Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. május 21.

2015. május 20. – maszol.ro, MTI
Megegyeztek a pártok vezetői az új parlamenti választási törvény alapelveiről, egyebek
mellett arról, hogy a legkisebb megyének is két szenátora és négy képviselője lesz tájékoztatta az MTI-t szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politikus elmondta: az
RMDSZ által javasolt alternatív parlamenti küszöb bevezetésében is egyetértettek, így a
legalább négy megyében húsz százalékos támogatottságot elérő politikai alakulatok akkor
is bejutnak a törvényhozásba, ha egyébként országos szinten nem lépik át az ötszázalékos
küszöböt. Az RMDSZ elnöke elmondta, a külföldön élő választópolgárok a számukra előzetes regisztráció alapján - megszervezett szavazókörzetekben személyesen adhatják
majd le voksukat négy képviselőre és két szenátorra.

Vezető hírek

Megegyeztek a pártok: lesz alternatív küszöb

Senkit se bírságoltak még meg a marosvásárhelyi utcanévtáblák miatt
2015. május 20. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Több kétnyelvű utcanévtáblát is visszaszereltek, illetve újakat is igényeltek
Marosvásárhelyen az elmúlt hetekben – tudósít az Erdély FM. A Civil Elkötelezettség
Mozgalom tájékoztatása szerint mintegy 60-70 kétnyelvű utcanévtáblát szereltek le azt
követően, hogy a rendőrség 30 és 50 ezer lejes bírsággal fenyegette meg a lakosokat a
táblák kifüggesztése miatt. Barabás Miklós civil aktivista elmondta, a táblák felszerelése
ennek ellenére nem állt le, több új kérést is kaptak a hetekben, illetve 17 személy
visszaszerelte a pár héttel ezelőtt eltávolított utcanévtáblát a háza falára.

2015. május 20. - MTI, kormany.hu
A magyar identitás erősödéséhez gazdaságilag is támogatni kell a magyar közösségeket
szülőföldjükön - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a
Kaláka Club „A női munkaerő- és szakképzés helyzete a Kárpát-medencében” témában
szervezett nemzetközi konferencián, Bécsben. Az Ausztriai Magyarok Gazdasági
Érdekközössége - a Kaláka Club fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett
nemzetközi konferencián Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár
bemutatta a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve programot. Az államtitkár a
programmal összefüggésben felhívta a figyelmet a szakképző intézmények stratégiai
fontosságára, meg kell alapozni a magyar nyelvű szakképzés fejlesztését a határon túli
régiókban, és ezt a tevékenységet össze kell hangolni a Kárpát-medencében.

Az egyház mindig fókuszában tartotta a művészetet
2015. május 20. – MTI, Magyar Hírlap, kormany.hu
Az egyház kétezer éves történelme folyamán mindig fókuszában tartotta a művészetet mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kárpát-haza Galéria Boldogasszony

Magyarország

Gazdaságilag is támogatni kell a magyar közösségeket szülőföldjükön
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2015. május 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Nehezményezik a szórványban a Nemzetstratégiai Kutatóintézet „gyöngyhalászatát” a
szórvány közösségszervezői. Balázs Botond, a medgyesi Magyar Demokrata Ifjak
Szövetségének (MADISZ) elnöke Kolozsváron, szerdán, egy sajtóbeszélgetésen elmondta,
május elején megtudták, hogy az NSKI munkatársai a városában, Nagyszebenben,
Balázsfalván, illetve Beszterce megyében jártak, ahol nyolcadikos diákok szüleit
környékezték meg, azt ajánlva nekik, hogy küldjék gyerekeiket székelyudvarhelyi
középiskolába, ahol ingyenes bentlakást, étkeztetést biztosítanának nekik. A gyerekek
háromhetente hazautazhatnának, az utazási költségeket pedig térítenék. Balázs elmondta,
idén nem indul kilencedikes magyar osztály Medgyesen: a szórványsági lét miatt amúgy is
veszélyeztetett magyar oktatás ellehetetlenüléséhez a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
„gyöngyhalászata” is hozzájárul.

Magyarország

Lázadnak a szórvány közösségszervezői Szász Jenő gyöngyhalászata ellen

Erdély

kiállításának megnyitóján szerdán a fővárosban. A kormányfő egyházi diplomáciáért
felelős helyettese szerint a művészet mindig közvetlenebbül, mindig egyszerűbben, mindig
szemléletesebben tud az emberre hatni, ezért jelentős ez a kiállítás is. Azt mondta, nagyon
bízik abban, hogy a kiállítás képeit majd szerte a Kárpát-medencében és a diaszpórában
láthatják a magyarok. Semjén Zsolt hozzátette: a pünkösdi hangulatot varázsolja a
gyönyörűen felújított Várkert Bazárba a Nemzetstratégiai Intézet vándorkiállítása,
amelyen kortárs művészek alkotásain keresztül találkozhat a látogató a Boldogasszony
sokrétű ábrázolásaival.

Stupid bírói indoklás a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében
2015. május 20. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro
Az Avram Iancu, Horea, Mihai Viteazul, vagy Ștefan cel Mare utcaneveket nem lehet
magyarra fordítani, tehát nem diszkriminált a marosvásárhelyi városháza, amikor nem
helyezte ki a kétnyelvű utcanévtáblákat. Ezzel indokolta a marosvásárhelyi táblabíróság
döntését Corina Ioana Mureșan bírónő, amikor a polgármesteri hivatal megtámadta a
diszkriminációellenes tanács döntését. Az esetről Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség
Mozgalom (CEMO) vezetője számolt be szerdai sajtótájékoztatóján. A továbbiakban a
CEMO a legfelsőbb bírósághoz fordul, ahogy a diszkriminációellenes tanács is
megfellebbezte a táblabíróság döntését.

Kisajátított ünnep a marosvásárhelyi orvosin
2015. május 20. – Krónika, szekelyhon.ro
Önmagát ünnepelte a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)
vezetősége és román tagozata szerdán az úgynevezett Királyság Napján, melyen a magyar
oktatók és diákok nem vettek részt. A távolmaradást tiltakozásul szánták az ellen a
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Erdély

történelemhamisítási kísérlet ellen, mellyel Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora azt
próbálta elhitetni a közvéleménnyel, hogy hetven évvel ezelőtt Mihály király a
marosvásárhelyi egyetemet hozta volna létre. Szabó Béla professzor, az egyetem magyar
tagozatának vezetője az MTI-nek elmondta, azt sérelmezik, hogy a hónapokkal ezelőtt
elkezdődött évfordulós rendezvényeken szó sem esik arról, hogy az 1945-ös királyi
rendelettel magyar tannyelvű egyetemet hoztak létre, és csak 1962-ben vezették be a
román nyelvű oktatást is a tanintézetben.

Magyar ünnepséget szerveznek a MOGYE születésnapján
2015. május 20. – maszol.ro
A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70. évfordulója alkalmából
az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya ünnepi ülést
szervez 2015. május 29-én 17 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota Nagytermében. Az
ünnepi eseményen a hajdani oktatók emlékeznek az elmúlt 70 évre, majd a jelenlegi
oktatók és diákok beszélnek az aktuális helyzetről és a hogyan továbbról. Az előadásokat
rövid videó bejátszások tarkítják, amin az idős tanárok mesélik el emlékeiket az egyetem
alakulásáról.

Újabb nem a nagyváradi Szent László-szoborra
2015. május 20. – Krónika, Bihari Napló
Újfent az európai uniós támogatásból átépítés alatt álló Szent László (Egyesülés) tér
projektjének megkötéseivel érvelve utasította el a nagyváradi önkormányzat szerdai írásos
válaszában annak a civil csoportosulásnak a kezdeményezését, amely szeretné, ha oda a
városalapító lovagkirály közpénzből elkészített szobra kerülne. Az egy hónappal ezelőtt
iktatott, közel nyolcezer támogató aláírással ellátott petícióra adott válasz alapján az
engedélyeztetési szakaszban a művelődési minisztérium azt kérte, hogy a térfelújítás
alkalmával Duiliu Marcu építész koncepcióját „állítsák helyre”. Márpedig az 1924 és 1940
közötti időszakban a Traian Moșoiu generális által javasolt Ferdinánd román király szobra
volt a tér központi eleme.

Hangsúlyosabbá tennék a szakoktatást
2015. május 20. – Krónika, szekelyhon.ro
Fejlesztési koncepciót és munkatervet dolgoznak ki a romániai magyar szakképzés
intézményrendszere számára, illetve képzési centrumok és szakmai hálózat kialakítását is
tervezik magyarországi mintára. Ezek voltak annak a kerekasztal-beszélgetésnek a témái,
amelyet szerdán tartottak a csíkszeredai megyeházán a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (RMPSZ) szervezésében. A kerekasztal-beszélgetést megelőzően Burus
Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke sajtótájékoztatón
fejtette ki a fórum témáit. „A fő elvárás, hogy a pontszerűen működő intézményi képzési
programok országos vagy Kárpát-medencei szinten is elérhető online nyilvántartással vagy
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Elismerés a „székely mecénásnak”: Kurkó Árpádé az idei Hargita Megyéért díj
2015. május 20. – Krónika
Kurkó Árpád vállalkozó kapta az idei Hargita Megyéért díjat, a Hargita megyei
önkormányzat által alapított kitüntetést. A díjat évente egy alkalommal azoknak a
személyeknek adományozzák, akik kiemelkedő tevékenységükkel, helyi és országos szinten
egyaránt, hozzájárultak a megye jó hírnevének öregbítéséhez.

Erdély

akár formális szervezeteken, szerveződéseken keresztül működjenek” – magyarázta Burus
Siklódi Botond.

A törvényre hivatkozik a prefektus
2015. május 20. – szekelyhon.ro
Hargita megye prefektusa szerint nem ő, hanem a törvény függesztette fel tisztségéből
Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét. „Két rendeletről van szó, egyik a
polgármesterre, a másik az alpolgármesterre vonatozik” – részletezte a kormánymegbízott,
hozzátéve, a Bukaresti Törvényszék küldött egy olyan átiratot, amelyben jelzi, hogy az
alpolgármester és a polgármester házi őrizetben van, ennek alapján pedig ő kiadta a két
rendeletet.

Győztek a románok!

MKP: Robert Fico azt csinál a mai ellenzékkel, amit akar
2015. május 20. – hirek.sk, Új Szó
Az Állami Számvevőszék elnökének megválasztásának körülményei megmutatták, hogy a
parlamenti ellenzék kölcsönös rivalizálása és kicsinyessége miatt Robert Fico és a Smer azt
tehet ellenzékével, amit csak akar - véli a Magyar Közösség Pártja elnöke. „Az MKP ezért

Felvidék

2015. május 21. – Demeter Szilárd – Heti Válasz
Lucian Boia román történész Hogyan románosodott el Románia című új könyvében ír
arról, hogy bár Románia fiatal ország mégis sikertörténet, hiszen először létrejött KisRománia, majd Nagy-Románia végül a mostani, a nemzetállam felépült, az ország
homogenizálódott. Az ország lakosságának hetvenöt százaléka román, köszönhető ez
Ceausescu betelepítéseinek, valamint a zsidó és német lakosság „eladásának” is. A
történész szerint Székelyföld létrejötte Románia szívében semmiképpen nem jelentené az
ország szétesését. Sokan bíznak abban, hogy megbékül a román és magyar önazonosság,
azonban csak úgy teremthet otthont az erdélyi magyarság szülőföldjén, ha a az erdélyi
magyarság vezetői rendezik soraikat, mert ha hárman négyfélét akarnak, akkor nincs az az
anyaországi nemzetpolitika, amely gátat szabhatna a további térvesztésnek.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. május 21-i számában olvasható.)
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Oktatásügyi petíció – Végéhez közeledik az aláírásgyűjtés
2015. május 20. – hirek.sk
Petíció indult egy hónappal ezelőtt a felvidéki magyar anyanyelvi írás- és olvasásoktatás
érdekében. „Az eltelt egy hónapban nagyon vegyes érzelmek párosultak az akciónkhoz.
Sajnos, az aláírások gyűjtése során csodálatos és lesújtó pillanatokban is volt részünk.
Egyes iskolaigazgatók és polgármesterek úgy viszonyultak a petícióhoz, mintha nem
értenék annak a lényegét, pedig elsősorban tőlük vártuk a hatékony közreműködést.
Olykor-olykor furcsa módon egy-egy magyar tannyelvű iskola igazgatójával arról kellett
vitáznunk, hogy ennek az országos méretűvé váló akciónak van-e értelme, rendben van-e
minden a magyar nyelv és a történelem oktatásával iskoláinkban” – nyilatkozta Fibi
Sándor, az aláírásgyűjtés egyik kezdeményezője.

Felvidék

úgy készül a választásokra, hogy kormányváltásra kerülhessen sor. Erre készülünk, és nem
másra” – mondta Berényi József.

Kétnyelvűsített a Tesco Királyhelmecen is
2015. május 20. – hirek.sk
Kétnyelvű, azaz szlovák és magyar feliratokkal üdvözlik a vásárlókat a Tesco királyhelmeci
szupermarketében. Az, hogy a helyiek a változást nagyon fontos gesztusnak tartják,
vitathatatlan. Ezt az igényt ismerte fel nemrégiben a Tesco, és az épületeik felújításakor a
kétnyelvű feliratokat is sorra kihelyezik. „Mindig figyelembe vesszük a helyi közösségek és
vásárlóink szükségleteit. Ezért helyzetük ki kétnyelven a feliratokat a nemzetiségileg
vegyesen lakott területeken” – nyilatkozta a cég külkapcsolatokért felelős menedzsere.

Magyarországi szlovák iskolákba látogat el Furdík

Kárpát-medencei Versünnep
2015. május 20. – Vajdaság Ma
A Bánffy György Kulturális Szalon és a Székelyföldi Verstábort szervező Fortis
Hungarorum Kulturális Egyesület együttműködve a Versünnep Alapítvánnyal 2015
májusában és júniusában 10 határon túli településen, lehetőség szerint iskolákban szervez

Vajdaság

2015. május 20. – Új Szó
A magyarországi szlovákok iskoláiba látogat el a Határon Túli Szlovákok Hivatalának
(HTSZH) elnöke, hogy a nemzetiségi oktatás állapotát részletesen feltérképezze. Igor
Furdík május 18-án kezdte meg ötnapos hivatalos magyarországi látogatását. A hivatal
elnökét tíz, szlovákok által is lakott településre Hollerné Racskó Erzsébet, a vendéglátó
Országos Szlovák Önkormányzat elnöke kíséri el. A vendégek óvoda- és iskolaigazgatókkal,
szlovák szakos tanárokkal, a hazai szlovákok önkormányzatainak és civil szervezeteinek
tagjaival tárgyalnak, és szlovákul tanuló diákokkal is találkoznak.
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Kishegyesen tartották meg a XX. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó
Találkozót
2015. május 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
„A világon a legszebb nyelv az anyanyelv” – mottóval és rekordszámú résztvevővel
tartották meg a jubiláris, sorrendben huszadik Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó
Találkozót. A kishegyesi színházteremben 430 óvódás és több mint 100 óvodapedagógus
részvételével zajlott a rendezvény, melynek eredeti célja az anyanyelv ápolása, gazdag
folklórkincsünk megőrzése, a néphagyományok és színes mesevilágunk továbbéltetése.

Vajdaság

versmondó versenyt Kárpát-medencei Versünnep néven. Az eseménysorozat célja a
magyar versmondó hagyományok és a magyar nyelv ápolása, a magyar irodalom és
kultúra népszerűsítése, valamint a Kárpát-medence tehetséges fiataljainak segítése és
támogatása.

Kevesebb magyar elsős lesz szeptemberben
2015. május 20. – Pannon RTV
Jelenleg 1540 magyar gyermek jár iskola-előkészítő csoportba Vajdaságban. Ez 67-tel
kevesebb, mint tavaly. Ha a vegyes csoportba járó óvodások szüleit az MNT képviselőinek
sikerül meggyőzniük arról, hogy magyar osztályba írassák gyermeküket, akkor ez a szám
még változhat, akár még el is érheti a 2014-es számot. A szabadkai Meseország Óvodában
a Pillangó csoport fele, hét diák készül az iskolára. Az ovisok többsége a szomszédos
Széchenyi István Általános Iskolában tanul majd.

Összmagyar nemzeti diákbajnokság Muzslyán
2015. május 20. – Hét Nap
Muzslyán tartották meg az általános és a középiskolák negyedik összmagyar nemzeti
diákbajnokságának vajdasági döntőjét, melyen adai, zentai, muzslyai, csókai és
magyarcsernyei gyerekek mérték össze tudásukat sakkban, kézilabdában és
labdarúgásban. A rendezvényt Csíkos János tartományi sport- és ifjúsági segédtitkár
nyitotta meg. Elmondta, hogy a diákokat be kell vonni a mozgással kapcsolatos akciókba,
és a tolerancia jegyében kell őket nevelni.

Nem változott a VMSZ választási programja
2015. május 20. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség nem szándékozik eltérni a választási programjában a
mezőgazdasági termelőkkel egyetértésben meghatározott célkitűzéseitől – szögezi le a
VMSZ Elnökségének szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Meggyőződésüknek
adnak hangot, hogy a hazai kistermelők termőföldhöz jutása stratégiai kérdés, valamint
kijelentik, hogy továbbra sem támogatják, hogy a külföldiek korlátozás nélkül
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A vajdasági gyermekek 54. zenei fesztiválján

Vajdaság

termőföldhöz juthassanak Szerbiában. A közlemény szerint a VMSZ a köztársasági
kormányzati koalíció részeként azon fáradozott, hogy a kormány fordítson kiemelt
figyelmet a termelők mindennapi gondjainak orvoslására. A párt államtitkárának és
szakpolitikusainak közbenjárásával oldódott meg a kapcsolható mezőgazdasági eszközök
bejegyzési kötelezettsége alóli mentesítés, valamint a kistermelők termékeinek helyi
piacon való értékesítésének problémája – áll a VMSZ elnökségének közleményében.

Magyarellenes kijelentés ellen szólalt fel Beregszász polgármestere
2015. május 20. – Kárpátalja Ma
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere felháborodásának adott hangot Andrij Lozovij, a
Radikális Párt parlamenti képviselőjének azon kijelentésére, miszerint abszurd dolog,
hogy az ukrán mellett magyar nyelven is feltüntetik a közhivatalok nevét Beregszászban. A
városvezető így nyilatkozott az ismert közösségi oldalon május 19-én az eset kapcsán:
„Csak sajnálni tudom, hogy ennyire szűklátókörű az említett honatya, aki nincs tisztában
az európai gyakorlattal, azzal, hogy általánosan bevett szokás, a kisebbségek felé tett
fontos gesztus az, hogy az államnyelv mellett az ő nyelvükön is szerepelnek a települések,
közintézmények stb. nevei azokban a régiókban, ahol egy tömbben élnek e kisebbségek
képviselői. Ukrajna pedig deklarálta, hogy az európai integráció, az európai értékek
elkötelezett híve.”

Kárpátalja

2015. május 20. – Magyar Szó
Az idei évben 54. alkalommal tartották meg A vajdasági gyermekek zenei fesztiválja
elnevezésű rendezvényt. E tartományi szintű versenyen május 17-én a Nikola Tesla
Általános Iskola dísztermében kórusok, zenekarok mutatkoztak be, mérettettek meg.
Immár negyedízben volt Topolya a fesztivál házigazdája, a rangos eseményt 1960 óta
szervezik meg. A Vajdasági Művelődési Intézet és a keretében működő Vajdasági
Amatőrök Szövetsége, valamint a topolyai Vuk Stefanović Karadžić Szerb Művelődési
Központ társszervezésében megvalósuló hagyományos rendezvény az idei évben két
részben zajlik: a május 17-ei megmérettetést május 31-én újabb versengés követi, amely
keretében gyermek-néptáncegyüttesek szintén Topolyán, akkor a Csáki Lajos Általános
Iskola sportcsarnokában mérik majd össze tudásukat, tehetségüket.

Újabb segély Magyarországról
2015. május 20. – Kárpátalja
Május 19-én újabb segély érkezett Magyarországról Kárpátaljára: 100 élelmiszercsomagot
osztottak ki a beregszászi polgármesteri hivatalban a katonáknak és családtagjaiknak. A
támogatást a Magyar Református Szeretetszolgálattól kapták a város lakói, immár
negyedik alkalommal. Pál Sándor, a misszió vezetője elmondta, hogy a magyar nép ezzel is
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A határon túlról a határon túlra
2015. május 20. – Kárpátalja
Hétszáz kilométer, három nap, tucatnyi nevezetesség, magyarságunk, történelmünk
szempontjából fontos emlékhely – számokban talán így fejezhetnénk ki a KMKSZ Ungvári
Középszintű Szervezete által a múlt hét folyamán szervezett, határokon átívelő
kirándulást. A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete május 15–17-e között harmadik
alkalommal szervezett kirándulást a szervezet tisztségviselői, aktivistái, alapszervezeti
elnökei részére, ezzel is egyfajta jutalmat, megerősítést adva azoknak az embereknek, akik
közösségi munkájukkal a kárpátaljai magyarságért és megmaradásunkért dolgoznak. A
Magyarországot és Szlovákiát érintő kiránduláson a szervezet 40 tagja, főként az
alapszervezetek elnökei és aktivistái, továbbá a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület 5 tagja
vett részt.

Kárpátalja

kifejezi a kárpátaljaiakkal való szolidaritását. Hozzátette, hogy rövid időn belül
Magyarország kilenc kamiont készít elő, amelyek segélyszállítmányt hoznak majd
Kárpátaljára.

Autentikus magyar táncház Huszton
2015. május 20. – Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kimondottan nagy figyelmet fordít a
szórványban élő magyarságra. Május 15-én a KMKSZ jóvoltából a Huszti Magyar
Tannyelvű Általános iskola diákjai autentikus magyar táncházon vehettek részt. A
táncházat a Sodró Együttes tartotta, melynek tagjai szívügyüknek tartják a kárpátaljai
szórványmagyarság ügyét, ezért igyekeznek minél több szórványtelepülésre eljutni, és
sajátos módon egyfajta többletet adni az itt élők számára a magyarság megmaradása
érdekében. Váradi Enikő, az együttes táncosa, szervezője kérdésünkre elmondta: „Nem
először járunk szórványtelepülésen, jóval nehezebb dolgunk van ezeken a helyeken, mint a
teljesen magyar közösségekben. Számunkra is egyfajta kihívás, de jó azt megtapasztalni,
hogy nagy érdeklődéssel fogadják a magyar népzenét és néptáncot, nem idegenkednek
tőle.”

Egyre nagyobb veszélyben a kisebbségek
2015. május 21. – Buzna Viktor – Magyar Nemzet
Átrendeződött az elmúlt egy évben a veszélyben élő népek rangsora – olvasható a Minority
Rights Group International jogvédő szervezete kedden megjelent éves elemzésében. A
londoni székhelyű liberális szervezet ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzet
megkeresésére elmondta, az egyre rosszabb helyzetért a nyugati demokráciák is felelősek.
A Magyar Nemzet kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos kérdésére, miszerint az ukrán
állam mozgósítása ellenére sok magyar fiatal nem szívesen vonul a túlerőben lévő szakadár
csapatok elleni harcba, a szervezet vezetője kifejtette: a jövőben mindenképp nagyobb
figyelmet fordítanak a kárpátaljai magyarok helyzetére is.
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2015. május 21. – Őry Mariann – Magyar Hírlap
A beregszászi romatelepen a nyomor torokszakító ott is, ahol úgymond jobban élnek. A
legnagyobb gond a vízhiány. A vízellátásra a Máltai Szeretetszolgálat is keresi a meg
oldást. Munkalehetőség régóta nincs, a helyiek nem csinálnak titkot abból, hogy a
családonként tucatnyi kisgyermek után kapott segély jelenti a bevételi forrást. Ide hiába
jönne a kézbesítő a kelet-ukrajnai válság miatt behívóval felvértezve, hogy egyenruhába
bújtassa a férfiakat, a nejlonsátrakon legfeljebb átfúj a szél a viharban, de házszám sincs
rajtuk. Az ördögi kör erősen van lezárva, a kitörési lehetőségek pedig szinte mind rejtve
vannak.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. május 21-i számában olvasható)

Gyűjtsünk Kárpátaljának!
2015. május 20. - Népújság
A héten indult el a muravidéki adománygyűjtési akció, amelyet a muravidéki magyar
önkormányzatok, intézmények, illetve a történelmi egyházak muravidéki egységei
szerveznek a kárpátaljai nélkülözők javára. Minden, még a legkisebb adomány is számít –
hangzott el a sajtótájékoztatón. Pénteken jelentette be Horváth Ferenc, az MMÖNK
Tanácsának elnöke, hogy a muravidéki magyarság is csatlakozik a többi nemzetrész
akciójához, június végéig tartó gyűjtőakciót szervez az igencsak súlyos helyzetbe került
kárpátaljai magyarság számára.

Kárpátalja

A vízhordó lány magánya

Muravidék

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. május 21-i számában olvasható)

Még mindig nem valósul meg...
2015. május 20. - Népújság
A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának múlt heti ülésén elsőként a kétnyelvű
területek közigazgatásának kétnyelvű ügykezelése került újra terítékre. Roberto Battelli
bizottsági elnök elsőként a magyar és az olasz nemzeti közösségek képviselőinek adta meg
a szót. Mind Horváth Ferenc, a magyar, mind Alberto Scheriani, az olasz közösség vezetője
hangsúlyozta, már több ízben megállapításra került, hogy a példás törvényi háttér ellenére
a gyakorlatban a kétnyelvűség nem valósul meg, pedig az államnak ezt kötelessége lenne
biztosítani, egyszerűen be kellene tartatnia érvényes törvényeit, a probléma megoldásába
pedig csak a két nemzeti közösség belevonásával lehet belefogni.

Változatos műsor fiatalokkal, idősekkel
2015. május 20. - Népújság
A nemzedékek közötti párbeszéd jegyében került megrendezésre szombaton a lendvai
Színház- és Hangversenyteremben a Kultúregyesületek 7. Találkozója, mely idén a május
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2015. május 20. - MTI
A hivatalos regisztráció szerint 1300 ember énekelt együtt szerda este Pakson, hogy
kifejezze szolidaritását a kárpátaljai magyarokkal. Az önkormányzat azt vállalta, hogy
minden megjelent nevében kétezer forintot juttat el a város kárpátaljai testvértelepülésre,
Viskre. A megmozduláson Paks négy iskolai, négy egyházi és három városi énekkarához
lehetett csatlakozni. Tell Edit alpolgármester azt mondta, hogy a hárommillió forintra
kerekített összeget a közeljövőben városi delegáció juttatja el Viskre, amellyel tavaly
kötöttek testvérvárosi szerződést.

Falunap a kapcsolatépítés jegyében
2015. május 20. – Huncro.hr
Az idei falunap jelentőségét növelte, hogy Kiskőszeg ekkor létesített testvértelepülési
kapcsolatot a magyarországi Nagyharsánnyal. Az aláírásra a délutáni órákban került sor.
Előtte Labrović Szandra, a falu polgármester asszonya és Sipos Sándor, a Darázsi járás
elöljáró-helyettese köszöntötték a vendégeket

Muravidék

Énekelve adományoztak a paksiak a város kárpátaljai testvértelepülésének

Horvátország

24-ig tartó „Műkedvelés Hete" országos rendezvénysorozattal is egybeesik. Márky Zoltán
lendvai konzul a rendezvényen elmondta: magyar konzulként az az egyik feladata, hogy a
kétnyelvű terület magyar kulturális eseményeit kísérje figyelemmel, de a más
nemzetiségek programjaira, így a szlovén és a horvát rendezvényekre is szívesen eljár.
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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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