Minden korosztálynak szól a Magyarság Háza programsorozata
2016. május 24. – MTI, Pannon RTV, Demokrata, M1
Minden korosztálynak szól a Magyarság Háza programsorozata, a május 30-tól június 4-éig
tartó nemzeti összetartozás hete - mondta Csibi Krisztina, az intézmény igazgatója kedden az
M1 aktuális csatornán. "Nemcsak az idősebbeket, hanem a fiatalokat is megpróbáljuk
megmozdítani az idei rendezvénnyel, mely egész hetes programsorozattá bővült, nemcsak a
Magyarság Házát töltjük meg programokkal, de a Szentháromság teret is birtokba vehetjük" hangsúlyozta Csibi Krisztina. A fiatalokat egyébként a Magyarság Háza egész évben várja,
különösen sikeres a diákok körében a Mi, magyarok című kiállítás, naponta százával jönnek,
eddig több mint 20 ezren látogatták meg - emlékeztetett az igazgató. Magyarországi és
határon túli együttesek, fellépők szerepelnek idén is a programokban: itt lesz többek között a
kassai Thália Színház és a magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kárpátalján ülésezett a parlament költségvetési bizottsága
2016. május 24. – Kárpátalja
Az ország függetlensége óta első ízben fordult elő május 21-én, hogy Kárpátalján, Ungváron
tartott kihelyezett ülést Ukrajna Legfelső Tanácsának költségvetési bizottsága – jelentette a
Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció sajtószolgálata. Az ülésen jelen voltak a kormány
képviselői, megjelentek a kárpátaljai parlamenti képviselők, valamint a megye vezetői, köztük
Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács magyar alelnöke. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja
kormányzója felvetette a kárpátaljai különleges gazdasági övezet feltámasztását, amely lökést
adhatna a helyi gazdaság fejlődésének, idevonzaná a külföldi befektetéseket.

Horváth Anna: akár hét tanácsos is bekerülhet idén a kolozsvári
önkormányzatba
2016. május 24. – transindex.ro
Arros Orsolya, az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje volt a fiatalok vendége
május 23-án, hétfőn este a kolozsvári kampányirodában, a Matyi-téren. A székelyudvarhelyi
egyetemistákkal folytatott beszélgetésen jelen volt Horváth Anna kolozsvári
polgármesterjelölt is. Az RMDSZ politikusai a június 5-i helyhatósági választások tétjét
fogalmazták meg, hangsúlyozva, hogy az erős önkormányzati képviselet a teljes erdélyi
magyarság érdeke. „Kolozsváron akkor tudjuk a magyarságot megillető erővel képviselni
érdekeinket, ha június 5-én mindenki, aki ezelőtt négy évvel szavazott, visz magával még egy
ismerőst, családtagot. Terveink, törekvéseink minden kolozsvári magyar emberről szólnak,
megvalósításukhoz minden kolozsvári magyar ember támogatására szükségünk van. Ha ez
megvalósul, nem öt vagy hat tanácsos képviselheti a magyar közösséget az elkövetkező
időszakban, hanem akár hét is” – mondta el Horváth Anna.
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2016. május 24. – maszol.ro
A magyar közösségnek hinnie kell abban, hogy lehetséges a románokkal közösen felvállalni az
általam képviselt értékrendet, és akkor polgármestere leszek a városnak – nyilatkozta a
Maszolnak Horváth Anna. Kolozsvár alpolgármesterét, az RMDSZ polgármesterjelöltjét az
elmúlt és a következő négy évről, a „kirakat multikultiról”, a kampány hangulatáról
kérdeztük.

Erdély

Horváth Anna: hinni kell, hogy Kolozsvárnak lehet magyar polgármestere

Érvénytelennek mondták a Nagyárad-Váradszentmárton referendumot
2016. május 24. – maszol.ro, Krónika
A Nagyvárad-Váradszentmárton egyesítéséről szóló népszavazás az utóbbi egy hónapban
leginkább egy szappanoperához kezd hasonlítani. Bár az Alkotmánybíróság május 26-án,
csütörtökön dönt arról, hogy megtartható-e a referendum, miután a Nép Ügyvédje
alkotmányossági kifogást emelt az azt szabályzó sürgősségi kormányrendelet ellen, a legújabb
fordulat nem várt helyről érkezett.

Maroshévízen magyarként – örömök és nehézségek
2016. május 24. – szekelyhon.ro
Maroshévíz lakosságának húsz százaléka ünnepelt az elmúlt héten. Az iskola, az egyház, a
civil szervezetek rendezvényeit a néptáncosok előadása és a lakoma koronázta meg vasárnap.
A helybéliek meséltek arról is, mitől nehéz a városban magyarnak lenni.

Képtelen vádakról beszél Beke István apja
2016. május 24. – Krónika, Háromszék
Képtelen vádakat sorakoztat fel az ügyészség Szervezettbűnözés- és Terrorizmusellenes
Ügyosztálya (DIICOT) által összeállított vádirat, mely szerint a decemberben letartóztatott
Beke István, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, és Szőcs
Zoltán, a HVIM erdélyi szervezetének elnöke földgázvezeték felrobbantását tervezte és orosz
szervezetektől várt támogatást – állítja Beke Ernő, Beke István édesapja, aki a Háromszék
napilapnak nyilatkozott a vádemelés kapcsán.

Nem támogatja a CNA a himnusz kötelező lejátszását
2016. május 24. – Krónika, transindex.ro
Nem támogatja az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) azt a törvénymódosító javaslatot,
amely értelmében minden kereskedelmi televízió és rádió köteles lenne adáskezdetkor
lejátszani a román himnuszt. Valentin Jucan, a médiahatóság tagja a News.ro beszámolója
szerint kijelentette: a jelek szerint a román honatyák még mindig nem értik, hogy nem lehet
kötelezni a televíziókat arra, hogy valamit sugározzanak vagy ne sugározzanak. „A főszerep a
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Vállalnák a tüntetést az orvosis diákok
2016. május 24. – Krónika, szekelyhon.ro
Egy hét alatt csaknem félezer támogató aláírást gyűjtött össze a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE), hogy bebizonyítsa: az egyetemi hallgatók
bíznak az érdekvédelmi szervezetben, és egyetértenek annak tiltakozó akcióival, hisz a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) nem jó irányba halad a
magyar oktatás sorsa. Ádám Valérián, az RMOGYKE ügyvezető elnöke szerint a tizenöt
kérdést tartalmazó ívek által „megszólaltatott” diákok mintegy 80 százaléka maga is
bekapcsolódna a tiltakozó akcióikba. „Tíz megkérdezettből nyolc egyetemista vállalja, hogyha
a MOGYE vezetősége nem hagy fel a magyar tagozat következetes visszaszorítási akcióival, és
nem hajlandó tiszteletben tartani a tanügyi törvény előírásait, október elsején egy tiltakozó
felvonulással és egyhetes ülősztrájkkal kezdi a következő tanévet” – nyilatkozta lapunknak
Ádám.

Erdély

Román Televízióé. Egyáltalán nem nézzük jó szemmel az ilyen beavatkozásokat, a sajtóra
mért ütéseket" – hangsúlyozta Jucan.

Harapófogó
2016. május 24. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ egyre erősödő, láthatóbbá váló külpolitikájának
sikereként értékelhető, hogy Vincze Lorántot választották az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniójának elnökévé. Az őshonos kisebbségek ernyőszervezeteként működő FUEN élére 67
éves történelme során először került közép-kelet-európai vezető, aki erőteljes
lobbitevékenységet ígért a kontinentális színtéren”.

Molnár Zsolt: közösségi összefogással megújult a szabadfalui Petőfi emlékmű
2016. május 24. – maszol.ro
Példás közösségi összefogásnak az eredménye, hogy célegyenesbe érkezett a Temesvár –
szabadfalui Petőfi emlékmű felújítása – nyilatkozta Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei
parlamenti képviselője, temesvári polgármesterjelölt. Hozzátette: „az elmúlt évek során a
bánsági magyarok, magánszemélyek, magyar cégek hozzájárultak az RMDSZ Temes Megyei
Szervezetének kezdeményezéséhez, amit még 2014-ben indítottunk el, és amely által
felkértük a temesváriakat, a bánságiakat arra, hogy közös erővel, közösségi összefogás által
újítsuk fel a Petőfi emlékművet. Köztudott, hogy ez az emlékmű a XX. század elején is
közösségi összefogásból épült fel.”

A megyeszékhely és a megyei tanács élére pályázik az RMDSZ
2016. május 25. – Krónika
Az RMDSZ egyértelműen kiemelt céljának tekinti a június 5-ei helyhatósági választáson, hogy
négy év után visszahódítsa a 37 százalékban magyarok által lakott Szatmárnémeti
polgármesteri tisztségét és Szatmár megye önkormányzati elnöki posztját. Ezt bizonyítja az is,
hogy a szövetség szatmárnémeti szervezete mindenkinél korábban, már tavaly október elején
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Gútán továbbra is forró a hangulat az elsős osztályok számát korlátozó
határozat miatt
2016. május 24. - Felvidék Ma
A gútai képviselőtestület nem hagyta jóvá, hogy a Corvin Mátyás Alapiskola három osztályt
nyithasson a 2016/17-es tanévben. Ahogy azt már korábban megírtuk, a gútai magyar
tannyelvű iskola idén szeptemberben akár három első osztályt is nyithatna a beíratott 56
kisdiákkal, míg a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolának a kevés jelentkező miatt nehézséget okoz a
két osztály indítása.

Erdély
Felvidék

megtartotta jelöltállító küldöttgyűlését, ahol eldőlt: a szervezet hazahívja Kereskényi Gábor
parlamenti képviselőt, aki megpróbálja legyőzni a jelenleg regnáló Dorel Coicát. A legfrissebb
közvélemény-kutatások alapján egyébként a győztes az elmúlt években sokat bírált – a helyi
sajtó szerint egyre népszerűtlenebb – Coica és Kereskényi közül kerülhet ki, utóbbi esélyeit
azonban jelentősen növeli, hogy a megmérettetésre hét további román jelölt is beiratkozott,
így várhatóan megoszlanak majd a román voksok az egyfordulós polgármester-választáson.

Jókai Tibor: a teljes szervezettségű alapiskolákra vonatkozó kvótákat is törölni
kell!
2016. május 24. - hirek.sk
A regionális oktatásügyben idén átültetendő feladatokról és törvénymódosításokról május 19én Pozsonyban tanácskoztak az oktatási minisztérium, illetve a szakmai szervezetek és civil
kezdeményezések képviselői. A kormányprogram a találkozón vázolt, csak nemzetiségi
iskolákra vonatkozó téziseiről, valamint a bezárással fenyegetett, alacsony tanulói létszámú,
teljes szervezettségű iskolák sorsáról Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének elnöke mondta el, hogy az SZMPSZ azt javasolja, hogy ne csak az úngynevezett
kisiskolákra, hanem a teljes szervezettségű iskolákra vonatkozó kvótákat is ki kellene venni a
vonatkozó törvényből. Szólt arról is, hogy múlt pénteken az SZMPSZ képviselői egyeztettek a
kormánypárti Most-Híd oktatáspolitikusaival, akiknek szintén javasolták az említett
diáklétszám-kvóták megszüntetését. Remélik, hogy a vegyespárti szakpolitikusok e téren
sikerrel járnak, mert szerinte a hazai magyar tannyelvű iskolák számára ez lehet az egyedüli
járható út.

Bukovszky László a magyar nagykövetet fogadta
2016. május 24. - bumm.sk
Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos hétfőn fogadta Czimbalmosné Molnár Éva
magyarországi nagykövetet. A találkozó célja az információcsere volt a magyarországi és
szlovákiai kisebbségpolitika terén. Bukovszky ismertette a nagykövet asszonnyal a
kisebbségügyi kormánybiztosi hivatal prioritásait az elkövetkező időszakban. A jövő hét
folyamán Bukovszky minden nemzeti kisebbség és etnikum képviselőivel találkozik, hogy a
kormányprogram kijelentéseinek fényében megvitassa velük a kisebbségeket érintő
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Újraválasztották Nagybecskerek polgármesterét
2016. május 24. - Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Nagybecskereken megtartotta alakuló ülését a 67 tagú városi képviselő-testület. A
tanácstagok hivatalos esküje után Oliver Mitrović (SNS) személyében megválasztották a helyi
parlament elnökét. A városi képviselő-testületben a hatalmi koalíciót a Szerb Haladó Párt és a
VMSZ képezi. Az ülésen Čedomir Janjić (SNS) volt városvezetőt választották ismét
polgármesternek.

Vajdaság

kérdéseket. A beszélgetések célja, hogy a kormánybiztos ismertesse a prioritásait, illetve,
hogy egyeztessenek a jövőbeli együttműködés lehetőségeiről a kitűzött célok elérése
érdekében.

Vučić az új szerb kormányról

Emléktáblát avattak Ortutay Zsuzsa tiszteletére Beregszászban
2016. május 24. – karpatalja.ma
A kárpátaljai keramikusművész emléktábláját az Európa-Magyar Ház udvarán avatták fel
május 21-én. A 2015 őszén, 71 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Ortutay Zsuzsa
emléktábláját a Beregszászért Alapítvány készíttette. Az avató ünnepségen Zubánics László, a
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke elmondta, jelképes, hogy a művésznő
bronzban tért haza, Kárpátaljára, ahogyan jelképes az is, hogy emléktáblája egy másik híres
kárpátaljai, Munkácsy Mihály szobra mellé került.

Kárpátalja

2016. május 24. - Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Szerbia előtt fontos évek állnak Aleksandar Vučić szerint és olyan csapatot állít össze, amely
az érdekektől függetlenül a problémák megoldásán fog dolgozni. Az új miniszterek személye
még nem ismert, de a kormányfő szavai szerint harcias kormányt akar létrehozni, amelynek
tagjai nem futamodnak meg a nehézségek láttán. Ahogy fogalmazott, nem kretén programot
kínál, mint azok a pártok, akik 5-6 százalékos támogatottság mellett jutottak be a
parlamentbe.

Szakértői küldöttség járt Kárpátalján
2016. május 24. – Kárpátalja
A magyar kormányzat felkérésére május 20-án dr. Velkey György, a budapesti Bethesda
Gyermekkórház főigazgatójának vezetésével szakértői küldöttség mérte fel annak lehetőségét,
hogy hogyan lehetne javítani a kárpátaljai magyar emberek egészségügyi ellátását. A
magyarországi szakmai küldöttség tagjai Beregszászban, a Kárpátaljai Református
Egyházkerület diakóniai irodájában találkoztak a KMKSZ alelnökeivel, Gulácsy Gézával és
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A fiatalok felvilágosítása az egyik legfontosabb feladat
2016. május 24. – Muravidéki Magyar Rádió
A lendvai ZARJA-HAJNAL, a szorongással küzdőket segítő egyesület tagjai, amelyben a
gyógyított alkoholisták és hozzátartozóik tömörülnek, a tisztújító éves közgyűlésen a
következő mandátumra az eddigi elnököt, Bozso Pongracot választották meg az egylet élére.
Az egyesület legfontosabb tevékenysége ezentúl is a bajba jutott embertársak megsegítése és a
függőség elleni küzdelem lesz. A tagok az eddiginél is nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni az
iskolás korosztályú populáció felvilágosítására.

Muravidék

Barta Józseffel, akikkel egyeztettek az egészségügyi ellátás területén nyújtandó segítség
lehetőségeiről és annak szükségességéről.

Megtanulták leckéjüket…

Írásbeli érettségi 2016 magyar nyelvből
2016. május 24. – Volksgruppen
Problémák nélkül zajlott le a központi érettségi írásbeli része a múlt héten tartományunkban
is. A Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium maturánsai már holnap, azaz szerdán kézhez kapják a
javított magyar dolgozatukat. Magyar nyelvből 17 diák tett központi érettségi vizsgát.
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2016. május 24. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendvai Zeneiskola növendékei minden tanév végén bizonyítják, mennyire voltak
szorgalmasak az utóbbi hónapokban. A hallottak alapján a tanárok és a szülők elégedettek
lehettek. A fiatalok zenei oktatásába fektetett igyekezet, pénz és energia megtérült.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. május 24. – Kossuth Rádió
Képtelen vádak a kézdivásárhelyi letartóztatott férfiak ellen. Beke István
édesapja cáfolja a román hatóságokat, erdélyi ifjúsági szervezetek tüntetést
szerveznek
Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek tiltakoznak a terrorizmussal vádolt két kézdivásárhelyi
férfi újabb hatvan napra meghosszabbított letartóztatása miatt, és vasárnapra szolidaritási
tüntetést hirdettek meg. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a Hatvannégy Vármegye ifjúsági
Mozgalom két erdélyi vezetőjét azzal vádolja a román terror elhárítási és szervezett bűnözés
elleni ügyosztály, hogy Románia nemzeti ünnepére robbanószerkezetet szándékoztak
készíteni.
Polgármesteri tisztségért száll versenybe Kolozsvár jelenlegi alpolgármestere
Polgármesteri tisztségért száll versenybe Horváth Anna, Kolozsvár mostani alpolgármestere a
júniusi romániai önkormányzati választásokon. A város 16 százaléknyi magyarsága
semmiképp sem elég a választások megnyeréséhez, a románságra sem lehet számítani, így a
jelöltség mozgatórugója a minél erősebb frakció kialakítása. A jelenlegi négy városi
önkormányzati tanácsos-számot hétre emelné Horváth Anna és csapata. Önkormányzati
jelöltlistát az Erdélyi Magyar Néppárt is indít Kolozsváron és riválist a városvezetői tisztségre
is
A nyersanyag mellé feldolgozóipart! Közép-csíki elöljárók és a nemzetpolitikai
államtitkár a székelyföldi gazdaság-fejlesztésről
Pár napja a Közép-csíki elöljárókkal tartott megbeszélést Potápi Árpád János nemzetpolitikai
államtitkár. A téma: azoknak a gazdasági kérdéseknek a számbavétele, lehetőségeknek a
feltérképezése, ahol a magyar kormány segíteni tud a székelyföldi gazdaság fellendítésében.
Megalakult az MNT keretében a történelemtanárok és a biológia tanárok
szakmai testülete
Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács keretén belül a napokban megalakult a
történelemtanárok, majd a biológia tanárok szakmai testülete. A célokról Petkovics Márta, a
nemzeti tanács végrehajtó bizottságának tagja beszélt.
Még tartanak a munkálatok a temesvár-újkissodai református templomban
Mint műsorunkban hírt adtunk róla, április utolsó napján szentelték fel a temesvár-újkissodai
református templomot. Az Isten háza áll, de a munkálatok nem fejeződtek be: új kerítés kell,
és székely kaput is szeretnének állítani, de harang sincs még a toronyban. Vesztergám Miklós
tárogatóművész jelen volt a felszentelési ünnepségen, de a napokban jótékonysági koncerttel
tért vissza, hogy bevételével hozzájáruljon a költségekhez.
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A Rákóczi-szabadságharc kezdetére emlékeztek Beregszászon és Mezőváriban
Mezőváriban és Beregszászon a Rákóczi-szabadságharc kezdetére emlékeztek a múlt hét
végén. Ezeken a településeken ugyanis az első között bontották ki a fejedelemzászlait, a Cum
deo pro patria et libertate, azaz Istennel a hazáért és a szabadságért jelmondattal.
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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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