Nyomtatott és online sajtó
2016. május 18. - Krónika
Saját eljárásrendjét megszegve nem volt kíváncsi a nyelvi charta végrehajtását felügyelő
szakértői bizottság az árnyékjelentést készítő civil szervezetek véleményére. Utóbbiak úgy
vélik, az érdektelenségnek elsősorban diplomáciai üzenete van: a testület szerint a romániai
magyarkérdés nem létezik. Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) vezetője,
Bethlendi András civil aktivista és Toró Tibor, a Mensura Transylvanica elemzője, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) árnyékjelentés-író munkacsoportjának vezetője szerdai
kolozsvári sajtótájékoztatóján elmondta: mind az EMNT, mind a Cemo arra készül, hogy
úgynevezett árnyékjelentést készít azokhoz a jelentésekhez, amelyeket a román kormány a
kisebbségvédelmi keretegyezmény, illetve a regionális és kisebbségi nyelvek chartájának
ratifikálásakor vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről nyújtott be az elmúlt hónapokban az
Európa Tanácsnak.

Vezető hírek

Nyelvi charta: nem hallgatnak a civilekre

Az osztatlan kisiskolák kegyelmet kapnak, a kis létszámúak megszűnnek?

Kereskényi Gábor: visszaszerezhető Szatmárnémeti
2016. május 18. - transindex.ro
Segítheti az egyfordulós választás a magyar polgármesterjelölt győzelmét Szatmárnémetiben.
A városnak annak ellenére magyar polgármestere lehet, hogy a magyar lakosság 39% körüli
arányt ér el. Szatmárnémeti kiemelten fontos az RMDSZ számára is, ezt bizonyítja az is, hogy
a szövetség itt indította a kampányát. Kereskényi Gábor az RMDSZ polgármesterjelöltjeként
pályázza meg a tisztséget, amelyet ezelőtt négy évvel az USL felhajtóereje miatt Dorel Coica
nyert el Ilyés Gyula volt polgármester ellenében. Kereskényit a Szatmárnémetiben
tapasztalható jelenlegi hangulatról és programjáról kérdeztük.
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2016. május 18. – Felvidék Ma
Szeptembertől mindenütt, ahol a fenntartó (önkormányzat, egyház stb.) vállalja az érintett
közoktatási intézmény normatív finanszírozást meghaladó költségeit, megmaradhatnak a kis
létszámú osztályok, összevont osztályok. A jó hír azonban itt véget is ér, mert a problémáknak
csak egy kis töredéke tűnik megoldottnak. Az ötödik évfolyamosoktól kezdve maradnak a
minimális osztálylétszámok egészen a kilencedikesekig bezárólag, ezáltal a teljes
szervezettségű kis létszámú alapiskolák megszűnése továbbra is reális fenyegetés. A
magyarlakta régiókban pedig nem kevés olyan teljes szervezettségű alapiskola van, ahol a
tanulók összlétszáma száz fő körül mozog.
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2016. május 18. - mno.hu
Tizenhat év után ismét van esély arra, hogy magyar polgármestere legyen az erdélyi
Marosvásárhelynek. Soós Zoltán függetlenként indul, de maga mögött tudhatja a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatását. A marosvásárhelyi Megyei Múzeum
igazgatója tavaly októberben egy előválasztás során nyert jelöltséget, így a többi, kis magyar
szervezet is támogatja. Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa az
mno.hu-nak nyilatkozva legyőzhetőnek tartotta Dorin Floreát.

Erdély

Magyar remény Marosvásárhelyen

Soós Zoltán: védeni kell Marosvásárhely történelmi belvárosát
2016. május 18. - transindex.ro, maszol.ro
“Marosvásárhelyen jelenleg nincs városkép-védelem, nincs egy elképzelés a történelmi
belváros egységes arculatáról, ezért veszélyben vannak a műemlék épületek” – szögezte le
Soós Zoltán független polgármesterjelölt. Hozzátette, „szabályozás hiányában a belvárost
elárasztották a termopán ablakok, amelyek sok műemlék épületre is felkerültek a régi
nyílászárók helyett. A szakszerűtlen beavatkozások miatt félő, hogy több ilyen ingatlant akár
le is vehetnek a műemlékek listájáról.” A polgármesterjelölt szerint ki kell dolgozni egy
szabályzatot arra vonatkozóan, hogy a védett belvárosi övezetben milyen építkezések és
beavatkozások megengedettek, milyen magas lehet egy épület, milyen anyagokat lehet
használni az építkezés, felújítás során.

Soós: Florea viselkedjen férfiként
2016. május 18. - transindex.ro, maszol.ro
“Tiszteletlenség a marosvásárhelyiekkel szemben, hogy a polgármester az egyik
táskahordozóján keresztül üzenget és vádaskodik. Gyávaság, hogy nem áll ki vitázni, pedig
csaknem egy héttel ezelőtt nyilvános vitára hívtam. A Claudiu Maior közleményében felsorolt
döntéseimet vállalom, hiszen azért nem szavaztam meg az általa felsorolt
határozattervezeteket, mert veszélyeztették az adófizetők pénzének ésszerű és tisztességes
felhasználását" - reagált Soós Zoltán független marosvásárhelyi polgármesterjelölt egy
Facebookon közzétett nyilatkozatra, amelyben Maior azzal vádol RMDSZ-es tanácsosokat,
hogy fontos tanácshatározatokat bojkottáltak a testületben.

Vitatott kampánykoncertek Marosvásárhelyen
2016. május 18. - Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro
Bár a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők kikötötték, hogy nem lehet
kampányidőszakban a város pénzén Koncz Zsuzsa- és Angela Similea-koncertet szervezni,
sem pedig a kolozsvári Untold fesztivál „kistestvérét”, az Untold Warm Up Party elnevezésű,
egynapos rendezvényt, Dorin Florea polgármester kedden bejelentette: május 22-én,
vasárnap a várban koncertezik a magyarországi énekesnő.
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2016. május 18. - transindex.ro
“A biztonságos jövő érdekében Temesvárnak ismét nyitott várossá kell válnia és ebben a
folyamatban a fiataloknak nagy szerepe lesz. A városvezetésnek nagyobb figyelmet kell
szentelnie a fiatalokra, hiszen a város jövője a következő generációk iránti gondoskodásban
rejlik” – nyilatkozta Molnár Zsolt, a RMDSZ temesvári polgármesterjelöltje tegnap az
ARDOR Banat ifjúsági szervezet által „A fiatalok kérdeznek” címmel szervezett vitaesten,
amely szerves része a CHECK-OUTimișoara nevet viselő Ifjúsági Főváros projektnek. A
találkozón Molnár Zsolt elmondta, az RMDSZ fiatal, felkészült jelölteket indít Temes
megyében és az elkövetkező négy évben is nagy hangsúlyt fektet majd a fiatalok
támogatására.

Infrastrukturális beruházásokat
polgármesterjelöltjei

szeretnének

Háromszek

Erdély

Molnár Zsolt: Temesvár városvezetése figyeljen a fiatalokra

legfiatalabb

2016. május 18. - transindex.ro, maszol.ro
Tamás Sándor, az RMDSZ megyei elnöke bemutatta a sajtó képviselőinek a megye négy
legfiatalabb RMDSZ-es polgármesterjelöltjét: Demeter Ferenc (32 éves) mikóújfalusi,
Dombora Lehel (32 éves) rétyi, Tánczos Szabolcs (40 éves) barátosi és Kanyó Antal (37 éves)
nagyborosnyói jelölteket. A rétyi és a mikóújfalusi polgármesterjelöltek a közszférában
dolgozó fiatalok, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek az ifjúsági szervezeti munkában.
Tánczos és Kanyó pedig mezőgazdasági szakemberek, vállalkozók.

Ismét román bloggereket és újságírókat várnak Háromszékre
2016. május 18. - transindex.ro
Háromszéki Turizmus 2016-ban címszó alatt egész napos szakmai előadásokon,
vitafórumokon vettek részt turisztikai szakemberek, vendéglótóipari egységek tulajdonosai az
árkosi Felnőttoktatási Központban május 17-én, kedden. A rendezvény célja, hogy olyan
ötletek szülessenek, amelyek elősegíthetik a térség turisztikai fellendítését.

Tamás Sándor: Székelyföld újjáépítésére vállalkoztunk
2016. május 18. - maszol.ro
"Nem választásról választásra látjuk az életet, hanem programról programra. Persze,
odafigyelünk a választásra, hiszen akkor kapunk az emberektől felhatalmazást arra, hogy
programjainkat megvalósíthassuk - de a programok a legfontosabbak” – nyilatkozta a
Maszolnak Tamás Sándor, aki harmadik mandátumára pályázik a Kovászna megyei tanács
élén az RMDSZ színeiben.

Fancsali: nőne a bizalom a többnyelvű táblák kihelyezése révén
2016. május 18. - Krónika
A kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák mihamarabbi kihelyezését sürgette Fancsali Ernő,
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kolozsvári szervezetének elnöke a polgármesteri hivatal
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előtt megtartott szerdai sajtótájékoztatóján. Elmondta: eredetileg az egyik helységnévtáblánál
tervezték megtartani a sajtótájékoztatót, de végül úgy döntöttek, a többnyelvű
helységnévtáblák ügyét nem gerillaakciókkal kell szolgálni, hanem demokratikus eszközökkel
kell elérni azok kihelyezését, hiszen ez a normalitás jele lenne a román közösség részéről.
Ezzel a lépéssel a magyar közösség lojalitása, bizalma is érezhetően nőne a többségi
társadalom iránt, mutatott rá az EMNP polgármesterjelöltje. „Azt gondoljuk, ennyi év
ígérgetés, a multikulturalizmussal való takarózás után ideje lenne lezárni a kérdést” –
jelentette ki Fancsali Ernő. Úgy vélte, a helységnévtáblák ügye kell legyen a tárgyalási
minimum, amikor a többségi pártokkal beszélnek a lehetséges együttműködésről.

Végrendelet mint bizonyíték a Batthyáneum-perben
2016. május 18. - Krónika
Batthyány Ignác püspök végrendeletének hitelesített másolatát is csatolnia kell a perirathoz a
Román Nemzeti Könyvtárnak a gyulafehérvári Batthyáneum visszaszolgáltatásáért indított
per következő, július 14-ei tárgyalásán. A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
erre vonatkozó kérését a legutóbbi tárgyaláson hagyta jóvá a gyulafehérvári táblabíróság, az
alapfokon zajló perben a restitúciós bizottság visszaszolgáltatást elutasító határozatának az
érvénytelenítését kérte a katolikus egyház.

Helyén marad a címeres lobogó
2016. május 19. - Krónika
Bár két bírósági eljárás is kötelezővé teszi a címeres piros-fehér-zöld lobogó eltávolítását a
csíkmadarasi községházáról, Bíró László polgármester közölte: a zászló a közelgő
helyhatósági választásokig mindenképp a helyén marad. A marosvásárhelyi ítélőtábla döntése
értelmében az elöljárónak kilencvenezer lej bírságot is kell fizetnie, mert nem hajtotta végre a
korábbi, az eltávolításról rendelkező jogerős bírói ítéletet.

A parlamentbe készül Vass Levente
2016. május 19. - Krónika
Az RMDSZ-ben sokáig belső ellenzékiként mellőzött Vass Levente a Facebook-oldalán
jelentette be, hogy parlamenti képviselői mandátumra pályázik az őszi választásokon. Az
utóbbi hónapokban politikailag megerősödött, nemrég a marosvásárhelyi RMDSZválasztmány élére került orvos-politikus rendkívül magabiztosnak mutatkozik. „Úgy
döntöttem, indulok Maros megyei RMDSZ-es képviselőként” – írja már az első mondatban,
azt sugallva, a szövetség Maros megyei szervezete már leosztotta a kártyákat. Vass meg is
magyarázza kemény belépőjét: „A politikában amit nem bátran kezdünk el, eleve kudarcra
van ítélve. Közösségi ember vagyok, de azt is tudom, hogy soha nem volt annyira hálátlan
dolog parlamenti képviselőnek lenni Romániában, mint mostanában. Mégis a velem együtt
gondolkodók megerősítettek abban, hogy vagy a mi változtatni akarásunk lép be az országos
politikába, vagy a jelenlegi politika lép belénk” – fogalmazott bejegyzésében az orvospolitikus. Vass Levente elmondta, hogy bejelentésével erősíteni szándékozik a magyar
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polgármesterjelölt és a tanácsosok kampányát. „Marosvásárhelyen világosan el kell
mondanunk, hogy mit szeretnénk, milyen jövőképet akarunk nyújtani” – nyilatkozta.

Ökumenikus búcsú – Katolikusok, protestánsok és muszlimok Csíksomlyón

Felvidék

2016. május 19. – Csinta Samu – Heti Válasz
Kaphat-e UNESCO-védettséget Csíksomlyó? Miért keltett kisebb hisztériát néhány muszlim
önkéntes jelenléte Csíkszeredán? Az idei búcsúra a Heti Válasz munkatársa a gyergyóalfalusi
keresztaljával gyalogolt el.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. május 19-i számában olvasható)

„Milliméterről-milliméterre húzzák ki alólunk a szőnyeget”
2016. május 18. – Felvidék Ma
Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke és Takaró Mihály irodalomtörténész volt a vendége
annak a beszélgetésnek, melyet május 17-én Királyhelmecen, a Bodrogközi Magyar Közösség
Házában tartottak aktuális felvidéki kérdésekről, nemzettudatról és identitásvesztésről.
Gulyás Gergely elmondta, hogy a szlovákiai parlamenti választások előtt az MKP joggal
reménykedhetett abban, hogy bejut a parlamentbe. Sajnos, az eredmények, az alacsony
választási részvétel azt a pártot juttatta be a törvényhozásba, amely az asszimilációt jeleníti
meg a felvidéki magyarságnak, és sok magyar a szavazatával azt a Most-Hidat támogatta,
amely a közösséget a megszűnés felé vezeti.

MKP: Pozsony megyében is lezárultak a tisztújítások
2016. május 18. – Felvidék Ma
Megtartották tisztújító taggyűléseiket a Magyar Közösség Pártja Szenci járásban, illetve
Pozsonyban működő helyi szervezetei is. Több helyütt bővült a tagság, illetve az
elnökségekben szintén voltak személycserék, általában fiatalítottak a szervezetek, bár az
elnöki pozícióknál nem történt változás.

A magyar iskolákban több a szélsőség
2016. május 19. – Új Szó
Az Állami Tanfelügyelet kérdőíves felmérésben rákérdezett, az alap- és középiskolások
találkoztak-e már olyan ruházati elemekkel az iskolában, ami szélsőséges mozgalmakhoz
köthető: jellegzetes trikófeliratoktól a terepszínű ruházatig és radikálisakhoz köthető
márkákig. Ezek a jelképek gyakran helyettesítik az eszmék konkrét üzeneteit, hirdetik egy
bizonyos szubkultúrához való tartozást. Vidéki környezetben valamivel gyakoribb az ilyen
jelképek előfordulása, az alapiskolások 13,9%-a gyakran, 50,1%-a olykor találkozik velük,
városi környezetben ez az arány 10,4, illetve 51,5%. A magyar alapiskolások 67,8%-a
nyilatkozott úgy, hogy osztálytársaikon már láttak ilyen jelképeket.

Iskolapélda
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2016. május 19. – Szalay Zoltán – Új Szó
„Egyelőre úgy tűnik, félmegoldásra számíthatunk, ami egyáltalán nem jó jel, hiszen a
kisiskolák megmentése a legegyszerűbben teljesíthető koalíciós ígéretnek tűnt: ezzel
legitimizálták a kormányra lépést is a hidas politikusok. Ha az MKP éberebb lenne – és lenne
vezetősége –, ebből most akár komoly hasznot is húzhatna – és itt jutottunk vissza a
„kétpártrendszer” potenciális előnyeihez. Az MKP-nál azonban jelenleg a tisztújításon és a
magyarországi kormánypénzek akkurátus költésén túl másra nem nagyon jut energia, így a
Híd mindenesetre időt nyert.”

Tisztújítás előtt a Via Nova – mi várható?

Június elején alakul meg a tartományi képviselőház
2016. május 18. – Pannon RTV
Várhatóan június első napjaiban alakul meg a tartományi képviselőház. Kedden érkezett meg
hivatalosan is a képviselőház elnökéhez a Tartományi Választási Bizottság jelentése a
voksolás végső eredményéről. Pásztor István házelnök számára három nap áll rendelkezésre,
hogy meghatározza az alakulóülés időpontját. A képviselőháznak az eredmények
kézhezvételétől számított 30 napban fel kell állnia, tehát június 4-éig a tartományi
parlamentnek meg kell alakulnia.

Vajdaság

2016. május 18. – Felvidék Ma
A hétvégén tisztújító közgyűlést tart a Via Nova Ifjúsági Csoport, hiszen lejárt a jelenlegi
elnök és elnökségének kétéves mandátuma, amely tisztséget 2011-től Gubík László és csapata
tölti be. A közgyűlésre ezúttal Felvidék keleti szegletében, Királyhelmecen kerül sor.

Óvodás Színjátszó Találkozó Kishegyesen
2016. május 18. – Pannon RTV
Megtartották a 21. Óvodás Színjátszó Találkozót Kishegyesen. A rendezvényre Vajdaság
kilenc településéről érkeztek fellépő csoportok. Népi és dramatikus játékokat, valamint
mesefeldolgozásokat mutattak be az óvodás csoportok a kishegyesi színházteremben. A
szemle nem versenyjellegű, de a produkciókat szakmai zsűri értékeli, ezzel útmutatót,
szakmai tanácsokat adva a felkészítőknek.

Biológia szakos tanároknak szervezett továbbképzést az MNT
2016. május 18. – Pannon RTV
Biológia szakos tanároknak szervezett ma továbbképzést a Magyar Nemzeti Tanács
Szabadkán. Szó volt a tankönyvekről, a záróvizsgáról és a biológiaversenyekről is. A
pedagógusok megismerhették az MNT oktatási portálját, a részvételről pedig tanúsítványt
kaptak. A továbbképzésen Hulló István, a szabadkai Városi Múzeum igazgatója tartott
előadást a természetvédelmi értékekről. Szabó Gábor szabadkai biológiatanár szerint
korábban kellene kezdeni a gyerekek környezettudatosságra nevelését.
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2016. május 18.- Pannon RTV
A Prosperitati Alapítvány tájékoztatja az 1. pályázati kiírásban érdekelt pályázókat, hogy a
2413 beérkezett pályázat elbírálása minden területen befejezéséhez közeledik és
felterjesztésre kerül a döntési testülethez. A tíz kiírt területen négyben már megtörténtek a
szerződéskötések. A fóliasátrak esetében holnap lesz az aláírás. A házvásárlások pályázatait
már felterjesztették a budapesti döntéshozókhoz. A tenyészállatokra és öntözőrendszerekre
megjelent pályázatok feldolgozása még tart. A Prosperitati Alapítvány számára fontos az
átlátható működés és elbírálás, ezért az egymástól függetlenül működő szakértőkhöz több
körben kerülnek oda a pályázatok, mégpedig úgy, hogy ugyanazt a pályázati anyagot több
szakértő pontozza – írja az Alapítvány sajtószolgálata.

Vajdaság

Az első kiírásban beérkezett pályázatok elbírálása a végéhez közeledik

Ifjúsági szervezetek vitatkoztak a trianoni békeszerződésről
2016. május 18. – Magyar Szó
Ifjúsági szervezetek vitatkoztak a trianoni békediktátumhoz vezető okokról és a szerződés
hatásairól a Magyar Liberális Párt ifjúsági szervezete, a Liberális Fiatalok Társasága által
kezdeményezett beszélgetésen, szerda este Budapesten. A vitaesten a Societas, az Ifjú
Demokraták (IDE), a Jobbik IT, az Y-Gen Egyesület, a Lehet Más a Jövő, a Négy Köztársaság
(4K) és a Modern Fiatalok (Mofi) civil szervezet delegáltjai vettek részt, kormánypárti ifjúsági
szervezetek nem képviseltették magukat. A beszélgetésen olyan témákat érintettek, mint a
Trianonhoz vezető okok, a békeszerződés tartalma, a határon túli magyarok jelenlegi helyzete
és a Magyarország európai uniós tagsága által kínált lehetőségek.

A vajdasági magyarok érdeke is

Magyar érettségi: „...nem lehet más a mérce, mint a magyarországi”
2016. május 18. – Kárpátalja, karpatalja.ma
A középiskolai magyar érettségivel kapcsolatos aktuális kérdésekről tárgyaltak keddi
találkozójukon a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a megyei tanügyi
hatóságok képviselői Beregszászban. A Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet
Beregszászi Fiókintézetében megtartott tanácskozáson jelen volt Orosz Ildikó, a KMPSZ
elnöke, Berki Károly, a szövetség irodaigazgatója, Sterr Attila, a Kárpátaljai Megyei Állami
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Kárpátalja

2016. május 18. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleményben üdvözölte a Magyar Országgyűlés
döntését a kötelező kvótákkal kapcsolatos népszavazás kiírásáról és támogatásáról biztosított
Magyarország kormányát a betelepítési diktátumok elleni küzdelemben. Mint írják „ez most
nem csak elsőrendű fontosságú magyar nemzeti ügy, de sikere esetén a régióban élő többi
nemzet számára is precedens értékű történelmi tett lehet, s meggyőződésünk szerint a
vajdasági magyarokat is védeni fogja a migránsvándorlások meg-megújuló hullámaitól.”
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Kárpátalja

Adminisztráció Oktatási és Tudományos Főosztályának helyettes vezetője, valamint Gabóda
Béla, a házigazda megyei pedagógus-továbbképző intézet beregszászi fiókintézetének
vezetője. Orosz Ildikó a történtek után úgy vélte, itt az ideje, hogy a szakmai szervezetek és a
hatóságok mielőbb hosszabb távon is kielégítő megoldást találjanak a magyar érettségi
problémájára.

Hármashatár Találkozó Korláthelmecen
2016. május 18. – Kárpátalja
„Csak együttműködéssel lehet jövőt építeni” – fogalmazta meg az összefogás fontosságának
üzenetét köszöntőbeszédében Tóth Éva, Korláthelmec polgármester asszonya a május 16-án
első alkalommal megrendezett Hármashatár Találkozón, Korláthelmec római katolikus
templomában, amelyen három ország: Magyarország, Szlovákia és Ukrajna magyar
települései, név szerint a vendéglátó Korláthelmec, a magyarországi Pap község, Felsőzsolca
városa, a szlovákiai Királyhelmec delegációi vettek részt. A testvértelepülési-baráti
kapcsolatok mélyítése mellett a rendezvény erőteljes üzenetet közvetített: a határok –
vízumkényszer ide vagy oda – nem lehetnek falak az egymás kezét megszorítani vágyó
nemzetek vagy nemzetrészek között.

Második idegen nyelvként fogják oktatni a magyart a Beregszászi 5. Számú
Középiskolában
2016. május 18. – karpatalja.ma
Kárpátalján már sok ukrán tannyelvű iskolában tanulhatják második idegen nyelvként a
magyart. A nyelvtanulás hatékony elsajátítása érdekében Magyarország speciális
tankönyveket adott ki. Számos iskolában hamarosan elindul a magyar mint második idegen
nyelv oktatása. Ungvár egyik iskolájában erre a célra már kialakítottak egy speciális nyelvi
szaktantermet. Ehhez hasonlót fognak kialakítani a Beregszászi 5. Számú Középiskolában,
ahol szintén második idegen nyelvként fogják oktatni a magyart – adta hírül a
zakarpattya.net.ua

Az Úr építi a házat – Görögkatolikus templomszentelés Kisbégányban
2016. május 18. – Kárpátalja
A Szentlélek eljövetelének ünnepén, pünkösdvasárnapon, püspöki szentliturgia keretében
szentelték fel a Kisbégányi Görögkatolikus Egyházközség újonnan épített templomát. Erdei
Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja az eseményen mondott
köszöntőjében hangsúlyozta: az, hogy a kisbégányi görögkatolikusok templomot építettek, azt
mutatja, hogy itt, szülőföldjükön akarnak megmaradni.

Tisztújító közgyűlést tartott a KMVSZ
2016. május 18. – Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) 2016. május 14-én tartotta tisztújító
közgyűlését a Rákóczi-főiskola átriumában. A közgyűlés újabb három évre bizalmat szavazott
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Kárpátalja

Virág László elnöknek, Barkaszi Ferenc és Pataki Gábor alelnököknek, Szup József titkárnak,
valamint megválasztották a szakbizottságokok tagjait és elnökeit is. Virág László, a KMVSZ
elnöke beszámolójában sikeresnek nevezte a szövetség elmúlt évi tevékenységét. Grezsa
István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati
koordinációjáért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a magyar kormány erejéhez mérten
igyekszik támogatni Kárpátalját.

Csodára várva
2016. május 19. – Németh András – HVG
Van egy olyan szint, amely alatt egy népcsoport már nem tudja megújítani magát, s
elkerülhetetlenné válik a beolvadás és az eltűnés. Attól tartok, a kárpátaljai magyarság közel
van ehhez – mondja a HVG-nek Makuk János, a Máltai Szeretetszolgálat beregszászi
szervezetének vezetője.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. május 19-i számában olvasható)

Muravidék

A félmilliós „nemzetiségi keret” sorsa
2016. május 19. – Népújság
A múlt héten Ljubljanában a Gazdasági Minisztériumban megbeszélést tartottak a szlovén
kormány által jóváhagyott, az őshonos nemzeti közösségek gazdasági alapjának létrehozását
serkentő félmillió eurós keret felhasználásával kapcsolatosan. A tanácskozás tartalmáról
Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke nyilatkozott a Népújságnak. Az elnök
kifejtette, az említett csak az egyik egyeztetés volt a sok között, amely a nemzetiségek
gazdaságát fellendíteni szándékozó félmillió eurós vissza nem térítendő keretösszeg
felhasználásáról szólt. „Nem mondanám azt, hogy teljes kudarcot vallottunk, de a tárgyalás,
az egyeztetés nem olyan irányba megy, amilyent az elején elképzeltünk, vagyis amilyent az
illetékesek az elején bemutattak számunkra.”

Király Ferencet köszöntötték a Városházán

Népcsoporttanácsok az államfőnél
2016. május 18. – volksgruppen.orf.at
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Őrvidék

2016. május 19. – Népújság, Muravidéki Magyar Rádió
Lendva Község kedden a Városházán szervezett ünnepi fogadáson köszöntötte a 80 éves
Király Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművészt. Ez alkalomból Balažek Anton polgármester a
község díszpolgára cím birtokosának, Király Ferencnek további kitartó és sikeres művészi
pályát kívánt, figyelmeztetve az egybegyűlteket arra, hogy a Királyhoz hasonló emberek
mindig is többet adnak környezetüknek, mint amennyit tőle kapnak.

9

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 19.

Őrvidék

Szerdán, május 18-án még az új miniszterek eskütételét megelőzően Heinz Fischer
államelnök fogadta az autochton népcsoporttanácsok elnökeit illetve képviselőit. A meghívást
mind a hat Ausztriában elismert népcsoporttanács képviselői elfogadták, köztük Hollós
József a magyar népcsoporttanács elnökhelyettese. A népcsoporttanácsok képviselői nagyon
jó időpontban adthatták elő gondjaikat, kívánságaikat, hiszen rögtön ezt követően került sor
az illetékes új miniszterek eskütételére, akik között az új oktatásügyi és kisebbségekért felelős
miniszter is van.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. május 18. – Kossuth Rádió
Egységben az erő Szatmárnémetiben! A megye és a város vezetését is vissza
akarja venni júniusban a 35 százaléknyi magyarság.
Vissza akarja szerezni a négy évvel ezelőtt elvesztett Szatmár megyei önkormányzat vezetését
- és Szatmárnémeti polgármesteri tisztséget az RMDSZ a júniusi helyhatósági választásokon.
A város is a megye is román többségű, a magyarság aránya mintegy 35 százalék, de a feladat
teljesítése nem lehetetlen, hiszen egyfordulós a választás, és nem kell abszolút többséget
szerezni, csak eggyel több szavazatot a legerősebb ellenfélnél.
Délvidéki kampány a kvótaellenes népszavazás mellett
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleményében üdvözölte a Magyarm Országgyűlés
döntését a kötelező kvótákkal kapcsolatos népszavazás kiírásáról. Jelezte, mindent megtesz
annak érdekében, hogy a délvidéki magyar állampolgárok minél nagyobb számban éljenek a
népszavazás adta lehetőséggel és támogassák a közös nemzeti érdek érvényre juttatását.
Csorba Béla, a VMDP elnöke nyilatkozott a Határok nélkülnek.
Jogi érveléssel a politikai színezetű döntés ellen
A rendelkezésére álló két hónapon belül megfellebbezi a Székely Nemzeti Tanács az Európai
Unió luxemburgi törvényszékének döntését, a luxemburgi bíróságon. Mert a múlt hét elején
elutasította Izsák Balázs és Dabis Attila keresetét, amelyben azt kérték, hogy az uniós
igazságszolgáltatás kötelezze a Brüsszelt, azaz az Európai Bizottságot, hogy fogadja be a
székelyek polgári kezdeményezését. Ez egymillió aláírás összegyűjtésével arra késztette volna
az Európai Unió illetékes szerveit, hogy a kohéziós, illetve felzárkóztatási-fejlesztési
politikában vegyék figyelembe a nemzeti régiókat; tehát azokat a térségeket, amelyek
nyelvileg, etnikailag, vallásilag, kulturálisan különböznek az őket körül vevő régióktól. A
lényeg, hogy a polgári kezdeményezés a nemzeti régiók hátrányos helyeztét szeretné
megszüntetni.
Zala György szobrász a kapocs a két város - Arad és Lendva között
A muravidéki városban született művész, akinek monumentális alkotását, a Szabadságszobrot a partiumi településen állították fel: először 1890-ben, a 13 honvédtábornok
kivégzésének 41-ik évfordulóján, majd 2004-ben. A Kárpát-medence e két távoli városa
között a helyi magyar közösségi vezetők voltak az együttműködés fő mozgatórugói. A magyar
- magyar kapcsolatok ápolása után most már a két város vezetősége is azt tervezi, hogy
szorosabbá fűzi a szálakat a gazdasági, kulturális és a sportegyüttműködésre is. Egy lendvai
küldöttség a napokban járt Aradon tárgyalni ez ügyben.
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Az Erdélyi Magyar Értéktár 12 szatmári, máramarosi, nagybányai értékekkel
gazdagodott
12 értékkel gazdagodott a közelmúltban az Erdélyi Magyar Értéktár,és 24 érték került a
megyei, területi vagy helyi értéktárakba, amelyek a magyarság örökségét, kultúráját hivatott
védeni. Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság tavaly novemberben alakult Kolozsváron, amit
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség koordinál. Működése első hónapjában több mint
80 értéket terjesztettek fel, amelyből 25 erdélyi és 58 tájegységi jelentőségűt fogadott el a
Bizottság. Zahoránszki Brigitta összeállítása.
Mintegy félszáz országból érkeztek vendégek a VI. Magyar Világtalálkozóra
Mintegy félszáz államból érkeztek magyarok és hazánkkal rokonszenvező külföldiek a
VI.Magyar Világtalálkozóra, amelynek védnöki tisztét Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselője vállalta. A kulturális és
szórakoztató programokban, sőt tudományos konferenciákban is gazdag tíz napos program
ünnepi eseménye volt tegnap este az Uránia Nemzeti filmszínházban tartott díszelőadás és
díjátadás.
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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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