Pert vesztett a luxemburgi uniós bíróságon a Székely Nemzeti Tanács
2016. május 10. - maszol.ro, MTI, transindex.ro, Erdély Ma
Az Európai Unió luxemburgi bíróságának kedden meghozott ítélete szerint az Európai
Bizottság jogosan utasította el a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által elindított polgári
kezdeményezés bejegyzését. Az uniós bíróság ítéletében kifejtette, hogy nem vehető
nyilvántartásba az olyan európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslat, amely a nemzeti
kisebbségek által lakott földrajzi területek, régiók fejlődésének előmozdítására irányul.
Ugyanis - mint indoklásában rámutatott - a régió fogalmát a tagállamokban fennálló
politikai, közigazgatási és intézményi helyzetet tiszteletben tartva kell meghatározni. A
törvényszék arra is rámutat, hogy ezen régiók sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi
jellemzőinek fennmaradása nem olyan cél, amely igazolhatná az unió kohéziós politikája
keretében valamely jogi aktusnak az elfogadását. Az ilyen politika ugyanis az unió egésze
harmonikus fejlődésének előmozdítására, és különösen az egyes régióit sújtó súlyos és
állandó demográfiai hátrányok csökkentésére irányul.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kilépett az RMDSZ-ből Soós Zoltán, a marosvásárhelyi magyar összefogás
polgármesterjelöltje

Izsák Balázs: érdemes lesz fellebbezni a luxemburgi ítélet ellen
2016. május 11. - Erdély Ma, MTI
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint érdemes lesz fellebbezni az
Európai Unió luxemburgi törvényszékén kedden kimondott – az SZNT számára kedvezőtlen
– ítélet ellen. A Székely Nemzeti Tanács elnöke az MTI megkeresésére nem vállalkozott arra,
hogy érdemben értékelje a luxembourgi ítéletet, de megjegyezte, hogy annak olyan elemei is
vannak, amelyek első ránézésre is kifogásolhatók. Ezek közül azt említette meg, hogy a
törvényszék nem látta bizonyítottnak, hogy hátrányuk származna a környezetüktől etnikai,
nyelvi, kulturális vagy vallási alapon különböző régióknak a különbözőségből.
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2016. május 11. - Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Nemcsak az RMDSZ marosvásárhelyi önkormányzati frakciójából, a szervezetből is kilépett
Soós Zoltán, a marosvásárhelyi magyar összefogás polgármesterjelöltje. Erre azért volt
szükség, mert a hitelesség egyik fontos feltétele, hogy az összmagyar független jelölt valóban
független legyen, indokolta döntését. A magyar polgármesterjelölt tegnap mutatta be
választási programját, amelylyel egyaránt meg szeretné szólítani a magyar, román és roma
közösséget.
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2016. május 10. - transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Marosvásárhelyt csak a közösség erejével lehet modern várossá alakítani, nyilatkozta ma Soós
Zoltán független polgármesterjelölt a választási programjának bemutatóján. Szerinte a
kampányban
megfogalmazott
üzenete
egyetlen
mondatban
összefoglalható,
Marosvásárhelynek változásra van szüksége. "Az elmúlt 16 évben a várost elkerülték a
befektetők, a fiatalok máshol keresnek megélhetést. Az elmúlt két évtizedben Marosvásárhely
lakossága 25 ezer fővel csökkent" - tette hozzá Soós Zoltán.

Erdély

Több befektetőt, munkahelyet, pezsgő ifjúsági életet akar Soós Zoltán
Marosvásárhelyen

Kormányhatározattól függ a Nagyvárad-Váradszentmárton referendum
2016. május 10. - maszol.ro, Bihari Napló
Amennyiben Románia kormánya szerdai ülésén meghozza azt a sürgősségi határozatot, mely
egyértelművé teszi a jelenleg különféleképpen értelmezhető törvényeket, akkor június 5-én, a
helyhatósági választásokkal egyidőben megtarthatják a harmadik nagyváradi népszavazást a
Váradszentmártonnal való egyesülésről. A nagyváradi önkormányzati képviselőtestület
nemzeti liberális párti többsége (14 tanácstag) a tanács keddi ülésén elfogadta el a
referendum menetrendjét. Az RMDSZ-es és a szociáldemokrata párti (PSD) tanácstagok a
határozta ellen szavaztak.

Bemutatta csíkszéki polgármesterjelöltjeit az EMNP
2016. május 10. - szekelyhon.ro, Krónika
Az Erdélyi Magyar Néppárt bemutatta kedden Tőke Ervin, Csíkszereda polgármesterjelöltje
mellett a három csíkszéki polgármesterjelöltjét. Tőke Ervin, EMNP csíkszéki elnöke, illetve a
párt csíkszeredai polgármesterjelöltje elmondta, megtalálták a megfelelő személyeket arra,
hogy teljesítsék a néppárt elveit, elképzeléseit, akár a polgármesterjelöltjeikről, akár a
listavezetőikről legyen szó. „A néppárt Csíkszéken is azt tűzte ki célul, hogy olyanná
varázsolja Csíkországot, ahová visszatérhetnek az unokák, a barátok, az osztálytársak és egy
komolyabb jövőt építhetnek maguknak. Ennek érdekében 12 településen indítunk listát, és
négy polgármesterjelöltünk is van” – osztotta meg Tőke Ervin.

A kisebbségi oktatásról kérdezte Márton Árpád a miniszterelnököt
2016. május 10. - transindex.ro, maszol.ro
A kisebbségi oktatás sajátos megoldatlan problémáira hívta fel a figyelmet Márton Árpád, az
RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője május 9-én, hétfőn a képviselőház
plénumának ülésén, amelyen az oktatásban felmerülő és megoldatlan helyzetekről vitáztak a
törvényhozók a miniszterelnök jelenlétében. Márton Árpád három olyan megoldatlan
problémára világított rá, amelynek megoldásait a szakminisztériumtól várja: a létszám alatti
osztályok megléte ott, ahol kis számarányban élnek magyarok, az anyanyelven íródott
tankönyvek kérdése, hiszen kevés példányszámban kell kinyomtatni, ezért többe kerülnek,
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A csendőrség kitart a videofelvételei mellett, és nem vonja vissza a bírságot
2016. május 10. - szekelyhon.ro
Megóvta a csendőrségi bírságról szóló jegyzőkönyvet Cseh Gábor, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Maros megyei elnöke, akit a székely szabadság napját követően büntettek meg csendés rendzavarásért. Az óvást nem fogadták el. A székely szabadság napján szervezett tiltakozó
menetben „tanúsított magatartás” miatt megbírságolták Cseh Gábort, de ő ezt a határozatot
megóvta, ugyanis az említett napon – március 10-én – nem is tartózkodott a marosvásárhelyi
helyszínen. Az említett órában színházban volt, amit tanúkkal is tud igazolni,
következésképpen nem lehetett a Szentgyörgyi (1989. december 22.) utcában, ahogyan a
jegyzőkönyvben áll. A csendőrségi jegyzőkönyv videofelvételre alapozza a 400 lejes bírság
kiszabását.

Erdély

valamint hangsúlyozta a román nyelv speciális tankönyvekből történő oktatásának
fontosságát.

Visszakerült a Községháza felirat
2016. május 11. - Krónika
Visszakerült a madéfalvi polgármesteri hivatal épületére a Községháza felirat, amelyet a
magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári
Egyesület feljelentése nyomán lezajlott per után kellett eltávolítani. A szöveget három
nyelven, magyarul, románul és németül festették fel a homlokzatra. Szentes Csaba
polgármester biztos abban, hogy az egyesület újabb keresetet fog benyújtani a felirat
eltávolítása érdekében, de meggyőződésük, hogy az intézkedéssel nem szegnek törvényt.

Kiadták a gyimesbükki Rákóczi-vár építkezési engedélyét
2016. május 11. - Krónika
Pünkösd után hozzálátnak a gyimesbükki Rákóczi-vár néven ismert őrtorony újjáépítésének
előkészítéséhez, a munkálatok kezdeményezői ugyanis – hatéves várakozás után –
nemrégiben megkapták az építkezési engedélyt. „Kezdődhet a munka. Pünkösd után
összeülünk, megbeszéljük a részleteket, és keresünk egy vállalkozót az építkezés
kivitelezésére” – közölte a jó hírt Deáky András, az újjáépítés egyik kezdeményezője, a
Gyimesbükkért Egyesület elnöke.

Feudális állapot
2016. május 11. - Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint “a finanszírozást az állam a magyar közösségnek szánja, az
RMDSZ pedig parlamenti képviselettel rendelkező alakulatként haszonélvezeti jogot kapott
ezeknek a forrásoknak a kezelésére. A jelek szerint az RMDSZ magát személyeskedésre
ragadtató ügyvezető elnöke ezt nem hajlandó elismerni, ő amellett kardoskodik, hogy a
román költségvetési juttatás az RMDSZ pénze, és csakis a szövetségre tartozik, hogy mire
költi azt, illetve mennyivel számol el nyilvánosan. Eközben nem akárki, hanem közvetlen
felettese, Kelemen Hunor szövetségi elnök jelentette ki, hogy eddig sem volt és ezután sem
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Republik- és Bikini-koncertek a Temesvári Magyar Napokon
2016. május 10. - Nyugati Jelen
Még javában zajlanak a XXI. Bánsági Magyar Napok rendezvényei, de a Várbástya Egyesület
már teljes gőzzel szervezi a Temesvári Magyar Napok első kiadását. Tamás Péter tb. konzul,
az Egyesület elnöke keddi sajtótájékoztatóján bejelentette: 2016. szeptember 30.–október 2.
között kerül sor az idén első alkalommal sorra kerülő Temesvári Magyar Napok
rendezvénysorozatra, amely elhozza a Temesvárra a Republik, a Bikini és az Alma
zenekarokat, változatos kulturális programokkal, kirakóvásárral, magyaros ételekkelitalokkal várja az érdeklődőket. A TMN rendezvényeit a magyarországi támogatók mellett a
temesvári Polgármesteri Hivatal és a helyi magyar vállalkozók is támogatják, így komoly
összefogással valósul meg a Kolozsvári Magyar Napok mintájára „kitalált” rendezvénysorozat.

Erdély

lehet titok, hogy az RMDSZ mire fordítja a magyar közösség képviselőjeként neki folyósított
közpénzt”.

Lendvai küldöttség koszorúzott a Megbékélés Parkban

A visegrádi együttműködés 25 éves történetéről is megemlékeznek az idei
Magyar Kulturális Héten
2016. május 10. - Felvidék Ma, hirek.sk, bumm.sk
Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége 2014-ben hagyományteremtő szándékkal szervezett
először egész hetet felölelő magyar kulturális rendezvénysorozatot a koronázó városban.
Mivel az előző két évben nagy sikernek örvendett a Magyar Kulturális Hét, ezért azt idén is
megrendezik. Az idei rendezvény programjait sajtótájékoztatón ismertették május 10-én.

Felvidék

2016. május 10. - Nyugati Jelen
Kedden a déli órákban Bognár Levente aradi alpolgármester kíséretében Anton Balažek és
Horváth Ferenc a szlovéniai Lendva község polgármestere, illetve alpolgármestere
megkoszorúzta a Szabadság-szobrot. Arad és Lendva között a Zala György-emlékév kapcsán
született kapcsolat lassan tíz évre tekint vissza, ezúttal azonban a szlovéniai község
polgármestere is tiszteletét tette Aradon. „Először vagyok itt, nagy megtiszteltetés ez
számomra, és megjegyzem, a két alpolgármester nagyon sok energiát fektetett abba, hogy ez a
kapcsolat létrejöjjön, működjön” – mondta el a Nyugati Jelennek Anton Balažek, Lendva
polgármestere. Megjegyezte, hogy Arad és Lendva közt sok hasonlóságot lát, hiszen Lendván
is egy erős magyar közösség él kétnyelvű területen, és ez a multikulturalitás nagy előny az
Araddal való kapcsolatban.

Komáromban akár tizenegy magyar első osztály is nyílhat
2016. május 10. - Felvidék Ma
Április hónapban került sor a 2016/2017-es tanév kiselsőseinek a beiratkozására. A
Komáromi járás három városát vizsgálva kiderült, hogy az elmúlt évekhez képest ebben az
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Simon Zsolt új pártot alapít? Az elemző szerint nem lesz könnyű dolga
2016. május 10. - Felvidék Ma, hirek.sk
A kormány megalakulás után a Most-Híd pártból távozott Simon Zsolt – legalábbis volt
kollégái szerint – új szlovákiai magyar párt létrehozását fontolgatja. Simon érdemben
egyelőre nem szólalt meg az ügyben. A találgatásokra a Pravda napilapnak interjút adó Bugár
Béla egy kiszólása adott okot. A Most-Híd elnöke a lap újságírójának egyik kérdésére
válaszolva úgy fogalmazott: „Kérdés, hogy mi lesz azzal a másik magyar párttal, melynek
megalakulásáról már suttognak.”

Felvidék

évben több magyar gyermek kezdheti meg az első évfolyamot. Komáromban az iskolaköteles
gyermekek 65 százaléka, Gútán 73 százaléka, Ógyallán pedig 43 százaléka kezdi meg
tanulmányait magyar tanítási nyelvű alapiskolában. Ezek a számok nagyjából tükrözik a
Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálásának nemzetiségi adatait.

MKP-tisztújítás: Dunaszerdahelyen, Somorján és Nagymegyeren sem történtek
nagy változások
2016. május 10. - Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyi járási konferenciáját május 27-én, pénteken
Csilizradvány községben rendezik meg. A konferenciára készülve a járás valamennyi
községében lezajlottak a tisztújító alapszervezeti ülések. Jelentős személyi változások nem
történtek.

„Az összes magyar kisiskolát megmentjük”
2016. május 10. - ujszo.com
Mi lesz a kislétszámú iskolákkal? Nőni fog a tanárok bére? 9 nem egyenlő 5? Peter Krajňák
(Híd) oktatási államtitkárral beszélgetett az ujszo.com, aki elmondta, hogy a két legfontosabb
prioritás a kisiskolák megmentése, illetve a szlováknyelv-oktatás módosítása a nemzetiségi
iskolákban. Tudomása szerint tíz olyan minimális létszámú magyar iskola van, melyek
fenntartása gazdasági szempontból már a tűréshatáron mozog. Hozzátette, hogy el kell
gondolkodni a kisiskolák jövőbeni egzisztenciájáról, hiszen ha nincs utánpótlás, akkor egy
másik modell megvalósításában kell gondolkodni.

MKP-s petíció: Szlovákiában gondot jelent a törvénymódosítás?!
2016. május 10. - hirek.sk
Április 11-én véget ért az Európai Unió által szorgalmazott kötelező kvóták ellen és a helyi
népszavazások kötelező érvényűvé tétele érdekében a Magyar Közösség Pártja által
októberben indított aláírásgyűjtési akció, amely során mintegy 80 ezren támogatták az MKP
kezdeményezését. Az aláírt íveket a petíciós bizottság három tagja még aznap leadta a
belügyminisztériumban, amelynek 30 nap állt a rendelkezésére, hogy találkozón fogadja a
petíciós bizottság tagjait. Mivel a május 10-én megvalósult tanácskozás nem bizonyult
konstruktívnak, a petíciós bizottság további lépéseket fontolgat.
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2016. május 10. – MTI, Webradio, Felvidek.ma
Nem volt konstruktív a hangneme és érdemi eredmény nélkül végződött kedden a szlovák
belügyminisztériumban folytatott megbeszélés, amelyen a Magyar Közösség Pártjának (MKP)
delegációja kormányzati szervekkel tárgyalt a felvidéki magyar párt menekültkvóta elleni
petíciójáról - tájékoztatta az MTI-t Őry Péter, a petíciós bizottság elnöke. A petíciónak két
célkitűzése volt. Egyrészt a migránsok újraelosztását célzó uniós kvóták elutasítása, másrészt
viszont ügydöntővé akarták tenni a helyi - egyebek mellett menekültügyi intézkedésekről, a
környezetvédelmi viszonyok megváltoztatásával kapcsolatosan, illetve helységnév-változtatás
kérdésében kiírt - népszavazásokat. A tavaly októberben indított petíciót mintegy
nyolcvanezren írták alá, s ez a felvidéki magyarság legnagyobb visszhangot kiváltó
aláírásgyűjtési kezdeményezése lett a rendszerváltoztatás óta.

Felvidék

Nem hozott eredményt az MKP petíciójáról folytatott egyeztetés a szlovák
belügyminisztériumban

Felvidéki segítség Kárpátaljának

Horgos: Névadója szoboravatójával ünnepelt az iskola
2016. május 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az idei évtől kezdve május 10-én, névadója Kárász Karolina születésnapján tartja ünnepét a
horgosi általános iskola. A keddi ünnepségen az iskolaudvarban felavatták a névadó
mellszobrát. A szobrot Nyilas Mihály és a szobor alkotója, Túri Török Tibor keszthelyi
szobrászművész leplezte le. Az intézménynek, a kispiaci iskolával együtt, összesen 42 tagozata
van, 7 tagozaton a sérült gyerekekkel foglalkoznak. Horgoson az oktatás kétnyelvű. A tanulók
létszáma 560, ebből Horgoson 406, Kispiacon 154 diák jár iskolába.

Vajdaság

2016. május 10. - hirek.sk
Mudi Róbert berzétei református lelkész és felesége ismét a berzétei gyülekezet adományait
viszi Kárpátaljára, az ott élő, nehéz sorsú családok számára. Az úticéljuk ezúttal Beregszász,
ahol előszőr a Sámuel Alapítvány elnökével megbeszélést tartanak a jövőbeli tervekről,
elképzelésekről.

Megjelent a Bácsország idei első száma
2016. május 10. – Pannon RTV
A Bácsország lap idei első számát mutatta ma be a Bácsország Vajdasági Honismereti
Társaság. A szerkesztők célja az értékmentés, értékőrzés és a hagyománytisztelet. Az első
lapban a művelődéstörténeté és a néprajzi témáké a főszerep. A bemutatót Hulló István, a
Szabadkai Városi Múzeum igazgatója nyitotta meg. A lap hosszú múltra tekint vissza, 1904ben indult el, tehát több mint száz éve. A Bácsország volt az első irodalmi, politikai, kulturális
jellegű folyóirat. Pár év működés után leálltak nyomtatásával, majd 1995-ben Magyar László
levéltáros újraindította.
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2016. május 10. – karpatalja.ma
Sin József, a Beregszászi Járási Tanács vezetője, valamint Petruska István, a Beregszászi
Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke együttműködési megállapodást írt alá Polics
Józseffel, a magyarországi Komló város polgármesterével – adta hírül a zakarpattya.net.ua. A
megállapodás a járási tanács, a közigazgatási hivatal, valamint a Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal partnerségi viszonyáról szól.

Kárpátaljai művészek első világháborús témájú kiállítása Németországban

Kárpátalja

Együttműködési szerződést kötött a Beregszászi járás Komlóval

2016. május 10. – karpatalja.ma
A Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület szervezésében nyílt kiállítás május 6-án
Németországban. Az első világháború témáját felölelő tárlaton kárpátaljai művészek
alkotásait mutatják be. A képek a március 30. és április 2. között az Innoart Egyesület
támogatásával megvalósult túristvándi alkotótábor során készültek, amelyen Kárpátaljáról
Kopriva Attila, Temető István, Kerecsányin Péter és Lakatos Szergej vett részt.

Megérkezett Ukrajnába az IMF küldöttsége

Hivatalos a kormányrendelet szövege
2016. május 11. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjának múlt pénteki számában jelent meg a
nemzetiségileg vegyesen lakott községek társfinanszírozásáról szóló kormányrendelet, amely
alapot biztosít a 2016-os állami támogatásokról szóló szerződések megkötéséhez. A magyar
nemzeti közösség a kormányrendelethez nem adta beleegyezését, mert az általa benyújtott
javaslatokat a dokumentum nem tartalmazza.
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2016. május 10. – MTI, karpatalja.ma
Megérkezett kedden Kijevbe a Nemzetközi Valutaalap (IMF) küldöttsége Ron van Ruden
vezetésével, hogy tárgyalásokat folytasson ukrán vezetőkkel a hitelprogram folytatásáról.
Az ukrán pénzügyminisztérium közleménye szerint a misszió május 18-ig tartózkodik
Ukrajnában. Fő feladata áttekinteni a tavaly márciusban elfogadott ukrán reformprogram
végrehajtását. Az IMF 2015 márciusában 17,5 milliárd dolláros hitelt hagyott jóvá Ukrajna
számára, amelyet négy éven át több részletben tervez folyósítani. A kölcsön első részletét – 5
milliárd dollárt – 2015. március 13-án, a második részletet – 1,7 milliárd dollárt – augusztus
4-én kapta meg Kijev.
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Schenk Angyalka: "Az ember akkor is lehet magyar, ha külföldön született"
2016. május 10. – Nemzeti Regiszter
„Volt egy vízióm és azt követtem” – mondja a New Yorkban született, huszonötödik éve
Innsbruckban élő háromgyermekes édesanya, Schenk Angyalka, a 79. sz. Dr. Kozma György
SJ Cserkészcsapat vezetője, az Innsbrucki Magyar Hölgyek, a NeveNincs csoport, s azon belül
a Vackor, illetve a Bogyó és Babóca csoportok alapító-vezetője. S hogy mi volt ez a vízió?
Hogy továbbvigye és átadja a következő generációknak mindazt, amivel a szülei, a kastli
gimnáziumbeli tanárai és a cserkészvezetői feltarisznyálták: hogy az ember akkor is lehet
magyar, ha külföldön született, de ezért tenni is kell.
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2016. május 11. – Muravidéki Magyar Rádió
Olvadó jégcsapok, Kálvária, Határ-szél. Göncz László történész, nemzetiségi országgyűlési
képviselő valahogy mindig talál időt az irodalmi igényű gondolkodásra, az írásra. Könyvei
révén saját és mindannyiunk sorsának krónikása válik belőle. Írásával nemcsak a muravidéki,
hanem az egyetemes magyar szépirodalmat is gazdagítja, közös történelmünk megértését
szolgálja.

Diaszpóra

Határ-szél: új munka a muravidéki sorsok krónikásától
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. május 10. – Kossuth Rádió
Elutasította a luxemburgi bíróság az SZNT Európai Bizottság ellen benyújtott
keresetét
Elutasította a luxemburgi bíróság a Székely Nemzeti Tanácsnak az Európai Bizottság ellen
benyújtott keresetét. A székelyek fellebbeznek, és nem mondanak le a nemzeti régiók
támogatásáról szóló polgári kezdeményezésükről. Izsák Balázs, Dabis Attila külügyi
megbízott és további öt személy azért fordult a testülethez, mert az Európai Bizottság nem
fogadta be a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, amely 1 millió uniós
polgár aláírásának összegyűjtésével szerette volna elérni, hogy az Európai Unió kohéziós
politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket etnikai, kulturális, vallási,
nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körül vevő régióktól.
Újabb pert indít a Maros megyei Csendőrség ellen Cseh Gábor
Újabb pert indít a Maros megyei Csendőrség ellen Cseh Gábor, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács helyi vezetője. Ő ugyanis nem volt jelen a Székely Szabadság Napján, március 10-én a
felvonuláson, mégis bírságot küldtek ki neki levélben. Ennek megsemmisítését kérte, most
mégis arról értesítették, hogy szerepel a hatóság helyszíni videófelvételén.
Pozsonyi magyar napok harmadszor
Ismét megrendezi a Több mint szomszéd című fesztivált június első hetében a pozsonyi
magyar nagykövetség és a Balassi Intézet a magyar kultúra és gasztronómia jegyében. Interjú
a sajtótájékoztatóról.
A 308-as honvéd gyalogezrednek állítottak emléket a nyugat-ukrajnai Ternopil
megyében
Az első világháborúban harcoló 308-as honvéd gyalogezrednek állítottak emléket a nyugatukrajnai Ternopil megye Rakovec településén. 1916 szeptemberében és 1917 júniusában is
súlyos harcok zajlottak a vidéken. A 308-as gyalogezred hősiesen védte vonalát a sokszoros
túlerőben lévő oroszokkal szemben. Az elesett katonák emlékjelét a Honvédelmi
Minisztérium helyi önkéntes ukrán hadisírgondozókkal közösen állította helyre.
Délvidéki Felsőoktatási Fórum Szabadkán
Délvidéki Felsőoktatási Fórumot rendeztek a múlt hét végén Szabadkán, ahol ismét
felvetődött a Szabadkai Egyetem megalapításának a lehetősége.
Javában zajlanak Temesváron a Bánsági Magyar Napok
Temesváron javában zajlanak a Bánsági Magyar Napok rendezvényei. Ennek keretében,
Európa napja alkalmából hagyományosan játékos vetélkedőt szerveztek a Temes megyei

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 11.

9

magyar általános iskolás diákok számára. Idén a játékos tanuláson volt a hangsúly: a
Magyarok Európában című rendezvényen résztvevő húsz csapatnak a magyar történelem
jelentős korszakait illetve személyiségeit kellett bemutatnia.
Csíkszereda a csíksomlyói pünkösdi búcsúra készül
Urbán Erik atya, a templom igazgatója elmondja, mi lesz a búcsú üzenete, jelmondata. De
előbb a világi embereké a szó, hiszen a Kárpát-medence legnagyobb eseményére egész
Hargita megye is készül.
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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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