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Százötvenezer olvasó

Fennállása óta lapunk legolvasottabb cikke lett az interneten a február 
derekán megjelent interjú Bagdy Emőke budapesti párterapeutával, a 
cikkben a házasság előtt álló kihívásokról és a boldog párkapcsolat tit-
kairól volt szó. A Kárpát-medence-szerte ismert és elismert szakem-
berrel készült beszélgetés online változatát az erdelyinaplo.ro honlapon 
150 ezren nyitották meg, a közösségi oldalakon pedig mintegy tízezren 
lájkolták és osztották meg.

250 ezer erdélyi regisztrált
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke 
szerint eddig több mint 353 ezer külhoni magyar állampolgár regisztrált 
a választói névjegyzékbe, amelyből mintegy 250 ezer erdélyi magyar ál-
lampolgár. „A négy évvel ezelőtti adatokhoz képest megkétszereződött 
az erdélyi regisztráltak száma. Aki részt kíván venni az április 8-i ma-
gyar országgyűlési választásokon, annak legkésőbb március 24-ig kell 
kérvényeznie regisztrációját. Ebben a néppárt és az EMNT munkatár-
sai egyaránt segítenek, valamint a www.valasztas.info honlapot felkeres-
ve online is elvégezhető a regisztráció” – fogalmazott sajtótájékoztatóján 
a néppárti politikus. A korábbi tapasztalatok alapján elmondható: márci-
us 15. után várhatóak az első levélcsomagok annak függvényében, hogy 
a jelöltekkel kapcsolatban beérkeznek-e óvások a magyarországi hatósá-
gokhoz. Csomortányi István elmondta: mivel a korábbi években az erdé-
lyi magyar szavazók sok hibásan kitöltött azonosító nyilatkozatot küld-
tek vissza, az EMNT és a néppárt önkéntesei segítenek ezek kitöltésé-
ben a lakcímkártyán vagy a honosítási okiraton szereplő adatok alapján.

Lejárt a statútum közvitája
Hétfőn járt le a Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő által decem-
berben egyéni törvényjavaslatként a parlamentben iktatott autonómiater-
vezet közvitája. A Magyar Polgári Pártnak RMDSZ-listán a parlamentbe 
bejutott politikusa úgy becsüli, hogy a tavaszi ülésszak folyamán a kép-
viselőház plénumában napirendre tűzik a tervezetet, amelyről mindkét 
háznak szavaznia kell. A dokumentumot nem tudják „elfektetni”, mert ha 
45 munkanap után nem tűzik napirendre, akkor hallgatólagosan átmegy 
az alsóházon. Kulcsár-Terza József arra számít, hogy párbeszéd alakul 
ki a románsággal a tervezet mentén.

Friss gyümölcsöt kapnak az iskolások
Klaus Johannis államfő kihirdette a 2017/13-as kormányrendeletet tör-
vényerőre emelő jogszabályt, amely értelmében Románia csatlakozik az 
Európai Unió iskolaprogramjához. A törvény értelmében az unió segítsé-
gével friss gyümölcsöt és zöldséget – elsősorban banánt – kapnak az is-
kolások. A program gyakorlatba ültetéséért a megyei és a helyi tanácsok 
felelnek. Tudor Ciuhodaru szociáldemokrata párti képviselő korábban el-
mondta: a törvény révén valamennyi általános iskolás és óvodás gyerek 
teljes élelmiszercsomagot fog kapni: tejet, kiflit, friss zöldséget és gyü-
mölcsöt, valamint meleg ebédet.

Hatósági zaklatás Izsák Balázs ellen
Nyílt levélben kérte Carmen Dan belügyminisztertől Izsák Balázs, a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, hogy töröljék őt és az autonómiakö-
vetelések hangadóit a nyilvántartott személyek listájáról. Az SZNT elnö-
ke szerint az elmúlt években számtalan esetben tapasztalta a határren-
dészet kitüntetett figyelmét, amikor átlépte Románia határát. Volt, amikor 
feltartóztatták a gépkocsit, amelyben utazott, más esetekben a személy-
azonosságát ellenőrző határrendész a számítógép meghibásodására hi-
vatkozva tartóztatta fel, míg felettesétől a személyére vonatkozó eligazí-
tást nem kapott. Hozzátette: a határátkelésre vonatkozó romániai törvé-
nyeket tanulmányozva jött rá, hogy Romániában „nyilvántartott személy-
ként” tartják számon. Izsák Balázs az MTI-nek elmondta: legutóbb feb-
ruár 19-én Budapestről visszatérve a kolozsvári repülőtéren előre figyel-
meztette útitársát, hogy a számítógép elromlására hivatkozva fogják egy 
időre leállítani az útlevél-ellenőrzést, miután az okmányát beszkennelik. 
Ez így is történt. (Jövő heti lapszámunkban részletes összeállításban ol-
vashatnak a történtekről).

Orbán Viktor: kettős mérce él az EU-ban
Több kelet-európai országgal kapcsolatban az unió kettős mércéjéről be-
szélt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök azt mondta: amikor az Eu-
rópai Bizottság legfrissebb országjelentésében  „precedens nélküli mó-
don beavatkozva a magyar választási kampányba” az igazságszolgálta-
tási tanács jogosítványait kevesli, akkor szándékosan elfeledkezik arról a 
tényről, hogy ilyen, garanciális célokat szolgáló testületek Németország-
ban vagy Ausztriában nem is léteznek. A miniszterelnök azt kifogásolta, 
hogy „Magyarországról és Lengyelországról havonta fogadnak el az uni-
ós testületek a jogállamiság úgymond sanyarú állapota miatti határoza-
tokat”. A kormányfő elvárásként fogalmazta meg, hogy minden uniós tag-
ra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak.

Vona Gábor Erdélyben
Erdélyi kampánykörúton 
vett részt Vona Gábor, a 
Jobbik miniszterelnök-
jelöltje (képünkön) az el-
múlt hétvégén. Kolozs-
vári sajtótájékoztatóján a 
párt választási elképze-
léseiről beszélt. Vona töb-
bek között így fogalma-
zott: „nem a Jobbik kapja 
az erdélyi magyarok sza-
vazatainak többségét, eb-
ben biztos vagyok, de kö-
telességem itt lenni, kö-
telességem egy nemze-
ti párt jelöltjeként ismertetni programomat. Nem szavazóként tekintek 
az erdélyi magyarokra, hanem testvéreimként.” A legnagyobb ellenzé-
ki párt elnökét az emberek ellenségesen fogadták Marosvásárhelyen, 
ahol a politikus utcai fórum keretében próbált párbeszédet folytatni az 
érdeklődőkkel. Többen a Fidesz iránti elkötelezettségüket hangoztat-
ták, mások viszont a Jobbik néppártosodását kifogásolták. Vona Gábor-
nak végül sikerült párbeszédet kialakítania a jelenlévőkkel. Elmondta, 
hogy a Jobbik nem kívánja lebontani a kerítést és beengedni a bevándor-
lókat Magyarországra. Nyomatékosította, hogy pártja támogatja az er-
délyi magyarok autonómiatörekvéseit. 

Szóváltás az EU és az USA között
Heves, gazdasági témájú szóváltás alakult ki az Amerikai Egyesült Álla-
mok és az Európai Unió között azt követően, hogy Donald Trump ameri-
kai elnök bejelentette: 25 százalékos importvámot vezetnek be az acél és 
10 százalékosat az alumínium bevitelére. Erre válaszként olyan hírek kap-
tak szárnyra, amelyek szerint az EU körülbelül 3 milliárd dollárnyi ame-
rikai termékre vethet ki 25 százalékos importvámot. Az Európai Bizott-
ság ezen a héten dönthet az Egyesült Államok által bejelentett kereskedel-
mi korlátozásokra adott uniós válaszintézkedésekről. A brüsszeli testület 
vezető szóvivője, Margarítisz Szkínász szerint „nem dughatjuk homokba a 
fejünket. Amikor valaki egyoldalú és tisztességtelen lépéseket hoz, ame-
lyek munkahelyek ezreit sodorják veszélybe Európában, akkor határozot-
tan kell fellépnünk”. 

A jobboldal nyert Olaszországban
A  vasárnap tartott olaszországi parlamenti választásokon a legtöbb egyé-
ni mandátumos körzetben jobbközép jelölt nyert. Ennek alapján a szená-
tusi és képviselőházi helyek számát illetően arányeltolódás jöhet létre a 
jobbközép koalíció javára a szélsőségesnek titulált Öt Csillag Mozgalom-
mal szemben. Kormányalakításra a Silvio Berlusconi volt kormányfő által 
vezetett jobbközép koalíció az esélyes, amely migrációellenes politikával 
és adócsökkentéssel kampányolt.  A szavazatok mintegy 30 százaléká-
nak a megszerzésével az Öt Csillag Mozgalom legerősebb önálló politikai 
erővé lépett elő. Ezzel szemben az eddig kormányzó baloldali Demokrata 
Párt csak a voksok 19 százalékát gyűjtötte be, amely jelentősen elmarad 
eddigi eredményeitől. A szakértők szerint már most látható, hogy az or-
szágot évek óta ellenőrizetlenül elöntő migrációs hullám megfékezését és 
felszámolását szorgalmazó új kormánykoalíció fogja átvenni a hatalmat.

Kijev szerint az oroszok robbantottak
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter hétfőn Kijevben tartott sajtótájé-
koztatója szerint „tökéletesen világossá” vált, hogy az ungvári KMKSZ-
székház ellen múlt héten elkövetett robbantásos merénylet felbujtója a 
hivatalosan Moldovához tartozó, egyetlen ENSZ-tagállam által el nem is-
mert, szakadár Dnyeszter-menti Köztársaságba menekült, olyan terület-
re, amelyet „százszázalékosan az FSZB tart ellenőrzése alatt”. A Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári központi irodáját február 4-én 
felgyújtották, majd február 27-én pokolgépes támadást követtek el ellene. 
Az ukrán rendőrség vasárnap bejelentette: mindkét támadást felderítet-
te, a tetteseket elfogták, a támadások külföldi szervezője ellen pedig elfo-
gatóparancsot adtak ki.
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