Orbán Viktor: a magyar református örökség újra és újra jelentsen erőforrást!
2016. május 22. – MTI, Kormány.hu, nol.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők,
Orientpress, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója küszöbén érdemes felidéznünk, hogy a
vallási megújulás ügye, a magyar nyelv megőrzése és a magyar mivoltunk megerősítése
milyen szorosan kapcsolódott össze az elmúlt évszázadokban - írta Orbán Viktor
miniszterelnök a magyar református egység napját ünneplő gyülekezeteknek. A kormányfő
üzenetében úgy fogalmazott: „hálát adunk azért, hogy történelmünk számos viszontagsága
ellenére a mai napig élnek és dolgoznak magyar reformátusok. Kívánjuk, hogy ez a jövőben is
így lehessen, és a magyar nemzet számára oly fontos református örökség újra és újra
erőforrást jelentsen számunkra!” Orbán Viktor ünnepi üzenetében azt kívánta a magyar
reformátusoknak: legyen erejük és kitartásuk, hogy az 500 éves örökség szellemében
szolgálhassák a magyar hazát.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kövér komolyabban venné a nemzetiségi sorsközösséget
2016. május 22. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Index, Origo, Magyar Nemzet
Egy csónakban evezünk a nemzetiségekkel, amit megpróbálnak elsüllyeszteni különböző
erők, ezért érdemes lenne komolyabban venni ezt a sorsközösséget - mondta az Országgyűlés
elnöke a Kossuth Rádiónak a Nemzetiségi Kultúrák Napja alkalmából adott, vasárnap reggel
sugárzott interjúban. Mint mondta, az erdélyi magyarságnak és az erdélyi románságnak is az
elgyökértelenítés veszélyével kell szembenéznie. A Magyarországon élő nemzetiségek, és a
Romániában, Szlovákiában élő magyarok támogatása európai gyökereik erősítésében akkor
lesz igazán fontos, amikor ezeket a nemzeti kultúrákat még nagyobb támadásoktól kell majd
megvédeni - mondta Kövér László.

Potápi: szülőföldjükön kellene érvényesüljenek a szakmunkások
2016. május 21. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola három tanműhelyét korszerűsítették és szerelték
fel
modern
szerszámgépekkel
a
magyar
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
Államtitkárságának 196 ezer lejes támogatásának köszönhetően. A tanműhelyek átadó
ünnepségét szombaton tartották a szakiskola dísztermében. A 2015 a külhoni magyar
szakképzés éve program keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága – a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
közvetítésével – a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskolában három tanműhely
korszerűsítését támogatta, amelyre 14 millió forintot biztosítottak.
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2016. május 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Eredeti helyén szentelték újra a Szabadka központjában kétszáz évvel ezelőtt felállított
szoboregyüttest, amelyet az egykori jugoszláv politikai rezsim távolíttatott el a valamikori
piactér területéről 1964-ben. Az évtizedekig a székesegyház árnyékában megbújó műemléket
vasárnap régi helyén avatták fel ismét és ünnepelték a szabadkaiak. A szoboravatáson
beszédet mondott a felújítást támogató Magyarország képviseletében dr. Szilágyi Péter
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
és Maglai Jenő, Szabadka polgármestere.

Mérlegelik a határon túli otthonteremtés támogatását

Vezető hírek

Felavatták a Szentháromság-szobrot Szabadkán

2016. május 21. - Krónika, MTI, transindex.ro
Megjelent Király Ibolya Emlék-repeszek című könyve testvéréről, Király Károly romániai
magyar politikusról. A kötetet szombat délután mutatták be Budapesten, a Magyarság
Házában. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke kiemelte: Király Ibolya könyve segít
megérteni, hogyan működött a Ceaușescu-rendszer, ez a ma már elképzelhetetlen világ, segít
megérteni azt, „hogy mivel éltünk együtt, és min próbáltunk változtatni". Lezsák Sándor
felidézte: számukra, akik a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején fedezték fel a Kárpátmedencét, „legendás név volt" Király Károlyé.

Gázvezetéket is robbantottak volna az erdélyi HVIM-esek?
2016. május 20. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Nemzet,
Népszabadság
Az állítólagos kézdivásárhelyi merényletkísérleten kívül erdélyi gázvezetéket is robbantottak
volna, ugyanakkor oroszországi finanszírozásra próbáltak szert tenni a Hatvannégy Vármegye
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Bemutatták Budapesten a Király Károlyról szóló kötetet

Magyarország

2016. május 21. - Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
A június 5-én tartandó romániai önkormányzati választások előtti mozgósítás fontosságára
hívta fel a figyelmet egy péntek esti marosvásárhelyi pódiumbeszélgetésen Potápi Árpád, a
miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, aki szerint mérlegelik egy olyan program
kidolgozását, amelyik a magyarországi családi otthonteremtési kedvezményhez (csok)
hasonlóan ösztönözné a határon túli magyar fiatalok gyermekvállalását. Annak a
megszervezésére biztatta a beszélgetés résztvevőit, hogy mindenki hívja fel a rokonait,
ismerőseit, és gondoskodjon róla, hogy ne maradjanak otthon a választásokon. Úgy vélte,
Marosvásárhely többre hivatott, mint a jelenlegi szerepe Erdélyben. Nemzeti érdeknek
nevezte, a város magyarságának a megtartását és megerősítését, ami szerinte úgy lehetséges,
ha magyar érzelmű, elkötelezett ember kerül a város élére.
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Erdély

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) erdélyi tagjai a román ügyészség szerint. A News.ro hírügynökség
pénteken részleteket közölt az ügyészség Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztálya
(DIICOT) vádiratából. Mint ismert, a nyomozó hatóság csütörtökön vádat emelt Beke István
és Szőcs Zoltán, a HVIM kézdivásárhelyi, illetve erdélyi szervezetének vezetője ellen a tavaly
december elsején tervezett állítólagos merényletkísérlettel összefüggésben.

Ügyvéd: Beke István érzelmileg a padlón van
2016. május 20. - Krónika
Nem tudta megerősíteni a Krónikának Beke István védőügyvédje a terrorvád ügyében
kiszivárgott vádiratban szereplő újabb állítások valóságtartalmát, mivel még nem bocsátották
rendelkezésére a dokumentumot. A brassói ügyvédtől megtudták, látta a híradásokban a
védencével kapcsolatos újabb állításokat, ám mivel még nem kapta kézhez a vádiratot, nem
kívánja kommentálni ezeket. „Jó lenne, ha a sajtó pártatlanságról tenne tanúbizonyságot, és
nem csak a védencemet rossz fényben feltüntető dolgokat hangsúlyozná ki, hanem említést
tenne a mozgalom tevékenységének pozitív oldaláról is. Például a karitatív tevékenységükről
vagy arról, hogy többször véradással segítettek embereket" – jelentette ki a Krónikának
Dragoş Cristian Lică, akit elmondása szerint kifejezetten zavar, hogy sokan máris bűnösnek
kiáltják ki Beke Istvánt, holott jogerős bírósági ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.

Kelemen Hunor: csak Kereskényi Gábor válthatja le Dorel Coicát
2016. május 20. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, MTI
Kelemen Hunor szerint Szatmárnémetiben csak az RMDSZ jelöltje, Kereskényi Gábor
válthatja le Dorel Coica jelenlegi polgármestert, ezért az elégedetlenek és a változást akarók
nemzetiségre való tekintet nélkül Kereskényi megszavazásával érhetik el a céljukat. Az
RMDSZ elnöke egy pénteki szatmárnémeti sajtótájékoztatón beszélt erről egy közvéleménykutatás eredményére hivatkozva. Az MTI által idézett Kelemen Hunor úgy értékelte, hogy
Szatmárnémeti az elmúlt négy évben nem élt a fejlődési lehetőségeivel. Szerinte éppen
Szatmár megye másik fontos városa, az RMDSZ-es Kovács Jenő által vezetett Nagykároly
bizonyítja, hogy van lehetőség a fejlődésre, ha van vízió a város jövőjéről, és ezt munkával
akarják megvalósítani.

Gergely Balázs: a helységnévtábla mi vagyunk!
2016. május 20. - transindex.ro, maszol.ro, Krónika
A városért tenni akaró civileket csatornázná be az a Városszépítő Egylet, amelyet Gergely
Balázs, az RMDSZ kolozsvári tanácsosi listájának második helyezettje indítana. Az egylet
szakértőkből álló munkacsoportként irányítaná az önkénteseket, akik felvállalnák a
közterületek rendbetételét, amit a városvezetés elmulaszt magától megtenni. Gergely Balázs
pénteken, Kolozsváron szervezett kötetlen beszélgetésen vázolta a sajtónak az önkormányzati
munkájával kapcsolatos elképzeléseit.
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2016. május 20. - maszol.ro
A magyarság anyanyelvhasználati jogairól tartott előadást Marosvásárhelyen a Kultúrpalota
kistermében dr. Csóti György, Magyarország Kisebbségi Jogvédő Intézetének igazgatója
csütörtökön, akit Soós Zoltán polgármesterjelölt mutatott be a jelenlevőknek. Előadásában a
Kárpát-medencében élő magyarok jogainak ismertetésével, a Magyarországgal szomszédos
államok kisebbségpolitikájának ismertetésével arra a következtetésre jutott Csóti György,
hogy a magyar kisebbségek teljes felszámolása a cél. Nem fizikai értelemben, ez ma már fel
sem merül, hanem a jogok megnyirbálásával, a lassú, de szisztematikus beolvasztással. „Az
idő nekik dolgozik, ki kell csak várniuk” – figyelmeztetett az előadó, aki a megmaradás
feltételeit is ismertette.

Erdély

A magyarság felszámolása lenne a cél?

Soós Zoltán továbbra is nyílt vitára hívja Dorin Floreát
2016. május 20. - maszol.ro
Bár többször is felszólított Marosvásárhely polgármesterét Soós Zoltán, hogy nyilvánosan
beszéljék meg, miért maradt le a fejlődésben Marosvásárhely, miért nem sikerült teljesíteni
az utóbbi 16 évben elhangzott ígéreteket, Dorin Florea nemhogy válaszra sem méltatja a
független polgármesterjelöltet, hanem személyes tanácsadójával üzenget neki – hívta fel
ismét a közvélemény figyelmét Soós.

Molnár Zsolt: a magyar közösség legnagyobb ellenfele a közöny
2016. május 20. - maszol.ro
Ha a helyi magyar közösség le tudja vetkőzni a közönyt, ha a hosszú távú biztonságát helyezi
előtérbe, akkor van esélye annak, hogy ismét tanácsosai legyenek Temesvár
önkormányzatában – jelentette ki a Maszolnak Molnár Zsolt polgármesterjelölt. A fiatal
RMDSZ-es képviselőt a jelenlegi városvezetés metróépítési terveiről is kérdezték.

Portik Vilmos teljes mellszélességgel támogatja Soós Zoltán kampányát
2016. május 20. - maszol.ro
Aktívan bekapcsolódik Soós Zoltán független polgármesterjelölt kampányába Portik Vilmos.
Ezt az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezetének volt vezetője péntek este
jelentette be Facebook-oldalán. Portik Vilmos az EMNP jelöltje volt marosvásárhelyi
magyarság közös polgármesterjelöltjét kijelölő tavaly októberi előválasztáson, amelyen a
szavazatok 28,9 százalékát szerezte meg. A politikus időközben lemondott a pártban betöltött
tisztségeiről.

Román tantárgyverseny magyar győzteseit díjazták Bukarestben
2016. május 20. - maszol.ro, MTI, Bihari Napló, szekelyhon.ro
Hargita megyei magyar anyanyelvű gyermekek számára rendezett román nyelv és irodalom
tantárgyverseny nyerteseit díjazta pénteken a román kormány. Az Agerpres hírügynökség
szerint a 32 tanulót, a verseny szervezőit és a tanárokat a bukaresti kormány épületében Radu
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Puchiu államtitkár fogadta, aki elmondta: ezeknek a diákoknak az életben több esélyük lesz
boldogulni, ha jól ismerik a román nyelvet. Hozzátette: a magyar többségű romániai
megyékben támogatni és biztatni kell a magyar gyermekeket, hogy tanuljanak meg minél
jobban románul, és a verseny győzteseinek díjazásával ezt az erőfeszítésüket akarják
elismerni. A versenyt szervező Csíkszeredai Román Közösségi Egyesület elnöke, Angela
Barsan elmondta, a verseny immár tizennégy éve bizonyítja hasznosságát, és úgy vélte, hogy a
díjazott gyerekek a román és a magyar kultúra közötti párbeszéd hídfőivé válhatnak.

Az RMDSZ-es Vincze Loránt lett a FUEN elnöke
2016. május 21. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Bihari Napló
Az RMDSZ jelöltjét, Vincze Lorántot választották szombaton az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniójának (FUEN) az elnökévé – közölte honlapján a szövetség. A lengyelországi
Wroclawban tartott FUEN-közgyűlés szavazásán Vincze Loránt 89, míg a németországi
dánokat képviselő Dieter Paul Küssner 74 szavazatot kapott. Az RMDSZ külügyi titkáraként
Brüsszelben dolgozó Vincze Loránt eddig a FUEN alelnöki tisztségét töltötte be, és a
kisebbségi tárgyú Minority SafePack európai polgári kezdeményezés ügyét koordinálta.

A választásokon való részvételre buzdítja az erdélyi magyar fiatalokat az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
2016. május 21. - Erdély Ma, MTI, Krónika, Magyar Nemzet
Közösségi szerepvállalásra és a választásokon való részvételre buzdítja az erdélyi magyar
fiatalokat Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke, aki a
Fidelitas és az erdélyi Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) küldötteivel együtt vesz részt az
Európai Néppárt ifjúsági szervezetének (YEPP) pénteken kezdődött bukaresti tanácskozásán.
„A mi feladatunk arra bátorítani a fiatalokat, hogy van lehetőség beleszólni a közéletbe,
hiszen saját sorsukat és jövőjüket, akár az országuk, a közösségük, Európa jövőjét
befolyásolni tudják. Azért kérjük az erdélyi magyar fiatalokat, hogy menjenek el szavazni, és
arra adják voksukat, akik legjobban képviselik az ő érdekeiket" – hangsúlyozta az MTI-nek
nyilatkozva az IKSZ elnöke.

Péter Ferenc: átfogó reformra van szükség a romániai oktatási rendszerben
2016. május 21. - transindex.ro, maszol.ro
„Szemléletváltásra, átfogó reformra van szükség a romániai oktatás területén, hiszen még
mindig a mennyiség elve érvényesül a minőség ellenére, és ennek eredményeit látjuk, hatását
érezzük mindannyian, főleg a gyermekek. Gyermekközpontú, és hozzá kell tennünk,
kisebbség-barátoktatásra van szükség, amelyben például a román nyelvet speciális
tankönyvek alapján tanítják, és az öt éve hatályos tanügyi törvény előírásainak értelmében” mutatott ráPéter Ferenc, Szováta polgármestere a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti
Líceum fennállásának hatvanadik évfordulóját ünneplő közönség előtt. Péter Ferenc, az
RMDSZ Maros Megyei Tanács elnökjelöltje beszédében az oktatás problémáit vázolta, és úgy
értékelte, hogy az ezekre adható válaszok egyre inkább helyhez kötöttek, hiszen sok esetben
az önkormányzatok az iskolafenntartók, ilyen minőségükben felelősségük is sokszoros.
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2016. május 22. - Erdély Ma, Háromszék, Krónika
Kolozsváron tanácskozott Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke Tamás
Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével, Szabó Ákossal, Hargita Megye Tanácsa
Vidékfejlesztési Egyesületének munkatársával és Zalai Mihállyal, a Békés Megyei
Önkormányzat elnökével a Székelyföldi Értéktár létrehozása kapcsán. A találkozón egyebek
mellett elhangzott, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság létrehozásakor vállalták, hogy Erdély
tárgyi és szellemi örökségének biztonságot nyújtanak, és ehhez a székelyföldiek segítségére is
szükség van.

Erdély

Júliusban létrejöhet a Székelyföldi Értéktár

Magyarországi leányvállalatok létrehozására biztatja az erdélyi vállalkozókat
Seszták
2016. május 22. - transindex.ro
„Arra biztatom önöket, hogy hozzanak létre leányvállalatokat Magyarországon is és
igyekezzenek kihasználni a magyar kormány nyújtotta lehetőségeket is vállalkozásaik
fejlesztéséhez”− mondta Seszták Miklós, Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere, aki
szombaton Nagykárolyban találkozott a kis- és középvállalkozókkal. A találkozón részt vett
Pataki Csaba szenátor, az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltje, illetve Kovács Jenő,
Nagykároly polgármestere. A cégvezetőkkel folytatott beszélgetés a vállalkozások
fejlesztéséről, pályázatokról, illetve a pénzlehívással kapcsolatos nehézségekről szólt.

Márton Áron-szobrot avattak Tusnádfürdőn
2016. május 22. - Krónika, szekelyhon.ro
Márton Áron erdélyi püspökről készült mellszobrot avattak vasárnap a tusnádfürdői
Kisboldogasszony plébániatemplom kertjében a Magyarország miniszterelnökségének
nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett Márton Áron-emlékév keretében. Az
ünnepi eseményen Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott:
Márton Áron szerette nemzetét, amelynek tagja volt, és amelynek pásztora és közbenjárója
lett. „Márton Áront az erdélyi magyarsággal a szeretet kötötte össze. Ezt érezte, tapasztalta
meg mindenki, akivel találkozott” – emelte ki az államtitkár.

Bemutatták terveiket az RMDSZ Hunyad megyei jelöltjei
2016. május 22. - maszol.ro
Szombaton rendkívüli küldöttgyűlésen mutatták be programjaikat az RMDSZ Hunyad
megyei önkormányzati jelöltjei. A dévai Magyar Házban megtartott Megyei Küldöttgyűlést
Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének elnöke és Kun-Gazda
Kinga Viola, a Nőszervezet Hunyad megyei elnöke vezette, meghívottként felszólalt Hegedüs
Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, a Nőszervezet alelnöke.
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2016. május 22. - Krónika
Megalakult a Székelyföld Turisztikai Klaszter. Mint Albert Zoltán, a klaszter megbízott elnöke
a Krónika kérdésére elmondta, a szerveződés célja a Székelyföld idegenforgalmának
összehangolása. A klaszterszerződést a napokban Csíkszeredában, egy idegenforgalmi
fórumon írták alá, az eredetileg betervezett 22 aláíró mellett pedig már helyben csatlakoztak
mások is, és a tagok köre tovább bővíthető. Az alapítók között vannak turisztikai egyesületek,
vállalkozók, magánszemélyek, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem. Albert Zoltán hangsúlyozta, a klaszter alulról szerveződik,
egyelőre az önkormányzatok nem társultak. Szakemberek csoportosulása, akik ismerik az
iparág elméletét, gyakorlatát, s abban bíznak, hogy szakmai érvekkel hatni tudnak majd a
döntéshozókra is. Az alapítók köre földrajzilag is teljes lefedettséget biztosít, magában
foglalja többek között Háromszéket, Gyergyó vidékét, Nyárád mentét, a Sóvidéket, a
Gyimeseket és Csíkországot – ecsetelte a megbízott elnök.

Erdély

Székelyföldi turisztikai szövetség helyett klaszter

Erdélyiek Németországban

Híd: Ne keltsük a pánikot az iskolák kapcsán!
2016. május 20. – bumm.sk
Az elmúlt napokban a szlovákiai magyar sajtóban, illetve a hazai magyar közéletben intenzív
vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy vajon hány „kisiskolát” sikerül majd a Híd
törvénymódosító javaslatával megmenteni, és hogy hány iskoláról feledkeztek meg a téma
kapcsán. A Híd a kezdetektől azt ígéri, hogy megmenti a „kisiskolálak”, és ezen folyamatosan
dolgozik is. Ám ehhez fontos lenne az érintett szakmai szervezetek támogató és építő
hozzáállása, ahogy, az is, hogy a véleményformálók ne részinformációk alapján alkossanak
véleményt. Továbbra is érvényes, hogy a Híd az oktatási tárcába delegált államtitkárán
keresztül készíti elő a probléma komplex megoldását, melynek több lépése van, ennek
kidolgozásában és végrehajtásában a hamarosan felálló kisebbségi osztály munkatársai
vesznek majd részt – közölte közleményében a vegyes párt.
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2016. május 23. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet
Meglepődtek a társadalom- és kisebbségkutatók az elmúlt években készült, a romániai
magyarok prioritásait firtató közvélemény-kutatások eredményein. Kiderült ugyanis, hogy a
korábbi évtizedekhez képest mára megváltoztak a kisebbségben élő közösség igényei és
elvárásai, az identitásmegőrzéshez kötődő klasszikus problémákat a fontossági sorrendben
háttérbe szorították a gazdasági-szociális kérdések. Az anyaország hosszú ideig nem tekintett
egységes gazdasági térként a Kárpát-medencére. Holott igazán nagy szükség lenne az
elcsatolt nemzetrészek gazdasági „visszafoglalására”.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. május 23-i számában olvasható)
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2016. május 20. – hirek.sk
„Elvárjuk a Most-Híd parlamenti képviselőitől és kormánytagjaitól, hogy munkájukat ne a
vizet prédikálunk és bort iszunk elv alapján végezzék, hanem ígéreteikhez híven tegyenek
meg mindent jogállásunk javításáért, köztük a vasúti kétnyelvűség megoldásáért is” – közölte
Szigeti László, az MKP politikusa.

Felvidék

Szigeti László: Oktatásügy, nyelvhasználat a Most-Híd ígéretei tükrében

Tehetséggondozás - hétvégi táborokat szervez a Pedagógusszövetség
2016. május 22. – hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ebben a tanévben először rendezett hétvégi
táborokat a kiemelkedő tehetségű diákoknak. Az SZMPSZ tábor jellegű tehetségműhelyeket
hozott létre a Felvidék négy helyszínén. A szervezők Galántán a regionális helyi értékek és a
tudományok műhelyébe várták az ilyen területen tevékenykedő legtehetségesebb diákokat.
Komáromi műhelyükbe az előadóművészetek iránt érdeklődőket hívták meg. Kassa és Fülek
környékéről az informatikai műhelybe, illetve a robotikával-robotszerkesztéssel foglalkozó
tálentum-műhelybe invitálták a gyerekek.

Menyhárt József: Az összefogás vihet sikerre bennünket

Szilágyi Péter Szabadkán: megkezdődtek a kvótanépszavazás előkészületei
2016. május 22. – Pannon RTV
Európa kultúrájának és történelmének megőrzése a legfontosabb feladat – mondta Szilágyi
Péter. Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Pannon Televízió
Szubjektív című műsorának felvételén kiemelte, a Magyar Kormány megkezdte a
kvótanépszavazás előkészületeit. A határon túli magyarok képviselőivel is egyeztetnek a
kérdéssel kapcsolatban, hiszen a külhoni magyar állampolgárok is voksolhatnak a közelgő
referendumon. A politikus hangsúlyozta: egységes és erős véleményt kell megfogalmazni,
hogy biztosítani tudjuk a kontinensen élők biztonságát, és megmaradását. Az Európai Unió a
kontinensre érkező migránsok egy részének tagállamok közötti szétosztásáról döntött.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 23.

Vajdaság

2016. május 22. – korkep.sk
Menyhárt József kimagasló eredményt ért el az MKP színeiben a választások alkalmával.
Elmondta, hogy szerinte az északi járásokban tapasztalt szokatlanul magaa választási
aránnyal szemben délen a kiábrándultság, a fásultság győzött. A dunaszerdahelyi csapat
munkájának köszönhette a 20 ezer egyéni szavazatot, amiért nagyon hálás a választóknak. Az
összefogással kapcsolatban elmondta, hogy a választások éjszakáján az MKP-n belül is sokan
a kiegyezés mellett álltak, azonban a Most-Híd kormányzati szerepvállalása új helyzetet
teremtett.
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2016. május 21. – Pannon RTV
Egy Kárpát-medencei gazdasági hálózatot hozna létre a Magyar Kormány. Magyarország
szerint ez a lépés javíthatna a Pannon régió üzleti versenyképességén. A térség vállalkozóinak
és termelőinek fejlődését rövid lejáratú kölcsönökkel ösztönözhetnék. A Vajdasági Magyar
Közgazdász Társaság szabadkai konferenciáján a tartomány gazdaságának erősítéséről, és a
fiatal vállalkozók kiugrási lehetőségeiről is szó volt.

Vajdaság

Vajdasági közgazdászok konferenciája Szabadkán

Magyarcsernye – szórványlétben
2016. május 22. – Magyar Szó
Magyarcsernye (Nova Crnja) a közép-bánsági körzetben található azonos nevű község
központja. A történetírások szerint a település tipikus példája a XVIII. századi bécsi udvari
telepítések során keletkezett falvaknak. Dél-Magyarországról, Szeged és Arad környékéről
telepítették. A vidék földesura, gróf Csekonics József 1792-ben hozta be az első telepeseket,
1798-ban Szeged környéki kertészek érkeztek a vidékre. Először a mai falutól dél-nyugatra,
Bozitón, 1829-ben pedig már a mai falu területén telepedtek le.

Június 2-án tartja alakuló ülését a Tartományi Képviselőház
2016. május 20. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Június másodikára hívta össze a Tartományi Képviselőház alakuló ülését Pásztor István, a
parlament elnöke. A közlemény szerint az eseményen hitelesítik a képviselők mandátumait,
megalakulnak a frakciók, megválasztják a képviselőház elnökét és alelnökeit, valamint a
főtitkárt is. Az új házelnök megválasztásáig az első ülésen a legidősebb képviselő elnököl
majd. Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt elnöke a választások után kijelentette, hogy a
tartományi házelnöki posztra Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét fogja javasolni, aki az előző
ciklusban is ezt a pozíciót töltötte be. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere korábban
azt nyilatkozta, hogy elvállalná a tisztséget.

2016. május 22. – Vajdaság Ma
Az Európai Unió és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szerbiai
megfigyelői figyelemmel kísérik a Vajdasági Rádió és Televízióban (RTV) történő
leváltásokat, és figyelmeztetik a médiaház vezetőit, hogy közszolgálati médiumként a
közérdek legmagasabb szintű megőrzéséért is felelnek - hangsúlyozta az EU és az EBESZ
belgrádi küldöttsége vasárnapi közös közleményében.

„Istennel a hazáért és a szabadságért” – zászlóbontás Kárpátalján
2016. május 21. – karpatalja.ma
A Rákóczi-szabadságharc előzményeire emlékezett a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil
szervezet és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) május 21-én Mezőváriban és
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Az EU és az EBESZ figyelemmel kíséri a vajdasági RTV-ben történt leváltásokat
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Önkéntes tűzoltóknak
Kárpátalján

tartanak

képzést

magyarországi

szakemberek

2016. május 21. – MTI, Webradio, karpatalja.ma, Kárpátalja
Tíz település önkéntes tűzoltóinak tartanak kétnapos elméleti és gyakorlati képzést
magyarországi szakemberek a hétvégén Kárpátalján. A rendezvénnyel kapcsolatban Dobson
Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Magyar Rendvédelmi Kar
elnöke az MTI érdeklődésére szombaton telefonon elmondta: a kiképzésen, amely pénteken a
munkácsi járási Dercenben elméleti oktatással kezdődött, az ukrán-magyar határtérségben
fekvő tíz település mintegy 60 önkéntes tűzoltója vesz részt. A Magyar Tűzoltó Szövetség által
finanszírozott képzést nyolc anyaországi szakember végzi Heizler Györgynek, a Somogy
Megyei Tűzoltó Szövetség elnökének az irányításával.

Kárpátalja

Beregszászban. 1703-ban Tarpa mellett ezen a két helyszínen bontották ki elsőként a kuruc
felkelés zászlóit, mely a tiszaháti felkelés s a Rákóczi-szabadságharc kezdetét jelentette. A
korhű ruhába öltözött salánki hagyományőrzők és a beregszászi főiskola diákjai elsőként
Váriban, a KMKSZ szervezésében megvalósuló emlékünnepségen elevenítették fel ezt a
történelmi pillanatot.

A jövő építői – X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia a Rákóczifőiskolán
2016. május 22. – karpatalja.ma
A tízedik, jubileumi Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát május 19–21. között
szervezték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány, az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Bethlen Gábor Alap és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével. A konferencia célja a kárpátaljai
felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének
ösztönzése. A tudományos erőpróbára ötven, felsőoktatásban tanuló fiatal kutató jelentkezett.
A pályamunkákat harminchat zsűritag véleményezte.

Együttműködési szerződés a Munkácsi járás és Gyönyös között
2016. május 22. – karpatalja.ma
Az elmúlt napokban munkalátogatás céljából küldöttség érkezett Munkácsra a magyarországi
Gyöngyösről – adta hírül a zakarpattya.net.ua május 20-án. Szerhij Hajdaj, a Munkácsi
Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke együttműködési megállapodást írt alá Hiesz
Györggyel, Gyöngyös polgármesterével. A megállapodás értelmében a Munkácsi járás és
Gyöngyös közösen tevékenykednek majd a kultúra, a művészet fejlesztésének területén,
támogatják a néphagyományokat és szokásokat, a turizmust és az üzleti kapcsolatokat.
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Eredményes üzleti évet zárt a szlovén, de a muravidéki gazdaság is
2016. május 20. – Muravidéki Magyar Rádió
Az utóbbi nyolc év közül a tavalyi volt a legeredményesebb a szlovén gazdaság számára, ami
némi optimizmussal tölthet el bennünket. A muravidéki régióban is eredményesek voltak a
gazdasági társaságok, a vállalatok és a magánvállalkozók is. A részletes adatokat a napokban
tette közzé az Ajpes.

Magyar gyermekversek horvátul
2016. május 20. – Huncro.hr
A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének oszlopos tagja a horvátra fordított
magyar népmesegyűjtemények után ismert magyar gyerekverseket ültetett át horvát nyelvre.
A kötet bemutatójára a múlt héten került sor a Rijekai Városi Könyvtár gyerekrészlegén.

„Ahol az ének, ott az otthon”
2016. május 20. – Huncro.hr
A fenti mottóval rendezik meg minden évben Split város napján Szent Dujam (Domnius)
ünnepét a városban élő kisebbségek részvételével. Az esemény egyik szereplője a HMDK
Split-Dalmát megyei egyesületének Dankó Pista népdalköre. A rendezvényt a városi
vezetőség a kisebbségi önkormányzatok és kisebbségi képviselők közreműködésével szervezi
meg. A kultúrműsorban pedig a nemzeti kisebbségek énekkarai, tánccsoportjai mutatkoznak
be. A HMDK Split-Dalmát megyei egyesületének népdalköre egy csárdáscsokorral lépett
színpadra.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 23.

Horvátország Muravidék

2016. május 21. – Erdélyi Eszkimó Péter – Magyar Nemzet
Kárpátalján sok magyar szülő ukrán nyelvű iskolába adja gyermekét félve attól, hogy ha nem
tanulja meg a többségi nyelvet, akkor nem fog tudni boldogulni a későbbiekben sem. Ennek
oka az is, hogy a rendszerváltás óta elültették a szülőkben azt a félelmet, hogy a magyar
iskolákban nem tudják megfelelő színvonalon elsajátítani az ukrán nyelvet és mivel magyarul
amúgy is tud gyermekük, a boldogulás érdekében jobban meg kell tanulnia ukránul, hiszen az
érettségin az ukrán nyelv és irodalom előírás szerinti változatát kérik rajta számon. Azonban
azok a gyerekek akik ukrán iskolába mennek, mivel nem anyanyelvük sokkal hátrányosabb
helyzetből indulnak a többségi gyerekekkel szemben és iskolai előmenetelük sem úgy
történik, ahogy a gyermek képességei azt lehetővé tennék.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. május 21-i számában olvasható.)

Kárpátalja

Örömszombat
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Multikulturális fesztivál Pulán

2016. május 21. - Volksgruppen
Szent István király emlékszobrának felavatására került sor szombaton Németóváron/Bad
Deutsch-Altenburgban. A nagyszabású ünnepség a Mária templomban szentmisével
kezdődött, majd a templom előtt a szobornál folytatódott a rendezvény.

Görgey Artúrra emlékeztek a csehországi magyarok Prágában
2016. május 22. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma
Görgey Artúrra, az 1848-49-es magyar szabadságharc fővezérére és neves vegyészre
emlékeztek szombaton Prágában a csehországi magyarok a hadvezér honvédtábornok
halálának 100. évfordulója alkalmával. A megemlékezést a prágai székhelyű Görgey Artúr
Társaság (GAT), valamint a csehországi magyarok legnagyobb szervezete, a Cseh- és
Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) közösen szervezték.

Diaszpóra

Szent István szoboravatás Németóváron

Őrvidék

2016. május 20. – Huncro.hr
Immár a harmadik multikulturális fesztiválra került sor Pulán május 8-án, az Európa-nap
alkalmából. A gazdag programban tizenkét kisebbségi közösség, kultúregyesület – köztük az
Isztria megyei HMDK-szervezet is – vett részt, amelyek működési területükből és
hagyományaikból adtak ízelítőt.

Veni Creator Spiritus
2016. május 20. 10:19
A 2016-os esztendő Pünkösdjén mind a hágai reformátusok, mind a római katolikusok
egybegyűltek, hogy megünnepeljék a Szentlélek kitöltetésének és az Egyház születésének
napját az Onbevlekt Hart van Maria templomban, ismertebb nevén a Marlotkerkben,
Hágában.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. május 20. – Kossuth Rádió
A Hatvannégy Vármegye
meghosszabbítását kérik

Ifjúsági

Mozgalom

vezetői

fogvatartásának

Vádat emelt a román Terrorelhárítási és Szervezett Bűnözéselleni Hatóság Beke István, és
Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi, illetve kézdivásárhelyi
szervezetének vezetői ellen, és kérte a fogvatartás meghosszabbítását. A döntés után kerülhet
sor vádemelésre.
Napirenden a „nemzetiségi oktatásügy” a szlovákiai oktatási miniszternél
Az oktatásügy idei feladatait vették sorra a szlovákiai szakmai és érdekvédelmi szervezetek
csütörtökön délután az iskolaügyi miniszternél. A tanácskozáson napirendre került a
"nemzetiségi oktatásügy" - köztük a magyar - idei feladatai is..
A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége lesz a felelős a Népesedési
Akcióterv megvalósításáért
A szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata még az előző összetételében
dolgozta ki a Népesedési Akciótervet. A stratégia megvalósítását a Magyar Nemzeti Tanács
most átruházza a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségére. A dokumentumot is
átdolgozzák, pontosabban ötvözik saját akciótervükkel.
Tudományos ülés Szatmárnémetiben Jakabffy Elemér tiszteletére
Két napos tudományos ülést tartottak Szatmárnémetiben Jakabffy Elemér kisebbség
politikus tiszteletére. Összefoglaló az eseményről.
Csütörtökön megnyílt a 26. Csíkexpo
Csütörtökön megnyílt a 26. Csíkexpo, a fogyasztási cikkek nemzetközi vására Csíkszeredában.
A kiállítók többsége visszatérő vendég, de a megmutatkozáson túl a várás fontos fóruma a
befektetőknek, értékesítőknek és termelőknek.
Teleki Napok Nagybányán
A Teleki Magyar Házban kilencedik alkalommal szervezik meg a Teleki napokat, ahova
könyvbemutatóval, festménykiállítással, koncerttel és más programokkal várják a
nagybányai és a környékbeli érdeklődőket. A Határok nélkül riportere Dávid Lajost, a Teleki
Magyar Ház vezetőjét kérdeztea részletekről.
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Holló Katalin munkáiból nyílt kiállítás Ungváron
A kárpátaljai születésű, de Magyarországon élő Holló Katalin munkáiból most először nyílt
kiállítás Ungváron a Boksay József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeumban. A megnyitó
után Holló Katalinnal beszélgetett a Határok nélkül riportere.
Bemutatkozik a Dribli, Kolozsvár gyerekfoci-csapata
Kolozsvár magyar gyerekfoci csapatóból akár a rangos klubokig vezethet az út. A néhány éve
indult Dribli magába szippantotta az addig román csapatok utánpótlását erősítő
gyermekeket. Most válogatást tartanak. 2004 és 2010 között született gyermekek
jelentkezését várják. Életkori sajátosságoknak megfelelő képzést, magyar nyelvi környezetet
és a profivá válás lehetőségét kínálják.

Határok nélkül
2016. május 21. – Kossuth Rádió
Széphavas
- Kápolna épült a moldvai magyarok és a
találkozóhelyénél, Együtt építette katolikus református, unitárius

székelyek

Széphavas a Gyimes-völgyének egyik legszebb része, kilátással a felcsíki medencére, a
Gyergyói-havasokra és a gyimesi patakokra. Itt épült fel az a kápolna, amelynek helyén
egykor kis templom állt. Találkozóhelyük ez a moldvai magyaroknak és székelyeknek, akik a
csíksomlyói búcsúra mennek.
Betlér - Annyira szem előtt volt, hogy nem tűnt fel senkinek. Több mint 100 évig
őrizte titkát az Andrássy kastély könyvtárának 5. Ajtaja
Annyira szem előtt volt, hogy nem tűnt fel senkinek. Így azután több mint 100 esztendeig
őrizte titkát a betléri kastély könyvtárának 5. ajtaja. Mögötte felbecsülhetetlen értékű
könyvek, levéltári dokumentumok porosodtak a polcokon. Ezekről is beszélt a betléri
múzeum történésze, Lőrincsik Szilvia munkatársunknak, aki azt is megtudta, hogy
hamarosan egy másik titokról is fellebben a fátyol.
Szatmárnémeti - Politikusok, történészek, kisebbség-kutatók és irodalmárok
emlékeznek ezekben a napokban Jakabffy Elemér politikus, lapszerkesztőre és
Páskándi Géza, Kossuth-díjas íróra
Politikusok, történészek, kisebbség-kutatók és irodalmárok emlékeznek ezekben a
napokban Jakabffy Elemér politikus, lapszerkesztőre és Páskándi Géza, Kossuth-díjas íróra.
Szatmárnémetiben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idén két napos tanácskozást
szervezett Jakabffy Elemér születésének 135. évfordulója alkalmából. Szatmárhegyen
szavalóversennyel és koszorúzással tisztelegtek Páskándi Géza Kossuth -díjas író emléke
előtt.
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Szabadka - Szerelmek, vallomások, zene, tánc - kassai és budapesti művészek
színházi produkciója Kosztolányi városában
Kassai és budapesti művészek közös produkcióját láthatta Szabadkán a Kosztolányi Dezső
Színház közönsége. Szerelmek, vallomások, gyónás - illetve szöveg, zene és tánc keveredik a
darabban, amelyet Nagy András: Alma című műve alapján rendezett Kántor Kata, kassai
koreográfus, rendező.
Salgótarján – A palócföldi táncház-találkozó azokat a táncműhelyeket gyűjtené
egybe, amelyek a trianoni határ innenső és túlsó oldalán a magyar néptánckultúra őrzői
Palócország határtalan, és sokak szerint határtalanok a lehetőségei is. A Palócföldi táncháztalálkozó egybegyűjthetné azokat a táncműhelyeket, amelyek a trianoni határ innenső és túlsó
oldalán a magyar néptánckultúra őrzői. Igaz, ehhez valódi támogatásra lenne szükség, mert
idén anyagi lehetőségük szűkössége miatt a rendezők már nem vállalhatták sok nagyszerű
csoport meghívását. Tarnóczi László riportja.

Határok nélkül
2016. május 22. – Kossuth Rádió
Vasfüggöny kölnivel: Magyarország 1942-1956 – beszélgetés a könyv szerzőjével
és fordítójával
Szablya Ilona hétszáz angol nyelvű cikket írt az Egyesült Államokban, több könyvet,
dokumentumdrámát 1956-ról, férjével együtt cikkeket fordított hat nyelven, 1993-tól
tiszteletbeli konzulja Washington, Idaho és Oregon államoknak. Hét gyermeket neveltek fel,
egy 1956-os Life Magazin szerint háromhetes kisfiúk volt a legfiatalabb magyar menekült.
Szablya Ilona gyermek- és ifjúkorát Magyarországon két diktatúrában töltötte. Családjuk
életét írta meg Vasfüggöny kölnivel: Magyarország 1942-56 címmel, amelyet csütörtökön a
Pesti Vigadóban mutatta be a könyvet Lévai Anikó és Hantó Zsuzsa történész. Szablya
Ilonával és a könyvet fordító Jeney Attila történésszel beszélgetett a Határok nélkül
munkatársa.
Temerini sikertörténet – beszélgetés Dujmovics Lászlóval
Dujmovics László temerini borász úgy döntött, szülőföldjén marad, pedig mehetett volna a
világban szerencsét próbálni fogorvosi diplomájával. Ötgyermekes családban nőtt fel. Mivel
édesapjuk korán meghalt, az öt fiútestvérnek keményen meg kellett küzdenie azért, hogy
befejezhessék az egyetemet. Van köztük orvos, állatorvos, tanár és újságíró, Dujmovics
Lászlónak, a praxis mellett a borászkodás a hobbija. Ma ott tart, hogy egy héthektáros
szőlészetet és borászatot működtet családi vállalkozásban.Igazi sikertörténet az övé.
Interjú a civil becsületrenddel kitüntetett Dunajszky Gézával
Civil becsületrenddel a felvidéki magyarok azokat az embereket tisztelik meg, akik közülük a
legkiválóbbak. Ilyen ember Dunajszky Géza tanár, aki egyben zenei szakíró, kórusvezető,
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publicista és helytörténész - mondta Csáky Pál európai parlamenti képviselő laudációjában
egy jó hónappal ezelőtt a komáromi díjátadó ünnepségen.

Kárpát Expressz
2016. május 21. – M1
II. Rákóczi Ferenc tiszteletére rendeztek fesztivált a nyugat-ukrajnai Brezánban
II. Rákóczi Ferencről elnevezett nagyszabású fesztivált tartottak a nyugat-ukrajnai Brezán
városában. A nagyfejedelem ugyanis az itteni várban írta meg a Habsburg elnyomás ellen
fegyverbe szólító kiáltványát. Kárpátalja határain túl, ukrán területen még nem volt hasonló
rendezvény.
Beszélgetés egy felvidéki magyar házaspárral, akik létrehozták az ország első
biogazdaságát
Gondos kezek tisztítják a szőlőtőkéket a felvidéki Zselíz melletti Peszeki szőlőhegyen,
csakúgy, mint több száz évvel ezelőtt, amikor a birtok az Esterházy családé volt. A grófi
dinasztia akkor egy olyan pincészetet és mintagazdaságot hozott létre, amelynek csodájára
jártak. A kommunizmus idején tönkretették a gazdaságot. A rendszerváltás után egy magyar
mezőgazdász házaspár keltette életre a területet. Biogazdaságba kezdtek.
Bátorkeszi borfesztivál
Igazi fesztiválhangulat uralkodott két napig a felvidéki Bátorkeszin. A 3500 lelkes településre
rengetegen látogattak el, hogy megkóstolják a környék ízletes borait. A borfesztivál a környék
egyik legfontosabb rendezvénye, mely 11 évvel ezelőtt indult.
Pünkösdi királynézás a székelyföldi Siklódon
Siklód száz éve még1800 lelkes település volt, ma alig több mint 200-an lakják. Iskolás korú
gyerek mindössze öt van. Talán ezért is várják a siklódiak olyan nagyon Pünkösd ünnepét,
ilyenkor ugyanis hazatérnek az elszármazottak, mi több, a környező falvakból is ellátogatnak
ide, hogy megnézzék a pünkösdi királynézást. A vidéken egyedinek származó szokásjátékba a
máshonnan érkezett gyerekek is szívesen bekapcsolódnak.

Térkép
2016. május 21. - Duna World
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom érseke áldotta meg azokat a zarándokokat, akik április
5-én indultak meg Budapestről, hogy 40 nap alatt elérjenek Csíksomlyóra, a Kárpátmedencei magyarság legnagyobb búcsújára. A Mária úton zarándokló résztvevőkről a
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Térképben már beszámoltak. A zarándokok közül többen ezer kilométert gyalogoltak, akik
hatalmas lelkesedéssel érkeztek meg a pünkösdi búcsúra. Argentínából és Észak-Amerikából
érkezett zarándokokkal is lehetett találkozni.
Teleki napokat rendeztek Nagybányán idén immár kilencedik alkalommal. A rendezvény célja
kulturális és minőségi szórakoztató programokat kínálni a helyi és környékbeli
magyarságnak. Ilyenkor nem hiányozhat a magyar könyvvásár, művészeti tárlatok,
bemutatók, de minden évben borkóstolóval és koncertekkel is fűszerezik a programsorozatot.
A városban 14 éve nyílt meg a szórványközpontként működő hiánypótló Magyar Ház, amely
gróf Teleki Sándorról kapta a nevét.
Szorgalom és kitartás, édes testvérek, tartja a mondás, ezek nélkül a géniuszok sem jutottak
volna messzire. Az általunk csodált sikeres és tehetséges emberek szinte valamennyien egyet
értenek abban, hogy sikerük titka csak kis mértékben a tehetség, döntő többségben a kitartó
munkának köszönhetik eredményeiket. Így vallja ezt az aradi vizisportok egyik legendája
Bartáné Lázár Erzsébet is, aki számos romániai, európa- és világbajnokságon állt fel a dobogó
legfelsőbb fokára.
Segíteni másoknak, amikor a legnagyobb szükség van rá, esetenként ez a civil szervezetek
feladata. A civil szervezet akkor működhet a legjobban, ha küldetése mellé önkéntes
munkatársakat is fel tud sorakoztatni. Ezen munkálkodik most a nagyváradi Caritas, önálló
önkéntes hálózatot szeretnének létrehozni.
A Szatmár megyei Halmi, Románia legnagyobb eper termelő vidéke, ennek megfelelően a
településen minden év májusában eperfesztivált tartanak. Ilyenkor a termesztők a legszebb és
legízletesebb fajták díjáért versengenek egymással. Halmiban nagy hagyománya van az
őshonos korai fajtának, de többen hozatnak külföldről is palántákat, hiszen ezeknek
bőségesebb a hozamuk.
Hermann Szabolcs ismert és elismert karnagy, zenei tehetségét édesapjától örökölte, tanult
Budapesten és Bécsben is. Ma nemzetközi színpadokon vezényel, akár több ezres
nézőközönségnek is, mégis úgy érzi, hogy szülőfalujában van az igazi küldetése.
Koncertsorozatokat és zenei táborokat szervez az erdélyi Csomaközön.

Öt kontinens
2016. május 21. - Duna World
Immár második alkalommal rendezték meg a Tel-Aviv-i Magyar Napokat, a kulturális és
turisztikai rendezvényre, idén meghívást kapott Debrecen városa. Az önkormányzat mellett a
debreceni zsidó hitközség és az egyetem is bemutatkozott a tengerparti nagyvárosban, ahol
tízezrek találkozhattak a gasztronómia és a népi hagyományok remekeivel.
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Sokszínű programmal várta az érdeklődőket az ötödik alkalommal megrendezett Dublini
Magyar Napok, a négynapos rendezvény fontos találkozóhely a magyar közösségnek, de
alkalmat ad az ír kultúrához való kapcsolódáshoz is.
Németországban másfél éve nyitotta meg kapuit a Baden-Württemberg-i Magyar Iskola. Az
intézmény azóta gyermekzsivajtól és magyar szótól hangos. A pedagógusok a magyar nyelv és
az irodalom mellett nagy hangsúlyt fektetnek a földrajzra, az ország ismeretre, a történelemre
és a néprajzra is. Ezekkel a magyar vonatkozású ismeretekkel a családi fészken túl egyedül itt
találkozhatnak a gyermekek.
Nagyon kis közösséget képviselek, de nagyon lelkes közösséget - vallja Grautzer Csilla a 100
éve alapított Minnesota-i Magyarok Egyesületének elnöke. Az Egyesület törekszik tagjait
kulturális rendezvényeiken keresztül megerősíteni magyarságukban, egyúttal szeretnék a
magyar kultúrát is népszerűsíteni az amerikaiak körében, de legfontosabbnak az anyanyelv
oktatását tekintik.
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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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