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2015. május 16. – MTI, hirek.sk, transindex.ro, Krónika
Elfogadta az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója kongresszusa a felvidéki és az erdélyi
magyarok önkormányzási törekvéseinek támogatásáról szóló határozati javaslatot, amelyet
az MKP, az RMDSZ és az MPP közösen terjesztett elő. A javaslat értelmében felkérik
Szlovákia és Románia kormányait, hogy „biztosítsák a szubszidiaritás, a regionalizmus, az
önkormányzatiság elvének alkalmazását, figyelembe véve a nyelvi, etnikai alapú
diszkriminációmentesség elvét”, és „tartózkodjanak minden olyan próbálkozástól, amellyel
a nemzeti kisebbségek kulturális és területi autonómiáját az állam területi integritásának
veszélyeztetéseként jelenítenék meg a többségi lakosság számára”.

Vezető hírek

A FUEN-kongresszus támogatja az önkormányzási törekvéseket

Kövér László: Többet érdemelnek a magyar közösségek
2015. május 17. – MTI, hirado.hu, mno.hu, nol.hu, Magyar Hírlap, Krónika
Magyarország érdekérvényesítő képessége ma sok tekintetben rosszabb, mint amilyen
valaha is volt az elmúlt 25 évben, mert a gazdasági kilábalásnál olyan utat választott, amely
külföldi érdekeket sértett - nyilatkozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kossuth
Rádió Vasárnapi újság című műsorában. „Azt szeretnénk, ha a környező országokban élő
magyar közösségek megkapnák, ami jár nekik” - mondta Kövér László, megjegyezve, hogy
az Európai Unió ebből a szempontból „kicsit torzan fogja fel az emberi jogokat”, hiszen a
„a tojóhibridek mentálhigiénéjével többet foglalkozik az európai szabályozás”, mint a
közösségek oktatási és kulturális önrendelkezésének védelmével. Bírálta Romániát és
Szlovákiát, szerinte az utóbbiban „egyenesen nemzetbiztonsági kockázati tényezőként”
tekintenek a magyar közösségre.

Pásztor Istvánnal tárgyalt Orbán Viktor

Csak kerülővel oldódhat meg a székely zászló ügye
2015. május 15. – maszol.ro
A képviselőházban szerdán elfogadott zászlótörvény életbe lépése után sem függeszthető ki
egységesen ugyanaz a székely zászló a székelyföldi közintézményekre. A jogszabály egyik
szakasza ugyanis tiltja, hogy a törvény szerint két vagy több közigazgatási egységnek

Erdély

2015. május 15. – MTI, hirado.hu, MNO, OrientPress, mandiner, kormany.hu, InfoRádió
Folytatta konzultációsorozatát Orbán Viktor miniszterelnök és Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke a vajdasági magyar közösség fejlesztéséről gazdasági, kulturális,
szociális téren pénteken az Országházban. A megbeszélésen szó esett egy vajdasági
termőföldalap létrehozásáról is, amely a vajdasági magyar gazdákat lesz hivatott segíteni.
A szociális területen egy peremvárosi és tanyagondnoki rendszer kialakítását tervezik ismertette Havasi Bertalan. Hozzátette: Pásztor István rövid időn belül előterjesztést tesz
Orbán Viktornak a vajdasági sportélet fejlesztésének irányairól.
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Erdély

azonos zászlaja legyen – nyilatkozta a maszol.ro-nak Máté András, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetője. Hozzátette azonban, hogy ez szerinte nem lesz akadálya a
székely zászló kifüggesztésének. „Hargita megye lobogójára felkerülhet például a megye
neve, és ez megkülönbözteti a többi zászlótól. Hasonlóan járhatnak el a Kovászna
megyeiek is” – magyarázta.

Az SZNT levélben kérte Johannist, hogy ne hirdesse ki a zászlótörvényt
2015. május 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika, Magyar Hírlap
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) levélben kérte Klaus Iohannis államfőt, hogy küldje
vissza a parlamentbe a szerdán elfogadott zászlótörvényt – közölte az SZNT pénteki
közleményében. Az SZNT egyben felkérte az ombudsmant, hogy kérje az elfogadott
jogszabály alkotmánybírósági felülvizsgálatát, a magyar kormányt pedig arra kérte, hogy a
két ország közötti alapszerződés értelmében tegyen lépéseket a székely szimbólumok
védelméért. Az SZNT megállapította, a zászlótörvényt nem azzal a céllal fogadták el, hogy
a székely zászlónak a román zászlóval egyenlő használatát tegye lehetővé, hanem éppen
korlátozni próbálták a székely szimbólum használatát.

Antal Árpád: a zászlótörvény nem oldja meg a székely zászló kérdését
2015. május 15. – transindex.ro
Nem oldja meg a székely zászló kérdését az új zászlótörvény, viszont mégis van hozadéka mondta el Antal Árpád a Transindex megkeresésére. Sepsiszentgyörgy polgármestere
szerint a regionális zászlók kérdése továbbra is rendezetlen, aminek az orvoslásához egy új
törvényt kellene elfogadni, és Székelyföld összefoghatna a többi történelmi régióval a
regionális zászlók használata kérdésének megoldása érdekében. Sepsiszentgyörgy
polgármestere szerint a szenátusban elfogadott verzióban még nem szerepelt az a kitétel,
hogy két vagy több önkormányzatnak nem lehet azonos a zászlója, azonban a
képviselőházban elfogadott és az államfőnek kihirdetésre továbbküldött törvény első
cikkelye egy újabb bekezdéssel bővült, amely tételesen kijelenti: két közigazgatási
egységnek nem lehet azonos zászlója.

Újabb határozattervezetet készített elő az RMDSZ a marosvásárhelyi
kétnyelvű utcanévtáblákra
2015. május 15. – transindex.ro
Egy újabb, negyedik határozattervezetet is előkészített az RMDSZ a marosvásárhelyi
kétnyelvű utcanévtáblákra - tudósít az Erdély FM. Peti András alpolgármester azt mondta,
a tervezet várhatóan a pénteki nap során felkerül a polgármesteri hivatal honlapjára. Az
elöljáró nem árult el részleteket a tervezetről, csak annyit mondott, hogy ez egy olyan
változat, amely mindenkit kielégítő megoldást hozna a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében,
és a régi sérelmeket is orvosolná. A marosvásárhelyi RMDSZ-frakció a legutóbbi, április
végi tanácsülésen is benyújtott egy utcanévtáblákra vonatkozó határozattervezetet. Ezt a
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Vincze Loránt: a FUEN tovább bővíti az európai kisebbségi együttműködést
2015. május 15. – transindex.ro, Nyugati Jelen
„Az Európai Unió nem szorítkozhat csupán gazdasági együttműködésre, belső piacra vagy
euró zónára, hiszen közös európai értékeken alapul, ezért többség-kisebbség
együttműködésre, nyelvi sokszínűségi piacra és az alapvető jogokon belül kisebbségi
zónára is szükség volna. Erősítenünk kell az elmúlt években összekovácsolódott európai
kisebbségi szolidaritást. A Minority SafePack kezdeményezésben foglalt intézkedési
javaslatok EU-s elfogadását széles összefogással hatékonyabban tudjuk érvényesíteni” –
jelentette ki Vincze Loránt, a FUEN kongresszusának második napján. A FUEN alelnöke,
az RMDSZ külügyi titkára elmondta a Föderatív Unió tovább erősíti európai platformját,
amelyet az RMDSZ javaslatára a Minority SafePack kisebbségi európai polgári
kezdeményezés indított el.

Erdély

kezdeményezést iktatták a polgármesteri hivatalban, tudta meg az Erdély FM Peti
Andrástól.

Sütő András Díjat kapott az Igen, tessék! Mozgalom
2015. május 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„Bátorságáért, fiatalságáért, önszerveződéséért és terjeszkedéséért" a Nyelvőrzés Sütő
András Díját kapta az Igen, tessék! mozgalom. A Szatmárnémetiben a május 15-17. között
megrendezett Magyar Nyelv Napjai keretében az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége
(AESZ) osztotta ki éves díját. Az elismerést Péntek János, az Anyanyelvápolók Erdélyi
Szövetségének elnöke adta át. A Dinu Lipatti Filharmóniában megtartott ünnepségen a
szervezők a laudációban úgy fogalmaztak, az Igen, tessék! mozgalom kettős indok miatt
részesül a díjban: a civil felelősség tudatosításáért illetve a magyar nyelv nyilvános
használatának bátorításáért.

Bemutatták Partium jelképeit
2015. május 18. – Krónika
Egy korábbi pályázat eredményeként elkészült a Partium zászlaja és címere, a jelképeket
szombaton, a Partiumi Autonómia Tanács (PAT) nagyváradi ülésén mutatták be. A
tanácskozáson jelen volt Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Szili
Katalin miniszterelnöki megbízott és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt Stratégiai
Bizottságának elnöke is.

Tőkés László kampányhadjáratot sejt
2015. május 18. – Krónika
Fölöslegesnek és a sajtógyakorlattal ellentétesnek tartja Tőkés László, hogy saját korábbi
megnyilatkozásaira reflektáljon, ezért nem kíván bővebben nyilatkozni az Orbán Viktorral,
valamint a magyar kormány nemzetpolitikájával kapcsolatban nemrég tett kijelentéséről.
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2015. május 15. – transindex.ro
Bár a jelek szerint jelentős belső feszültségek vannak az új PNL-n belül, mindenképp
egymásra vannak utalva. A Transindex Illyés Gergő politológust kérdezte a jelenlegi
erőviszonyokról.

Erdély

Csak együtt van esélye a PNL-nek és a PDL-nek 2016-ban legyűrni a PSD-t

Átadták a Communitas ösztöndíjait
2015. május 17. – Krónika
Átadták az RMDSZ által létrehozott Communitas Alapítvány Alkotói Ösztöndíjait a
marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdiószínházában. A hétvégi gálán irodalom,
vizuális művészetek, zeneművészet, színházművészet, valamint a film és a televíziózás
kategóriában 42 fiatal alkotó vehette át az egyéves időtartamra biztosított havi 770 lejes
támogatásról szóló oklevelet.

Százezren kérték az oktatási támogatást
2015. május 17. – Krónika, szekelyhon.ro
Beérkeztek az utolsó, határidőn belül postázott küldemények is a Szülőföldön magyarul
program keretében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez (RMPSZ). A szervezet
illetékese szerint összesen mintegy százezer borítékot kaptak. A Szülőföldön magyarul
program romániai lebonyolítását végző szakmai szervezet csíkszeredai központjában így
jelenleg az adatfeldolgozás és a hiánypótlás zajlik.

Egyházi személyiségeket díjazott a magyar állam
2015. május 17. – Krónika
Magyar állami kitüntetéseket adtak át pénteken Magyarország kolozsvári főkonzulátusán.
Mile Lajos főkonzul Simon András nyugalmazott tanárnak, a Barcasági Csángó Alapítvány
alapítójának és első elnökének, Adorjáni Zoltán református lelkipásztornak, a kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet dékánjának, valamint Potyó Ferenc érseki általános
helynöknek, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érseki Hivatal igazgatójának nyújtotta át az
elismeréseket.

Újabb népszavazás lesz Nagyváradon
2015. május 17. – Krónika
Az RMDSZ-frakció tartózkodása és a szociáldemokraták ellenszavazatai ellenére megkapta
a kellő támogatást a nagyváradi tanácsban a népszavazás újbóli kiírására vonatkozó
határozattervezet. Ennek értelmében június 14-én másodjára is az urnákhoz hívják a
nagyváradi és váradszentmártoni lakosokat, hogy véleményezzék a szomszédos község
beolvasztását a megyeszékhelybe. Erre vonatkozó tervét Ilie Bolojan polgármester már
akkor bejelentette, amikor az alig egy héttel ezelőtt tartott első referendum megbukott az
alacsony részvételi arány miatt.
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2015. május 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Polis Slovakia közvélemény-kutatása szerint egy május közepén tartandó parlamenti
választás győztese a Smer lenne, a szavazatok 35,3 százalékát szerezné meg. A Most-Híd a
voksok 8,4 százalékát, a Magyar Közösség Párta pedig a szavazatok 5,5 százalékát szerezné
meg.

Felvidék

Felmérés: hét párt kerülne be a parlamentbe

Tízezer eurós állami támogatással csábítanák haza a szlovákiai fiatalokat
2015. május 15. – bumm.sk
Az aggasztó méreteket öltő szlovákiai "agyelszívás" enyhítése érdekében Hazatérés néven
projektet indít a pozsonyi kormány. Juraj Draxler oktatásügyi miniszter közölte, hogy két
részletben, összesen tízezer eurós vissza nem térítendő állami támogatást kapnak azok a
diplomás szlovákiai fiatalok, akik jelenleg külföldön élnek, ott dolgoznak, és hajlandók
hazatérni. Ötezer euróból a visszaköltözés kiadásait fedezhetik, a második részletet akkor
kapják meg, ha legalább egy évet a hazai állami szektorban dolgoztak le.

Nem lehet mindenkivel együttműködni
2015. május 16. – Új Szó
Solymos Lászlóval, a Híd frakcióvezetőjével beszélgetett az Új Szó. Az MKP-val való
választási együttműködés Híd általi elutasításáról elmondta: „Nem lehet az
együttműködésről úgy beszélni, hogy három évig minimális hajlandóság sem mutatkozott
rá a másik fél részéről, s most is, pár héttel a meghívó postázása előtt az MKP vezetése
feloszlatja a komáromi alapszervezetet, amelynek az volt a bűne, hogy a tavalyi
önkormányzati választáson közös listát állított a Híddal. Emellett a Kerekasztal sem volt
számunkra ebben az esetben hiteles partner, hiszen koordinációs bizottságában több
MKP-s kötődésű tag is van, egyikük pedig várhatóan az MKP listáján fog indulni.”

A Felvidéki Magyar Értéktár kialakításán fáradoznak
2015. május 16. – Új Szó
A Felvidéki Magyar Értéktár megalapítása, a hungarikum eszméjének terjesztése a célja
annak a kezdeményezésnek, amelyet anyagilag a magyar földművelésügyi minisztérium
támogat, kivitelezését pedig a Gazda Polgári Társulás koordinálja.

Samu István vezeti az MKP választási listáját a Komáromi járásban
2015. május 17. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártjának komáromi járási küldöttei jelöltállító konferenciát tartottak
május 16-án, Bátorkeszin. A tanácskozás legfontosabb napirendi pontja a járás parlamenti
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2015. május 17. – Felvidék Ma
Rozsnyón tartotta a Via Nova ICS az Országos Tanácsát, melynek legfontosabb pontjaként
megválasztotta képviselőjelöltjeit a jövő évi parlamenti választásokra. Ennek értelmében
az ifjúsági szervezet legmagasabb döntéshozó fóruma Cziprusz Zoltánt állítja az MKP és a
Via Nova közti előzetes megegyezés értelmében kijelölt 10. helyre a párt választási listáján.

A vajdasági magyar közösség érdeke a VMSZ és az MNT szoros
együttműködése
2015. május 15. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Pásztor István, a VMSZ és Hajnal Jenő, az MNT elnöke az elkövetkező napokban mintegy
150 vajdasági magyar alkotót, szakembert kér majd fel közös levelében együttműködésre, a
kultúra, művészet, felsőoktatás, oktatás, közművelődés, általános civil tevékenység
területéről. Olyan személyekre számítanak, akikkel „mérvadó módon lehet megfogalmazni
a cselekvés lehetséges közös nevezőjét”. A vajdasági magyar közösség érdeke a VMSZ és az
MNT szoros, érdekérvényesítő és hatékony együttműködése, aminek alapját a
választásokon megfogalmazott és a Magyar Összefogásnak 31 mandátumot jelentő
választási program megvalósítása jelenti.

Felvidék

Cziprusz Zoltán vezeti a Via Nova listáját

Vajdaság

képviselőjelöltjeinek megválasztása volt. A küldöttek Samu Istvánt, az MKP Országos
Elnökségének tagját választották listavezetővé, Petheő Attila jelölését a küldöttek többsége
nem támogatta. A konferencián jelen volt Berényi József, az MKP elnöke, Szigeti László, az
MKP Országos Tanácsa elnöke, Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke.

Korhecz: A javulás esélye az egységben és a sokszínűségben van
2015. május 15 – Vajdaság Ma
Ifj. dr. Korhecz Tamás jogász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) korábbi
elnöke volt a vendége a Vajdasági Magyar Civil Szövetség szervezésében Szabadkán
megtartott vitaestnek, amelyen a Magyar Nemzeti Tanács legújabb vezetőségének
döntéseit, valamint a korábban megkezdett projektek utóéletét vitatták meg a résztvevők.
A civil találkozón Korhecz kijelentette, hogy az MNT-t saját gyermekeként szereti,
amelynek születésénél, az autonómia koncepciónál, a törvényes keretek kialakításánál és
az MNT kiépítésénél is bábáskodhatott a kezdetekben. „Én szurkolok és szorítok a
mindenkori Magyar Nemzeti Tanácsnak” – mondta az egykori MNT elnök, hozzátéve,
hogy az utóbbi időben tapasztalható bezárkózás, a kommunikáció megszűnése, a
szakpolitikai leépítés és a stratégiák elhanyagolása, összeomlása drasztikus
következményekkel jár a kisebbségi ügyekre nézve.
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2015. május 16. – Pannon RTV
Lehetséges a szülőföldön való megmaradás és a sikeres vállalkozások létrejötte, csak
tanulni kell Magyarország jó és rossz tapasztalataiból, felismerni a lehetőségeket és
elkerülni a gazdaságpolitikai csapdákat – ezt mondta Matolcsy György Szabadkán. A
Magyar Nemzeti Bank elnöke a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szabadkai
konferenciáján vett részt. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Szerbiának, ezen belül
Vajdaságnak igen jó esélyei vannak a felzárkózásra: közel van a fejlett, egységes európai
piac, Szerbia közeledik az uniós tagság felé és Közép-Európa az ország közvetlen
szomszédja, amely jelenleg az EU legdinamikusabban fejlődő térsége.

Vajdaság

Az MNB elnöke a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság konferenciáján

Elhunyt Soós Mihály
2015. május 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Soós Mihály, a Magyar Nemzeti Tanács volt oktatási
ügyekkel megbízott hivatalnoka, írja honlapján a Pannon RTV. Soós Mihály 1953-ban
született Ürményházán. A belgrádi Egészségügyi Főiskolán szerzett diplomát. A szabadkai
Egészségügyi Középiskolának igazgatója, a Vajdasági Módszertani Központnak elnöke, a
Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanácsnak pedig a tagja volt. Az Itthon 2000 és a HazaéRsz
projektek, a Vajdasági Magyar Oktatási Honlap, az Integra program, a Tantárgyháló
tanulmányi verseny és a NetTanTár programoknak volt a kezdeményezője és főszervezője.

Több a diák, kevesebb a hely, de nem kell aggódni
2015. május 17. – Pannon RTV
Megközelítőleg ezer végző nyolcadikossal van több és mintegy kétezer szabad középiskolai
hellyel kevesebb az idén, a tavalyi évhez viszonyítva. Ennek ellenére még mindig marad
üres szék az iskolákban, mivel összesen 69 ezren fejezik be az általános iskolát, és 75 ezer a
meghirdetett szabad hely az első osztályokban. Az összes hely 23 és fél százaléka a
gimnáziumokban nyílik, több mint fele a négyéves képzéseken és 15 százaléka a hároméves
tagozatokon. Idén nem vezetnek be egyetlen új oktatási profilt sem, de egyes kísérleti
képzések bekerülnek a rendes oktatási rendszerbe.

Ilyen volt a 20. magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny döntője!
2015. május 17. – Hét Nap
A szabadkai Széchenyi István Általános Iskola volt az idén is házigazdája az újvidéki
Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, illetve a Szerb Köztársaság
Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma által meghírdetett
jubiláris, 20. magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny döntőjének. A május 16-ára
időzített eseményen száz felsős (huszonhat bánsági és hetvennégy bácskai) diák mérte
össze lexikális (tan)tárgyismeretét.
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2015. május 15. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Május 15-én nyílt napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az
érdeklődők betekintést nyerhettek a főiskola életébe, tájékozódhattak a felvételi
szabályzatról, s bármelyik órát meglátogathatták. Ukrajnában egyedülálló módon a
Rákóczi-főiskolán magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók, így anyanyelvükön
sajátíthatják el ismereteiket.

Tudományos műhelytalálkozó Kárpátalján

Kárpátalja

Nyílt napot tartottak a beregszászi főiskolán

2015. május 15. – Kárpátalja Ma
2015 tavaszán immár 32. alkalommal rendezték meg az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciát. Kárpátalját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola képviselte 38
fővel. Az OTDK zárásaként a Rákóczi-főiskola meghívására 2015. május 13-14. között
Kárpátaljára látogatott egy 27 tagból álló csoport. A látogatás célja kapcsolatok kialakítása
és elmélyítése a kárpátaljai magyar tannyelvű és az anyaországi felsőoktatási intézmények
között, a diákok bekapcsolása a tudományos életbe, továbbtanulási lehetőségek,
ösztöndíjprogramok megismertetése. A delegáció ellátogatott az Ungvári Nemzeti
Egyetemre, a Munkácsi Állami Egyetemre és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolára.

Boldogasszony kiállítás Budapesten kárpátaljai művészekkel
2015. május 15. – Kárpátalja Ma
Boldogasszony címmel kiállítást szervez a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) Kárpáthaza Galériája. A május 20-án 17.00 órai kezdettel nyíló tárlaton számos kárpátaljai
festőművész alkotását is megtekintheti a nagyérdemű. A Kárpát-haza Galériát azzal a céllal
hozta létre az NSKI, hogy erősítse a Kárpát-medencei magyarság együvé tartozásának
tudatát és egységes egészként tekintve fejlessze a területet kulturális szinten. Az aktuális
kiállítást Áder János, Magyarország köztársasági elnöke fővédnökségével szervezik meg.

Magyar kereskedelmi kirendeltségeket nyitnak Munkácson és Beregszászban
2015. május 16. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net
Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár tájékoztatása szerint
nemsokára magyar kereskedelmi kirendeltségek nyílnak Munkácson, Beregszászban és
Ivano-Frankivszkban – tette közzé a mukachevo.net. Mint elmondta, keresik annak a
módját, hogy elmélyítsék a kereskedelmi kapcsolataikat. Ezekben a régiókban már
viszonylag fejlett a magyar üzlet, de más városokba is szeretnének terjeszkedni.
Magyarország ezenkívül egy újabb határátkelőhelyet is nyitna a magyar–ukrán határon.
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Támogatási szerződéseket írt alá Simon Attila István közigazgatási államtitkár
Kárpátalján
2015. május 16.- MTI, Kárpátinfo
Négy kárpátaljai magyar civil szervezettel írt alá 21 millió Ft összegű támogatási
szerződéseket szombaton Beregszászon Simon Attila István, a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) közigazgatási államtitkára, aki részt vett azon a rendezvényen is,
amelyen 400 kárpátaljai magyar pedagógusnak adtak át anyaországi alapítványi
ösztöndíjakat. Simon Attila István a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
tartott aláírási ünnepségen elmondta: a mostani támogatás – amelyhez a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet egymillió forinttal járult hozzá – jelzi, hogy a magyar kormány, s
így az agrártárca is kiemelt jelentőségű területként kezeli Kárpátalját.

Kárpátalja

Továbbá kész arra, hogy részt vegyen az infrastruktúra-fejlesztő projektekben, többek közt
a Beregszászt megkerülő út építésében.

Jubileumi Zrínyi Ilona Ösztöndíjátadó ünnepség a Rákóczi-főiskolán
2015. május 17. – Kárpátalja Ma
A Fogadjon örökbe egy magyar tanárt! – Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram jubileumi átadóját
tartották meg május 16-án Beregszászban, a Rákóczi-főiskola Esztergom termében. Tíz
évvel ezelőtt a Hármashalom Alapítvány elindított egy programot azzal a céllal, hogy
Kárpátalja szórványtelepülésein magyar nyelven oktató pedagógusokat erkölcsileg és
anyagilag támogassa. Ebben az évben minden eddiginél többen, azaz 394-en részesültek
ösztöndíjban. Dr. Simon Attila István, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási
államtitkára, a Hármashalom Alapítvány egyik alapító tagja ünnepi beszédében elmondta,
hogy „az elmúlt évtizedben közel nyolcszáz kárpátaljai tanár és óvónő részesült az
ösztöndíjban, közülük sokan több alkalommal is győztesen pályáztak.”

Folyóiratok találkozója
2015. május 17. – Kárpátinfo
Az Együtt folyóirat szerkesztőbizottsága, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagjai
és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) anyaországi és vajdasági folyóiratok
munkatársait, elismert írókat, költőket, újságírókat, lapszerkesztőket láttak vendégül
Beregszászban. A találkozóra május 9-én került sor az Európa–Magyar Házban. A
házigazdák szerepét a KVIT tagjai, a kárpátaljai magyar irodalom legifjabb nemzedékének
képviselői töltötték be, akik egyben a hazai Együtt irodalmi-művészeti-kulturális folyóirat
szerzői gárdáját is képviselték.
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2015. május 17. – Kárpátinfo
Az utóbbi hetekben egyre több felajánlás érkezik Magyarország irányából Kárpátalja felé:
önkormányzatok, civil szervezetek és egyházközségek igyekeznek segíteni azon
honfitársainkon, akiknek az ukrán pénzválság miatt a mindennapi megélhetés is gondot
jelent. Vasárnap a beregardói, illetve a badalói református templomban a Mezőföldi
Egyházmegye esperese, Imre Bálint hirdette az igét, valamint Szűcs Sándor, és felesége,
Szűcs-Nagy Kinga, illetve Boza Kristóf lelkipásztorok is közreműködtek az ünnepi
istentiszteleteken. Mint elmondták, jó szívvel hozták el azt a pénzadományt, amelyet a 33
gyülekezet közössége egy húsvéti persely-gyűjtésből ajánlott fel a beregardói és badalói
gyülekezet leginkább rászoruló tagjainak.

Kárpátalja

Anyaországi segítség református gyülekezeteinknek

Középpontban a kétnyelvűség és a gazdasági alap
2015. május 15. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottságának 2. soros ülésén tegnap Ljubljanában a
kétnyelvűség gyakorlatban való megvalósításának problematikája, valamint a két őshonos
nemzeti közösség gazdasági alapjával kapcsolatos tevékenység megvitatása volt terítéken.

„Beszélő tárgyaink“ Nemzetközi Konferencia
2015. május 16. - Volksgruppen
„Beszélő tárgyaink“ - a Kárpát-medence építészeti, tárgyi és szellemi értékei címmel
rendeztek konferenciát Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kara, a Pécs-Baranya Kulturális Szövetsége, a Magyar Regionális
Tudományi Társasága és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány szervezésében. A
burgenlandi magyarokat Zsótér Írisz, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke
képviselte.

Őrvidék

2015. május 16. – Őry Mariann – Magyar Hírlap
Társadalmi szerepvállalás részeként vette fel a kapcsolatot az Echo Tv és a Magyar Hírlap
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Miki Tímea, az Echo Tv vezérigazgatója csütörtökön
nyújtotta át jelképesen a beregszászi bentlakásos magyar óvodának az intézmény
konyhájának felújítására szánt, a Magyar Hírlap munkatársai által összegyűjtött összeget.
Az óvodába légzési nehézségekkel küzdő kisgyerekek járnak, ők magyar mesekönyveket és
játékokat is kaptak. Miki Tímea hangsúlyozta: a jövőben is nyomon fogják követni a
felújítást, és visszalátogatnak a beregszászi óvodába.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. május 16-i számában olvasható)

Muravidék

Kárpátaljának minden elérhető támogatásra szüksége van
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emléke előtt is

fejet hajtottak egy csehországi

2015. május 16. – MTI, Magyar Nemzet
Esterházy János, a felvidéki magyarság 1957-ben a morvaországi Mírov várbörtönében
elhalálozott egykori vezetőjének emléke előtt is fejet hajtottak szombaton Prágában a
csehországi kommunista rendszer áldozatairól való központi megemlékezésen. A
kommunista rendszer olyan személyiségeket gyilkolt meg, mint Esterházy János, aki a
második világháború idején a szlovák parlament képviselőjeként egyedül nem szavazta
meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt - emlékeztetett Szesztai Dávid, a prágai magyar
nagykövetség ügyvivője az ünnepségen.

Csehország

Esterházy János
megemlékezésen
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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
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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