Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Kétmilliárd forintnyi támogatást kap Kárpátalja
2016. május 4. – MTI, Magyar Hírlap, Kárpátinfo, Vajdaság Ma, Webrádió
Kárpátaljai állomásához érkezett a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI)
Erősödő Kárpát-medencei magyar vállalkozások című konferencia-sorozata. A beregszászi
tanácskozáson résztvevők a határon túli magyarság sokrétű támogatásának fontosságát
hangoztatták. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott megbeszélésen
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke kifejtette, a helyi vállalkozások megerősítésével kell
támogatni a kárpátaljai magyar gazdaságot. Úgy vélte, Kárpátalján elsősorban zöldség- és
gyümölcstermesztés, valamint az idegenforgalom, gyógyturizmus lehet kitörési pont a
gazdaság területén. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos előadásában a határ menti
gazdasági fejlődést leginkább akadályozó tényezőnek a magyar-ukrán határátkelőhelyeken
uralkodó állapotokat tartotta, amelyért ugyanakkor nem csak az ukrán fél felelős.

Vetélkedő indul a Márton Áron Emlékév keretében
2016. május 4. – MTI, Orientpress, Demokrata.hu, Gondola.hu, Ma.hu, Nemzeti Regiszter
Legyél Te is példakép! mottóval Kárpát-medencei vetélkedőt hirdet a Márton Áron Emlékév
keretében a nemzetpolitikai államtitkárság. A pályaműveket június 4-ig várják. Az
államtitkárság tájékoztatása szerint a fotó- és videó-vetélkedő célja, hogy Márton Áron
életének példája nyomán a közösségépítés és a kitartó munka fontosságát a modern technika
segítségével, a fiatalok szemszögéből minél többen megismerhessék. Felidézték, hogy Márton
Áron, Erdély püspöke, a 20. századi magyar történelem kiemelkedő személyisége 120 éve,
1896. augusztus 28-án született. Életműve a vallásszabadság, az emberi jogok és az erdélyi
magyar közösség érdekei melletti bátor kiállás példája, amelynek széles körű megismertetése
érdekében az államtitkárság Márton Áron Emlékévet hirdetett - írták.

Egyfordulós marad a polgármester-választás
2016. május 4. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen Bihari
Napló
Idén is egy fordulóban választhatunk polgármestereket, miután az alkotmánybíróság szerdán
érdemben nem nyilvánított véleményt Liviu Avram, az Adevărul napilap főszerkesztőhelyettesének alkotmányossági kifogása kapcsán, amelyet az önkormányzati választási
jogszabály miatt nyújtott be. A taláros testület egyhangúlag vetette el az újságíró beadványát.
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A határon túli magyarok is fellépnek az V. Táncház Napján

Erdély

2016. május 4. – MTI, Orinetpress, Webrádió, Hírek.sk, Vajma.info, Mandiner
A magyarországi résztvevők mellett idén számos külhoni helyszín is bekapcsolódik
szombaton az V. Táncház Napja megünneplésébe, ezzel idén minden eddiginél több
helyszínen szerveznek programokat a néptánctanítás és a néphagyomány más területeinek
megismertetése jegyében. A központi rendezvény idén is a budapesti Liszt Ferenc téren lesz,
ahol a táncoktatás mellett énektanítás, gyerekjátékok, kézműves foglalkozás és mesemondás
is várja az érdeklődőket - mondta el Lőrincz Beáta, a Hagyományok Háza Baráti Köre
Egyesület elnöke az eseményt beharangozó szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

Újjáépítenék Bözödújfalu leomlott templomát
2016. május 4. - Krónika
A két éve leomlott bözödújfalui katolikus templom újjáépítése is szóba került a Bözödújfaluemlékszoba hétvégi felavatása kapcsán. Az érdekelt felek szerint egy éven belül elkezdődhet a
munkálat. A vízből kimagasló katolikus templomtorony az elárasztott Bözödújfalu jelképévé
vált – amíg még állt. Leomlása után csakhamar megmozdult a világ magyarsága,
szorgalmazva az újjáépítést, és segítséget is ígérve mellé. A tervezést a budapesti Székely
Hargita Alapítvány vette kézbe. Bús Balázs elnök a hétvégén elmondta: az alapítványt azért
hozták létre 2007-ben, hogy ezáltal is kifejezzék az összetartozás érzését az itteni emberek
irányába. Munkájuk során látták a Maros megyei Bözödújfalu vízből kimagasló templomának
mint Székelyföld meghatározó jelképének pusztulását, és ez megérintette őket. Kevesen
vannak, nem politikai szervezet az övék, de segíteni szeretnének, hogy a jelkép ismét
kiemelkedjék a vízből.

Az erdélyi irodalmi lapokat is megviseli a forráskivonás
2016. május 4. - Krónika
Irodalmi szervezetek tiltakoznak a területet érintő „radikális forráskivonás” ellen, amely
álláspontjuk szerint különösen érzékenyen érinti az irodalmi folyóiratokat és szerzőiket.
Karácsonyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) elnöke elmondta, a jelentős
forráscsökkentések az erdélyi magyar irodalmi, művészeti folyóiratok működését is
megnehezítik. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája, a Fiatal Írók Szövetsége, a József Attila Kör, a
Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága és a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által aláírt
közleményben kiemelték: a kiszámítható működés érdekében elengedhetetlennek tartják,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) biztosítson megfelelő összeget a folyóiratok
megjelenésére, és pótolja „a szakmai kollégiumok által véghezvitt átcsoportosítással kieső
forrásokat”.
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A közös cselekvés ünnepe: székelyek fesztiválja Budapesten
2016. május 4. - Krónika
Többek közt elsőrangú székely kézműves termékekkel, töltelékeskáposzta-maratonnal,
valamint a tavalyinál is több gyerekprogrammal várja a látogatókat a második alkalommal
megszervezett Székely Fesztivál május 6. és 8. között a budapesti Millenáris parkban. A
gasztrokulturális majális célja változatlan az első alkalomhoz képest: erősíteni az anyaországi
és a külhoni magyarság összetartását, szorosabbra fűzni a gazdasági kapcsolatokat,
elősegíteni a magyarországi és székelyföldi kis- és középvállalkozások egymásra találását –
fogalmazott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a háromnapos rendezvény fővédnöke.
Hozzáfűzte, hogy a fesztivál már tavaly is a világon szétszóródott székelység, valamint a
külhoni magyarság élete, gondolkodása iránt érdeklődő magyarországi közönség
találkozóhelye volt.

Újabb erdélyi tudósok az MTA külső tagjai között
2016. május 4. - Krónika
Három erdélyi tudóst is felvettek a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai közé. A
Műszaki Tudományok Osztályának sorait többek között Bitay Enikő kutatómérnök, a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki és Humán
Tudományok Kara gépészmérnöki tanszékének docense, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
főtitkára gyarapította, Kémiai Tudományok Osztálya Tóth István szilágysomlyói születésű,
jelenleg Ausztráliában tevékenykedő kémikust, Biológiai Tudományok Osztálya pedig a
szászrégeni születésű, jelenleg a Pennsylvania Állami Egyetem kiemelt professzoraként
tevékenykedő Albert Rékát választotta tagjai közé.

2015 nem múlt el: májusra összefogtak a kolozsvári magyar ifjúsági szervezetek
2016. május 4. - transindex.ro, maszol.ro
2015-ben Kolozsvár volt Európa Ifjúsági Fővárosa, és kétségtelen, hogy a városnak volt egy jó
fiatalos lendülete. Tavaly az ifjúsági szervezetek megtanultak egy kicsit együtt dolgozni,
jobban megismerkedtek, és rájöttek, hogy közösen több eredményt tudnak elérni. Most pedig
úgy döntöttek, hogy a tavalyi együttműködést idén is fenn kellene tartani. A Magyar Ifjúsági
Központ kezdeményezésére ezért létrejött a MayDays, ami a 2015-ös lendületet akarja
továbbvinni - jelentették be a program hivatalos elindításakor kedden a K+ közösségi térben,
ahol a kezdeményezők mellett a projekthez csatlakozó, ifjúsággal (is) foglalkozó szervezetek
egy része is részt vett.

Pozitívan véleményezték Varga Attila alkalmasságát az alkotmánybírói
tisztségre
2016. május 4. - transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Pozitívan véleményezte szerdai ülésén a képviselőház jogi szakbizottsága Varga Attila
alkalmasságát az alkotmánybírói posztra. Vargát az RMDSZ javasolta az Alkotmánybíróság
tagjának. Az eddigi gyakorlat szerint az alkotmánybíróság egyik tagja a romániai kisebbségek
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soraiból nevezi ki a parlament. Az elkövetkező időszakban három bírói mandátum is lejár,
köztük Puskás Bálinté is, az RMDSZ az ő helyére szeretné Vargát.

Bekerült a tanügyminisztérium rendezvénynaptárába az Erdélyi Magyar
Középiskolás Sportolimpia
2016. május 4. - transindex.ro, maszol.ro
“Tanároknak és diákoknak egyaránt előny a rendezvénynaptárba való bekerülés, mivel így a
tanügyminisztérium hivatalosan is elismeri a rendezvény szakmaiságát, az elért
eredményeket” – nyilatkozta szerda délbenBodor László, az RMDSZ programokért felelős
ügyvezető alelnöke, a Sportolimpia elnöke. Az eseményt második alkalommal szeptember
21–25. között szervezi Kolozsváron az RMDSZ, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
(RMPSZ) és a Testnevelő Tanárok Országos Tanácskozása (TTOT), a tanügyminisztérium és
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem közreműködésével.

A fiatalok többsége itthon szeretne élni
2016. május 4. - transindex.ro, maszol.ro
A megkérdezett fiatalok számottevő többsége itthon szeretne maradni, a szülőföldjén
szeretne boldogulni, ehhez viszont, elmondásuk szerint is, szükségük van egy kiszámítható
jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a feltételeket
megteremtsük nekik − értékelt a Rólad szól! konzultációs karaván félidején Geréd Imre, az
RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke, aki azt hangsúlyozta, esélyt kell
biztosítani a fiataloknak, adókedvezményekkel, telek- és lakásvásárlási támogatással,
vállalkozó kedvük serkentésével vonzóvá kell tenni számukra az itthon maradást.

Polgármester-választás Kolozsváron: átnéznek a magyar szavazókon a román
jelöltek
2016. május 4. - maszol.ro
Kolozsvár magyarsága szempontjából sok újdonságot nem ígérnek a helyhatsági választások,
a jelöltek esélyeit tekintve a következő négy évben is a 2012-től újra a városvezetői székben
ülő, a liberálisok jelöltjeként induló Emil Boc marad a polgármester. Nem zárható ki azonban
a meglepetés sem, a nagyobb pártok ugyanis egyetlen közös jelöltet támogatnak: Octavian
Buzoianu üzletembert, az egykori Ursus sörgyár vezetőjét. A magyar szavazatokra Horváth
Anna (RMDSZ) és Fancsali Ernő (EMNP) hajt.

Bemutatkoztak az RMDSZ aradi önkormányzati jelöltjei
2016. május 4. - maszol.ro, Nyugati Jelen
Kedd este mutatkoztak be Aradon azok a jelöltek, akik a június 5-i helyhatósági választásokon
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség színeiben szállnak versenybe a polgármesteri, helyi
vagy megyei tanácsosi mandátumokért. Az RMDSZ Arad megyében tizenkét településen állít
polgármesterjelöltet, és húsz listán összesen 355 tanácsosjelöltje fog megméretkezni az idei
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önkormányzati választásokon – jelentette be Faragó Péter, a megyei szervezet elnöke a
nagyszámú érdeklődő jelenlétében tartott eseményen.

Megtartotta kampányindító küldöttgyűlését a háromszéki RMDSZ
2016. május 4. - maszol.ro
Megvalósítások, beszámolók a közös munkáról, polgármester- és tanácsosjelöltek
bemutatása, tervek és Áprily Lajos: Pisztrángok kara című verse – így indult az
RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének kampányindító küldöttgyűlése kedden a
Kovásznai Művelődési Központban több mint 250 résztvevő jelenlétében. „Eljött a számadás
ideje is. Az elmúlt évek alatt sok minden történt: vannak eredményeink, amelyekre büszkék
vagyunk, vannak megkezdett munkák, amelyeket folytatni akarunk. Vannak olyan terveink is,
amelyeket korábban elkaszáltak, de nem adjuk fel: ezeket is véghezvisszük, mert azt akarjuk,
hogy Székelyföld olyan hely legyen, ahol érdemes élni” – fogalmazott beszámolójában Tamás
Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke.

Nagyvárad: kampány előtti összegzés
2016. május 4. - maszol.ro, Bihari Napló
A választási kampány hivatalos kezdete előtt Huszár István RMDSZ-es polgármesterjelölt
valamint a listavezetők, azaz Kecse Gabriella, Kirei Melinda, Kecskés Irén Mónika és Pető
Dalma tanácsosjelölt (Kis Gábor és Végh Margaréta szakmai elfoglaltság miatt nem volt
jelen) még egyszer összegezte, hogy mely területekkel kíván foglalkozni önkormányzati
képviselővé választása esetén, illetve arról is szó esett, hogy jelölésük óta milyen megoldásra
váró problémákkal szembesültek.

Alternatív temesvári körgyűrű kiépítését szorgalmazza az RMDSZ

Felvidék

2016. május 4. - Nyugati Jelen
A temesvári Magyar Házban Molnár András, az RMDSZ első számú megyei tanácsos jelöltje
és Farkas Imre, a temesvári tanácsosi jelöltlista első helyezettje mutatták be szerdán a
sajtónak a Temes megyei RMDSZ választási programját. Az RMDSZ fiatal politikusai
alternatív körgyűrű és autópályalejárók kiépítésével, a vidéki egészségügyi szolgáltatások
javításával oldanák meg a bánsági közösségek legsürgősebb gondjait, ugyanakkor családbarát
Temesvárt, a fiatalok itthon maradását és a gyerekek születését ösztönző intézkedéseket
szorgalmaznának a helyi önkormányzatokban.

Simon Attila kapta az Arany János-díjat
2016. május 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Selye János Egyetem Történelem
Tanszékének vezetője kapta az idei Arany János-díjat. A Magyar Tudományos Akadémia díját
minden évben egy határon túl élő magyar kutató kapja kiemelkedő tudományos
teljesítményéért. A rangos elismerést Lovász László, az MTA elnöke adta át kedden.
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Egyre több üzletben találhatók kétnyelvű feliratok Szepsiben
2016. május 4. – hirek.sk
Szepsi mindig is több nemzetiségű, kultúrájú és nyelvű város volt. Az egymás iránti tolerancia
egyik megnyilvánulása, hogy az emberek anyanyelvükön köszöntik egymást. Így van ez az
üzletek esetében is. Ebből az indíttatásból a Via Nova ICs többször is kétnyelvűsítési körutat
szervezett a városban. Először 52, majd további 30 szepsi vállalkozót ajándékoztak meg
kétnyelvű feliratokkal – nyitást és zárást jelző, valamint a vállalkozásra szabott nyitvatartási
táblákkal.

A komáromi kísérlet

Vajdaság

2016. május 4. – Felvidék Ma
A megalakulásának évfordulóját mindig központi ünnepségekkel ünneplő Matica slovenská
úgy döntött, hogy az eddig egyetlen kivétellel mindig Turócszentmártonban tartott eseményt
az idén már nem a szervezet központjában rendezik meg. Sokak meglepetésére Komáromra
esett a választásuk, ahol ez év július 29-31. között ünnepel majd a szlovák hazafias és nemzeti
öntudatra nevelő szervezet. Vajon miként értékelhető a Matica slovenská vezetőségének
döntése? Provokáció, vagy megbékélési szándék? A Felvidék.Ma portál ezzel kapcsolatban
kérdezte Cabadajt, a Matica slovenská titkárát és Bárdos Gyulát, a Csemadok országos
elnökét.

A köztársasági parlamenti választások összesített eredménye
2016. május 5. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
A szerdán 15 választóhelyen megismételt rendkívüli köztársasági parlamenti választás után,
összesítve az adatokat az április 24-én született eredményekkel a következő, nem végleges
választási eredményeket jelentette meg éjszaka a szerbiai Köztársasági Választási Bizottság: a
Szerb Haladó Párt a voksok 48,25 százalékát szerezte meg, ezzel megnyerte a választásokat. A
Vajdasági Magyar Szövetség a voksok 1,5 százalékát szerezte meg, ezzel a pártnak 4
képviselője lesz a parlamentben. Az előzetes választási eredményeket éjszaka egy óra körül
ismertette a Köztársasági Választási Bizottság a szavazatok 99,99 százalékának feldolgozását
követően.

Ez a tartományi választások végeredménye
2016. május 4. – Pannon RTV, Magyar Szó
A Tartományi Választási Bizottság ma közétette a vajdasági választások végeredményét. A
PIK honlapján megjelentett információk szerint a legtöbb voksot a Szerb Haladó Párt
gyűjtötte be. Így a 120 fős parlamentben az SZHP-nek 63, a Szerbiai Szocialista Pártnak 12, a
Demokrata Pártnak és a Szerb Radikális Pártnak 10, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának 9,
Saša Radulović Elég volt mozgalmának 7, a Vajdasági Magyar Szövetségnek 6, a Magyar
Mozgalom–VMDK listának 2, a Zöld Pártnak pedig 1 képviselője lesz. A vajdasági
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választásokat április 24-én tartották a köztársasági és az önkormányzati voksolással
egyetemben. Megismételt tartományi szavazás nem volt. Mint arról már korábban
beszámoltunk, az új parlamentnek június 4-én meg kell alakulnia.

Vučić: Ennyit a szavazatlopásról
2016. május 4. – Magyar Szó
Tizenhárom szavazóhely eredményei szerint a Szerb Haladó Párt majd húsz százalékkal több
szavazatot kapott a mai voksoláson, mint az áprilisin, tehát ennyit a szavazatlopásról –
nyilatkozta szerda este Aleksandar Vučić, az SZHP elnöke. Hozzátette, hogy a megismételt
voksoláson utánuk a Dveri következik, majd a Szerbiai Szocialista Párt 9 százalékos
eredménnyel, a többi párt pedig szinte labdába sem rúgott. Az SZHP elnöke szerint a
kampánycsend értelmetlen és el kellene gondolkodni annak megszüntetéséről. – A közösségi
oldalak korában lehetetlen elvárni, hogy bárki is betartsa ezt a hülye szabályt. Szinte
mindenki megsértett a kampánycsendet, ezért el kellene gondolkodni ennek megszüntetésén
– mondta az SZHP elnöke.

Topolyán egyetlen szavazócédula miatt kellett újra voksolni
2016. május 4. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Topolyán egy helyen kellett megismételni a köztársasági szintű voksolást. A polgárok a község
9-es számú szavazóhelyén járulhattak ismét az urnák elé. A csaknem 700 szavazati joggal
rendelkező polgár ezúttal is 20 lista közül választhatott. Az itt élők kissé meglepődve
fogadták, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben hétköznap, és nem hétvégén voksolnak. Az
illetékesek szerint ebben semmi ördöngösség nincs. Egyszerűen csak arról van szó, hogy be
kell tartani a törvény által előírt határidőket – erősítette meg a Pannon RTV-nek a helyi
választási bizottság egyik tagja.

Töltött káposzta és nemzetpolitika
2016. május 5. – 168 óra
„Távoztál és a töltött káposztámba bele sem kóstoltál” refrénű műdal volt egy mladenováci
műpárt választási jelszava. A Csak erősen! nevű pártot egy helyi galeri alapított azzal a
szándékkal, hogy gúnyt űzzön a szerbiai politikai cirkuszból, amely kétévenként választási
műsorral szórakoztatja a nagyérdeműt. A mostani szerbiai választásoknak két évtized után új
dimenziója is volt: két magyar koalíció is megmérette magát. A Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) mindeddig fölényesen uralta a kis magyar mezőnyt, de tavaly augusztusban a párt
disszidensei új tömörülést hoztak létre, a Magyar Mozgalmat.
(A cikk teljes terjedelmében a 168 óra 2016. május 5-i számában olvasható)
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Kárpátalja

Új rekortán sportpályát avattak Beregszászban
2016. május 4. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Több sportág gyakorlására alkalmas, rekortán borítású sportpályával lett gazdagabb a
Beregszászi Római Katolikus Egyházközség. A sportpályát Magyarország Fejlesztési
Minisztériumának és a Magyar Labdarúgó-szövetség támogatásának köszönhetően
alakíthatták ki, templomuk mellett, a Pásztor Ferenc Közösségi Ház udvarán a katolikus
hívek. A pálya április 29-i avatóünnepségén megjelent többek között dr. Boros Anita,
Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériumának helyettes államtitkára, Seszták Oszkár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Kozma Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei kormánymegbízott, Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, Brenzovics László,
az ukrán parlament képviselője, a KMKSZ elnöke, valamint Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere.

Határokon átnyúló együttműködés a hallgatói önkormányzatok között

Muravidék

2016. május 4. – Kárpátalja
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) 66 magyarországi
felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának demokratikusan megválasztott
érdekképviseleti szerve, amely 300 000 magyar egyetemistát és főiskolást képvisel, elősegítve
érdekeik érvényesítését. A HÖOK jelenlegi vezetése közel egy évtizedes szünet után ismét
nyitni szeretne a határon túli magyar felsőoktatási hallgatók és azok szervezetei irányába.
Ennek a törekvésnek a jegyében látogatott a HÖOK Gulyás Tibor elnök vezette elnöksége
Ungvárra, ahol a kárpátaljai helyzettel igyekeztek megismerkedni, illetve az együttműködés
lehetőségeiről tájékozódtak.

A 40 év alatti pályakezdő vállalkozók szakmai erősítése és támogatása
2016. május 4. – Muravidéki Magyar Rádió
2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve. E program keretében a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága a Design Terminállal együttműködve 2016. május 9-én
Lendván, a Bánffy Központban előadást és konzultációt tart. A program a 40 év alatti helyi
pályakezdő vállalkozók szakmai erősítése és támogatása, valamint az induló vállalkozások
segítése céljából valósul meg. Összességében 15 rendezvényre kerül sor, az elsőt Budapesten
tartották meg. A lendvai eseményről Hajnal Virágot, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztályának stratégiai
főreferensét kérdezte Bukovec Éva.
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Kitüntette Martonyi Jánost az Amerikai Magyar Koalíció

Diaszpóra

2016. május 4. – MTI, Webrádió, Inforádió, Maszol.ro, Magyar Hírlap, hirado.hu
Kitüntette Martonyi Jánost az alapításának huszonötödik évfordulóját ünneplő Magyar
Amerikai Koalíció. A volt külügyminisztert Magyarország euroatlanti közösségbe való
visszavezetése és a Kárpát-medencei magyarság jogainak biztosítása érdekében tett
munkásságáért ismerte el a legnagyobb és legbefolyásosabb amerikai magyar szervezet kedd
esti washingtoni gálaestjén.

Hagyományos cserkész-szavalóverseny a New York-i körzetben
2016. május 4. – Nemzeti Regiszter
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség New York-i körzete kilenc csapatával messze a
legnagyobb. Hat városban, Bostontól Washingtonig terjedő 500 mérföldes távolságban
működik, sőt 2015-től kezdve Venice, Florida városában is alakult csapat, amit ehhez a
körzethez csatoltak. Ez a csapat a nagy távolság miatt saját maga rendezte meg a kiadott
mintára szavalóversenyét.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. május 4. – Kossuth Rádió

Körülbelül 200 magyar elsőssel kevesebb kezdi szeptemberben az iskolát
Szlovákiában
Idén körülbelül 200 magyar elsőssel kevesebb kezdi szeptemberben az iskolát. A Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége összesítette a hazai magyar tannyelvű alapiskolák jövendő
elsőseinek számát: 3 402 gyermek első, 135 pedig nulladik évfolyamban kezdi meg iskolai
tanulmányait. Ezek azonban még nem végleges adatok, a szeptemberi tanévkezdésig
módosulhatnak.

Nem tárgyal Kolozsvár Magyar helységnév-táblájáról a város polgármestere
Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó! Nem tárgyal Kolozsvár magyar helységnév táblájáról a
város polgármestere, pedig nemrég még arról beszélt, hogy hajlandó a párbeszédre. Ezt kérte
számon rajta a Muszáj-Muszáj civil szervezet. Nem kaptak választ. Bethlendi Andrást, a
Muszáj- Muszáj csoport képviselőjét Szilágyi Szabolcs kérdezte.

A
tömegközlekedést
Csíkszeredában

korszerűsítő

informatikai

rendszert

adtak

át

A magyar-magyar gazdasági együttműködés a magyar nemzetpolitika kiemelten fontos
területe. A Magyar Nemzeti Kereskedő Ház feladatának tekinti a kis és közepes vállalatok
exporttevékenységének a támogatását, különösen, ha azok a Kárpát-medencében
terjeszkednek. Ma Csíkszeredában a tömegközlekedést korszerűsítő informatikai rendszert
adtak át.

Elkezdődött a kárpátaljai magyarlakta települések fejlesztési lehetőségeinek
kutatása
Elkezdődött a kárpátaljai magyarlakta települések fejlesztési lehetőségeinek kutatása. A
kérdőíves felmérést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség végzi a beregszászi magyar
főiskolával közösen. Az összegyűjtött adatok segítik a magyar kormány Kárpátaljának
megítélt 2 milliárd forintos támogatásának célba juttatását.
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Kárpát-medencei Fotó- és videó pályázatot
Államtitkárság Márton Áron Emlékév bizottsága

hirdet

a

Nemzetpolitikai

Legyél TE is példakép címmel Kárpát-medencei Fotó- és videó pályázatot hirdet 14 és 20 év
közötti fiataloknak a nemzetpolitikai államtitkárság Márton Áron Emlékév bizottsága. A ma
induló verseny a 120 éve született Márton Áron, Erdély legendás püspökének életpéldájára,
eszmei hagyatékára alapoz; ezért a pályázat első kategóriájának címe az, hogy a Közösség
szolgálatában, a másodiké pedig, hogy Nem utasítom el a munkát.

Közös sajtótájékoztató tartott a Nemzetpolitikai
Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület

Államtitkárság

és

a

Közös sajtótájékoztatót tartott ma a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Hagyományok Háza
Baráti Köre Egyesület a szombaton megrendezésre kerülő Táncház Napja alkalmából. A
rendezvény az UNESCO-díjas táncházmozgalom értékeire kívánja felhívni a figyelmet. A
diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor program és a szórványmagyarságot
segítő Petőfi Sándor program segítségével idén New-Yorktól Kézdivásárhelyig közel 30
helyszín csatlakozott a rendezvényhez. A Nemzetpolitikai Államtitkárság programkoordinátorát, Fazekas Annát a részletekről kérdezte a Határok nélkül riportere.

Csütörtökön veszi kezdetét a II. Székely Fesztivál
Kultúra, gasztronómia és kézművesség. Ehhez keverjünk székely vendégszeretet - és máris
kész egy fergeteges majális, a II. Székely fesztivál. Tavaly a székely sóvidék volt a rendezvény
kiemelt vendége, idén melyik régió lesz a főatrakció a csütörtökön kezdődő fesztiválnak,
kérdezte a Határok nélkül riportere a rendezvény egyik szervezőjétől, Domokos Istvántól.
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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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