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2015. május 22. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap
Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint szemléletváltás figyelhető meg a kapcsolattartásban
a Kárpát-medencei magyarsággal. A kormányszóvivő az M1 aktuális csatornán pénteken,
arra a kérdésre, hogy milyen változások várhatók a Kárpát-medencei magyarsággal való
kapcsolattartás kormányzati munkájában, úgy válaszolt: szerinte „paradigmaváltás”
figyelhető meg. Elkészült az elmúlt 25 év legátfogóbb felmérése a külhoni magyarság
összetételéről, életkörülményeiről, a nekik adott szolgáltatásokról, és ez tükrözi a 2010 óta
bekövetkezett szemléletváltást – mondta. A szemléletváltást nemcsak az jelzi, hogy a
külhoni magyaroknak megadták a kettős állampolgárság lehetőségét, hanem segítenek
felmérni a külhoni magyar gyermekek oktatási, bölcsődei, óvodai, iskolai ellátási helyzetét
és a külhoni magyar egyházak működésével kapcsolatos kérdéseket is.

Vezető hírek

Szemléletváltás a kapcsolattartásban a Kárpát-medencei magyarsággal

Hű maradni a hithez, szülőföldhöz, anyanyelvhez
2015. május 24. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Napi Gazdaság, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet
Teljes búcsúval járó pápai áldásban részesültek a csíksomlyói búcsú zarándokai a
pünkösdszombati ünnepi szentmise végén. A zarándoklat ünnepi szónoka, Jakubinyi
György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, a romániai örmény katolikus
ordinariátus apostoli kormányzója arra hívta fel a figyelmet, hogy maradjunk hűek szent
hitünkhöz, szülőföldünkhöz és anyanyelvünkhöz. Áder János, feleségével, Herczegh
Anitával közösen vett részt a pünkösdszombati szentmisén, immár harmadik alkalommal.
A szertartás után a magyar közmédiának nyilatkozott: „A hűségről szólt ez a szentbeszéd,
amit mindannyian megszívlelhetünk. A hit hűségéről, a szülőföldhöz és a nemzethez
tartozás hűségéről és az anyanyelv megtartásának hűségéről. Nehéz lenne ehhez bármit is
mondani, azt gondolom, hogy ez pont elegendő útravaló mára, holnapra és holnaputánra
mindannyiunknak, hogy ki-ki a pünkösdi ünnepeket e gondolatok jegyében töltse,
továbbadva e gondolatok magvas tartalmát hozzátartozóknak, barátoknak, ismerősöknek”
– mondta a köztársasági elnök.

Potápi Árpád: támogatni kell a határon túli magyar közösségeket
2015. május 25. – MTI, InfoRádió, hirado.hu, hirek.sk
Támogatni kell a határon túli magyar közösségeket a magyar identitás erősítése érdekében
- mondta Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornán
hétfőn. Vannak szimbolikus, szociálpolitikai intézkedések, amelyeket a határon túli
magyarokra, fiatalokra is ki kell terjeszteni, továbbá fontos a közösségek gazdasági
megerősítése - tette hozzá. Támogatni kell a közép- és felsőfokú oktatást, valamint a
külhoni szakképzést - mondta az államtitkár. Kiemelte: fontos cél a népességfogyás
megállítása.
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Peti András határozattervezetei a kétnyelvűségért
2015. május 22. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság
Habár két határozattervezetet is benyújtott Peti András alpolgármester a kétnyelvű
utcanévtáblák kihelyezése érdekében, szerda délutánig egyik sem került fel a
marosvásárhelyi városháza honlapjára. Amennyiben nem szerepel a májusi soros ülés
napirendjén legalább az egyik tervezet, az RMDSZ bojkottálni fogja az önkormányzati
ülést. A legutóbbi ülésen a magyar önkormányzati képviselők nem szavazták meg a
napirendi pontokat, így tiltakozva az ellen, hogy Dorin Florea polgármester nem ad
utasítást a kétnyelvű utcanévtáblák felszerelésére.

Vezető hírek

2015. május 25. – MTI, mno.hu, Orientpress, InfoRádió, hirado.hu, Napi Gazdaság,
Magyar Hírlap
„Modern történelmünk nagy tragédiája az első világháború. Ennek rombolása mindmáig
hat” – hangoztatta vasárnap Kövér László, az Országgyűlés elnöke dél-amerikai
körútjának második állomásán, Buenos Airesben, ahol megkoszorúzta az első
világháborúban elesett magyar katonáknak emléket állító Hősök Falát. Kövér László
beszédében egyebek között kitért arra, hogy a nehéz időkben a nyugati világban a szélrózsa
minden irányában szétszóródott magyarok őrizték a magyar hősök kultuszát, kialakították
az emlékezés helyszíneit, és évről évre megemlékeztek a hősök napjáról. „Az anyaország
részéről ezért hála és köszönet illeti a nyugati magyarságot, amit a magyar Országgyűlés
nevében is szeretnék kifejezni, és arra kérem Önöket, hogy őrizzék továbbra is e szép és
nemes hagyományt” – mondta az Országgyűlés elnöke.

Erdély

Első világháborús magyar áldozatokra emlékeztek Buenos Airesben

Csíksomlyói felújítások: köszönetet mondtak a ferencesek
2015. május 22. – Krónika, szekelyhon.ro
Eredeti formáját megtartva, hétmillió forintból újították fel a csíksomlyói Hármashalomoltárt. A pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjének helyszínén, az oltárszínpadnál további
támogatás lehetőségéről is szó esett pénteken. „Ferences közösségünk hálás az emberi
segítségért és a közreműködésért. Köszönjük a magyarországi egyházi államtitkárságnak
és Soltész Miklós államtitkár úrnak a nagylelkű, ötmillió forintos támogatásért. Láthatjuk,
hogy a vállalkozónknak, Antal Andrásnak sikerült idejében befejeznie a munkát, nekünk
nem is volt kétségünk efelől. Nagyon szép munkát végeztek" – mondott köszönetet a
Hármashalom-oltár előtt Böjte Mihály, a csíksomlyói kolostor házfőnöke.

Tömeg fogadta a vonattal érkező zarándokokat Vásárhelyen
2015. május 22. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro
Sem a hetven perces késés, sem az építőtelepi állapotok nem riasztották vissza azt a
mintegy 2500 fős tömeget, mely csütörtökön délután a nagyállomáson a csíksomlyói
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Nem vendégek, hazajöttek a vonattal
2015. május 22. – szekelyhon.ro
„Áldás a hazajövőkre!” – ezzel a számos székely kapun olvasható köszöntéssel fogadta
Nagy Zoltán alpolgármester a Boldogasszony zarándokvonattal érkezőket csütörtökön
éjszaka. A gyergyószentmiklósi vasútállomáson idén is számos helybéli, házigazda vett
részt a nyolcszáz zarándok köszöntésén.

Erdély

búcsúba utazók köszöntésére gyűlt össze. Vásárhelyen a hivatalos időtől eltérően, három
nappal hamarabb volt pünkösd – eképpen foglalható röviden össze a találkozás hangulata.

Beszámolót tartott a Jobbik udvarhelyszéki szervezete
2015. május 22. – szekelyhon.ro
Tevékenységéről tartott beszámolót Székelyudvarhelyen a Jobbik Magyarországért
Mozgalom udvarhelyszéki szervezete. A sajtótájékoztatón jelen volt az anyaországi párt
alelnöke, aki pénteken három óráig fogadóórát tart a szervezet udvarhelyi székhelyén.

Megújulóban az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki szervezete
2015. május 23. – Erdély Ma, Háromszék
Balázs Attilát választotta megyei elnökének csütörtökön az Erdélyi Magyar Néppárt
háromszéki szervezete. A volt kézdiszéki elnök munkáját Orbaiszékről Szőcs Levente,
Kézdiszékről Ilyés Botond, Sepsiszékről Kolcza István és Erdővidékről Benedek Erika,
illetve Molnár Attila (sepsiszentgyörgyi elnök), Szép Béla (baróti elnök) és Kocsis Csaba
árkosi elnök segíti. Utóbbit azért nevesítették, mert a kovásznai elnöki tisztség betöltetlen,
s nem kívánták csonkán hagyni a testületet.

A külföldön élők választójogának korlátozásáért akarja megbuktatni a
kormányt a PNL
2015. május 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika
A külföldön élő román állampolgárok választójogának korlátozását kéri számon a Pontakormányon a PNL azzal a bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet június 5-én készül a
bukaresti törvényhozás elé terjeszteni. A PNL szombati országos értekezletén döntött a
kormánybuktatási kísérlet fő témájáról.

Márton Árpád: nem konzultált velünk a PNL a bizalmatlansági indítványról
2015. május 24. – transindex.ro
Nem konzultált az RMDSZ-szel a PNL a bizalmatlansági indítvány témája és ennek
benyújtási időpontja tekintetében - mondta el az RFI-nek Márton Árpád képviselő.
Hozzátette, meglepetéssel vette tudomásul, hogy szombaton a PNL Országos Tanácsa úgy
döntött, hogy a Ponta-kormány ellen június 5-én bizalmatlansági indítványt nyújt be.
Márton Árpád számára furcsa, hogy a diaszpóra szavazása miatt buktatna kormányt a
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Erdély

PNL. Elmondta, a választási törvény módosításával megbízott bizottságnak PNL-s vezetője
van, aki tisztában van a munka ütemtervével, és tudja, hogy leghamarabb jövő kedd után
kezdhetnek foglalkozni a levélben történő szavazás témájával. Márton szerint elképzelhető,
hogy az indítvány témája csak egy ürügy arra, hogy megkíséreljék a liberálisok a
kormánybuktatást.

Gorghiu: hamarosan tárgyalunk az RMDSZ-szel a bizalmatlansági indítványról
2015. május 25. – transindex.ro
Alina Gorghiu PNL-társelnök arra számít, hogy az RMDSZ, mint elméletileg ellenzéki
alakulat, támogassa a pártja által benyújtandó bizalmatlansági indítványt. Amennyiben
"az RMDSZ vezetői nem tartják elég fontos témának a választójog kérdését,úgy sértve
érzem magam" - mondta Gorghiu. A PNL társelnöke nem akarta kommentálni Márton
Árpád hétvégi kijelentéseit, és azt mondta, számít rá, hogy hamarosan tárgyalnak az
RMDSZ vezetőségével a bizalmatlansági indítványról.

A multikulturalitásnak annyi. Éljen az interkulturalitás?
2015. május 25. – transindex.ro
Ha ma Kolozsváron valakin számon akarjuk kérni a multikulturalizmust, akkor nagyon el
vagyunk vele késve – mondta Salat Levente, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem politológia
szakának oktatója. A politológus-hallgatók társasága, a KoMPot által szervezett Politikai
Svédasztal keretében megtartott beszélgetésen Salat és beszélgetőpartnerei, Demeter
Attila filozófus, Tibori-Szabó Zoltán újságíró, Bethlendi András civil aktivista, a MusaiMuszáj civil kezdeményezőcsoport képviselője és Biró Béla közíró arra a kérdésre keresték
a választ, hogy milyen esélyei és értelmezései lehetnek Kolozsváron a
multikulturalizmusnak.

Active Watch: a hatóságok túlreagálják a magyar politikai törekvéseket
2015. május 25. – transindex.ro
A választási kampány kontextusában és a Székelyföld területi autonómiatervezet
bemutatását követően a romániai magyar közösség abban a helyzetben találta magát, hogy
olyan alapvető emberi jogait kérdőjelezik meg, mint véleménynyilvánítás szabadsága – írja
éves sajtójelentésében az ActiveWatch sajtófigyelő ügynökség, amely a sajtó és a hatóságok
számára egy sor ajánlást is megfogalmaz, hogy a jövőben a jogtiprások elkerülhetőek
legyenek.

Győzködi a magyarokat a nagyváradi polgármester
2015. május 25. – maszol.ro
Külön felhívást intézett a magyarsághoz hétfőn Ilie Bolojan nagyváradi polgármester a
város és Váradszentmárton egyesüléséről szóló megismételt helyi népszavazás
kampányindító sajtótájékoztatóján. Az elöljáró a magyarokat is várja az urnákhoz június
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Erdély

14-én. Szerinte nem igaz, amit a „magyar közösség vezetői” mondanak, miszerint 20
százalék alá csökkenne a magyarság részaránya Nagyváradon a két település
egybeolvadásával. Közölte: Szentmárton bekebelezésével valóban apad a magyarság
részaránya a városban, de mindössze egy százalékkal, 24,9-ről 23,9 százalékra.

Kossuth-mellszobor Marosvásárhely kapujában
2015. május 25. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karainak bejárata előtti
téren avatták fel vasárnap délután Kossuth Lajos mellszobrát. Az ünnepségen jelen volt
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának munkaközössége, az egyetem vezetősége,
tanárok, képzőművészek, politikusok, érdeklődők.

Ráduly és Szőke házi őrizetben maradhat
2015. május 25. – Krónika
Újabb harminc napig maradhat házi őrizetben Ráduly Róbert, Csíkszereda tisztségéből
felfüggesztett polgármestere és a város egyik alpolgármestere, Szőke Domokos, miután a
bukaresti törvényszék helyt adott az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) részéről
benyújtott, az intézkedés meghosszabbítására vonatkozó kérésnek.

Csonka nemzeti összetartozás Vásárhelyen

Lerakták a Kenyhec és Abaújvár közti új Hernád-híd alapkövét
2015. május 22. – hirek.sk, bumm.sk
Kenyhecben pénteken ünnepélyes keretek között lerakták annak az új Hernád-hídnak az
alapkövét, amely a szlovákiai települést összeköti a határ másik oldalán lévő Abaújvárral.
A híd, amely új, magyar-szlovák határátkelőként szolgál majd, a tervek szerint idén
októberre készül el.

Felvidék

2015. május 25. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro
A Krónika szerint „A Magyar Polgári Párt kezdeményezésére Marosvásárhelyen idén az
RMDSZ-szel együtt tartják a magyar összetartozás napjára tervezett rendezvényt. Bár a két
alakulat vezetője az erősödő politikai összefogásról beszélt, a trianoni megemlékezésből
kihagyták az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP)”.

Hová tűntek a magyar gyerekek?
2015. május 23. – bumm.sk
Szlovákiában összesen 726 olyan középfokú oktatási intézmény működik, ahol érettségit
lehet tenni. Ebből 69-ben folyik magyar nyelvű oktatás. Idén összesen 46 583 diák lépett a
zöld asztalhoz, de csak 2008 diák érettségizett valamilyen magyar tannyelvű
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Kétszáz diák mutatkozott be az I. Felvidéki Tehetségnapon
2015. május 23. – hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett, Pék László, az SZMPSZ volt
elnökének az irányításával működő Felvidéki Tehetségsegítő Tanács május 22-én első
alkalommal tartotta meg a Felvidéki Tehetségnapot. Az izsai kultúrházban és a pathfürdői
Wellnes szálló konferenciatermében zajló eseményen Királyhelmectől Dunaszerdahelyig
14 tehetségpont 200 diákja jeleskedett. Évközben az összmagyar „tehetség-programot”
elindító magyarországi Tehetségsegítő Tanács sokat segít a felvidéki tehetségpontoknak.
Így például a határon túli tehetségpontok vezetőit rendszeresen meghívják az
anyaországban zajló tanácskozásokra és az ottani tehetségpontok bemutatkozására – ezzel
is ösztönözve a felvidéki tanárokat és diákokat hasonló jellegű tevékenység végzésére.

Felvidék

középiskolában. A szlovákiai magyarok aránya az országban 8-9 százalék, az érettségiző
magyar diákok aránya pedig csak 4,3 százalék.

SNS: a kulturális minisztérium alulteljesít a szlovák nyelv védelme ügyében
2015. május 25. – Felvidék Ma
A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elégedetlen a Marek Maďarič által vezetett kulturális tárca
munkájával a szlovák nyelv védelme ügyében. A nemzetiek aggódnak a szlovák nyelv - és
általában is a nyelvi kultúra hanyatlása miatt, mely folyamat megállításáért szerintük a
Fico-kormányzat nem tesz meg mindent. Anton Hrnko alelnök szerint egyre feltűnőbb az
általános nyelvi kultúra hanyatlása, még a közszolgálati médiában is. Azt is sérelmezi,
hogy például a szlovák fővárosban mindent elárasztottak az angol illetve német feliratok a szlovák rovására.

Farkas Iván: a kormányzó párt az MKP programját teljesíti
2015. május 25. – Felvidék Ma, hirek.sk
Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja gazdaságpolitikai alelnöke szerint a Smer hétvégi
kongresszusán elfogadott második szociális csomagjával a kabinet most hajtja végre az
MKP 2012-es választási programjának egy részét. Az MKP gazdaságpolitikai alelnöke
elmondta, az MKP célja, hogy a középosztály, a kisvállalkozók, valamint a bérből és
fizetésből élők segítése, ezért a párt készülő választási programjába számos olyan
intézkedést iktatnak, amelyek a felsorolt társadalmi rétegek javát szolgálhatják. „2016
márciusában lehetőséget kérünk régióink lakosságától, közösségünk tagjaitól ahhoz, hogy
a célkitűzéseinket megvalósíthassuk. Szülőföldünk fejlődése, régióink lakossága
érdekében” – fűzte hozzá Farkas Iván.
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2015. május 23. – Vajdaság Ma
A Nyitott fórum nyolcadik összejövetelén Dulka Andor ürményházi történelemtanár és
művelődésszervező, valamint Halász Dániel maradéki lelkész Laskovity Ervin kérdéseire
válaszolva beszéltek a kisebbségi léttel kapcsolatos meglátásaikról. A vendégek beszéltek a
tanítói és a lelkészi hivatás jelentőségéről, amelynek a szórványban még
hatványozottabban fontos szerep jut, mint a tömbben, személyes motivációikról, a
szórványbeli szerepvállalásukra vonatkozó döntésük hátteréről, a szórványbeli lét
nehézségeiről és az esetleges kiugrási lehetőségekről, a többségnek és a politikumnak a
szórványhoz való viszonyulásának sajátosságairól, illetve egyéb kérdésekről is.

Vajdaság

Nyitott fórum: Fókuszban a szórványban élő magyarság

Moholi diadal a III. Vajdasági Vágtán
2015. május 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Mohol képviselője, Szerbák Zoltán, Perun nyergében nyerte meg a III. Vajdasági Vágta
döntőjét, második lett a kishegyesi Cékus Árpád, aki Gádzsót lovagolta, a harmadik befutó
pedig Cézár lovával az oromhegyesi Dudás József. Ők képviselhetik majd Vajdaságot a
budapesti Nemzeti Vágtán, amelyre a Hősök terén kerül sor szeptember 18-a és 20-a
között.

Mohol: Kerekasztal-megbeszélés az oktatással kapcsolatos kérdésekről
2015. május 23. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség adai községi szervezete és a VANCSESZ által életre hívott
rendezvényen a Magyar Nemzeti Tanácsot Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Jerasz Anikó, az
MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke is. A megbeszélésen az intézmények munkáját
megnehezítő kedvezőtlen körülmények, valamint a mindennapi munka során felmerülő
problémák mellett az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit is igyekeztek feltárni az
összejövetel résztvevői. Szóba került egyebek mellett a szerb mint környezetnyelv
oktatásának problémaköre is, amivel kapcsolatban az MNT illetékesei elmondták, az
oktatási minisztérium kezdeményezésére néhány hónappal ezelőtt alakult meg az a
munkacsoport, amely aktívan dolgozik a probléma megoldásán.

A tartomány közigazgatási szervek hány dolgozója ismeri a kisebbségek
nyelveit?
2015. május 25. – Vajdaság Ma
A tartományi közigazgatás 13 szerve közül mindössze ötben kötelező a nemzeti
kisebbségek nyelvének ismerete bizonyos munkahelyek betöltéséhez – állapítják meg a
tartományi ombudsman által végrehajtott kutatásban. A vajdasági jogvédő
felhatalmazásaival összhangban végzett felmérést arról, hogy a tartományi kormány
titkárságainak dolgozói milyen mértékben ismerik a nemzeti kisebbségek nyelveit, hogy a
hivatalos használatban levő nyelvek ismerete feltétele-e munkaviszony létesítésének,
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Konzultatív testületek az MNT-ben
2015. május 25. – Pannon RTV
Véleménynyilvánító, véleményformáló jogosítványa lesz a Magyar Nemzeti Tanács
konzultatív testületeinek – mondta el Hajnal Jenő, az MNT elnöke a Pannon TV Közügyek
című műsorának felvételén. Az együttműködésre felkért szakemberek egyebek mellett a
felsőoktatás, a közművelődés és a civil szféra területén segítik majd az MNT-t. Május
közepén adott ki közleményt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az állt
benne, hogy a VMSZ és az MNT politikamentes szakmai konzultációsorozatot
kezdeményez. Az MNT alapszabályában is lefektették, hogy létrehozhat majd konzultatív
testületeket. Az elképzelésük az, hogy a legkompetensebb embereket vonják be a
munkába, annak érdekében, hogy minél előbb megkezdődjön az érdemi munka – mondta
az MNT elnöke.

Vajdaság

illetve hogy a dolgozók milyen módon igazolták nyelvtudásukat. A begyűjtött adatok
alapján a tartományi ombudsmani hivatal felmérésében megállapítják, hogy a magyar, a
román, a szlovák és a horvát nemzeti kisebbség alulreprezentált a tartományi szervekben a
lakosságon belüli arányához képest.

Vészesen fogynak a magyar diákok
2015. május 25. – Pannon RTV
Az iratkozás ugyan május végéig még tart, de már most biztosra vehető, hogy őszre a
vártnál kevesebb magyar elsős ül be a padokba a közép-bánáti iskolákban. A helyi
pedagógusok szerint aggasztó, hogy egyre kevesebb gyermekkel indul meg az iskolaév.
Ennek tapasztalataik szerint elsősorban az elvándorlás az oka. A muzslyai Szervó Mihály
Általános Iskolába az utóbbi években 40-50 magyar elsőst írattak be és három magyar első
osztályt nyitottak. Az idén viszont jó lesz, ha a legnépesebb közép-bánáti iskolában sikerül
majd két magyar osztályt beindítani.

150 szakembert kért fel az MNT az együttműködésre, a többség elfogadta
2015. május 25. – Pannon RTV
A felkért szakemberek több mint 90 százaléka vállalja, hogy részt vesz a Magyar Nemzeti
Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség konzultatív testületeinek munkájában. Az MNT
elnöke a Közügyek felvételén elmondta: mindenkinek szíve-joga, hogy eldöntse, részt vesze ebben a munkában. A szakmai-tartalmi fejlesztések érdekében mintegy 150, a közélet
területén kiemelkedő munkát végző vajdasági magyar alkotót, szakembert kért fel
együttműködésre az MNT, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A tervek szerint
a Magyar Nemzeti Tanács és állandó testületeinek munkája így gazdagodik majd,
megteremtve ezáltal a felelősségteljes és széleskörű együttműködést. A visszajelzések
alapján több mint 135-en el is vállalták ezt a munkát – jelentette be Hajnal Jenő.
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2015. május 23. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A kárpátaljai tömbmagyarság településeit magában foglaló, magyar többségű területiközigazgatási egység létrehozásának lehetőségeit vitatta meg – a folyamatban lévő
ukrajnai közigazgatási reform tükrében – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) választmánya szombaton Beregszászon. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az
ukrán parlament képviselője hangsúlyozta:”A kárpátaljai magyarságnak helyt kell állnia a
nehéz körülmények közepette, és most ki kell használnia a közigazgatási reformról szóló
ukrán törvény által a nemzeti kisebbségek számára biztosított lehetőségeket.” A
tanácskozáson térképekkel illusztrálva vázolták a tömbmagyarság településeit egyesítő,
közel 70 százalékos magyar többségű lehetséges új járás határait, melynek lakossága – a
tervek szerint – 170 ezer fő lenne, ebből mintegy 115 ezret tennének ki a magyarok.

Kárpátalja

A kárpátaljai tömbmagyarságot átfogó területi-közigazgatási egységet
szeretne a KMKSZ

Munkács és Budavár közös programokat valósít meg
2015. május 22. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, mukachevo.net
Még egy év sem telt el Munkács és testvérvárosa, a magyarországi Budavár közötti
kulturális, szociális, valamint gazdasági együttműködési program aláírása óta, de már
folyamatban van néhány közös projekt megvalósítása. Ezek közé sorolható a munkácsi vár
felújítása, amely nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a határ különböző oldalain élő
nemzetek minél jobban megismerjék egymást, egymás kultúráját – adta hírül
a mukachevo.net hírportál. Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere elmondta, nagyon
büszke arra, hogy ilyen szoros kapcsolat jött létre Budapest egyik legrégibb történelmi
városrészével.

Több mint 15 millió forintnyi erdélyi adomány a kárpátaljaiaknak
2015. május 23. – Kárpátalja
A Gyulafehérvári Egyházmegye templomaiban a kárpátaljaiak megsegítésére összesen 219
899 lej (15 millió 162 ezer Ft) adomány gyűlt össze – tájékoztat a Gyulafehérvári Római
Katolikus Érsekség honlapja nyomán a Magyar Kurír katolikus hírportál. Ez a szám a
főegyházmegyei gyűjtések között kiemelkedő és példás szolidaritásra vall, hiszen ennél
nagyobb összeget eddig csak a 2010-es haiti földrengés áldozatai számára adományoztak
(273 460 lejt, azaz 18 millió 855 ezer Ft-ot).
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Továbbra is jókedvvel őrzik magyarságukat
2015. május 25. – Muravidéki Magyar Rádió
Szórakozás, de egyben munka és a megmaradásért folytatott sajátos küzdelem jellemzi a
szigetszerűen létező Muraszombati Baráti Kör mindennapjait. A Muraszombatban és
környékén élő magyarok dallal, kézimunkával, magyar szóval őrzik a lángot az egynyelvű
területen. Most a hétvégén 25 éves egyesületi, illetve 10 éves népdalköri jubileumot
ünnepelhettek törzshelyükön, a Szapáry-kastélyban.

Folytatódik a horvát-magyar könyvtári együttműködés
2015. május 22. – Huncro.hr
A Pélmonostori Városi Könyvtár és a keretében működő Horvátországi Magyarok
Központi Könyvtára az évek során kollegiális és baráti kapcsolatokat épített ki több
magyarországi bibliotékával. Az együttműködésnek köszönhetően 2007 óta kerül sor a
Könyvtárosok vendégségben elnevezésű programra, amely idén is folytatódik. A mohácsi
könyvtár munkatársai a múlt héten a laskói és az újbezdáni iskolában jártak, a
pélmonostori könyvtárosok pedig a mohácsi gyerekeknek tartanak foglalkozást ezen a
héten.

Bővítik a Felsőőri Központi Zeneiskolát
2015. május 22. - Volksgruppen
Bővítik a Felsőőri Központi Zeneiskola épületét az Ambrosigasseban. A meglévő iskola
mellett egy új traktust építenek, melyet folyosóval kötnek össze a meglévő tömbbel. A

Kárpátalja

2015. május 24. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Magyarország is hajlandó szerepet vállalni a kritikussá vált aknaszlatinai helyzet
rendezésében. Erről Joó István miniszteri biztos tájékoztatta a megye vezetőit és az
illetékes szakszolgálatok képviselőit. Az egyeztetésre Magyarország Ungvári
Főkonzulátusán került sor, ahol videokonferencia keretében vitatták meg a sóbányájáról
ismert településen kialakult súlyos helyzetet. Nemrég újabb földomlás történt a már nem
működő sóbánya közelében, nem messze a benépesült lakóövezettől. A probléma évek óta
csak súlyosbodik. A miniszteri biztos azt ígérte, hamarosan magyarországi és nemzetközi
szakértők egy csoportja érkezik Aknaszlatinára, hogy a helyszínen tájékozódjanak a
részletekről, s kidolgozhassanak egy katasztrófa-megelőzési tervet.

Őrvidék Horvátország Muravidék

Magyarország is segít Aknaszlatinának
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Közösen a szakképzett munkaerőért
2015. május 24. -Volksgruppen
A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara meghívására burgenlandi, bécsi és stájer
szakemberek érkeztek Sopronba, hogy a város szakképző intézményein keresztül átfogó
képet kapjanak a formálódó duális, gyakorlatorientált magyar szakképzési rendszerről. A
találkozó célja a közös kihívások és együttműködési lehetőségek áttekintése volt, illetve
ezekre miként tudnak határon átnyúló Interreg projekt támogatásával közös megoldásokat
találni.

Őrvidék

munkálatok terv szerint haladnak, egy 300 négyzetméteres részt már október 1-én
birtokba vehetnek a tanulók és oktatóik.
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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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