Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program: megkötötték az első szerződéseket
2016. november 9. – Kárpátalja, karpatalja.ma
November 7-én került sor az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ által meghirdetett
pályázat turisztika kategóriájában nyertes pályázók szerződéseinek aláírására a Rákóczifőiskola átriumában. A rendezvényen jelen volt Buhajla József ungvári magyar főkonzul,
Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektor
asszonya, valamint az Egán Ede Alapítvány kuratóriumi tagjai.

Házi őrizetben marad a Maros megyei főtanfelügyelő
2016. november 9. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
December 3-áig házi őrizetben marad a Maros megyei főtanfelügyelőség vezetője, Ştefan
Someşan – döntött a marosvásárhelyi ítélőtábla. Ezzel megerősítették a Maros megyei
törvényszék múlt heti döntését, amely elutasította az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) arra vonatkozó kérését, hogy helyezzék előzetes letartóztatásba a főtanfelügyelőt –
számolt be az Agerpres hírügynökség. Someşan ellen hivatali hatalommal való visszaélés és
hatáskörtúllépés gyanúja miatt folytat eljárást a DNA a marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Gimnázium létrehozása kapcsán.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Pénteken kezdődik a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája
2016. november 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
November 11-én pénteken 14.00 órakor megkezdődik a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának
éves konferenciája Érsekújvárott. A kétnapos rendezvényt a helyi kultúrház épületében
tartják. A nyitónapon két szakmai panelre kerül sor az oktatásügy és a civil szervezetek
finanszírozási lehetőségeinek témájában, a második, kilenc órakor kezdődő nap célja irányt
mutatni a jövőbeni civil együttműködésnek, kijelölni a Kerekasztal céljait, valamint
beszámolni a kisebbségi érdekérvényesítés jelenlegi lehetőségeiről.

2016. november 9. – Krónika
Az alkotmány számos elemét meg kell változtatni, az RMDSZ pedig egy teljesen új
alaptörvény kidolgozását szorgalmazza, mivel 27 év alatt láthatóvá vált minden, az
alkotmányos konstrukció által generált hiba, probléma és konfliktus – jelentette ki egy, a
News.ro hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjúban Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke. A magyar közösség kapcsán kifejtette, a cél az, hogy erős maradjon, ne fenyegesse
asszimiláció, és tartsák be az 1918-as gyulafehérvári román nagygyűlésen a többi erdélyi
nemzetiségnek tett önrendelkezési ígéreteket.
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2016. november 9. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) válságkezelő csoport létrehozását sürgeti a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium megmentésére. A párt elnöksége
szerdai közleményében nyomatékosította: elfogadhatatlannak tartja, hogy „az államhatalom
módszeresen próbálja megfélemlíteni a magyar közösség köztiszteletben álló tagjait". „A
marosvásárhelyi iskolaügy mindannyiunkat arra kötelez, hogy félretéve politikai,
meggyőződésbeli és felekezeti különbségeinket, egyöntetűen álljunk ki az iskola igazgatója,
Tamási Zsolt-József mellett. A Római Katolikus Teológiai Líceum megmentése közös,
nemzeti ügy és nem pártpolitikai kérdés. A diákok, tanárok és szülők védelmében, a magyar
nyelvű oktatás megőrzéséért kell kiállnunk, a válságba került iskola megmentését a
legfontosabb célként kezelve” – áll a közleményben.

Erdély

Válságkezelő csoport létrehozását sürgeti az EMNP a vásárhelyi iskolaügyben

Erősebben kell fellépni a sportban tapasztalható magyarellenességgel szemben
2016. november 9. – transindex.ro, maszol.ro
A hatóságoknak és a sportkluboknak is erőteljesebben kell fellépniük a sportban
tapasztalható magyarellenességgel szemben a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat szerint, akik
szerdai közleményükkel arra reagáltak, hogy a Román Kosárlabda Szövetség fegyelmi
bizottsága klubbonként csupán 500 eurós büntetést szabott ki a kolozsvári és a iași-i
magyarellenes rendbontások miatt. Universitatea Cluj október végén játszott a
sepsiszentgyörgyi Sepsi Sic csapatával. A mérkőzés alatt több tucat magyarellenes rigmust is
skandáltak a kolozsvári szurkolók, például „ki az országból a magyarokkal”, „Székelyföld
román föld”. Jași-ban november 6-án történt magyarellenes rendbontás. A hazai ultrák
magja egy kis székelyzászló-égetéssel próbált megbosszulni a csapatuk 63-59-es arányú
vereségét.

Bemutatkoztak a MIÉRT parlamenti választásokon induló jelöltjei
2016. november 9. – transindex.ro
Országos szinten öt központi jelöltet indít a MIÉRT a parlamenti választásokon az RMDSZ
színeiben. Mindegyik jelölt a maga szakterületével fog kiemelten foglalkozni. Antal Lóránt, a
MIÉRT elnöke, Hargita megyei szenátorjelölt kifejtette, hogy az elvándorlás napjaink egyik
legnagyobb problémája, ezért az ifjúsági jelölteknek azon kell dolgozniuk, hogy Erdély olyan
hellyé váljon, ahová a külföldön dolgozók is visszavágynak.

Etnikumközi szerződéssel biztosítaná a román–magyar békét az RMDSZ
2016. november 9. – transindex.ro, maszol.ro
Románia 2018-as centenáriuma alkalmából kötött etnikumközi szerződéssel biztosítaná a
román-magyar békét az RMDSZ - közölte Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ Maros megyei
szenátorjelöltje szerdán, november 9-én. "Az 1918-as gyulafehérvári nagy egyesülés 100 éves
évfordulóján az akkori ígéretek betartását kérjük. A legutóbbi kutatások is kimutatják, hogy a
társadalom és a magyar közösség többet vár el, mint amit az elmúlt 26 évben vagy akár az
elmúlt évszázadban kapott" – jelentette, majd hozzátette: "új etnikumközi szerződést
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„Ne hagyjuk az iskolát!” – tüntetés Marosvásárhelyen a katolikus gimnázium
ügyében

Erdély

ajánlunk a román népnek, amely tartósan biztosítja a békés román−magyar együttélést és azt,
hogy magyarként méltósággal élhessünk Romániában."

2016. november 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika
Szombaton 15 órától tüntetést szervez a Római Katolikus Státusz Alapítvány,
Marosvásárhelyen a római katolikus gimnázium és az intézmény igazgatója, Tamási Zsolt
ügyében. Ezt Oláh Dénes, a Maros-Küküllő egyházkerület főesperese jelentette be szerdai
sajtótájékoztatóján. Elmondta, kedd délután Jakubinyi György érsek megadta az engedélyt az
utcára vonulás megszervezésére, amellyel Holló Lászlót, a Római Katolikus Státusz ügyvezető
igazgatóját bízta meg, aki már hozzá is látott a szervezéshez.

Bizakodóak a tanárok a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumban
2016. november 9. – maszol.ro
„Nem örülünk ennek a helyzetnek, de bizakodóak vagyunk, és azt üzenjük, hogy tesszük a
dolgunkat” – jelentette ki a Maszolnak Székely Szilárd, a marosvásárhelyi római katolikus
gimnázium tanára. Az igazgatói kinevezésére váró pedagógust az iskolához kapcsolódó
ügyészségi eljárás következményeiről kérdezték. Szülőket is megkerestek.

Székelyföldet elkerülik a külföldi földvásárlók
2016. november 9. – maszol.ro
A székelyföldi mezőgazdaság berendezkedése miatt a térséget elkerülték a külföldi
földvásárlók, így a mezőgazdasági területek helyiek kezében maradtak, véli Könczei Csaba. A
Kovászna megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője szerint ez esetben az jelent előnyt, ami
valójában a háromszéki mezőgazdaság hátránya, hogy fel vannak darabolva a mezőgazdasági
területek, az úgynevezett nadrágszíj parcellákon nem lehet hatékony mezőgazdaságot
folytatni.

Lefestették egy csíkszeredai utcanévtábla magyar feliratát
2016. november 9. – szekelyhon.ro
Lefestették ismeretlenek a csíkszeredai Fennsík utca névtáblájának magyar feliratát. A táblán
jelenleg csak az utca román elnevezése, azaz a Str. Podişului olvasható, másik felét fekete
festékkel fújták le.

Markó szerint nem szabadna veszélybe sodorni egy magyar iskola működését
2016. november 9. – transindex.ro
Egy magyar iskola léte vagy nemléte egy törvényességi, de ugyanakkor egy politikai kérdés is véli a politikus a vásárhelyi katolikus líceum ügyéről. Markó Bélát, a szenátus oktatási
bizottságának tagját, volt szövetségi elnököt kérdezték az ügyről.
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2016. november 10. – Krónika
Vészkiáltásnak szánja egy húszfős értelmiségi csoport azt az interneten terjesztett petíciót,
melyben az erdélyi magyar oktatás és sajtó nehéz helyzetére hívják fel a figyelmet.
Rámutatnak, konkrét intézkedéseket várnak a politikai elittől. „Nem hosszú távú ígéreteket
kérünk, amelyek mástól függnek” – mondta a Krónikának az egyik kezdeményező, Néda
Zoltán fizikus, egyetemi tanár.

Erdély

Vészjelzés a magyar értelmiségtől

Pénteken avatják a világháborús emlékművet

Ravasz Ábel lehet a Most-Híd új alelnöke
2016. november 10. – bumm.sk, hirek.sk
A legújabb információk szerint a Most-Híd új alelnöke a jelenlegi romaügyi kormánybiztos,
Ravasz Ábel lehet. Megválasztására a szombaton Érsekújvárban megrendezendő országos
közgyűlésen kerülne sor. Néhány korábbi értesülés szerint előzőleg Érsek Árpád közlekedési
miniszter jelölését is mérlegelték. A Most-Híd alelnöki posztja akkor üresedett meg, miután
Simon Zsolt, aki a parlamenti választásokat követően távozott a pártból, mivel nem értett
egyet a Smerrel és a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) kötött koalícióval.

Felvidék

2016. november 10. – Krónika, szekelyhon.ro
Az első és a második világháborúban elesett csíkszeredai hősök tiszteletére állíttatott
emlékművet a Szent Kereszt plébánia a Millenniumi templom mellett, az ünnepélyes átadást
pénteken 14 órától tartják. Az emlékművet Tamás József püspök áldja meg, köszöntőbeszédet
mond házigazdaként Darvas-Kozma József plébános, Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda
polgármestere, Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete és Korodi Attila
parlamenti képviselő. A tervekkel ellentétben viszont nem lesz jelen Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes – mutatott rá Darvas-Kozma József.

Mátyás király-szobor: a Csemadok is kiáll a somorjaiak kezdeményezése mellett
2016. november 10. – Felvidék Ma, hirek.sk
Somorján november 13-án leplezik le Mátyás király szobrát a városháza előtti téren. A
szoborállítás indulatokat szított, miután a városba betelepült szlovákok egy része, és a
samorincan.sk megkérdőjelezte a kezdeményezést. Az ügyben most megszólalt a Csemadok
Országos Elnöksége is, a kulturális szervezet felhívásában arra kéri tagjait, hogy minél
nagyobb számban vegyenek részt a szoboravatón.

Dr. Győry Kálmán a Selye János Egyetem első díszdoktora
2016. november 10. – Felvidék Ma
Első díszdoktorát avatta a komáromi Selye János Egyetem. A doctor honoris causa
tiszteletbeli címet a számelmélet területén tevékenykedő dr. Győry Kálmán professzor,
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja vehette át.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 10.

4

2016. november 10. – Felvidék Ma
A Rákóczi Szövetség az ősz folyamán, szeptembertől decemberig több mint kétszáz Kárpátmedencei helyszínen közel 5 900 magyar iskolakezdőt részesít ösztöndíjban beiratkozási
programja keretében. November második hetében a Dunaszerdahelyi járás több
alapiskolájában jártak a szövetség képviselői.

Felvidék

A Rákóczi Szövetség ünnepi ösztöndíjátadója a csallóközkürti alapiskolában

Kántor Zoltán szerint innovatívak a felvidékiek

Mementó 2016: Megemlékezés az 1944 őszén kivégzett zentai áldozatokról
2016. november 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Hetvenkét év telt el azóta, hogy 1944. november 9-ről 10-re virradóra éjjel hatvanöt zentai
polgárt a Tisza-parti füzesbe hurcoltak, majd tarkólövéssel végeztek velük. Az atrocitások
zentai áldozatainak száma az erőszakos megtorlások miatt mégis meghaladja a százat.
Szerdán délután az áldozatok emlékéért ft. Szeles Oszkár esperes-plébános mondott
szentmisét a Szent István templomban. Az áldozatokról Juhász Attila magyartanár, a VMSZ
zentai helyi szervezetének elnöke emlékezett meg alkalmi beszédében.

Vajdaság

2016. november 10. – Felvidék Ma
Kántor Zoltán szociológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója tartott hétfőn este
előadást a kisebbségi magyar közösségépítésről a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban.
Elmondta, hogy a felvidéki magyarság a leginnovatívabb a Kárpát-medencében, és a civil
szféra is itt a legerősebb, ám Kántor Zoltán szerint itt állunk a legrosszabbul a közösség
mobilizálásával, meggyőzésével. Ötletes kezdeményezések vannak a nyelvhasználati jogok
érvényesítésére, a jogtudatosság előmozdítására, amik mintául szolgálnak más kisebbségi
közösségek számára – nyelvhasználati útmutatók, Velemjáró mobilapplikáció, kétnyelvűsítő
aktivisták.

Népszínház: Leváltották Újhelyi Ákost
2016. november 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A tartományi kormány október 26-i ülésén leváltotta a Szabadkai Népszínház
igazgatóbizottságának elnöki tisztségéről Újhelyi Ákost, helyére pedig Miroslava Babićot
nevezte ki, aki a szabadkai Városi Tanács kulturális ügyekkel megbízott tagja is egyben, derül
ki a tartományi Hivatalos Lapból. Újhelyi maradt a testület tagja, ugyanakkor a kormány
menesztette Boško Krstićet, Lengyel Gábort, dr. Dragan Trklját és Lazar Želićet, helyükre
pedig Dragi Vučkovićot, Milanka Kostićot és Aleksandra Cuparát nevezte ki tagoknak.

Közel 400 milliárd forint a határ menti települések fejlesztésére
2016. november 9. – Pannon RTV
A 2014-2020-as európai uniós finanszírozási ciklusban közel 400 milliárd forint áll
rendelkezésre a határ menti települések infrastruktúrájának, környezeti állapotának,
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Deli Andor elégedett az EP-jelentéssel
2016. november 9. – Pannon RTV
Deli Andor vajdasági származású EP-képviselő örömét fejezte ki, hogy a jelentés elismerően
szól a szerbiai folyamatokról és sürgeti a Kisebbségi Akcióterv megvalósítását – írta
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a politikus. Deli Andor hozzátette: nagy
örömére szolgál, hogy az idei jelentés nagy részben pozitív megállapításokat tartalmaz
Szerbiáról. A jelentés sürgeti a 23-as és 24-es tárgyalási fejezethez kapcsolódó kötelezettségek
mielőbbi megvalósítását, s mint az már ismeretes, a 23-as fejezethez kapcsolódik a rendkívül
fontos Kisebbségi Akcióterv megvalósítása is – húzta alá.

Vajdaság

egészségügyi rendszerének fejlesztésére, az uniós források felhasználhatók még az oktatás, a
turisztika és a kutatás területén is – mondta a Miniszterelnökség nemzetközi helyettes
államtitkára szerdán az MTI-nek. Perényi Zsigmond kiemelte: az előző – 2007-2013-as –
uniós finanszírozási ciklushoz képest a jelenlegi ciklusban már a kis- és közepes vállalkozások
(kkv) is pályázati lehetőséghez jutnak.

Támogatásokról is döntött a vajdasági kormány
2016. november 9. – Vajdaság Ma
Majdnem két és félmillió dinárral támogatja a bácskossuthfalvi általános iskola épületének
szigetelését a Tartományi Kormány. Emellett a kúlai iskola is támogatást kap 10 millió dinár
értékben. A vajdasági kormány ülésén néhány tartományi alapítású intézmény igazgatójáról
is döntöttek. A Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum megbízott igazgatója Radovan Jokić
festő, a verseci kórház megbízott igazgatója Danilo Mitrović, a nagybecskereki Gerontológiai
Központ vezetője pedig Tanja Živanov lett.

2016. november 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A tartományi kormány keddi ülésén 10 millió dinárt választott ki a költségvetési
tartalékokból, amit a kúlai Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola már megkezdett kiépítésének
befejezésére fordítanak, közölte a tartományi kormány sajtóirodája. A közleményben továbbá
az áll, hogy 2 499 150 dinárt fordítanak a bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános Iskola
épülete egy részének hőszigetelésére. Emellett egymillió dinárt irányoznak elő a tartomány
területén 2016-ban megvalósuló, regionális jellegű rendezvények és találkozók pénzelésére,
elősegítve ezzel a régiók közötti együttműködést és azt, hogy a fiatalok aktívan
kapcsolódjanak be a régió fejlesztését célzó programokba.

Harc a nemzetiségek jogainak szűkítése ellen
2016. november 9. – Kárpátalja, karpatalja.ma
A nemzetiségek jogait szűkítő kormány-, illetve parlamenti döntésekről és
kezdeményezésekről számol be a sajtó az utóbbi időben. A nyelvhasználatunkat, oktatásunkat
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Megérkezett a magyar segélyszállítmány Ukrajnába

Kárpátalja

fenyegető veszélyekről dr. Brenzovics László parlamenti képviselőt, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét kérdezte a Kárpátalja hetilap munkatársa. Brenzovics
László elmondta: az utóbbi napokban-hetekben két újabb, a kisebbségek számára fenyegetést
jelentő kezdeményezésről érkezett hír. Az egyik Az oktatásról törvény tervezetének
számunkra hátrányos módosítása, a másik, hogy kitűzték a nyelvtörvény alkotmányosságát
kétségbevonó képviselői beadvány alkotmánybírósági tárgyalását, amelyre a napokban kerül
sor.

2016. november 9. – Muravidéki Magyar Rádió
Nem lesz olyan általános nemzetiségi törvény, amilyennek azt megálmodója elsődlegesen
elképzelte, de megújul a Szlovéniában élő őshonos nemzeti közösségekről szóló törvény. Ez
tartalmazni fogja a nemzetiségi szempontok java részét.

Hortiservis Kft. – új ökológiai vállalat a Muravidéken
2016. november 9. – Muravidéki Magyar Rádió
Kecskeméti székhelyű vállalat alapított leányvállalatot hazánkban. A Hortiservis Kft.
helyiségei Lendván találhatók. Az ökológiai vállalat fő tevékenysége az innovatív szerves és
biológiai aktív anyagok forgalmazása. A kft. ma Mariborban szervezett konferenciát a vegyi
hatóanyagok nélküli élelmiszertermelésről, melyet a Szlovéniában induló új vállalkozás
bemutatásával kötöttek egybe.

5. Donau Lounge a könyvvásáron
2016. november 9. - Volksgruppen
A „Könyvek hosszú éjszakája“ programmal kezdődik meg ma este a "Buch Wien 2016“. A
nemzetközi könyvvásár az idén 400 rendezvénnyel várja az irodalomkedvelőket, köztük a
Donau Lounge az idén immár ötödik alkalommal jelentkezik a Duna-térség irodalmával.
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Őrvidék

Meghiúsult az általános nemzetiségi törvény létrehozása

Muravidék

2016. november 9. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma
Megérkezett az öt kamionnyi magyar segélyszállítmány Kárpátaljára, illetve a Kárpátokon
túlra - mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerda este az MTI-nek.
Közölte: a Kárpátokon túli területre érkező kamionnal gyógyászati segédeszközöket, kórházi
ágyakat juttatnak el olyan kórházakba, ahol a kelet-ukrajnai konfliktusban megsérült
katonákat gyógyítják.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. november 9. – Kossuth Rádió
A Római Katolikus Status Alapítvány szombaton szervez Marosvásárhelyen
Tamási Zsolt és a Római Katolikus Teológiai Líceum mellett
A Római Katolikus Status Alapítvány szombaton, délután 3 órától tüntetést szervez
Marosvásárhelyen, a vár Vársétány felőli bejáratánál Tamási Zsolt és a Római Katolikus
Teológiai Líceum mellett. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, a Státus Alapítvány elnöke
engedélyt adott az utcára vonulásra, és Holló Lászlót, az Alapítvány ügyvezető igazgatóját
bízta meg a szervezési teendők lebonyolításával. Oláh Dénes főesperes foglalja össze a
szombati tüntetés programját és jelentőségét.
A Tőkés László elleni, a Románia Csillaga kitüntetésének visszavonása ügyében
indított pert tegnap tárgyalta a Bukaresti Táblabíróság
A Tőkés László elleni, a Románia Csillaga kitüntetésének visszavonása ügyében indított pert
tegnap tárgyalta a Bukaresti Táblabíróság. Az érdemrendet – amelyet 2009-ben, a romániai
forradalom 20. évfordulóján adományozta az akkori államelnök, Traian Basescu - idén
márciusban Klaus Iohannis államelnök visszavonta Tőkés Lászlótól. Ezt 2013-ban
kezdeményezte az akkori miniszterelnök, Victor Ponta és az Érdemrend Becsületbírósága,
miután Tőkés László európai parlamenti képviselőként a Tusványosi Nyári Szabadegyetemen
felvetette, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély érdekében. Interjú
Kincses Előd ügyvéddel.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere lett az új elnöke az RMDSZ
Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere lett az új elnöke az RMDSZ Székelyföldi
Önkormányzati Tanácsának. A Tanács megszüntetné a prefektusi intézményt és egységes
fellépést követel a magyarellenes támadásokkal szemben.
Október 28-tól tárcsázható a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
A nap 24 órájában hívható, magyarul. Október 28-tól tárcsázható a Felvidéki Lelki Elsősegély
Telefonszolgálat. A segélytelefont, a Szövetség a Közös Célokért társulás működteti a Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetségének anyagi támogatásával. A Határok nélkül
munkatársa az ötletgazda-kivitelezőt, a Szövetség a közös Célokért igazgatóját, Pogány
Erzsébetet kérdezte.
Bemutatkoztak Kolozsváron a decemberi parlamenti választásokon induló fiatal
RMDSZ-es jelöltek
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A fiatalok elvándorlására kell válaszokat találni, olyan lehetőségeket kínálni, amelyek
hazahozzák őket - mondta Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke Kolozsváron,
ahol a decemberi parlamenti választásokon induló fiatal RMDSZ-es jelöltek mutatkoztak be.
Pintér Attila: Hamarosan megindul a vajdasági
gazdaságfejlesztési stratégia következő lépcsőfoka

magyar

térség-

és

Hamarosan megindul a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési stratégia következő
lépcsőfoka: a hitelkihelyezési program - nyilatkozta tegnap Magyarkanizsán Pintér Attila,
Magyarország belgrádi nagykövete, aki az eddig kiírt pályázatok fogadtatásáról, a
támogatások felhasználásáról tájékozódott a Tisza parti városban.
Magyarkanizsa fiatal polgármestere nyáron foglalta el hivatalát
Magyarkanizsa fiatal polgármestere nyáron foglalta el hivatalát. Fejsztámer Róbert szerint
csak akkor tudják otthon tartani a munkaképes korúakat és családjukat, ha a fizetéseket
emelik és munkahelyek teremtenek.
Pásztornapot rendeztek a közép-bánsági Muzslyán
A hagyományőrzés is lehet megtartó erő a Délvidéken. Pásztornapot rendeztek a középbánsági Muzslyán, hogy emléket állítsanak az egykor jószágokat őrző pásztorembereknek, és
hogy ne vesszenek feledésbe a foglalkozáshoz kötődő hagyományok. Az idei alkalom
különlegessége, hogy a termékek védjegyeztetéséről is tartottak előadást.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 10.

9

