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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a magyar közösség alapvető érdeke, hogy az MKP bekerüljön a szlovák 
parlamentbe 
2016. február 23. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Nemzeti 

Regiszter 

A magyar közösségnek alapvető érdeke, hogy a Magyar Közösség Pártja (MKP) a márciusi 

parlamenti választásokon visszakerüljön a pozsonyi parlamentbe, és így legyen a 

magyarságnak olyan érdekképviseleti szerve, amely veszélyeztetett kisiskolái mellett ott is ki 

fog állni - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kedden 

Komáromban. Potápi Árpád János azután beszélt erről, hogy megbeszélést folytatott a 

finanszírozási hátterük megváltoztatása miatt bezárással fenyegetett felvidéki magyar 

oktatási intézményekről Berényi József MKP elnökkel, Jókai Tiborral, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnökével és az érintett iskolák igazgatóival. Az 

államtitkár kiemelte: a felvidéki magyar kisiskolák ügyét hosszú távon csak úgy lehet 

megoldani, ha az intézmények megtartása a márciusi választásokon az MKP bekerülésével 

parlamenti érdekképviseletet kap, illetve ha a magyar szülők az áprilisi iskolai beiratkozáson 

gyermekeiket magyar oktatási nyelvű intézményekbe íratják, a tanulólétszám növelésével is 

csökkentve a bezárással fenyegetett intézmények számát.  

 

Antal Árpád ügyvédje egyelőre nem fellebbez 
2016. február 23. – maszol.ro 

Amíg a DNA nem fejezi be a bizonyítékok gyűjtését, addig nem kívánja megfellebbezni Antal 

Árpád ügyvédje a sepsiszentgyörgyi polgármester elleni kényszerintézkedéseket. Sabin 

Calinic a Maszolnak kedden elmondta: az óvást egyetlen bíró sem fogadná el, csak 

„hergelnék” az ügyészeket, és ez nem tenne jót a védencének. Az ügyvéd számításai szerint az 

ügyészek egy hét múlva, de legkésőbb tíz napon belül befejezik a bizonyítékok gyűjtését, 

kihallgatják az ügyben érintett városházi alkalmazottakat és más tanúkat. Ha ez lejár, akkor 

benyújtják a fellebbezést. Addig Sabin Calinic nekilát a negyven kötetes bűnvádi dosszié 

tanulmányozásának. 

 

Kovács Péter: utolsó pillanatig nyitva hagyjuk a lehetőséget, hogy az EMNP-sek 
feljöjjenek a listára 
2016. február 23. – transindex.ro 

Az RMDSZ ügyvezető elnöke, Kovács Péter utoljára akkor szólt bele a marosvásárhelyi 

önkormányzati választás apropóján kialakult feszült hangulatú történésekbe, amikor Soós 

Zoltán egy sajtótájékoztatón azt helyezte kilátásba, hogy RMDSZ-es jelöltként indulna a 

polgármesteri tisztségért. Az RMDSZ álláspontja azonban az, hogy Soóst nem sajátítják ki a 
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szövetség számára, hanem ő lesz minden magyar marosvásárhelyi ember 

polgármesterjelöltje, aki megtestesíti az összefogást. Az RMDSZ ügyvezető elnökét arra 

kérték, hogy az RMDSZ szempontjából értékelje ki a marosvásárhelyi helyzetet. 

 

A romániaiak fele nem tudja kire szavazzon, vagy nem fog szavazni 
2016. február 23. – transindex.ro, itthon.ma 

Az ISSPOL közvélemény-kutatása szerint, ha holnap tartanák a választásokat, a lakosság 38 

százaléka nem tudná, kire szavazzon, 16 százaléka pedig nem voksolna. Azok körében, akik 

részt vennének a választásokon, a PSD a legnépszerűbb, 48 százalékuk adná voksát a 

Szociáldemokrata Párt jelöltjeire. 39 százalékuk a PNL jelöltjeire szavazna, 5 százalékuk az 

ALDE képviselőire, 4 százalékuk a Népi Mozgalom jelöltjeire. Az RMDSZ jelöltjeire a 3 

százalékuk szavazna. 

 

Kiszivárgott RMDSZ–MPP-levélváltás 
2016. február 23. – Krónika, Erdély Ma 

RMDSZ-es utasításra indít vagy von vissza jelölteket a júniusi önkormányzati választásokat 

megelőzően a Magyar Polgári Párt (MPP) – adta hírül a Székelyföld.ma. A portál szerint erre 

enged következtetni az az elektronikus levél, melyet Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető 

elnöke Biró Zsolt MPP-elnöknek és Kulcsár Terza Józsefnek, a párt háromszéki elnökének 

juttatott el. A január 27-ei keltezésű e-mailt a cikk állítása szerint egy olvasó juttatta el a 

portálhoz. A levélben Kovács Péter ajánlatott tett az MPP vezetőinek, amelyben vázolja azokat 

a településeket, ahol az RMDSZ hajlandó az együttműködésre a párttal (jelölthelyeket adnak 

át az MPP számára, nem indítanak jelöltet az MPP ellenében, vagy épp RMDSZ-es listára 

hívják a párt jelöltjeit). 

 

Johannis: fejlődéshordozók a külföldön élő románok 
2016. február 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

Klaus Johannis államfő szerint nem veszteségként, hanem „Románia fejlődésének 

hordozójaként” kell tekinteni a külföldön élő románokra. Johannis egy bukaresti 

rendezvényen fejtette ki álláspontját a román diaszpóráról kedden. „A román államnak 

egyaránt kell szolgálnia az ország határain belül és a határokon kívül élő románokat. (...) 

Olyan dinamikus világban élünk, amelyben a nemzeteket már nem veszik körül határok, és 

amelyben az identitások egymásra tevődnek. Egy erős Románia olyan emberekre épül, akik 

képesek jólétet teremteni. Ebben nem tekinthetünk el Románia aktív részének a felétől, 

amelyik a határokon túl dolgozik” – fogalmazott a román államfő. 

 

"Épített örökség vagy épített ökörség?" 
2016. február 23. – transindex.ro 

Székelyudvarhelyen sorra tűnnek el a 19. század végén épült műemlékjellegű házak, a civilek 

szerint azért, mert a hivatalnokok nem város-, hanem befektetőbarátok. Rendhagyó 

tippversenyre hívta a múlt heti tanácsülésen a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselőket 

Balázs Attila, a Civilek az Örökségért Mozgalom aktivistája. A totószelvényen azt kellett 
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megtippelniük a jelenlévő tanácsosoknak, hogy melyik központi zónában lévő házat fogják 

lebontani. A figyelemfelkeltésre annak apropóján került sor, hogy Székelyudvarhelyen lassan 

megszokott jelenséggé válik, hogy a belvárosban sorra tűnnek el a régi, századfordulón épített 

házak, és helyükre modern, az utcaképbe nem illő ingatlanokat húznak fel. 

 

A szállításügyi miniszter szerint 2020-ig épül meg az észak-erdélyi autópálya 
2016. február 23. – maszol.ro, Erdély Ma 

Ha az észak-erdélyi autópálya jelenlegi építési ütemtervét betartják a kivitelezők, akkor a 

sztrádának 2020-ig el kell készülnie – jelentette ki Dan Costescu szállításügyi miniszter a 

parlamentben tartott hétfő esti meghallgatáson. Cseke Attila RMDSZ-es képviselő 

hozzászólásában kifejtette, a társadalom elveszítette türelmét, és tetteket, nem ígéreteket vár. 

Dan Costescu a képviselőház meghívására a romániai autópálya-építések jelenlegi 

stádiumáról és a fejlesztési tervekről számolt be a honatyáknak. Megjegyezte, a Cioloș-

kabinet mandátuma csak az év végi választásokig szól, és nem kíván a következő kormányok 

nevében ígéreteket tenni. 

 

Hat pontban kérte számon kérte az agrárminisztert az RMDSZ 
2016. február 23. – maszol.ro 

Az RMDSZ problémaként említette a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 

(APIA) támogatásainak késlekedését, az uniós beruházási pályázatok visszaéléses, 

rosszindulatú értelmezését és visszautasítását, valamint az előreláthatóság hiányát azon a 

Miniszter órája elnevezésű közmeghallgatáson, amelyen a Szövetség javaslatára február 23-

án, kedden Achim Irimescu agrárminiszternek kellett beszámolót tartania. 

 

Bónis: szabályozni kell az anyanyelvhasználatot az egészségügyben 
2016. február 23. – maszol.ro, Erdély Ma 

„Az olaszteleki lány esete vélhetően nem egyedülálló a hazai egészségügyben. Az RMDSZ a 

hasonló helyzetek létrejöttét szeretné megakadályozni azzal a jogszabálytervezettel, amely az 

anyanyelvhasználatot szabályozná az egészségügyben” – közölte kedden Bóné István. Az 

RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselője szerint a javaslat kötelezővé tenné a 

közösség nyelvét értő egészségügyi személyzet alkalmazását azoknak a településeknek a 

kórházaiban, rendelőiben, ahol a kisebbség számaránya eléri a 20 százalékot. Ezt a 

kezdeményezést korábban a szociálliberális kormány negatívan véleményezte. Bónis az 

egészségügyi szakbizottság tagjaként a testület vezetőségét arra kérte, igényeljen egy új 

véleményezést a szakértői kormánytól. Reményeink szerint ez az álláspont kedvező lesz, 

mivel az európai jogrendbe illeszkedő kezdeményezésről van szó. 

 

Bálint József: minősíthetetlen az MPP felkészületlensége 
2016. február 23. – szekelyhon.ro 

Rendkívüli tisztújító közgyűlést tart a Magyar Polgári Párt (MPP) sepsiszentgyörgyi 

szervezete pénteken. Rendet akarunk tenni az MPP sepsiszentgyörgyi szervezetében – 

jelentette ki Fekete Attila, a párt megyeszékhelyi alelnöke, aki a január közepén az elnöki 
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tisztségéből felfüggesztett Bálint Józsefet is helyettesíti. A helyi szervezet korábbi elnökével az 

MPP országos vezetősége közölte, hogy többszöri kihágás, bírálat, valamint az általa és az 

MPP által képviselt értékrend összeegyeztethetetlensége miatt menesztik tisztségéből. Ezt 

követően Bálint József a döntés fellebbezésére készült, ám végül hétfőn letett szándékáról. 

Arra hivatkozott, hogy a közelgő helyhatósági választások miatt nem szeretné akadályozni 

sem a helyi, sem a megyei tisztújítás megtartását. 

 

Etnikai viszályt keltő előválasztás Koronkán 
2016. február 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

Törvénysértést és diszkriminációt kiált a koronkai román és cigány közösség egy része az 

RMDSZ által meghirdetett mozgóurnás előválasztás lebonyolítása miatt. Az elégedetlenkedők 

azt kérik, hogy a szövetség ne csak a többségben lévő helyi magyarság véleményét kérje ki 

február 27-én. A roma közösség szószólója, Kozi Lucian nyílt levelében azt veti Brassai 

Zsombor, az RMDSZ megyei elnöke szemére, hogy a mozgóurnás előválasztáson a szervezők 

mellőzni akarják a helyi, magyar anyanyelvű cigányokat. 

 

Főhajtás Mátyás király előtt 
2016. február 23. – Krónika 

Rendezvénysorozattal emlékezett meg kedden az RMDSZ Kolozs megyei szervezete Mátyás 

király születésének 573. évfordulójáról. Kora délután Horváth Anna alpolgármester és a 

szövetség küldöttsége megkoszorúzta az igazságos király főtéri szobrát, majd a kolozsvári 

iskolások emlékeztek a kincses városban született uralkodóra. 

 

 

Kettő a tábor, egy a zászló – új időpontban a MartFeszt 
2016. február 23. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A IV. Martosi Szabadegyetemet július 6-10. között rendezik meg a szokott helyen, a martosi 

Feszty Parkban. A MartFeszt szervezői már tavaly nyáron bejelentették a 2016-os időpontot, 

de aztán a sűrű nyári rendezvénynaptárban újra egy időpontra került Martos és Gombaszög. 

A cél viszont az, hogy a felvidéki fiataloknak ne kelljen dönteniük a két nyári rendezvény 

között, hanem aki akar, az mindkettőre eljuthasson. 

 

Érsekújvárban zárult Nógrádi György és Berényi József nagysikerű 
fórumsorozata 
2016. február 23. – Felvidék Ma 

Telt ház előtt zajlott Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Berényi József MKP-

elnök, korábbi külügyi államtitkár fóruma. A február 22-ei beszélgetés házigazdái Farkas Iván 

és Nagy Dávid voltak. A kulcsmondat, mi szerint az MKP számára rendkívül fontos az európai 

értékek megóvása, mindig elhangzott. Mint ismeretes folyamatosan zajlik az aláírásgyűjtés, a 
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Magyar Közösség Pártjának petícióját – amely a migránskvóták ellen és a helyi 

népszavazások mellett fogalmazódott meg –, már több mint 70 ezren látták el kézjegyükkel. 

 

Sikeres gazdasági és üzleti találkozó Királyhelmecen 
2016. február 23. – Felvidék Ma 

Furik Csaba megyei képviselő és a Magyar Nemzeti Kereskedőház Királyhelmeci Képviseleti 

Irodája, február 23-án „Lehetőség, partnerség, fejlődés a Bodrogközben és Ung-vidéken" 

címmel gazdasági-üzleti találkozót rendezett Királyhelmecen. 

 

Az unióról is szól a voksolás 
2016. február 24. – Új Szó 

Ellentétes álláspontot képvisel számos fontos, az Európai Uniót érintő kérdésben a Híd és az 

MKP. Míg az előbbi megszilárdítaná az uniót, az utóbbi szerint nincs szükség további, 

erősebb integrációra. A Híd az erősebb EU és a menekültek ellenőrzött, korlátozott és 

önkéntes alapú befogadása mellett van, míg az MKP a menekültek befogadásának minden 

formáját kategorikusan elutasítja, és mivel az EU menekültpolitikája megbukott, az unió 

további, erősebb integrációját is szükségtelennek tartja. Az MKP elutasítja a kétsebességes 

Európa modelljét is, azaz a tagállamokon belüli „kemény mag” kialakítását. „A kétsebességes 

unió számunkra semmiféleképpen nem lehet előnyös” – mondta Farkas Iván MKP-alelnök, 

hangsúlyozva, hogy számos elemző szerint az EU erkölcsi középpontja ma a V4-es országok 

területén található. 

 

Robert Fico újrázhat a szlovák választásokon 
2016. február 24. – Melles Marcell - Magyar Idők 

Pár nap múlva kiderül, marad-e a kormányfő, és ha igen, milyen felhatalmazással folytathatja 

országa irányítását Robert Fico szlovák miniszterelnök. Jelenleg a két kereszténydemokrata 

párton, valamint a Magyar Közösség Pártján (MKP), a Hídon és a liberális csoportosuláson 

kívül a függetlenek listája és egy frissen alapított párt, a Siet (Háló) verseng eséllyel a 

jobboldali voksokért. Közvélemény-kutatók szerint az előző miniszterelnököt adó 

kereszténydemokrata SDKÚ és az SaS nem fog bejutni, a függetlenek és az MKP a bejutás 

határán billeg. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. február 24-i számában olvasható)   

 

Nőtt az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt 
2016. február 23. – Pannon RTV 

Növekedett a magyar állampolgárságot igénylők száma Nagybecskereken. 126 honosítási 

kérelmet adtak át kedden Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának kihelyezett 

fogadónapján. A konzulátus 18. alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot 

Nagybecskereken, a Petőfi MME székházában. Eddig itt több mint kétezren adták át a 

honosítási kérelmüket. Kedden 126 igénylést vettek át a konzulátus munkatársai.  
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Jó helynek számít Vajdaság 
2016. február 23. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Harmadik alkalommal minősítette a Financial Times Vajdaságot befektetésre alkalmas és 

előnyös régiónak. A tartomány a hetedik helyen szerepel a pénzügyi napilap felmérésében, 

amely a külföldi befektetők jelenléte alapján állított fel sorrendet Európában. Európa 148 

régiójából Vajdaság az előkelő hetedik helyen végzett a Financial Times felmérésében. A brit 

napilap nemzetközi gazdasággal és pénzüggyel foglalkozik. Bojan Pajtić, a tartományi 

kormány elnöke szerint az elismerés kiváló jelzés a külföldi befektetők számára. 

 

A ludasiakat főként a kapcsolható eszközökre kiírt pályázatok érdeklik 
2016. február 23. – Pannon RTV 

A főként földművelésből és állattenyésztésből élő ludasiak szinte kivétel nélkül 

jelentkeznének a Prosperitati Alapítvány által kiírt gazdaságfejlesztési pályázatokra. A 

mezőgazdaság területéről hatféle pályázat áll a rendelkezésükre. magyar állam támogatásával 

megvalósult gazdaságfejlesztési pályázatok közül a kapcsolható eszközök, a tenyészállatok és 

méhek, valamint a falusi házak vásárlására kiírt pályázatok a legnépszerűbbek – emelte ki 

Fremond Árpád. A VMSZ alelnöke szerint az első pályázati körből ők maguk is sokat 

tanulhatnak, és fontos tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

ÉletreValók program a beregszászi magyar iskolákban 
2016. február 22. – karpatalja.ma 

A beregszászi magyar tannyelvű általános és középiskolák igazgatói, szervezői, valamint a 

polgármesteri hivatal küldöttei részére szerveztek konferenciát a Beregszászi Református 

Egyház képviselői február 22-én. A rendezvény fő témája az ÉletreValók (ÉVa) program 

eddigi munkájának bemutatása, valamint a jövőbeli tervek és lehetőségek felvázolása volt. Az 

ÉletreValók programot annak két főmunkatársa, Olasz Tímea és Lacz Gábor mutatta be. A 

projekt próbajelleggel 2015 novemberében indult azzal a céllal, hogy iskoláskorú fiatalokat 

segítsen, képezzen ki és vonjon be olyan programokba és foglalkozásokba, amelyek a 

mindennapi életben hasznukra válhatnak. 

 

A Szép Magyar Beszéd tudatos őrzői 
2016. február 22. – karpatalja.ma 

2003 óta a Nagydobronyi Középiskola ad otthont a Kazinczy Ferencről elnevezett szépkiejtési 

verseny megyei döntőjének. A verseny célja, hogy anyanyelvünk ápolása érdekében igényes, 

kulturált és kifejező magyar beszédre, a magyar nyelv iránti szeretet kibontakoztatására 

ösztönözze a pedagógusokat, az ifjúságot, s rajtuk keresztül a szélesebb közönséget. A megyei 

fordulóba a járási döntők legjobbjai kerültek, közülük idén 19-en tudtak eljönni. Csupa olyan 

tanuló, akik tanáraik gondos nyelvi nevelői munkájának köszönhetően szeretik 

anyanyelvüket, jól ismerik annak értékeit, és szinte már művészi színvonalon használják. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=255806
http://pannonrtv.com/web2/?p=255737
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/eletrevalok-program-a-beregszaszi-magyar-iskolakban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-szep-magyar-beszed-tudatos-orzoi/
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„A húrokat összehangoltan kell pengetni” 
2016. február 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete is vendége volt a Göncz László 

magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő által szervezett Képviselői Kollégiumnak, 

amelyen a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség gazdasági, oktatási, kulturális és 

tájékoztatási kérdéseit, időszerű problémáit, az együttműködés szükségességét és a jövőbeni, 

a megmaradást szolgáló stratégiát vitatták meg. 

 

Az üzletasszonyok a gazdasági fejlődés jelentős tényezői 
2016. február 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Nők Hálózata a régió gazdasági fejlődéséhez kíván hozzájárulni. A formáció 

legutóbbi eseményét Muraszombatban szervezték meg, s a jelenlévők egyebek közt az „500 

üzletasszony találkozója” című rendezvénybe is betekintést kaptak. 

 

Focistákat toboroz a Bécsi Magyar Iskola 
2016. február 23. - Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Iskolával együttműködve szervez gyermekeknek labdarúgó edzést a Bécsben 

élő egykori magyar bajnok labdarúgó, Kisistók András. A sportfoglalkozásra 8 és 15 éves kor 

közötti fiúkat és lányokat is várnak. Kisistók András a bécsi Rapid utánpótlás-megfigyelője, 

szülőértekezlet keretében ismertette terveit. 

 

"Nincs más haza, csak az anyanyelv" - beszélgetés Dancs Rózsával 
2016. február 23. – Nemzeti Regiszter 

Dancs Rózsa Torontóban él, az 1998-ban megjelent Kalejdoszkóp nevű kulturális folyóiratnak 

és a három éves Bobó Bóbitája kanadai magyar gyermeklapnak a főszerkesztője. A 

Kalejdoszkóp a diaszpórában egyedülálló minőséget képvisel, amely megkapta a Szervátiusz 

Jenő-díjat és az Árpád Akadémia Árpád-díját is. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174390124
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174390123
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2759283/
https://www.nemzetiregiszter.hu/nincs-mas-haza-csak-az-anyanyelv-beszelgetes-dancs-rozsaval
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. február 23. – Kossuth Rádió 

Az MKP és az SZMPSZ vezetőivel egyeztetett Potápi Árpád János 

Révkomáromban 

A felvidéki magyarság alapvető érdeke, hogy a Magyar Közösség Pártja a márciusi parlamenti 

választásokon visszakerüljön a pozsonyi parlamentbe, és így legyen a közösségnek olyan 

érdekképviselete, amely a veszélyeztetett kisiskolái mellett ott is ki fog állni - jelentette ki a  

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, ma Révkomáromban. Potápi Árpád János 

megbeszélést folytatott a finanszírozási hátterük megváltoztatása miatt bezárással fenyegetett 

felvidéki magyar oktatási intézményekről Berényi József MKP elnökkel, Jókai Tiborral, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével és az érintett iskolák igazgatóival. 

Magyar iskolaválasztási kampányt indít a Rákóczi Szövetség 

A jó beiratkozási kampánnyal akár csökkenhet is a felvidéki veszélyeztetett iskolák száma. 

Évek óta ezen fáradozik a Rákóczi Szövetség, a helyi pedagógus és civil szervezetek 

segítségével. Így idén is - a Beiratkozási Program keretében - magyar iskolaválasztási 

kampányt indít a szervezet a következő hetekben a Felvidéken és a Kárpát-medence más 

régióiban is, különös figyelemmel a szórványvidékekre. 2004-ben kezdődött ez a program 

Felvidéken, azóta Kárpátaljára, a Partiumra, Dél-Erdélyre és Délvidékre is kiterjesztette 

működését a Szövetség. 

Meghosszabbították Beke István és Szőcs Zoltán előzetes letartóztatását 

A terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyi Beke István és Szőcs Zoltán előzetes letartóztatását 

újabb harminc nappal meghosszabbították. Beke István a Hatvannégy vármegye ifjúsági 

mozgalom kézdivásárhelyi elnöke ellen december 1-től, Szőcs Zoltán a szervezet erdélyi 

elnöke ellen december 29-én rendelték el az őrizetbe vételt. 

A kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési stratégiáján dolgozik a KMKSZ 

A kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési stratégiáján dolgozik a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség. A magyar kormány ígérete szerint hamarosan jelentős 

gazdaságfejlesztési támogatások érkeznek a régióba, ezért a szövetség szakemberei a 

vajdasági tapasztalatokat, pályáztatási módszereket fogják tanulmányozni, és konzultálnak az 

ottani szakemberekkel. 

A marosvásárhelyi közös magyar önkormányzati jelöltlistáról egyeztet az 

RMDSZ és az EMNP 

A marosvásárhelyi közös magyar önkormányzati jelöltlistáról már két alkalommal egyeztetett 

az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt helyi vezetősége, de döntésre nem jutottak. Jakab 

István az EMNP marosvásárhelyi elnöke tegnap nyílt levelet tett közzé, amelyben azt 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-02-23_18:30:00&ch=mr1
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javasolja, hogy a közös lista összeállításánál vegyék figyelembe a tavaly ősszel megtartott 

előválasztás eredményét. 

Négy Arad megyei településen állít tanácsosi jelöltlistát az Erdélyi Magyar 

Néppárt 

A magyarok számarányát tekintve szórványnak számító Arad megyében is alternatívát kínál a 

magyar szavazóknak az Erdélyi Magyar Néppárt a június 5-i romániai helyhatósági 

választásokon. A megyei szervezet vezetői sajtótájékoztatón jelentették be, hogy négy 

településen állítanak tanácsosi jelöltlistát. 

Interjú az MKP képviselőjelölt-listájának 57. helyén szereplő Szvorák Zsuzsával 

Szvorák Zsuzsa, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke – aki 57. az MKP 

képviselőjelölt-listáján – azt mondja: a már európai szinten is megmérettetett politikus, 

Bauer Edit a példaképe, aki a lista utolsó helyéről azt üzeni: mindenkinek tolnia kell a közös 

szekeret. 

A határon túli magyar nyelvű egyetemek kínálatáról is tájékoztat a felvi.hu 

A felvi.hu honlap segítségével idén is választhatnak a továbbtanulni szándékozó diákok a 

határon túli magyar nyelvű egyetemek kínálatából - tájékoztatott az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma. A részletekről Rétvári Bence államtitkárt beszél. 
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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/

