmagyar település Esztergomtól - Párkánytól nem messze, mégis
örömmel fogadják a magyarországi Vasárnapi Iskola Alapítvány önkénteseit, akik elsősorban
a szórványmentő munkában tevékenykednek. Itt hangszeres zene tanítását kérték tőlük, így
citeraoktatásba fogtak évekkel ezelőtt.
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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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