Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Az ír kormány képviselőivel találkozott Potápi Árpád János
2016. április 30. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Hirado.hu
Az ír kormány diaszpóráért felelős illetékeseivel és az írországi magyarság képviselőivel
találkozott háromnapos írországi látogatásán Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Tárgyalásai végén, pénteken az MTI-nek telefonon
elmondta: a delegáció, amelynek tagja volt Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti
Összetartozás Bizottságának elnöke is, elsősorban az írországi magyar diaszpóra nagyságáról,
problémáiról, sikereiről igyekezett tájékozódni. A küldöttség tárgyalt Ronan Gargannel, a
határon túli írekért felelős – az ír külgazdasági és külügyminisztérium részlegeként működő –
iroda vezetőjével. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az ír diaszpóra arányai teljesen mások,
mint Magyarország esetében, hiszen Írország lakossága hozzávetőleg 4,5 milliós, világszerte
pedig körülbelül 70 millió az ír származásúak száma.

Magyar kulturális központot avattak Resicabányán
2016. április 30. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szatmár.ro, transindex
A Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozata keretében magyar kulturális központot avattak
fel szombaton délután Resicabánya Govondár negyedében. A kulturális központ
avatóünnepségén Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának
helyettes államtitkára kijelentette: Magyarország számon tartja és nagyra becsüli a
szórványban élő resicabányai magyarságot. Ezért támogatta a kulturális központ létrehozását,
és ezért küldött a Petőfi Sándor-program keretében Resicabányára is ösztöndíjast a magyar
közösségi élet serkentésére. A helyettes államtitkár igyekezett tudatosítani, hogy a gyermekek
gazdagabbak lesznek a magyar nyelv megtanulásával, a magyar kultúra értékeinek az
elsajátításával.

2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve – konzultációs napot tartottak
Beregszászban
2016. április 30. – karpatalja.ma
A Nemzetpolitikai Államtitkárság a Design Terminállal együttműködve Kárpát-medencei
körutat szervez ez év márciusa és májusa között a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók
éve program keretében. Április 29-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Esztergom termében szerveztek előadássorozatot a helyi vállalkozók és vállalkozni vágyók
számára. A jelenlévőket köszöntötte Soós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója, Barta József, a Kárpátaljai Megyei
Tanács alelnöke, valamint Ötvös Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja
fejlesztési
feladatainak
kormányzati
koordinációjáért
felelős
kormánybiztosság
képviseletében.
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2016. május 2. – Sántha Hanga – Magyar Idők
A Kárpát-medencei magyarokat etnikai alapon érő jogsérelmek fölött Brüsszel könnyűszerrel
szemet huny, és előszeretettel hivatkozik a tagállami hatáskörre a kisebbségvédelmi
ügyekben. De Nyugat-Európa bevándorlási, illetve kisebbségvédelmi politikáját vizsgálván
megállapítható az a kettős mérce, amely egyrészt a bevándorolt népcsoportokkal szemben
tanúsított elnéző és előzékeny politikai gyakorlatban jelentkezik, másrészt az őshonos,
nemzeti kisebbségekkel szemben igencsak visszakozó, kelletlen és méltatlan bánásmódban
nyilvánul meg.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. május 2-i számában olvasható.)

Székelyföldre látogatott Nagy-Britannia bukaresti nagykövete
2016. április 29. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
Csíkszeredában a Hargita megyei önkormányzatnál, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemen és a dévai Szent Ferenc Alapítvány csíkszeredai székhelyén tett
tájékozódó látogatást csütörtökön Paul Bummel, Nagy-Britannia bukaresti nagykövete –
számolt be közleményében a Hargita Megyei Tanács sajtószolgálata. Borboly Csaba, a Hargita
megyei önkormányzat elnöke ismertette a nagykövettel a megyei turisztikai fejlesztési
célokat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem román állam általi támogatására
vonatkozó igényt. Arról tájékoztatta a nagykövetet, hogy a romániai iskolákban azonos
tanterv alapján tanítják a román nyelvet és irodalmat a román ajkú és a magyar anyanyelvű
gyermekeknek, ez pedig ellehetetleníti a hivatalos nyelv elsajátítását a tömbmagyar
vidékeken, ahol a gyermekek jószerével csak az iskolában találkoznak a román nyelvvel.

„Megmutatjuk, hogy nem harapunk” – Székelyek vására Bukarestben
2016. április 29. – Krónika, szekelyhon.ro
Székely vásárt szervez Sepsiszentgyörgy önkormányzata május 7–8. között a bukaresti
Romexpo kiállítócsarnokban – jelentette be csütörtökön Antal Árpád polgármester.
Sepsiszentgyörgy a bukaresti közpolitikai intézettel közösen pályázott, a Norvég Alaptól 560
ezer lejt hívtak le a Székely hagyományok – betekintés a romániai székelység kultúrájába
elnevezésű projekt megvalósítására. Buja Gergely szociológus, projektvezető elmondta, a hat
hónapos futamidejű pályázat során természetes környezetükben térképezték fel a
Sepsiszentgyörgy környéki székely hagyományokat, a népi mesterségeket. A terepmunkát
Pozsony Ferenc etnológus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzora, valamint Kinda
István néprajzos végezte el, s már nyomdába került egy háromnyelvű monográfia is,
amelynek fényképeit és a hasonló témájú dokumentumfilmet Vargyasi Levente készítette.
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A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagozatává vált a partiumi intézet
2016. április 29. – Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló
A Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) tagozatává vált a Partiumi Területi
Kutatások Intézete (PTKI) – közölte pénteken honlapján a nagyváradi székhelyű PTKI. A két
szervezet együttműködéséről csütörtökön írtak alá megállapodást Nagyváradon annak a
kétnapos látogatásnak a keretében, melyet az MRTT vezetősége tett a Partiumi Keresztény
Egyetemen (PKE) működő intézetben. A partiumi intézet 2015-ben alakult a Partium
területét érintő regionális kutatások végzése, szervezése, valamint a meglévő
interdiszciplináris kutatási kapacitás összefogása céljával. Az intézethez a PKE 16 főállású
oktatója és külső tagként hét Partiummal foglalkozó kutató tartozik.

Több polgármestert szeretne az EMNP
2016. április 29. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) több polgármesteri tisztséget szeretne megszerezni a
június 5-én tartandó önkormányzati választásokon, mint négy évvel ezelőtt, és jó
eredménynek tartaná, ha sikerülne megőrizni önkormányzati képviselőinek számát.
Minderről Szilágyi Zsolt, a párt elnöke nyilatkozott az MTI-nek pénteken. Szilágyi Zsolt
hozzátette, négy évvel ezelőtt két polgármesteri és 213 képviselői tisztséget sikerült a párt
jelöltjeinek megszerezniük.„Bízom benne, hogy most több polgármesterünk lesz, és ha a
tanácsosok számát tartani tudjuk, az tisztes helytállás lesz” – fogalmazott a pártelnök.
Szilágyi Zsolt elmondta, csaknem kétezer jelöltet nevezett be az EMNP a választási versenybe.
A párt színeiben 77-en, az EMNP által támogatott koalíciós jelöltként pedig hárman
pályáznak polgármesteri tisztségre. A párt 151 településen és hét megyében állított jelöltlistát.
Az EMNP elnöke kijelentette, több településen az utolsó pillanatban léptek vissza a párt
jelöltjei, arra hivatkozva, hogy az RMDSZ helyi hívei megfenyegették őket.

Háromszékre is ellátogatott a brit nagykövet
2016. április 29. – transindex.ro, Háromszék
Háromszékre is ellátogatott Paul Brummell brit nagykövet, aki a sepsiszentgyörgyi
Megyeházán találkozott Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével és Antal
Árpáddal, Sepsiszentgyörgy polgármesterével. A nagykövet a találkozón Székelyföld
autonómiájáról, valamint a magyar közösség helyzetéről érdeklődött. Tamás Sándor
tanácselnök ismertette a közelgő régiósítás veszélyeit a székelyföldi magyar közösségre nézve,
rámutatott, hogy a Dacian Cioloş vezette kormány tervei között szerepel az, hogy a fejlesztési
régiókat adminisztratív egységekké alakítsák, és így a székelyföldi magyarok egy olyan
adminisztratív kompetenciákkal felruházott régióba kerülnének, ahol kisebbségben lennének,
ahhoz képest, hogy most két székelyföldi megyében többséget alkotnak. "Ez a törekvés
nyilvánvalóan a magyar közösség felszámolására tett kísérlet" - mondta az megyeelnök.
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Ők lesznek Soós Zoltán ellenfelei Marosvásárhelyen
2016. április 29. – maszol.ro
Marosvásárhely független magyar polgármesterjelöltje, Soós Zoltán öt román jelölttel küzd a
június 5-i helyhatósági választásokon. A legkeményebb ellenfélnek a jelenlegi, negyedik
mandátumát töltő polgármester, Dorin Florea ígérkezik. Dan Mașca, a Szabad Emberek
Pártjának a jelöltje is ellophat tőle magyar szavazatokat. A többi négy, többé-kevésbé ismert
jelölt nem számít a magyar lakosság szavazatára, inkább a román nemzeti öntudatra alapozza
kampányát, és ettől reméli a sikerét.

Több mint 3000 támogató aláírással indul újabb mandátumért Bokor Tibor
2016. április 29. – maszol.ro
Köszönetét fejezte ki Bokor Tibor csütörtöki sajtótájékoztatóján mind a 3023 kézdivásárhelyi,
oroszfalvi, sárfalvi, szászfalusi és nyujtódi lakosnak, akik aláírásukkal támogatták az újabb
mandátumért való indulását. A tanácsosi lista összeállításában két szempontot vettek
figyelembe: az első, hogy a tapasztalt jelöltek mellett új arcok is helyet kapjanak, valamint
hogy minél több fiatal kerüljön az RMDSZ tanácsosjelöltjeinek listájára. „Arra törekedtem,
hogy minél több szakterületet tudjunk lefödni, és amikor valamelyikről döntést kell hozni,
legyen, akivel érdemben konzultálni. Ezzel a csapattal együtt egy városfejlesztési stratégia
létrehozásán dolgozunk most is, ők már leadták javaslataikat, most a város lakóinak az
igényeire is kíváncsi vagyok” – fogalmazott Bokor.

Kelemen Hunor a Bihar megyei jelölteket értékelte
2016. április 29. – maszol.ro
Országszerte több mint kilencezer jelöltet indít az RMDSZ a helyhatósági választásokon,
közölte pénteken Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke
erős eszköznek nevezte az RMDSZ-t, mint mondta: egy párt önmagában nem cél, hanem
eszköz az érdekképviseletre. Közölte: a kolozsvári kongresszuson megfogalmazott
újratervezés jegyében a 2016-os helyhatósági választásokon lelkes, kezdeményezőkészséggel
megáldott, felkészült jelölteket indítanak, ahol szükséges volt, lecseréltek az embereket. A
szövetségi elnök Huszár Istvánnak a helyi közigazgatásban szerezett tapasztalatait és
dinamizmusát, míg Pásztor Sándornak a központi közigazgatásban államtitkárként szerzett
tapasztalatait méltatta, mint mondta, mindkét jelölt megérdemli a nagyváradiak illetve Bihar
megyeinek szavazatát.

Így nézne ki Székelyudvarhely új központja Arros Orsolya elképzelése szerint
2016. április 29. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro
Arros Orsolya, az RMDSZ polgármesterjelöltje bemutatta pénteken a sajtó képviselőinek a
székelyudvarhelyi városközpont új koncepciójának látványtervét. A jelölt szerint a központ
minden város védjegye, brandje. Udvarhely legpatinásabb, legszebb épületei találhatóak itt,
ezeknek kell képviselniük Székelyudvarhelyt. Arros Orsolya emlékeztetett arra, hogy
Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön már visszaadták a gyalogosoknak, városlakóknak a
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teret, az udvarhelyieknek és az idelátogatóknak is szükségük van egy nyitott térre, amely tele
van élettel, amely minden generációnak élményt nyújt.

Multikulturalizmus Kolozsváron:
helységnévtáblákról

Boc

nem

tárgyal

a

kétnyelvű

2016. április 29. – maszol.ro
Nem fogadta a többnyelvűségért küzdő Muszáj-Musai akciócsoport tagjait Emil Boc,
Kolozsvár
polgármesterével
a
többnyelvű
helységnévtáblákról,
a
multiés
interkulturalizmusról valamint a többnyelvűség jelenlegi helyzetéről tárgyaltak volna az
aktivisták. A polgármesterrel való találkozót azon incidenst követően kérte a Muszáj-Musai,
hogy Emil Boc március 15-i ünnepi beszédét bekiabálás zavarta meg: egy kolozsvári polgár a
többnyelvű helységnévtáblákat kérte számon a polgármestertől. Boc a protestáló személynek
a Biasini szálló előtt összegyűlt tömeg füle hallatára azt mondta, hogy bárhol és bármikor
hajlandó az egyeztetésre, soha nem fogja visszautasítani.

Tovább szépítik a csíksomlyói Mária-kegyhelyet
2016. április 29. – maszol.ro
További felújítási munkálatokra kerül sor a csíksomlyói Mária-kegyhely infrastruktúrájának
javítására, felújítására - tájékoztatott közleményben Borsodi L. László ferences sajtóreferens.
A kivitelezést a magyar kormány támogatja, amely a 2015-ben 20 millió forintot, mintegy 290
ezer lejt különített el erre a célra.

Kós Károly-múzeumot szeretne Sepsiszentgyörgy
2016. április 30. – transindex.ro
Kós Károly építész, író emlékét ápoló múzeum létesítését tervezi a sepsiszentgyörgyi
önkormányzat - írta szombaton a Háromszék. A sepsiszentgyörgyi önkormányzati testület
pénteken döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a kulturális minisztériumhoz a múzeum
létrehozására. A múzeumot a Kós Károly által tervezett sepsiszentgyörgyi Keresztes-házban
rendeznék be, amelyet tavaly tavasszal vásárolt meg az önkormányzat valamivel több, mint
egymillió lejért. A mostani döntés egyébként összhangban van az adásvételi határozatban
megjelöltekkel, kulturális célokra használják majd a házat.

Pert nyertek Izsák Balázsék az ANAF ellenében
2016. április 30. – transindex.ro, Bihari Napló, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Pert nyert a Székelyföld határának kivilágítását is szervező Siculitas Egyesület az Adó- és
Pénzügyi Hivatal Csalás Elleni Főosztályával (ANAF) szemben, így nem kell kifizetniük azt a
10 ezer lejes bírságot, amit még tavaly októberben róttak ki rájuk magyar állami támogatások
be nem jelentése miatt - jelentette be szombat este Facebook-oldalán Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Tavaly októberben Izsák Balázs a Transindexnek azt
nyilatkozta, hogy a hivatal Székelyföld határainak a kivilágítása miatt “lesben állt” és csak
“levadászni akarta az egyesületet”, amely Sepsireform Egyesülettel közösen az eseményt
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szervezte. Akkor azt mondta, hogy arra hivatkozva kérnek jogorvoslatot, hogy a bank már
bejelentette a pénz beérkezését az illetékes szerveknél, így a törvény betöltötte a szerepét. "A
pert megnyertük. A Marosvásárhelyi Bíróság honlapján elérhető határozat értelmében nem
kell a kiszabott bírságot kifizetnünk, az ANAF-nak viszont ki kell fizetnie a perköltséget" - írja
szombat esti bejegyzésében az SZNT elnöke.

„Ne butáskodjatok!” – Buntáék az RMDSZ-t vádolják
2016. április 30. – Krónika, szekelyhon.ro
Bunta Levente jelenlegi székelyudvarhelyi polgármester kampánystábja elkérte a választási
bizottságtól a Buta Levente független és Arros Orsolya RMDSZ-es polgármesterjelölt által
leadott iratcsomókat. A két jelölt önkéntesei között átfedést találtak. A sajtónak is bemutatott
dokumentáció szerint három olyan önkéntes is gyűjtött támogatói aláírásokat Buta
Leventének, akik Arros Orsolya RMDSZ-es polgármesterjelöltnek segítettek. Bálint Attila, a
polgármester kampányának sajtófelelőse pénteken azt is furcsának találta, hogy Butának a
leadási határidő előtti órákban sikerült hatszáz aláírást gyűjtenie, így jelöltethette magát.
„Információink szerint ez az RMDSZ-től származik” – jelentette ki a sajtófelelős.

Torockószentgyörgyön mutatkoztak be az RMDSZ Fehér megyei jelöltjei
2016. május 1. – transindex.ro, maszol.ro
„Az RMDSZ feladata 2016-ban az, hogy megvédje a magyar közösséget, megteremtse a
biztonságát. Az RMDSZ az egyetlen erős és felelős politikai szervezet, amely eddig is a
magyarlakta települések fejlesztéséért dolgozott, építette a közösséget. Ma is ez a feladatunk.
Többen és többet akarunk tenni, jobb munkát akarunk végezni az önkormányzatokban" hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök április 30-án, szombaton este
Torockószentgyörgyön. A Szent György Napok alkalmából szervezett eseményen
bemutatkoztak az RMDSZ Fehér Megyei polgármester- és tanácsos jelöltjei.

Megkezdődtek a Hunyad Megyei Magyar Napok, átadták a Barcsay Ákos-díjakat

Felvidék

2016. május 1. – transindex.ro
Hivatalosan is rajtolt vasárnap a Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozata.
Rendhagyó módon Lupényban, a Szakszervezetek Házában tartották a hetedik alkalommal
megszervezett magyar napok nyitórendezvényét, amelyre a megye többi, magyarok által is
lakott településéről érkeztek vendégek, de részt vettek magyarországi és franciaországi
küldöttségek is.

Gál: Nem tabu az állampolgárság
2016. április 29. – Új Szó
Folynak egyeztetések a koalíción belül a kettős állampolgárság szabályozásának
megváltoztatásáról azután is, hogy csütörtökön a Híd nem támogatta az ellenzéki képviselők
javaslatát, amelyet 2014-ben még a hidas képviselők nyújtottak be. A folyamatban lévő
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Felvidék

tárgyalásokról egyelőre nem tudott érdemben nyilatkozni Gál Gábor, a Híd frakcióvezetője.
„Amit el tudok mondani, hogy mi továbbra is azt gondoljuk, ez a törvény rossz, és meg kell
változtatni - mondta Gál. - Ebből a témából azonban nem politikai tőkét kell kovácsolni, nem
a magyarkártyát kell előhúzni, hanem a megoldást kell keresni.”

Elfogadható a Beneš-dekrétumok ellen benyújtott petíció
2016. április 29. – Felvidék Ma
Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának elnöke közel két év után írásban értesítette
a Beneš-dekrétumok ellen még 2014-ben benyújtott petíció szerzőit. “A felvetett probléma az
eljárási szabályzat szerint elfogadható, mivel az Európai Unió tevékenységi körébe tartozik” –
ez derül ki Cecília Wikström 2016. április 18-án kelt, a petíció szerzőihez intézett leveléből.

Fájdalmas idők emlékei
2016. április 30. – Új Szó
1946 a felvidéki magyarok II. világháborút követő jogfosztottságának első teljes esztendeje, az
új hatalom valamennyi cinikus intézkedésének súlyával és következményével. A korszak
komáromi reminiszcenciáit Mácza Mihály történetíróval, muzeológussal idézte fel az Új Szó.

Világi: nem vagyok befolyással Bugárra
2016. április 30. – hirek.sk, Új Szó
A Slovnaft vezérigazgatójának, a nagyvállalat igazgatótanácsa elnökének s a Magyar Koalíció
Pártja egykori politikusának, Világi Oszkárnak a személyével jelentős hatalmi befolyást
társítanak az üzleti és a politikai életben, ám Világi elutasítja, hogy a Bugár Béla vezette MostHíd vegyespártot támogatná. „A politikára semmilyen ráhatásom nincs“ – nyilatkozta a SME
napilapnak. Világi Oszkár politikáról, üzletről és a DAC labdarúgó klubról is beszélt a lapnak.

Oros László kapta a Pátria-díjat
2016. április 30. – hirek.sk
Mérföldkövek címmel huszadik alkalommal rendezték meg a szlovákiai magyar
helytörténészek országos találkozóját. A jubileumi rendezvényen Oros László, felsőszeli
helytörténész vehette át a Pátria-díjat.

25 éves a magyar szavalók ünnepe
2016. május 2. – Új Szó
A szombat esti díjátadó gálával véget ért a jubileumi, 25. Tompa Mihály Országos Verseny, a
legjobb hazai magyar vers- és prózamondók, verséneklők és lírai színpadok seregszemléje. A
25. Tompa Mihály Országos Versenyen minden eddiginél többen vettek részt. A szervezők
szerint a 294 versenyzőt kísérő szülőkkel, tanárokkal, valamint a vendégekkel és a helyi
érdeklődőkkel együtt körülbelül ezren vehettek részt a háromnapos rendezvényen.
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Három szavazóhelyen megismétlik a tartományi választásokat
2016. április 29. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Tartományi Választási Bizottság (PIK) meghozta döntését, miszerint három szavazóhelyen
újra az urnák elé hívja a polgárokat, jelenti a 021.rs. Mint mondják, azért van szükség
ismétlésre, mert a választási bizottságok munkájáról szóló jegyzőkönyvekben logikaiszámítási hibákat észleltek. A választásokat a karlócai 9-es, a szabadkai 42-es és a topolyai 9es szavazóhelyen bonyolítják le újra. A polgárok május 8-án, vasárnap voksolhatnak
ismételten.

Pásztor István: meg kell őrizni a voksolási rendszer tisztességes kereteit!
2016. április 30. – Pannon RTV
A tüntetés és a gyülekezés szabadsága mindenkit megillet, de erőszakkal senki sem ronthat be
a Köztársasági Választási Bizottság épületébe – nyilatkozta Pásztor István. A Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta: meg kell őrizni a voksolási rendszer tisztességes
kereteit. Ezért megengedhetetlen, hogy bárki is nyomást gyakoroljon a RIK munkájára. A
VMSZ első embere úgy véli: a mostani szavazás számos nehézség elé állította a választási
bizottság munkatársait, hiszen egyes pártok aláírásokat hamisítottak, és egyéb kétes
ügyletekbe keveredtek – tette hozzá Pásztor István.

A RIK elutasította a választások újbóli kiírásának javaslatát
2016. április 30. – Pannon RTV, Magyar Szó
Elutasította a rendkívüli választások újbóli kiírásának javaslatát a Köztársasági Választási
Bizottság. A választások újbóli kiírását Savo Pilipović, a Szerbiai Baloldal képviselője
terjesztette be, azzal az indokkal, miszerint a RIK „meglopta a polgárok szavazati kedvét” és a
polgárok nem hiszik majd el a választások végleges eredményeit. Dejan Đurđević a szavazás
előtt kijelentette, hogy a RIK a korábbi évekhez hasonlóan a szabályok szerint járt el, majd
hozzátette, hogy az utóbbi napokban nyomásgyakorlás folyik a bizottság tagjai és személye
ellen.

Vučić: A VMSZ mellett valószínűleg más pártokat is bevesznek a kormányba
2016. április 29. – Vajdasági RTV
Aleksandar Vučić kormányfő, a Szerb Haladó Párt elnöke büszke a választási eredményre. A
nehéz reformok ellenére pártja 1,8 millió szavazatot kapott – jelentette ki a Prva Televízió
műsorában. Cáfolta, hogy választási csalás történt volna. Vučić megismételte, hogy biztos
koalíciós partnere a Vajdasági Magyar Szövetség lesz, valószínűleg még valakit bevesznek a
kormányba, de azt nem, aki „alig várja, hogy hátba szúrhassa”. A kormányban a politikusok
mellett szakértők is helyet kapnak. A megismételt szavazás után csütörtökön vagy pénteken
kihirdetik a végeredményt, és 20 napon belül megalakul a parlament, majd a kormány –
mondta Vučić.
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A rendkívüli választások rendkívüli fejleménye

Kárpátalja

2016. április 29. – Pasevszky Evelin - Magyar Szó
Szinte soha nem tapasztalt kavalkádot próbált tegnapelőtt éjszaka és tegnap kezelni a
Köztársasági Választási Bizottság (RIK). Keddig majdnem minden egyértelműnek tűnt: a RIK
feldolgozta a vásárnap megtartott rendkívüli köztársasági parlamenti választások adatainak
98,56 százalékát, és bár tudni lehetett, hogy néhány helyen feltehetőleg meg kell ismételni a
szavazást, szinte már biztosra lehetett venni, hogy melyik választási lista mennyi
mandátummal jut be a Szerbiai Képviselőházba. Ám szerdán a sajtó a köztársasági
választásokra beérkezett hatvan panaszról kezdett el cikkezni. Ezt megelőzően csupán néhány
panaszról volt szó, ám meglepetésszerűen több tucat újabb kifogásról értesült a média. A
választások szabályosságára vonatkozóan a választásokat követő 24 órán belül lehet
benyújtani a panaszokat az illetékes választási bizottságnak.

Gálaműsor a Mezőkaszonyi Művészeti Iskolában
2016. május 1. – karpatalja.ma
Jótékonysági koncertet rendezett Békéscsabán a Premier Művészeti Szakközépiskola és
Szakiskola a Mezőkaszonyi Művészeti Iskola javára március 19-én. A kárpátaljai intézmény
növendékei és pedagógusai április 30-án színvonalas műsorral köszönték meg az
összegyűjtött 600 ezer forint támogatást, melyet hangtechnikai eszközök és hangszerek
vásárlására fordítanak.

Kárpátok rózsája fesztivál

Horvátország

2016. április 30. – Kárpátalja
2016-ban újra megrendezik Szerednyén a Kárpátok rózsája fesztivált május 4. és 16. között.
A nemzetközi hírnévnek örvendő fesztivált a falu központjában rendezik meg. Szerednye
pincéi, melyeket még 1557-ben építettek, ma is a legrégebbi és a legnagyobb borkészítő
helyeknek számítanak megyénkben. A fesztivál Kárpátalja legendás boráról, a Kárpátok
rózsájáról kapta nevét.

Tavaszi néptáncszemle Ivanovciban
2016. április 29. – Huncro.hr
A borongós idő ellenére jó hangulatban telt az ivanovci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület
Tavasz Ivanovciban elnevezésű néptáncszemléje. Az ivanovci Petőfi Sándor Magyar
Kultúregyesület immár a második alkalommal tartotta meg a Tavasz Ivanovciban nevet viselő
rendezvényét. Az esős, szeles időjárás nem kedvezett a sátor alatt tartott néptáncszemlének,
de nem vette el a táncosok kedvét a fellépéstől, és a nézőtér is megtelt, az 500 lakosú falu
apraja-nagyja ott volt.
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Őrvidék Horvátország

Három jelölt a magyar központ igazgatói posztjára
2016. április 28. – Huncro.hr
Az eszéki HMOM Központ igazgatói posztjára kiírt pályázatra három személy jelentkezett:
Andócsi János, Angszter Barač Tünde és Csapó Nándor, mindhárman az intézmény tanárai.
Egyelőre még nem született döntés arról, ki vezeti a magyar iskolaközpontot az elkövetkező
négy évben.

Bécsbe látogat Szeged

Diaszpóra

2016. május 1. - Volksgruppen
„Ismerd meg Magyarországot“ mottóval öt évvel ezelőtt indította el sorozatát a Club
Pannonia bécsi magyar kultúregyesület. Eddig hét utazást szerveztek, melyet mindig egy
bemutatkozó est előz meg. Kedden Szeged kincseiből kaphatnak kóstolót az érdeklődők.

’56-os ereklyéket vár a nagykövetség
2016. április 29. – Nemzeti Regiszter
Kiállítást rendez a washingtoni Magyar Nagykövetség olyan relikviákból és
kordokumentumokból, amelyek közvetlenül kötődnek a hatvan évvel ezelőtti forradalomhoz
és szabadságharchoz. Ehhez a külképviselet azoknak az Amerikában élő személyeknek az
adakozását várja, akik hajlandóak kölcsönadni, vagy odaadományozni a nagykövetségnek
valamilyen emléktárgyukat. Eddig már több mint nyolcvan magyar szervezet, egyházi
közösség és oktatási intézmény jelentkezett be, hogy megemlékezést tart a forradalom és
szabadságharc tiszteletére.

Zene és közösség a tenger partján - bemutatkozik a Hágai Magyar Énekkar
2016. április 29. – Nemzeti Regiszter
2015 őszén alakult meg Hágában a Magyar Énekkar. Ezen apropóból beszélgetett Baracs
Róbert Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjas a Hollandiai Magyar Szövetség
megbízásából Kovács Katalin magánénekes-zenetanárral, az énekkar alapítójával a múlt bő
fél esztendőről, indulásról, tervekről, nehézségekről, örömökről, koncertekről.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. április 29. – Kossuth Rádió

Beszélgetés Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével
A sepsiszentgyörgyi Mikó-gimnázium, a gyulafehérvári Batthyaneum könyvtár, a
marosvásárhelyi polgármester-jelölt, Soós Zoltán támogatása – ezekről a témákról
nyilatkozott a Határok nélkülnek Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke Nagyváradon.

Folytatódnak Romániában a székely zászló kitűzése miatti perek
Sorra veszítik el a székelyföldi önkormányzatok azokat a pereket, amelyeket egy notórius
román feljelentő kezdeményez a székely zászlók kitűzése és a községháza/városháza feliratok
miatt. Csíkszeredában gyakorlatilag mindenhonnan le kell venni a székely zászlót a bírósági
döntések értelmében. A Határok nélkül riportere az önkormányzati választások
kampányában az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt helyi
képviselőitől kérdezte, hogyan látják a megoldást.

Jogerős ítélet: nem sértettek törvényt a CEMO aktivistái a kétnyelvű utcanév-táblák
kihelyezésével
A Maros megyei törvényszék jogerős ítéletben mondta ki, hogy a kétnyelvű utcanév-táblák
felszerelésével nem sértettek törvényt a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom, a
CEMO aktivistái, amikor tavaly márciusban néhány háztulajdonos engedélyével a
közterületek magyar megnevezésével is ellátott feliratot rögzítettek az épületek homlokzatára.
A CEMO perelt és nyert.

Beregszászi állomásához érkezett a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve
Beregszászi állomásához érkezett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által
indított 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program tájékoztató kampánya. Célja a
40 év alatti helyi pályakezdő vállalkozók szakmai erősítése, és támogatása. Három és 6 millió
forintra pályázhatnak nemsokára a Kárpát-medencei fiatalok, a jó ötlet, s a
megvalósíthatóság lesz a feltétele a kezdőtőke elnyerésének. Interjú Hajnal Virággal, a
nemzetpolitikai államtitkárság programvezetőjével.
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Május 3-án kezdődik Temesváron a Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozat
Temesváron kedden, május 3-án kezdődik a Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozata, s
tart szűk két hétig a régió más településein is. A fellépők között ott lesz a nagybecskereki
egyházi kórus, a Bánság szerbiai részéből, de fellép Rúzsa Magdi, és nagy szenzáció lesz a 80as ével legendás temesvári diákegyüttesének, a Garabonciásnak a koncertje, hiszen tagjai
több évtizede egymástól távol élnek, de egy ideje az internet segítségével játsszák fel
egymásnak, s keverik az új szerzeményeket.

400 éve lett szabad királyi város Marosvásárhely
400 éve, pont április 29-én lett szabad királyi város Marosvásárhely. Az alkalomból a Maros
megyei múzeum várépületében: Székelyvásárhelytől Marosvásárhelyig címmel tárlatot
nyitottak. Megtekinthető például annak a kiváltságlevélnek a kópiája, amelyet Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem adott ki éppen 400 éve.

Határok nélkül
2016. április 30. – Kossuth Rádió

Monográfia jelent meg Bernády Györgyről, Marosvásárhely egykori polgármesteréről
Megosztó, mégis igen jelentős, megkerülhetetlen személyiség volt Bernády György,
Marosvásárhely egykori polgármestere, akiről nagyszabású monográfia jelent meg Bernády, a
városépítő címmel. A legendás polgármester életét, munkásságát, tárgyi és szellemi
hagyatékát bemutató könyv hét kutató munkája.

A Nyitott templomok napja, az Ars Sacra fesztivál nyitórendezvénye
Mécsesekkel kivilágított utak a templomokig, csodás hangversenyek, látogatható tornyok –
ezek is részei a Nyitott templomok napjának, amely az Ars Sacra fesztivált nyitó rendezvénye.
Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke elmondja, hogy miért is várják oly nagyon a
határon túliak jelentkezését a rendezvénysorozat egészére, de különösen a Nyitott templomok
napjára. A jubileumi, tizedik Ars Sacra Fesztivált egyébként a Nemzetstratégiai
Kutatóintézettel közösen szervezik.

Bemutatkozik a Virrantó Játszómobil
A következő percekben a Virrantó Játszómobillal szeretném megismertetni hallgatóinkat,
amely azért járja a Kárpát-medencét, hogy játékosan segítsen a gyermekeknek magyarságuk
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megőrzésében. Hogy kik a virrantók? Két fiatalember, egy pedagógus és egy zenész, akik –
reményeik szerint – a virradatot hozzák.

Beszélgetés Heit József bihardiószegi borásszal
Erdélyben is egyre erőteljesebben fedezik fel a hagyományos szőlőfajtákban és a minőségi
borkészítésben rejlő lehetőségeket. A kis családi gazdaságoknak köszönhetően a történelmi
borvidékek, így Érmellék is kezdi visszaszerezni régi fényét, régi rangját. A Kárpát-medencei
Élelmiszertermelők kétnapos konferenciáján bemutatta termékeit Heit József is, aki
Bihardiószegről hozta el kóstoltatni borait.

Beszélgetés Szabó Máriával Anyák napja alkalmából
15 évesen esett szerelembe,16 évesen pedig már férjhez is ment a Medvesalján született,
újbásti Szabó Mária, azaz Máli néni, aki hamarosan betölti életének 90. esztendejét.
Szellemileg friss, ám az ereje már nem a régi - mesélte a Határok nélkül riporterének. Nagy
családból származik, és neki ugyan „csak” három gyermeke született, mégis nagyon
küzdelmes volt az élete annak ellenére, hogy jó férjet adott mellé az Úr.

Határok nélkül
2016. május 1. – Kossuth Rádió

Magyar emberek, közösségek, ügyek. Határon túli jeles, tiszteletre méltó honfitársaink
portréival
jelentkezik a Határok nélkül vasárnapi magazinja. Beszélgetés Barabási Albert-László
hálózatkutatóval, Demeter László biológus-kutatóval, Törökné Dancsó Katalin
szederfeldolgozó vállalkozóval és Molnár Tamás atyával, pozsonyi magyar katolikusok
lelkipásztorral.

A marosvásárhelyi Tudományos Diákköri Konferencia díszvendége volt Barabás AlbertLászló
A Marosvásárhelyen nemrég megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia díszvendége
volt: Barabási Albert -László, erdélyi származású fizikus, világhírű hálózatkutató, aki A
hálózatelmélet és az orvostudomány címmel tartott előadást, a Kultúrpalotában.

Beszélgetés Demeter László csíkszeredai biológussal
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Szintén székelyföldi, de udvarhelyszéki születésű Demeter László, csíkszeredai biológus, a
székelyföldi vizes élőhelyek kutatója, természetvédő. Egyetemi karrierjét hagyta ott, azért
hogy a kutatásnak éljen, de a Pogányhavas Kistérségi Társulás munkatársaként a hegyi
kaszálók gazdag növényvilágának megmentésén is fáradozik, és gazdálkodik, nagyszüleitől
örökölte az erdélyi bivaly szeretetét.

Bemutatkozik a délvidéki szederfeldolgozó család, az adai Török Árpád és felesége
A délvidéki szederfeldolgozó család, az adai Török Árpád és felesége, Törökné Dancsó Katalin
két és fél évtizede kezdett vállalkozásba, ma már a Vajdaságon kívül is ismerik vasborukat. A
Határok nélkül riportere nemrég találkozott a házaspár egyik tagjával, a Földművelésügyi
minisztérium Kárpát-medencei élelmiszeripari rendezvényén, ahol a vendégek ki is
állíthatták termékeiket.

Interjú a szórványságban élő pozsonyi magyar katolikusok fiatal plébánosával, Molnár
Tamással
A szórványsorban élő pozsonyi magyar katolikusok fiatal plébánosa, Molnár Tamás, aki
Somorján kezdte lelkipásztori tevékenységét, majd Rómában tanult, és onnan érkezett az
egykori koronázó városba. Hivatalosan 2014 júliusában nevezték ki, azóta már hírportált
indított és vezeti a tartalmas beszélgetéseknek, együttléteknek helyet adó Korona Kaszinót,
most pedig a pozsonyi magyar cserkészetet szervezi.

Kárpát Expressz
2016. április 30. – M1

Megnyitotta kapuit a Hungarikum Központ Szabadkán
Nemrég nyílt meg Szabadkán a Hungarikum Központ. A Hungarikum Központot 2011-ben
álmodták meg. Az első üzlet Belgrádban nyílt, majd Újvidéken és Szabadkán. A Kárpát
Expressz riportere a tulajdonossal és a vásárlókkal beszélgetett.

Bemutatkozik egy felvidéki fiatal vállalkozó
Gyügy hangulatos felvidéki település. A település szélén található a Synergy Léböjtház, amely
több, mint egy egyszerű vendéglátóhely. A béke és nyugalom szigete. A ház ötlete Németh
Miklós édesanyjától származik.

Moldvai csángó- és kárpátaljai magyar találkozó Beregszászon
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Első alkalommal rendezték meg Kárpátalján A határon túli magyar kultúra napja című
rendezvényt, melyen a moldvai csángó magyarok életét, hagyományait és kultúráját mutatták
be. A beregszászi római katolikus plébánia udvarán táncház, borkóstoló és hagyományos
csángó ételek is várták a vendégeket.

Marosvásárhely a júniusi polgármester választásra készül
Tizenhat éve ült utoljára magyar polgármester a városvezetői székben Marosvásárhelyen,
Fodor Imre személyében. Három választási kudarc után a magyar pártok összefogásával új
fejezet kezdődhet most a város életében. Egyetlen közös magyar jelölt próbálja megszólítani a
város lakosait.

Térkép
2016. április 30. - Duna World

Szükségállapot a Magas Tátra lakott területein, ugyanis az enyhe tél miatt az éhes medvék
élelmet keresnek a falvakban, városokban, a szemetes kukás pedig pompás zsákmánynak
bizonyulnak. A baj csak az, ha az élelem után kutató medvék, emberekkel is találkoznak és
lássuk be, lakott területen ez szinte elkerülhetetlen. Az önkormányzatok a turista idény
kezdetéig mindenféleképpen szeretnék megoldani a problémát, addig azonban maradnak a
riasztó lövések és a medvét figyelő csatárláncok.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett országos tanulmányi versenyén, a
Szakma Sztáron, a kárpátaljai fiatalok igen sikeresen szerepeltek. Az informatikusok az erős
mezőnyben egy erős hatodik hellyel tértek haza, a szakácsok pedig különdíjasok lettek és egy
ide kapcsolódó jó hír, a beregszászi Főiskolán innentől a hiányszakmákra is nagyobb
hangsúlyt fektetnek.

Restaurálják a nagybányai Műemlék Ház 135 éves faragott kapuját. A kaput a 19. század egyik
legismertebb nagybányai asztalos mestere, Maticska János készítette. A Teleki magyar
háznak otthont adó műemlék épület együttes a 19. század végétől dísze a városnak, építtetője
gróf Teleki Sándor.

Egy gimnazista és az ő hadtörténeti múzeuma. Egy ipolysági diáknak már saját kis múzeuma
van, miután 9 éves korától szenvedélyesen gyűjteni kezdte a II. világháborús tárgyi
emlékeket. Emellett természetesen elmélyült a világháború és a hadtörténelem eseményeinek
kutatásában. Révész Gergő bár gyűjti a háborús tárgyakat, és történeteket, azért nagyon
szerencsésnek tartja magát, hogy az akkori borzalmakat nem kell átélnie.
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Maradjon kitörölhetetlen helyszíne a magyar irodalomnak Koltó. Így gondolja a helyi iskola
magyar tanára, aki ennek eléréséért egy irodalmi lapot indított útjára diákjai segítségével. A
Varázstollban a fiatalok versei, novellái, verselemzései jelennek meg, bizonyítva ezzel, hogy az
itt élőkét épp annyira foglalkoztatja az irodalom, mint annak idején, amikor Petőfi Sándor
hitvesével, Szendrei Júliával járt itt.

Már akkor zenekarral játszott, amikor alig látszott ki a zongora mögül. Azóta már 14 éves lett
a székelyföldi tehetség, aki elindult a Közmédia tehetségkutató versenyén, a Virtuózokban. A
mindig mosolygós, csillogó szemű Petres Lajos nagyon komolyan veszi a gyakorlást és azt
mondja, a verseny eredményétől függetlenül zongoraművész vagy zeneszerző lesz.

Öt kontinens
2016. április 30. - Duna World

Maczelka Árpád informatikus-könyvtáros a Mikes Kelemen Program keretén belül
Melbourne-ben töltött négy hónapot, hogy magyar szellemi értékek után kutasson.
Ausztráliában töltött ideje alatt közel 5000 könyvet, 2000 periodikát és 4500 oldalnyi
iratanyagot gyűjtött. A legkülönlegesebb dokumentum az I. Rudolf király birtokadományát
igazoló dokumentum. A Mikes Kelemen Programról Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyilatkozott a stúdióban.

Dél-Franciaországban, az ott élő magyarság ovi-sulit nyitott, két hetente tartják a
foglalkozásokat, ahol a gyerekek használhatják anyanyelvüket, magyarul játszhatnak
kortársaikkal. A néptánc és a bábozás is nagyon fontos része az óráknak, amelyek nem csak a
hagyományok ápolásában segítenek, hanem a képességek fejlesztésében is jelentős szerepet
játszanak.

Elődeink hatása máig tükröződik a bolgár-magyar kapcsolatokban, az első magyar nap és az
első magyar-bolgár színi előadás is sokat köszönhet a magyaroknak, köztük a Kossuth
emigráció tagjainak. Ennek állít emléket az immár 1969 óta megrendezésre kerülő magyarbolgár szavaló verseny.

A Rákóczi Alapítvány évente 100 középiskolás diákot táboroztat Magyarországon hat keletEurópa-i országból. A Torontóban működő központ célja, hogy a határon túl élő fiatalokat
megismertessék Magyarországgal.
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Hazádnak rendületlenül légy híve, ezzel a nagymamai intelemmel hagyta el 1956
decemberében Magyarországot Kékessy György, útja az Egyesült Államokba vezette, ahol
besorozták és az amerikai hadseregben találta magát. A katonai szolgálat után a tánc felé
fordult, de mindvégig a nagymamai felszólítás munkált benne. Ennek lett az eredménye, hogy
a Los Angeles-i Diákszövetség felkérésére megalapította a Kárpátok néptáncegyüttest, amely
tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.
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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
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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