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2015. június 4. - MTI
Romániában a "Trianoni Békeszerződés Napjává" nyilvánítanák június 4-edikét, és
kötelezővé tennék, hogy a közigazgatási intézmények országszerte megünnepeljék Erdély
Romániához csatolásának évfordulóját: az erről szóló törvénytervezetet a 171 tagú szenátus
több mint fele, 90 szenátor aláírta - közölte csütörtökön a kolozsvári Transindex hírportál.
Titus Corlatean külügyminiszter márciusban iktatott kezdeményezését nemcsak a
kormány fő erejét képező szociáldemokraták támogatják: az aláírók között van Vasile
Blaga, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt társelnöke és Calin Popescu Tariceanu házelnök
is.

Vezető hírek

Romániában törvény készül Trianon ünneplésére

Kelemen Hunor: Románia „elengedte magát”
2015. június 4. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, magyarhirlap.hu
Az RMDSZ arra kéri amerikai partnereit: segítsenek, hogy Románia visszatérjen azokhoz a
jogállami értékekhez, amelyeket önként vállalt az euroatlanti integráció előtt, és amelyek
betartása most is kötelező lenne – jelentette ki Kelemen Hunor az MTI-nek szerdán
Washingtonban, ahol a törvényhozás és külügyminisztérium európai ügyekben illetékes
döntéshozóival és tisztségviselőivel tárgyalt. A szövetségi elnök alakulata négytagú
küldöttsége élén, a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítvány meghívására folytat
megbeszéléseket az amerikai fővárosban a romániai magyarság elleni diszkriminatív
lépésekről, köztük a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításáról és a
református tanintézmény visszaszolgáltatásáért felfüggesztett börtönre ítélt Markó Attila
és társai ügyéről.

2015. június 4. – bumm.sk, hirek.sk
Csütörtökön Pozsonyban az oktatásügyi minisztériumban fogadta a pedagógusszövetség
küldöttségét a szlovák oktatásügyi miniszter. Juraj Draxler elutasította azokat a magyar
iskolákat érintő követeléseket, amelyeket a küldöttség terjesztett a tárcavezető elé a
találkozó során - nyilatkozta Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
elnöke.

Zombor: Magyar kórház épülhet Erdélyben?
2015. június 5. – Magyar Nemzet
A romániai magyarok ellátását egy ottani, intenzív és sürgősségi osztállyal rendelkező
kórház felépítésével és működtetésével lehetne megoldani, és a kormány éppen ezt tervezi
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zombor Gábor egészségügyi államtitkár. Elmondása
szerint az állami finanszírozásból, Romániával együtt működtetett intézmény életmentő
megoldás lehet az ottani betegeknek. A döntést azzal indokolta, hogy gyakran előfordul,
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Draxler miniszter elutasította a magyar anyanyelvi órák számának emelését
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hogy az erdélyiek nem a román, hanem a magyar egészségügyi ellátást veszik igénybe, ami
viszont nem túl szabályos, bár a kórházak ezt mégis megoldják valahogy, a jelenség oka
szerinte az, hogy a határon túl már alig maradt magyarul beszélő orvos és ápoló, ezért a
határon túliak sokszor nem is tudják megértetni panaszaikat.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet, 2015. június 5-i számában olvasható)

Erdély

Támogatást ígértek az erdélyi magyaroknak a washingtoni kongresszusban
2015. június 4. – maszol.ro
Hatékony támogatásukról biztosították a romániai magyarságot az Amerikai Egyesült
Államok kongresszusi képviselői az RMDSZ-küldöttségének washingtoni látogatásán –
közölte csütörtökön az RMDSZ hírlevele. A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF)
által szervezett washingtoni látogatás második napján az RMDSZ delegációja – Kelemen
Hunor szövetségi elnök, Tánczos Barna szenátor és Vincze Loránt külügyi titkár – Joseph
Pitts-szel, Pennsylvania állam befolyásos republikánus képviselőjével, a Tom Lantosról
elnevezett emberi jogi bizottság elnökével találkozott, aki maradéktalan támogatásáról
biztosította a szövetséget törekvéseiben.

Autonómiatervezet: elfogyott Tőkés és Izsák türelme
2015. június 4. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro
Megelégelte a tétlenséget Tőkés László és Izsák Balázs: mivel az arra felkért RMDSZ-es
parlamenti képviselők nem vállalták Székelyföld autonómiastatútuma tervezetének újbóli
benyújtását a román parlamentben, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), valamint
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke úgy döntött, a két szervezet közösen hozza létre
azt az állampolgári bizottságot, amely a törvénykezés elé terjeszti Székelyföld jogállásának
tervezetét.

Nem kerül előzetesbe Kiss Sándor
2015. június 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Bihari Napló,
maszol.ro
A Bihar megyei törvényszék szerdán elutasított a DNA által 24 órára őrizetbe vett Kiss
Sándor Bihar Megyei Tanács alelnök előzetes letartóztatásba való helyezését. A Bihar
megyei RMDSZ elnöke így szabadlábon védekezhet. A vádirat szerint 2003 októbere és
2008 májusa között Kiss Sándor Bojtor Vilmos László, Miklóssy Ferenc, Miklóssy Ferenc
László, Roatiş Gheorghe Ioan, Rus Beneamin vádlottakkal és Mudura Sándor
gyanúsítottal olyan ügyleteket bonyolítottak le, amelynek végeredményeként 4,3 millió
eurót nyertek.
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A szenátus kulturális bizottsága elfogadta, hogy a magyar nyelv napjává
nyilvánítsák november 13-at
2015. június 4. – transindex.ro, Nyugati Jelen
A szenátus kulturális bizottsága június 3-án elfogadta azt az RMDSZ képviselői és
szenátorai kezdeményezésére benyújtott jogszabály-tervezetet, amelynek értelmében
november 13-át a magyar nyelv napjává nyilváníthatják. László Attila, a szenátus
Kulturális Bizottságának tagja kiemelte: „a magyar nyelv nélkülözhetetlen,
elválaszthatatlan része mindennapi életünknek, éppen ezért tartottuk szükségesnek, hogy
legyen olyan törvényes keret, amely anyanyelvünk méltó megünneplését szülőföldünkön is
lehetővé teszi.”

Minden történelmi egyházzal aláírta az oktatási minisztérium a vallásórákra
vonatkozó egyezményt
2015. június 4. – transindex.ro
„Az RMDSZ által folytatott hosszas tárgyalások következtében az összes erdélyi történelmi
egyház aláírta a tanügyminisztériummal azt a protokollumot, amely a felekezeti jellegű
iskolákra és a vallásoktatásra vonatkozott. Ez a folyamat ma délelőtt zárult, amikor a
Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyházzal is aláírta a felekezeti oktatásra vonatkozó
egyezményt az oktatási szaktárca. Egy nagyon fontos momentum tanúi vagyunk, hiszen
sok év után egyfajta szerződéses viszonyban rendeződik az állam és az erdélyi történelmi
egyházak közötti kapcsolat” – tájékoztatott Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei
parlamenti képviselője, az alsóház oktatásügyekért felelős bizottságának tagja.

Jogi felügyelet alá helyezik Mezei Jánost
2015. június 4. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Krónika
Jogi felügyelet alá helyezik Gyergyószentmiklós tisztségből felfüggesztett polgármesterét,
Mezei Jánost. A Hargita megyei Törvényszék elutasította a korrupcióellenes ügyészeknek
az őrizet meghosszabbítására vonatkozó kérését. A döntés 48 órán belül megfellebbezhető
a marosvásárhelyi Táblabíróságon. A jogi felügyelet több, a bírók által meghatározott
kötelezettség betartását feltételezi, de ha az ítéleten nem változtatnak, Mezei János ismét
gyakorolhatja polgármesteri tisztségét. A korrupcióellenes ügyészek hivatali visszaélés,
zsarolás és sikkasztásra való felbujtás miatt indítottak eljárást Mezei János ellen.

Közép-erdélyi megyék számára tartanak szakoktatási fórumot Kolozsváron
2015. június 4. – transindex.ro
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) „Szakképzés-gazdaságtársadalom” címmel indított szakmai fórum-sorozatot. A régiónként szervezett
fórumsorozat első rendezvényét Kovászna megyében tartották, Sepsiszentgyörgyön, majd
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Nagyváradon találkozhattak a romániai magyar
szakképzés intézményi, gazdasági és társadalmi szereplői, hogy az RMPSZ-szel közösen
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stratégiai koncepciót és munkatervet dolgozhassanak ki a romániai magyar szakképzés
intézményrendszere számára. Ugyanakkor célként szerepel az is, hogy megtervezzenek egy
romániai magyar intézményi-szakmai hálózatot.

Összefogást sürget a néppárt új kolozsvári elnöke
2015. június 4. – Krónika
Hárompárti magyar koalíció létrehozását javasolja az önkormányzati választásokra az
Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetének újonnan megválasztott elnöke, Fancsali
Ernő. Mint mondta, az RMDSZ-nek, a Magyar Polgári Pártnak és a néppártnak közös
listával kell megméretkeznie a jövő évi voksoláson, erről a szervezeteknek az év végéig
megállapodást kellene kötniük. Fancsali Ernő úgy tudja, az MPP korábbi
polgármesterjelöltje, Fodor Alpár támogatja a kezdeményezést, az RMDSZ azonban kitérő
választ adott. „Máté András Levente, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke a szövetség listáin
való indulás lehetőségét ajánlotta fel a rivális pártoknak, azt azonban a néppárt nem tudja
elfogadni” – szögezte le csütörtöki sajtótájékoztatóján Fancsali. Hozzátette azonban, az
RMDSZ Kolozs megyei szervezete tisztújítás előtt áll, s úgy véli, az elnöki szék
várományosával, Csoma Botonddal esély nyílhat a koalíció kivitelezésére. „Ha az
összefogás mégsem jön létre, az EMNP önálló listával indul a választáson” – jegyezte meg.

„Üldözött” magyarok

Vajdaság

2015. június 4. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy Kiss Sándort
megilleti az ártatlanság vélelme. Azonban az, hogy a magyar politikusok elleni korrupciós
eljárások során mindig görcsösen igyekeznek etnikai üldöztetést kiáltani, kontraproduktív
lehet. Ha ugyanis mindig farkast kiáltunk, azzal előbb-utóbb hiteltelenné válunk, és akkor
sem vesznek komolyan, ha – a Markó-ügyhöz hasonlóan – valóban felmerül a gyanú, hogy
egy eljárásnak magyarellenes éle lehet”.

Zentán elkezdődött a Kárpát-medencei népzenekutatók találkozója
2015. június 5. – Tóth Lívia - Hét Nap, Pannon RTV
Kilenc év után ismét Zenta a házigazdája a Kárpát-medencei népzenekutatók
találkozójának. A többnapos rendezvényt a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Kiss
Lajos Néprajzi Társaság szervezi. Magával a konferenciával ezúttal Bodor Anikó és Kiss
Lajos népzenekutató munkássága előtt tisztelegnek. A program június 5-én a
népzenekutatók tanácskozásának megnyitóünnepélyével és az értekezésekkel folytatódik a
zentai városháza dísztermében.
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Arany Laci — háromszor
2015. június 4. – Tóth Lívia - Hét Nap
A budapesti Bánffy György Kulturális Szalon és a Székelyföldi Verstábort szervező Fortis
Hungarorum Kulturális Egyesület a Versünnep Alapítvánnyal együttműködve 2015
májusában és júniusában tíz határon túli településen szervez versmondó versenyt. A
Kárpát-medencei Versünnep elnevezésű 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. A rendezvény
témája idén nyitott volt, az általános és középiskolák tanulói bármely magyar költő magyar
nyelven írt versével benevezhettek. A vajdasági döntőt június 3-án tartották meg
Szabadkán, a Népkör Vojnich Oszkár-termében. A versenyzők teljesítményét Molnár
Adrienn, a Bánffy Szalon vezetője, valamint Juhász Róza és Turi Bálint színművészek
bírálták el.

Magyarországi továbbtanulási lehetőségekkel ismerkedhettek a belgrádi
hallgatók
2015. június 4. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Stipendium Hungaricum program keretében a szerbiai egyetemi hallgatók számára is
lehetővé válik, hogy Magyarországon folytassák tanulmányaikat – hangzott el Belgrádban
a magyar felsőoktatási intézmények szemléjén. A Belgrádi Egyetemen megtartott
eseményen nyolc magyar felsőoktatási intézmény mutatkozott be. A hallgatók a Debreceni
Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem, valamint a
Tomori Pál, az Eötvös József, a Szolnoki és a Dunaújvárosi Főiskolák tanulmányi
programjaival ismerkedhettek meg.

Új felszerelést kapott a Mária Rádió magyar szerkesztősége
2015. június 5. – Pannon RTV
30 ezer euró értékű svájci támogatásból megújult a szerbiai Mária Rádió magyar
szerkesztőségének műszaki felszerelése Szabadkán. Programjainak alapját továbbra is
imádság, keresztény tanítás és gyakorlati segítő műsorok alkotják. A több, mint egy
évtizede működő rádióban jelenleg több, mint 30 önkéntes dolgozik. A közelmúltban a
svájci Mária Rádiónak köszönhetően a szabadkai stúdióba új műszaki berendezések
érkeztek. A Mária Rádió a világ minden kontinensén összesen 74 országban sugároz. A
szerbia Mária Rádió folyamatosan fejlődik. 2014-től külön magyar és szláv nyelvű
szerkesztőség működik az országban.

Szabadka: Megnyitotta kapuit a Nemzetközi és Regionális vásár
2015. június 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Kezdetét vette a IX. Nemzetközi és Regionális vásár Szabadkán, a Sportcsarnokban. A
vásár és annak kísérőrendezvénye, az ízek és hagyományok kirakodóvására szombatig
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Kiírták a helyi közösségi választásokat Szabadkán
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várja a látogatókat. A rendezvény idei témája az energiahatékonyság. Az idei vásár nem
csak az érdeklődők körében népszerű: a kiállítani kívánó vállalatok esetében túljelentkezés
volt, így a szervezők nem tudtak mindenkinek helyet biztosítani, de így is több mint
kétszáz résztvevő mutatkozhat be. A háromnapos Nemzetközi Regionális Vásáron a
szerbiai cégek mellett a középiskolák is bemutatkoznak, valamint külföldről is érkeztek
kiállítók, többek közt Magyarországról és Romániából is

Fennakadások a Nagypalád–Nagyhódos közötti határátkelő építésében
2015. június 4. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net
Kárpátalja vezetősége június 3-án magyarországi szakértőkkel tárgyalt a megyei
határátkelők létrehozásáról és a meglévők fejlesztési lehetőségeiről, többek között a
Nagypalád–Nagyhódos közötti határátkelőről is – adta hírül a mukachevo.net hírportál. A
tárgyaláson a magyar fél képviselői elmondták, hogy a magyarországi szakaszon már
tavaly befejeződött az útfelújítás, s jelenleg a szükséges helyiségek létrehozását tervezik, de
az ukrán oldalon még további javítómunkálatokra van szükségaz autóút kialakításában.
Mihajlo Rivisz, a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese
elmondta, hogy a megyei tanáccsal együtt megpróbálnak finanszírozást keresni az említett
útszakasz felújítására, kérelmet intéztek a Miniszteri Kabinethez is, de azt kapták
válaszként, hogy az országnak erre a célra nincs pénze.

Kárpátalja

2015. június 4. – Pannon RTV
Ilija Maravić, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke elmondta, ez a döntés
csütörtökön már meg is jelent a város Hivatalos Közlönyében. Kezdetben abban bízott, a
helyi közösségi választásokat egybehozhatja az év végére beharangozott tartományi és
önkormányzati választásokkal, elsősorban költségmegtakarítás érdekében. Ilija Maravić
állítása szerint azonban az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumtól azt a
választ kapta, hogy ebben a kérdésben a város az illetékes.

Sopron városa Csongort támogatja
2015. június 4. – Kárpátinfo, Kárpáthír
Soproni delegáció látogatott Csongorra kedden. Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere,
Dr. Brummer Krisztián, irodavezető és Duschanek Máté két tartalmas napot töltöttek a
községben. Érkezésük fő célja egy adományozási megállapodás ünnepélyes aláírása volt,
mely szerint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 5,000,000,-Ft összegben
közérdekű célú, ingyenes adományt nyújt. Ezenkívül Sopron felhívást intézett polgáraihoz,
hogy adományt készít Csongor számára . A felhívásra 1.224.500, -Ft gyűlt, ezzel együtt a
falu 6.200.000, Ft támogatást kapott.
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Nyílt nap a vukovári Magyarok Otthonában
2015. június 4. – Huncro.hr
Május 29-én, pénteken ismét kitárta kapuját a vukovári Magyarok Otthona. A nyílt napon
a látogatók a Vukovári Magyarok Egyesületének munkájába kaptak betekintést.
A 2008-ban alakult Vukovári Magyarok Egyesületének mára sikerült megszólítania a
városban élő magyarok nagy többségét, az pedig szintén nagy érdemük, hogy egyre több
fiatal is csatlakozik hozzájuk.

Magyarországon vendégszerepelt az újbezdáni Szivárvány Népdalkör
2015. június 4. – Huncro.hr
A hétvégén két rendezvényen is képviselte magyarságunkat az újbedzáni Szivárvány
Népdalkör. Szombaton a beremendi (Magyarország) idősek otthonában, vasárnap pedig a
szigetvári strandfesztiválon.

Muravidék
Horvátország

2015. június 4. - MTI
Kultsár György lutheránus lelkészről, Bánffy Miklós udvari papjának életéről, annak
Lendván töltött időszakáról forgat a napokban dokumentum-játékfilmet a lendvai RTV
Hidak stúdiója, korhű képet festve a 16. század Muravidékéről. A produkció szeptembertől
lesz látható a szlovén közszolgálati televízióban.

Őrvidék

Kultsár György lutheránus lelkész életéről forgatnak filmet Lendván

Elindult a határtalan kaland
2015. június 4. - Volksgruppen
Csütörtökön kezdetét vette „A nagy Burgenland túra“, melynek résztvevői ÉszakBurgenlandból indulva Magyarországon és Dél-Burgenlandon keresztül jutnak el
Szlovéniáig. A túrázókhoz bárki, bármikor csatlakozhat. Pénteken 12:00 órától pedig
Sopronpusztánál várják zenés, borkóstolós pihenőre az érdeklődőket. A Pamhagenből
reggel 7.30-kor induló csoportot a soproni Strokes együttes fogadja, de lesz íjászbemutató
is.
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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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