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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megjelentek a Kőrösi Csoma Sándor-program és a Petőfi Sándor-program idei 
pályázatai 
2016. február 15. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Kormány.hu, InfoRádió, Nemzeti 

Regiszter, Magyar Idők 

Megjelentek a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor-program és a Kárpát-

medencei szórványmagyarságot felkaroló Petőfi Sándor-program idei pályázati felhívásai - 

mondta Potápi Árpád János. A két programra csaknem másfél milliárd forint áll 

rendelkezésre. A nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a Kőrösi Csoma Sándor-programot 

már negyedik alkalommal hirdetik meg. 2013-ban 47, 2014-ben 100 fiatal látogatott a 

diaszpóra magyarságához. A 2015-ben 667 millió forintos keretből megvalósuló programban 

szintén 100 ösztöndíjas járult hozzá a magyar identitás erősítéséhez világszerte. 2016-ban 

szintén 100 ösztöndíjas utazhat a diaszpóra magyarságához. 

 

Bárdos: nincs alternatívája a magyar-magyar összefogásnak 
2016. február 15. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A magyar-magyar párbeszédnek, a magyar összefogásnak nincs alternatívája a Felvidéken 

sem - jelentette ki Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának hétfői ülésén. A Csemadok vezetője azt hangsúlyozta, nem pártban, hanem 

közösségben gondolkodnak, ezért is hívták fel a március eleji parlamenti választás előtt a két 

szlovákiai magyar pártot arra, hogy ne egymással szemben határozzák meg magukat, hanem 

közösen induljanak. Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnöke a tanácskozáson arról beszélt: a 

magyarok lakta Dél-Szlovákiában volt húsz éve a legmagasabb az életszínvonal, a régió mára 

Szlovákia támogatásra leginkább rászoruló térségévé vált. Ennek okát az agrárium 

elsorvasztásában és a munkanélküliség megugrásában látja. 

 

Törvényszék: nem lesznek magyar táblák Kolozsvárt 
2016. február 15. –Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Elutasította a kolozsvári törvényszék hétfőn a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése 

érdekében beterjesztett keresetet. Hétfőn kihirdetett ítéletében a törvényszék elismerte, hogy 

a felperes Minority Rights Egyesületnek jogában áll pereskedni a témában, a keresetet 

azonban elutasította. Az ítélet megfellebbezhető. A törvényszék egyúttal azt is megerősítette, 

hogy a kolozsvári szervezet „jó helyen kopogtat”, vagyis a többnyelvű helységnévtáblák 

ügyében a kincses városi polgármesteri hivatal az illetékes szerv. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/megjelentek-a-korosi-csoma-sandor-program-es-a-petofi-sandor-program-idei-palyazatai
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/megjelentek-a-korosi-csoma-sandor-program-es-a-petofi-sandor-program-idei-palyazatai
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20160215144910/Bardos-nincs-alternativaja-a-magyar-magyar-osszefogasnak.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/torvenyszek-nem-lesznek-magyar-tablak-kolozsvart


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 16. 
2 

Munkatervvel orvosolnák a pedagógushiányt 
2016. február 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Közös munkatervet dolgoznak ki a szakemberek az egyre nagyobb méreteket öltő 

pedagógushiány orvoslására – hangzott el a témában szervezett besztercei kerekasztal-

beszélgetésen. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) vándorgyűlésén az 

oktatási tárcát Király András kisebbségi oktatásért felelős államtitkár képviselte, jelen volt 

Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnök, Soós Anna, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

rektorhelyettese, Halász Ferenc partiumi alelnök, illetve több magyar megye főtanfelügyelője, 

főtanfelügyelő-helyettese és tanfelügyelője. „A felvetett problémák összessége mutatja, hogy 

górcső alá kellene vennünk a tanfelügyelőségek stratégiáit, és ezek mentén kell közös 

munkatervet készítenünk, mely figyelembe veszi az egyes megyék sajátosságait” – javasolta 

Király. A találkozó végeredményeként munkacsoportok alakultak a minisztérium, a 

tanfelügyelőségek és az RMPSZ oktatási szakembereinek bevonásával. 

 

"Teljes és azonnali leszámolás a magyarokkal!" 
2016. február 15. – Simon Mária Tímea – transindex.ro 

Moszkva Erdély elrománosításával vádolta meg Romániát. Még mindig tabu, mi történt 

1944-1945-ben: a románok tudtával és segítségével hurcoltak el több ezer németet és magyart 

szovjet lágerekbe. Ezekről a történetekről sokáig nem beszéltünk, s a román külügy válasza 

azt mutatja, hogy Románia számára továbbra is a tabutémák közé tartozik ennek a 

korszaknak a feldolgozása. Az 1944 őszén lejátszódó eseményekkel kapcsolatban dr. Murádin 

János Kristóf történészt, a Sapientia EMTE tanárát kérdezték, aki a téma egyik szakavatott 

kutatója. 

 

Izsák: semmi nem akadályozhatja meg a székely szabadság napi 
rendezvényeket 
2016. február 15. – transindex.ro, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Izsák Balázs szerint semmilyen peres fejlemény nem akadályozhatja meg azt, hogy március 

10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) megtartsa a bejelentett 

marosvásárhelyi megemlékezést és tiltakozást. Az SZNT elnöke azt követően nyilatkozott 

erről az MTI-nek, hogy kézhez kapta annak az ítéletnek az indoklását, amelyben a 

törvényszék a székely szabadság napja rendezvényeinek a tudomásul vételére kötelezi Dorin 

Florea polgármestert. Izsák Balázs elmondta, a gyülekezési törvény szerint a polgármester a 

bejelentés utáni 48 órában tilthat be egy rendezvényt. Ezt Dorin Florea nem tette meg tavaly 

tavasszal, amikor az idei rendezvényt bejelentették. Ehelyett egy válaszlevélben korainak 

minősítette a beadványt, és elhárította a véleménynyilvánítást. Ezt a levelet értelmezte a 

bíróság, és kötelezte tudomásulvételre a polgármestert. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/munkatervvel-orvosolnak-a-pedagogushianyt
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25799
http://itthon.transindex.ro/?hir=41850
http://itthon.transindex.ro/?hir=41850


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 16. 
3 

Fosztó László a Szabadelvű Kör új elnöke 
2016. február 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Fosztó Lászlót választotta elnökévé szombati gyűlésén a Szabadelvű Kör, aki a tisztséget a 

következő esedékes tisztújító gyűlésig tölti be. Az új elnök választása annak következtében 

vált szükségessé, hogy Csoma Botondot, az előző elnököt az RMDSZ Kolozs megyei szervezete 

választotta elnökévé, és az alapszabályzatnak megfelelően lemondott az Szabadelvű Kör 

elnöki tisztségéről. Bognár Zoltán és Eckstein-Kovács Péter az SZK alelnökeiként folytatják 

munkájukat.  

 

Nyakatekert udvarhelyi előválasztás 
2016. február 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro 

Csak Arros Orsolya jelöltette magát Székelyudvarhelyen a polgármester-előválasztásokra. 

Határidőig egyedül ő tette le a szükséges dokumentációt, hogy indulhasson az RMDSZ-es 

polgármester-jelöltet kiválasztó nyílt, állóurnás előválasztáson Székelyudvarhelyen. Az 

Udvarhelyszéki RMDSZ által megszabott menetrend szerint február 12-e volt ennek a 

határideje, az előválasztás időpontját március 13-ára tűzték ki. A városi RMDSZ más döntést 

hozott: áprilisban lesz az előválasztás, jelentkezni március 11-ig lehet. Ezt a határozatot 

viszont a múlt héten érvénytelenítette a széki szervezet, amit a városiak nem fogadnak el, 

hanem fellebbeznek a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottságnál. 

 

Kovács Péter: nincs veszélyben az előválasztás Székelyudvarhelyen 
2016. február 15. – maszol.ro 

Egy pillanatig sem került veszélybe az előválasztás Székelyudvarhelyen azáltal, hogy Bunta 

Leventéék bojkottálni készülnek a megmérettetést – jelentette ki hétfőn a Maszolnak Kovács 

Péter arról, hogy a városi szervezet a hét végén úgy döntött: az elnökség tagjai nem adják le a 

jelölési iratcsomóikat, mert az udvarhelyszéki szervezet határozata szerint az előválasztáson 

nem RMDSZ-tagok is részt vehetnek. Kovács Péter kifejtette, nem érti Bunta Levente 

polgármester magatartását az előválasztás kérdésében. „Egyértelmű volt az RMDSZ-nek az az 

álláspontja, hogy az újratervezés, a nyitás és a közösséghez való fordulás jegyében kell 

lebonyolítanunk a jelöltállítást Erdélyben. Nem tudom megmagyarázni magamnak, hogy 

miért nem akar megméretkezni, miért nem áll a székelyudvarhelyi lakosok elé. Azt látom, 

hogy az egyik oldalon ott áll Arros Orsolya, aki azt mondja, hogy lendületet akar adni a 

városnak, és dolgozik a választási programján, a másik oldalon pedig egy szabályzatok mögé 

bújó Bunta Leventét látok” – fogalmazott a politikus. 

 

A székely-szórvány együttműködés túlmutat a pénzügyi támogatáson 
2016. február 15. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A székely, pontosabban a Kovászna megyei modell a szórványban is sikeres lehet, az ott élő 

magyar közösségek is úgy érezhetnék, figyelnek rájuk – hangzott el az Összetartozunk 

Székely-Szórvány Partnerségi Program keretében hétvégén. A hatodik éve működő keretében 

a hét végén Háromszéken találkoztak az akció résztvevői, így Kovászna Megye Tanácsa és az 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41849
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=200012&cim=nyakatekert_udvarhelyi_elovalasztas
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/60237-kovacs-peter-nincs-veszelyben-az-el-valasztas-szekelyudvarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/60228-a-szekely-szorvany-egyuttm-kodes-tulmutat-a-penzugyi-tamogatason
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RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete, valamint Brassó, Fehér, Hunyad és Szeben megye 

kultúraszervezők, illetve a háromszéki oktatási és kultúrintézmények képviselői. 

 

Biró ismét sürgeti az autonómia-statútum beterjesztését 
2016. február 15. – Krónika 

Biró Zsolt szerint fontos, hogy mielőbb a román parlament elé kerüljön egy olyan 

autonómiatervezet, amely mögött a lehető legszélesebb társadalmi támogatottság mutatható 

fel. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke erről a Szili Katalinnal folytatott budapesti 

találkozón beszélt. Az alakulat hétfőn kibocsátott, ám vasárnapi keltezésű közleményében 

számolt be a pártelnök és az Orbán Viktor által a határon túli magyar közösségek 

autonómiaügyeinek koordinálására felkért miniszterelnöki megbízott megbeszéléséről. A 

kommüniké szerint a felek külön elemezték az autonómia-statútumok kapcsán felmerülő 

vitás kérdéseket és egyetértettek abban, hogy a jelenlegi helyzetet a túlzott átpolitizálás 

jellemzi, ami megnehezíti a közös fellépést, ezáltal pedig a megvalósíthatóságot sodorja 

veszélybe. 

 

Marosvásárhely: bejutó helyet ajánlott az RMDSZ az EMNP-nek, Portikék nem 
dobtak hátast 
2016. február 15. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Nem jutottak megállapodásra a tanácsosi lista kérdésében az EMNP és RMDSZ városi 

szervezetei mai tárgyalásukon, Marosvásárhelyen. Az RMDSZ-es tanácsosi listán két helyet 

ajánlottak fel a szövetség képviselői az EMNP-nek. A Transindex információi szerint az 

RMDSZ a 8. és a 12. helyet ajánlotta fel az EMNP-nek, az egyik helyet Portik Vilmosnak, az 

előválasztás második helyezettjének szánva. A városi tanács jelenleg 10 RMDSZ-es 

önkormányzati képviselőből áll, tehát a 8. hely számít biztos befutó helynek. A tárgyalásokat 

követően az RMDSZ egy bizakodó hangnemű közleményt adott ki, azonban a Transindexnek 

nyilatkozó Portik kijelentései árnyalják a képet. 

 

Választási ködösítés Székelyudvarhelyen 
2016. február 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bunta Levente polgármesternek kell döntenie, hogy megméretkezik-e az RMDSZ 

székelyudvarhelyi előválasztásán március 13-án, vagy bojkottálja a megmérettetést – 

jelentette ki Kovács Péter, a szövetség ügyvezetőelnöke. Kovács úgy tudja, a jelöléshez 

szükséges dokumentációt csak Arros Orsolya nyújtotta be, az újonnan megalakult 

előválasztási bizottság azonban erről nem nyilatkozik. 

 

A sovinizmushimnusza 
2016. február 16. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az elmúlt hónapokban egy kosárlabda-mérkőzésen kirobbant 

himnuszbotrány kapcsán sem hazudtolja meg magát a Szociáldemokrata Párt (PSD), 

amelynevével ellentétben a sovinizmus egyik legfőbb zászlóvivője Romániában. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/biro-ismet-surgeti-az-autonomiastatutum-beterjeszteset
http://itthon.transindex.ro/?hir=41854
http://itthon.transindex.ro/?hir=41854
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Összevonnák a nyárádszeredai iskolákat 
2016. február 16. – Krónika 

Értetlenül fogadta a nyárádszeredai önkormányzat a Marosmegyei tanfelügyelőség döntését, 

miszerint a csökkenő gyereklétszámra és gazdasági okokra hivatkozva a Deák Farkas 

Általános Iskola elveszíti önállóságát, és beolvad a Bocskai István Gimnáziumba. A 

tanfelügyelőség azzal indokolta a lépését, hogy a minisztérium felszólítására csökkenteni kell 

a nem didaktikai személyzetet. Tóth Sándor polgármester szerint a tanfelügyelőség 

szembement a törvényekkel, és önkényesen döntött az iskola-összevonásról. Mint mondta, a 

tanfelügyelőségen „egyetlen törvénycikkellyel sem tudták megindokolni határozatukat”. A 

polgármester biztos abban, ha bíróságon támadják meg a döntést, megnyerik a pert. 

 

A Polis felmérése szerint erőre kapott a Smer-SD 
2016. február 15. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Polis február 6. és 14. közötti telefonos felmérése szerint növekszik a Smer-SD 

népszerűsége. A kormányzó párt mellett a #Sieť, a Most-Híd, az SNS, az OĽaNO-NOVA, a 

KDH és az SaS alkotná az új törvényhozást. A Magyar Közösség Pártjára a megkérdezettek 4 

százaléka szavazna, ami nem elegendő a parlamenti bejutáshoz. 

 

A Fico-kormány négy éve: visszalépés a kisebbségi jogok terén 
2016. február 16. – Új Szó 

Bár a Smer vezetői váltig állították, hogy nem csökkentik a kisebbségi jogoknak a Radičová-

kormány idején elért szintjét, már első intézkedéseik egyike nagy vihart kavart: eltörölték az 

emberi jogi és nemzeti kisebbségi miniszterelnök-helyettes funkcióját. Így ezek után 

kormányszinten nem képviselte senki a kisebbségi jogokat, nem volt, aki 

jogszabálytervezeteket terjeszthetett volna a kormány elé. A Fico-kormány azzal próbálta 

tompítani az intézkedés élét, hogy létrehozta a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos 

funkcióját. 

 

Megnyílt a Prosperitati Alapítvány temerini irodája is 
2016. február 15. – Vajdaság Ma 

Hétfőn délután nyitotta meg a Prosperitati Alapítvány temerini irodáját Menyhárt Attila 

vezető konzul és Nagy Imre, a Prosperitati Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke. „A 

temerini iroda főleg a szerémségi és a szórványtelepüléseket fogadja be, természetesen 

Újvidék és annak vonzáskörébe tartozó települések is ide tartoznak, de amennyiben 

érdeklődés mutatkozik, és az eddigi tapasztalatok szerint márpedig így lesz, akkor Újvidéken 

is tartunk majd fogadónapokat”, mondta el Nagy Imre. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160215132609/A-Polis-felmerese-szerint-erore-kapott-a-Smer-SD.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19717/Megnyilt-a-Prosperitati-Alapitvany-temerini-irodaja-is.html
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Nem nőtt a magyar állampolgárságot igénylők száma 
2016. február 15. – Vajdasági RTV 

Elengedhetetlen a szerb-magyar kettős állampolgárság ahhoz, hogy valaki pályázhasson a 

magyar kormány által támogatott terület- és gazdaságfejlesztési programra. Ennek ellenére a 

szabadkai magyar főkonzulátuson egyelőre nem nőtt a magyar állampolgárságot igénylők 

száma. Dr. Babity János szabadkai főkonzul elmondta, hogy akik most adják be a kérelmüket 

azok biztosan lemaradnak az idei pályázatok első köréről, hiszen a honosítási folyamat fél 

évig is eltarthat. A programról azonban nem fog lekésni, hiszen még további két körben 

várhatóak pályázati kiírások. 

 

Arany Érdemérmet vehetett át a szerb államfőtől a Muzslai Petőfi Sándor MME 
elnöke 
2016. február 15. – Vajdaság Ma 

Juhász Törköly Krisztina, a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke 

hétfőn átvette Tomislav Nikolić szerb elnöktől az Arany Érdemérmet, amellyel az államfő az 

egyesületet a közösségért tett érdemeiért és a kultúra területén kifejtett tevékenységéért 

tüntette ki. Magas rangú szerbiai állami kitüntetésben részesült február 15-e, az államiság 

napja alkalmából a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A közösségért tett 

érdemeiért és a kultúra területén kifejtett tevékenységéért Tomislav Nikolić szerb elnök 

Arany Érdeméremmel tüntette ki hétfőn az egyesületet. Az elismerést Juhász Törköly 

Krisztina, a művelődési egyesület elnöke vette át. 

 

Tovább a kijelölt úton – közgyűlés a KRISZ-ben 
2016. február 15. – karpatalja.ma 

Közel 40 tag jelenlétében tartotta közgyűlését február 13-án a KRISZ, azaz a Kárpátaljai 

Református Ifjúsági Szervezet. Nagy felelősség hárult a jelenlévőkre, hiszen az egyéves ciklus 

leteltével ismét választást tartottak. A megjelent alapszervezeti delegáltak elnököt, alelnököt, 

főtitkárt és választmányi tagokat választottak. Az első három tisztségben nem történt 

személyi változás, a megnevezett státuszokat továbbra is Sipos József, Pataki Gábor és Kiss 

Bertalan tölti be. 

 

Sinatra koncertezett Lendván… 
2016. február 15. – Muravidéki Magyar Rádió 

Frank Sinatra a könnyűzene óriása. Vasárnap este olybá tűnt, hogy feltámadt, és Lendvára 

látogatott. Nyári Károly – aki szintén nagyra tartott előadó – Sinatra-estet varázsolt Valentin-

nap alkalmából. Ugyanakkor nem hiányozhatott repertoárjából a magyar könnyűzene egy-két 

legnagyobbja sem. A habot a tortán pedig a meglepetésként fellépő előadók jelentették. 
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http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/nem-n%C5%91tt-a-magyar-%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1got-ig%C3%A9nyl%C5%91k-sz%C3%A1ma_689750.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19716/Arany-Erdemermet-vehetett-at-a-szerb-allamfotol-a-Muzslai-Petofi-Sandor-MME-elnoke.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19716/Arany-Erdemermet-vehetett-at-a-szerb-allamfotol-a-Muzslai-Petofi-Sandor-MME-elnoke.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/tovabb-a-kijelolt-uton-kozgyules-a-krisz-ben/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174388570
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Könyvbemutató és színházi est Bécsben 
2016. február 15. - Volksgruppen 

Kultúrdélutánt szervezett az Europa Club szombaton Bécsben. A programot Székely Szabó 

Zoltán könyvbemutatója és Kárp Györgygyel közös kabaréműsora nyitotta meg, majd Moliere 

„A nők iskolája“ című komédiáját mutatta be a marosvásárhelyi Spectrum színház. 

 

MegaVers a Diaszpórában 
2016. február 15. – Nemzeti Regiszter 

A MegaVers a Diaszpórában a Kárpát-medencében és a tengeren túl élő magyar fiatalok 

szavalóversenye. Az internetnek köszönhetően az óriási távolságok ellenére megismerhetjük 

egymást és a legkedvesebb verseinket. A magyar költészet az, ami összefog és egy új 

közösséget alkot, éljünk bárhol is a világon. 

 
  

Ő
rv

id
é

k
 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2757702/
https://www.nemzetiregiszter.hu/megavers-a-diaszporaban
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül  

Kossuth Rádió, 2016. február 15. 

Elutasította a Kolozs megyei törvényszék a többnyelvű helységtáblák 

Kolozsvárra való kihelyezését 

Kétszer igen a kolozsvári többnyelvű táblákra, ma nem. Ezek a romániai igazságszolgáltatás 

ítéletei ugyanabban az ügyben. A Kolozs megyei törvényszék ma kimondott alapfokú 

ítéletében elutasította a helyi Minority Rights egyesület és több száz kolozsvári polgár arra 

vonatkozó kérését, hogy kerüljenek ki többnyelvű helységnévtáblák Kolozsvár határába. 

A felvidéki fejlesztések lehetőségéről tartott meghallgatást a Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága 

A felvidéki fejlesztések lehetőségéről és a tizenöt éve létrehozott  Szövetség a Közös Célokért 

Társulás tevékenységéről tartott meghallgatást az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottsága. Népes küldöttség érkezett az Országházba, a 20 tagszervezetet felsorakoztató 

felvidéki civil társulás délután az Eszterházy-teremben itt tartotta elnökségi ülését. Elnöke 

Duray Miklós és igazgatója, Pogány Erzsébet vezetésével. 

Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program 

Mától lehet újból pályázni az idén is folytatódó Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor 

programra. Erről tartott kedden sajtótájékoztatót Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár és Grezsa István miniszteri biztos Budapesten, a Magyarság Házában. 

Mindkét program a határon túl élő magyarság identitását kívánja megerősíteni, a kiküldött 

ösztöndíjasok közösségszervezéssel foglalkoznak a diaszpórában vagy a Kárpát-medence, 

illetve az egykori Monarchia szorványterületein.  

Sok embert várnak a március 10-i Székely Szabadság Napja rendezvényre 

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak tudomásul kell vennie a Székely Nemzeti Tanács 

előzetes bejelentését a március 10-i Székely Szabadság Napja rendezvényére vonatkozóan - ez 

áll a Közigazgatási Bíróság ítéletének a napokban megküldött indoklásában, amelyet kedden 

sajtótájékoztatón ismertetett Izsák Balázs SZNT-elnök.  

Romániai oktatási reformot sürget Klaus Johannis államfő 

Romániai oktatási reformot sürget Klaus Johannis államfő. Így elképzelhető, hogy még a 

jelenlegi parlament módosítja a törvényt. Most a közvita zajlik, de a kisebbségi oktatásról egy 

szó se esik. Tánczos Barna RMDSZ-es szenárttor és képviselőházi kollégája, Korodi Attila 

több hónapos terepmunkával próbálta felmérni és összegezni a Hargita megyei gondokat s a 

javaslatokat. 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-02-15_18:30:00&ch=mr1
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

