Magyar Levente: milliárdos beruházások indulnak a Beregben és Kárpátalján
2016. május 27. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, ATV, Kárpatinfo, Inforadio, karpatalja.ma,
Kárpátalja, Kárpátinfo
Több milliárd forint értékű infrastrukturális és gazdaságfejlesztési beruházások, programok
indulnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa, illetve Kárpátalja térségében - jelentette be
a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a beregi
településen szombaton. Magyar Levente a 15. Kuruc Napok megnyitóján elmondta, 1,5
milliárd forintból gyümölcsfeldolgozó létesül Tarpa körzetében, valamint kerékpárút épül a
beregi község és a beregszászi járásban fekvő Badaló (Badalovo) között. A Kárpátalját érintő
gazdaságfejlesztési program keretében idén 2,5 milliárd, jövőre pedig 5 milliárd forintot
fordítanak ottani kis- és középvállalkozások erősítésére, beruházásaik támogatására - közölte.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Nemzetpolitikai államtitkárság: sikeres évet zárt a Petőfi Sándor-program
2016. május 27. – MTI, Kormany.hu, Hírek.sk, Magyar Hírlap, OrientPress
Sikeres évet zárt a Petőfi Sándor-program, a fogadószervezetek és a szórványban élő magyar
közösségek egybehangzó visszajelzései alapján szükség van az ösztöndíjasok hiánypótló
munkájára - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság pénteken az MTI-vel. Jelezték: ezt és az
első év tapasztalatait figyelembe véve idén is 50 ösztöndíjast küldenek külhonba, s bővül a
fogadószervezetek és a helyszínek köre.

Márton Áron életét bemutató kiállítás nyílt a bécsi magyar kultúrintézetben
2016. május 30. – MTI, Volksgruppen
A tizenhét tablóból álló kiállítás Erdély katolikus püspökének munkásságát és életútját
mutatja be. A tárlat a Márton Áron-emlékév rendezvénysorozat része. A magyar kormány
nemzetpolitikai államtitkársága a püspök születése 120. évfordulója alkalmából nyilvánította
Márton Áron-emlékévvé a 2016-os évet, az ebből az alkalomból tartott rendezvények
fővédnökségét Áder János köztársasági elnök és Jakubinyi György, a Gyulafehérvári római
katolikus főegyházmegye érseke vállalta. Gaal Gergely, a Márton Áron Emlékév
Programbizottság elnöke az MTI-nek adott interjújában kiemelte: Bécs a kommunista
diktatúra idején a magyarok számára a szabad világ legközelebbi bástyája volt, ezért
hagyománya van annak, hogy az itt élő honfitársaink rendszeresen megemlékeznek nagy
magyarjainkról.
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2016. május 27. - Krónika, MTI
Székelykeresztúri gazdafórumon vett részt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, és
segítséget ígért ahhoz, hogy a székely termékek eljussanak a magyarországi piacra –
tájékoztatott a Hargita megyei önkormányzat. Az MTI által idézett közlemény szerint a
miniszter meglátogatott egy családi vállalkozás által működtetett hajtatóházat, és részt vett a
székelykeresztúri gazdák fórumán. Elismeréssel szólt a székelyföldi régió fejlődéséről, mely –
szerinte – a települések képében és a felújított utakban is megmutatkozik. Előadásában
Fazekas Sándor fontosnak tartotta, hogy a termőföld a gazdálkodók tulajdonában legyen.
Pozitívan értékelte, hogy Székelyföldön az elmúlt két évtizedben egész termékcsaládok
jelentek meg. Úgy vélte: meg kell erősíteni a székely márkákat, és ki kell juttatni a székely
termékeket az Európai Unió piacaira. Segítséget ígért a székelyföldi gazdák képzéséhez.

Erdély

Agrárminiszteri „protekció” a székely termékeknek

Összeférhetetlenség Marosvásárhely magyar alpolgármestere esetében
2016. május 27. - Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) összeférhetetlenséget állapított meg Peti
András, Marosvásárhely alpolgármesterének esetében több másik romániai elöljáróval
együtt. Az ANI közleményében arról számol be, hogy Peti András alpolgármester 2013.
június 13. és 2014. november 19. között összeférhetetlen volt, mert amellett, hogy betöltötte
az alpolgármesteri tisztséget, igazgatótanácsi tag volt a Bernádi György Általános Iskolában.
Az elöljáró 2013. június 13. és 2014. szeptember 4., valamint 2013. június 13. és 2014
november 14. között a Stefánia óvoda, valamint a 16/15-ös számú óvoda adminisztrációs
tanácsában is tag volt.

Tőkés: ne kaphassanak egyházi tisztséget a volt kollaboránsok
2016. május 27. - Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Bihari Napló
Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
(KREK) volt püspöke pénteki nagyváradi sajtótájékoztatóján kezdeményezte, hogy ne
legyenek egyházi tisztségekbe választhatók azok, akik 1989 előtt együttműködtek a román
kommunista hatalom politikai rendőrségével, a Szekuritátéval. Tőkés László elmondta: bár a
KREK annak idején éllovasa volt az egyházi átvilágításnak, a folyamat az utóbbi években
szinte teljesen leállt. A volt püspök aggasztónak találta, hogy az egyházi főhatóság nem
indított fegyelmi eljárást azok ellen, akikről bizonyítást nyert, hogy együttműködtek a
Szekuritátéval, vagy a politikai rendőrség fizetett ügynökei voltak, és némelyikük
újraválasztása útjába sem gördített akadályt. Az egyházkerületben az ősz folyamán tartanak
választásokat.

Őszre teljesen felszerelve várja a diákokat a magyar iskola Szamosújváron
2016. május 27. - transindex.ro
A szeptember 12-i tanévnyitón már teljesen felszerelve nyitja meg kapuit a magyar iskola
Szamosújváron, amely előkészítőtől érettségiig biztosítja a magyar nyelvű oktatást a város és
a környező települések diákjainak. Az utolsó nagyobb építkezéshez, a tornaterem

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 30.

2

Erdély

felépítéséhez is hozzákezdtek, a tantermeket, folyosókat, laborokat pedig már szinte teljesen
berendezték. A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a napokban közölte az iskola
Facebook-oldalán, de szórólapokon is értesítik a nyolcadikosokat az idei folyamatról. Idén
ugyanis még a Petru Maior elméleti líceum kódját kell beírniuk a jelentkezési lapra azoknak,
akik az új magyar iskola líceumi osztályaiban szeretnének tovább tanulni, ám ezek az
osztályok már az új épületben kapnak majd helyet.

Cioloş a Washington Postnak: Romániában nincs erős szélsőjobboldali és
populista párt
2016. május 27. - transindex.ro
Dacian Cioloş miniszterelnök egy a Washington Postnak adott interjúban a kormányzásával
kapcsolatos elvárásokról és az ország külpolitikai irányvonalairól beszélt. A miniszterelnök
szerint Románia és az Amerikai Egyesült Államok viszonya még soha nem volt ennyire jó, és
szeretné, ha a két ország politikai és gazdasági kapcsolatai még szorosabbak lennének. A
riporter azt is megkérdezte a miniszterelnöktől, hogy mi a véleménye arról, hogy Oroszország
komoly pénzekkel támogatja a kelet-európai szélsőjobboldali politikai tömörüléseket, Cioloş
szerint viszont Románia azon kevés ország közé tartozik ahol nincs erős szélsőjobboldali és
populista párt.

Soós Zoltán: ne higgyenek Dorin Florea hamis vádjainak!
2016. május 27. - maszol.ro
„Megfélemlítő üzeneteket és hamis vádakat terjesztett rólam az elmúlt hetekben Dorin Florea
és csatlósai. Arra kérem a lakosságot, ne higgyenek a lejárató kampánynak, és mondják el
mindenkinek, hogy nem igazak az ellenem felsorolt vádak” – mondta Soós Zoltán független
polgármesterjelölt. Hangsúlyozta, fenn fogja tartani a nyugdíjasoknak járó támogatásokat, az
önkormányzat továbbra is finanszírozza a sporttevékenységeket, és nem fogja kisajátítani
senki parkolóhelyét. Hozzátette, az a Florea-féle állítás sem igaz, hogy ha polgármester lesz,
megvonja a lakótársulásoktól a tömbházak hőszigetelésére szánt támogatást, vagy teljesen
magyar iskolává tenné a Művészeti Líceumot.

„Tempfli József szeretete mindenkire kiterjedt”
2016. május 28. - Krónika, MTI
Áder János magyar köztársasági elnök is részvétét fejezte ki Tempfli József nyugalmazott
nagyváradi püspök halála miatt Böcskei Lászlónak, a nagyváradi római katolikus
egyházmegye püspökének címzett levelében, amelyet a Köztársasági Elnöki Hivatal juttatott
el csütörtökön az MTI-hez. Ebben Áder János azt írta, hogy szomorú szívvel búcsúzik
Tempfli Józseftől. „Fájdalmas veszteség ez Szent László városának és minden magyarnak,
éljen bárhol a nagyvilágban. Személyében olyan főpásztor távozott közülünk, akinek
szeretete, figyelme mindenkire kiterjedt. Püspöki címerében a vizet fakasztó Szent László
látható. A felfakadó forrás élteti a testet – de jelenti a hitre való szomjúságot is" – áll a
levélben.
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2016. május 28. - Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Magyar Idők
„Szólásszabadságból elégtelen” diplomával „tüntette ki” az ActiveWatch bukaresti civil
szervezet a Maros megyei csendőrséget, mert „hazafias bírságot” rótt ki a Marosvásárhelyen
március 10-én tartott székely szabadság napja mintegy száz felvonulójára. Erről Adrian
Szelmenczi, a szólásszabadság romániai helyzetével foglalkozó civil szervezet aktivistája
számolt be szombaton egy, a regionalizmusról és az önkormányzatiságról tartott kolozsvári
román–magyar kerekasztal-beszélgetésen. Szelmenczi elmondta, a diplomát egy székely
zászlóval együtt postázták a csendőrségnek. Az aktivista kijelentette: szervezetét nem az
autonómia érdekli, hanem az, hogy lehet-e róla vitát folytatni. Hozzátette: a román hatóságok
az alkotmány megmásíthatatlan első cikkelyére hivatkozva – mely Romániát szuverén és
független, egységes és oszthatatlan nemzetállamként határozza meg – gyakorta már az
autonómia követelését is alkotmányellenesnek tekintik.

Erdély

Megbukott szólásszabadságból a Maros megyei csendőrség

Sunyin cseleznek
2016. május 29. - Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint “a választási kampány véghajrájában az RMDSZ első számú
prioritása „sportot űzni" az ilyesfajta machiavellizmusból. A szövetség számos politikusa – az
alakulathoz közel álló egyik hírportál hathatós támogatásával – azt sulykolja, hogy az EMNP
lesz okolható az erdélyi magyar polgármesterek számának esetleges csökkenéséért, mert
úgymond a néppárt a szavazatokat megosztva önálló jelöltet indít, sőt sok esetben román
jelöltet támogat a magyar jelölt ellenében a helyhatósági megmérettetésen. Vagyis az RMDSZ
alternatíva nélkül képzeli el a politikai versengést: ne kelljen szembeszállnia
versenytársakkal, a szavazócédulán pedig kizárólag az ő jelöltjeinek a neve szerepeljen”.

„Útiterv” a román diaszpóra hasznosítására
2016. május 29. - Krónika
Bukarestnek nemzeti prioritásként kell kezelnie a külföldön élő román közösségeket Klaus
Johannis elnök szerint. Az államfő a világ összrománságának minden év májusának utolsó
vasárnapján ünnepelt napja alkalmából vasárnap közzétett üzenetében bejelentette: felkérte a
kormányt egy olyan „útiterv" kidolgozására, amelynek segítségével az anyaország
kiaknázhatja a diaszpórában rejlő potenciált. Johannis meggyőződésének adott hangot,
miszerint munkájuk, kitartásuk és bátorságuk révén a külföldön élő románok értéket
jelentenek befogadó közösségük számára, mindemellett becsületére válnak Romániának. Az
államfő külön említést tett arról, hogy a bukaresti hatóságoknak támogatniuk kell a Moldovai
Köztársaságban és a jelenleg Ukrajnához tartozó Észak-Bukovinában élő románokat
identitásuk, hagyományaik és kultúrájuk megőrzésében. Végezetül az elnök felhívást intézett
valamennyi román állampolgárhoz – éljenek Romániában vagy az ország határain túl –, hogy
védelmezzék értékeiket, legyenek egységesek, továbbá legyenek „jó románok".
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2016. május 29. - Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro
Körülbelül háromszázan vettek részt vasárnap délután azon a kézdivásárhelyi tüntetésen,
melyre a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és
a Minta ifjúsági szervezet vezetői mozgósítottak a merényletkísérlettel vádolt Beke Istvánnal
és a felbujtással vádolt Szőcs Zoltánnal való szolidaritás kifejezésére. A Gábor Áron téren
lezajlott másfél órás megmozdulásra az ifjúsági szervezetek meghívására Marosvásárhelyről,
Csíkszeredából, Sepsiszentgyörgyről és Erdővidékről is érkeztek résztvevők az udvarterek
városába. Többször is elhangzottak a korábbi tüntetésekről már ismert, „Igazságot akarunk,
terroristák nem vagyunk!” és „Engedjétek szabadon!" rigmusok, Ambrus Ágnes tanárnő és
Tóth Bálint, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom sajtóreferensének beszéde után
pedig az egybegyűltek hosszasan Beke István és Szőcs Zoltán nevét skandálták. A rendbontás
nélkül lezajlott rendezvény a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget.

Erdély

Igazságot követeltek Bekééknek Kézdivásárhelyen

Orvosegyetem: harc az elviségért – Beszélgetés dr. Szabó Bélával, a MOGYE
szenátusának alelnökével
2016. május 29. - Erdély Ma, Háromszék
Kötelező reménykedés és hivatástudat, illetve bénító kilátástalanság között vergődik a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) oktatói gárdája. Az
„egyetembejáráson” dr. Szabó Béla, az egyetem szenátusának alelnöke volt a kísérőnk.

Több nemzetiség mutatkozott be a temesvári Hagyományok napján
2016. május 29. - maszol.ro
„Harmadik alkalommal szervezzük meg a Hagyományok napját Temesváron és az idei
alkalom azért különleges, mert idén már nem csak a magyar hagyományokkal
ismerkedhetnek meg az ide látogatók, hanem más nemzeti kisebbségek kultúráját is
megtapasztalhatják” – mondta Molnár Zsolt parlamenti képviselő, az RMDSZ temesvári
polgármester-jelöltje szombaton, Temesváron, a Bartók Béla Elméleti Líceum udvarán
szervezett III. Hagyományok Napján. A Bánsági Közösségért Egyesület által 2014-ben
elindított rendezvény célja felmutatni és népszerűsíteni a magyar hagyományos értékeket a
bánsági szórványközösségben. A rendezvényen jelen volt Molnár András és Fazakas Csaba, az
RMDSZ megyei tanácsosjelöltjei, illetve Farkas Imre és Horváth Rémusz temesvári helyi
tanácsosjelöltek is.

Ha eltűnik Florea
2016. május 30. – Margittai Gábor – Magyar Anita – Magyar Idők
Indulatok és stratégiák csapnak össze Erdély egyik legjelentősebb településén, amely nem is
olyan régen még ízig-vérig magyar volt. Ma már azonban inkább hallani román szót a főterén,
és még egy magyar iskola alapítása is politikai viharokat kavar. Marosvásárhely magyar
polgármesterjelöltjével, Soós Zoltán történésszel latolgattuk annak esélyét, hogy a június 5-i
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2016. május 30. – Csinta Samu – Magyar Idők
Horváth Annával Kolozsvár alpolgármesterével készített interjú a Magyar Idők, aki elmondta,
hogy a háromnyelvű táblák kihelyezése után a városháza szerint elszabadulna a pokol, a
táblák kihelyezését követné a többi követelés a kétnyelvű tanácsülés, magyarul is beszélő
közalkalmazottak alkalmazása. Ez a félelem azért sem helytálló, mivel 20 százalék alatti
lakosságarány esetén a kétnyelvűség biztosítása opcionális jelenleg pedig magyarság
számaránya 16 százalék Kolozsváron.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. május 30-i számában olvasható.)

Duray Miklós a Közéleti Arénában: Még ’68-hoz képest is „visszaléptünk”
2016. május 27. – Felvidék Ma
Új online televíziós műsorban foglalkoznak az összmagyarság ügyeivel, melyet a FacebookTV
közvetít. A hetente jelentkező Közéleti Aréna házigazdája dr. Zsebők Csaba főiskolai docens.
A kezdeményezés olyan friss, hogy még csak négy adás jelent meg, ám abból kettőnek rögtön
két felvidéki interjúalanya is volt: Pogány Erzsébet és Duray Miklós. Duray az interjúban
olyan fajsúlyos témákat boncolgat, mint a szélsőjobboldali pártok előretörésének okai
Szlovákiában és Európában, de vall saját jelenlegi és korábbi közéleti szerepéről, felvidéki
magyar politikáról, identitásképről és néplélekről. Kíméletlenül őszintén rámutat az anno
Bugár Béla vezette MKP mulasztásaira, hibáira, sőt kitér Bugár azon bűneire, amelyekkel
felelőtlenül a mai állapotába sodorta az itteni közösséget. Szó esik továbbá Dél-Szlovákia
gazdasági leszakadásáról, etnikai térszerkezetének átalakulásáról, és a lehetséges
megoldásokról, kitörési pontokról is.

Erdély

Vadvízi evezés, folyami aranymosás

Felvidék

romániai helyhatósági választásokon lesz-e 16 év után magyar vezetője a „székelyek
legnagyobb városának”.

Bugár: a Híd prioritásai lassan valósággá válnak
2016. május 27. – bumm.sk
A Híd a választások előtt és alatt is három fontos pilléren állt: a jogállamiságon, a nemzeti
kisebbségek helyzetének javításán és a régiók fejlesztésén. „Minden területen tisztában
voltunk azzal, mik az első lépések, amiket meg kell tennünk, ha a párt kormányra kerül. A
kormány megalakulósa óta nem egész két hónap telt el, és minden területen reális előrelépést
látunk“ - mondta Bugár Béla, a Híd elnöke a TASR-nek.

A gútai képviselők nem értik a szülő szavát
2016. május 27. – bumm.sk
Rendkívüli szülői értekezletet tartottak a gútai Corvin Mátyás Alapiskolában, amelyre az
iskolába beíratott gyerekek szülei Vörös Péter a Híd parlamenti képviselőjével, Horváth
Árpád MKP-s polgármesterrel és Csütörtöki Erzsébet igazgatóval keresték a megoldást a
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Felvidék

kialakult helyzetre. Történt ugyanis, hogy a gútai képviselő-testület februárban úgy döntött,
hogy a fenntartásukban lévő két alapiskolákat azzal az adminisztratív lépéssel próbálják
megmenteni, hogy a népszerűbbnek, a Corvinnak csak két első osztályt engednek nyitni. A
beiratkozási számok be is igazolták a félelmeket: a Corvinba 56, a Rákócziba 18 gyereket
írattak. A harmadik magyar tanítási nyelvű iskola, az egyházi iskola a fenntartójának
engedelmeskedve egy osztályt nyitott és nem is nyithat többet. A Corvinban az engedélyezett
két osztályba nem lehet bezsúfolni 56 gyereket, ezért néhány szülő akár elutasító határozatot
is kaphat a testületi döntés miatt. A szülők aggódnak, mert senki nem tudja, hogy
hányadikként íratta be a gyerekét, vagy hogy milyen szempontok alapján döntenek az
elutasításról.

Az MKP Dunaszerdahelyi járási szervezete megerősítette elnöki posztján
Menyhárt Józsefet
2016. május 28. – Felvidék Ma, hirek.sk
Csilizradványon tartotta tisztújító konferenciáját az MKP dunaszerdahelyi járási szervezete,
amelyen 140 küldött vett részt. A járási elnök személyére Menyhárt József, Hájos Zoltán, Őry
Péter, Fenes Iván és ifj. Élesztős Pál kapott jelölést. Közülük csak Menyhárt József fogadta el
a helyi szervezetektől érkezett jelölést. „Járási elnökként dolgom lesz az is, hogy azokra a
szervezetekre, amelyek elöregedtek, vagy a tagok széthúzása miatt atomizálódtak, ott is
megtaláljam azt a hangot és azt az erőt, amivel összekapcsolni és újraindítani lehet ezeket a
szervezeteket. Meg kell nyerni olyan társadalmi rétegeket, korcsoportokat, akikkel eddig
esetlegesen nem gondoltunk”. Menyhárt József kiemelte, az MKP nem az idősek pártja, és
szüksége van az új erőre, „és szükség van a magamhoz közeli – mondjuk ki – középkorúakra
is, a családosokra, akiket talán kevésbé szólítanak meg a mai standard pártok”.

„A küszöb egy fikció, ez a fő ellenfelünk”
2016. május 28. – Új Szó
Csáky Pállal készült interjút közölt az Új Szó. Az MKP korábbi elnöke, EP-képviselő
elmondta: „A fiatalabb generációnak meg kell mutatnia magát és fel kell futtatnia magát.
Nem elég az, hogy bárki pártfunkcionárius, akit a zárt MKP-réteg ismer. Számomra az egyik
legnagyobb negatív tapasztalat az idei parlamenti választáson, hogy kimentem egy
rendezvényre, és azt kérdezik tőlem az emberek: „de Csáky úr, azok ott kik”? Hát a mi
képviselőjelöltjeink! Egy jól menő párt esetében a logó húzza fel az embert, de egy válságban
levő párt esetében, a személyiségeknek kell felhúzniuk a pártot.”

Nem lesz több magyaróra
2016. május 28. – Új Szó
Elkészítette az oktatási minisztérium azoknak a feladatoknak a listáját, melyeket még az év
végéig teljesíteni kíván. Öt intézkedést fogalmazott meg a nemzetiségi oktatásra nézve,
viszont a magyar pedagógus-szervezet felvetéseit figyelmen kívül hagyta. A nemzetiségi
iskolákra vonatkozó ötpontos feladatsor alapján a ruszin nyelv és kultúra ápolása mellett a
magyar tanítási nyelvű iskolákban új módszertan szerint oktatnák a szlovák nyelvet. Törlik a
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kisebbségek lakta területeken található alsó tagozatos osztályokban a minimális
osztálylétszámot, és szorgalmazni fogják a multikulturális dialógust, az egymással szembeni
előítéletek felszámolását, és kilátásba helyezték a regionális oktatás segítését. A felső
tagozatos osztályokban a tananyag kitérne a Szlovákiában élő kisebbségekre és kultúrájukra.
A tárca mellőzte a magyar iskolák követeléseit, a magyar nyelv óraszámainak növelését és a
történelemoktatással kapcsolatos felvetéseket.

Rangos elismerést kapott Liszka József, szlovákiai magyar etnológus
2016. május 29. – bumm.sk, Új Szó
A szlovákiai magyarok néprajzi kuatása terén kifejtett munkája és eredményei elismeréseként
a Magyar Néprajzi Társaság Pro Ethnographia Minoritatum Emlékéremmel tüntette ki Liszka
Józsefet, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja igazgatóját,
etnológusát. A díj átadására a Magyar Néprajzi Társaság idei közgyűlésén került sor
a budapesti Néprajzi Múzeum dísztermében.

A szlovákiai magyar politika dilemmái

Heves viták a Magyar Nemzeti Tanács adai ülésén
2016. május 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Pannon RTV
Heves vitáktól és személyeskedéstől sem volt mentes a Magyar Nemzeti Tanács tizenhetedik
rendes ülése, amelyet ma délután tartottak meg az adai községi képviselő-testület
nagytermében. A legnagyobb vitát a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó
Gimnázium igazgatója kinevezésének előzetes jóváhagyására vonatkozó napirendi pont
váltotta ki, ugyanis a Magyar Mozgalom már napokkal korábban nehezményezte, hogy a
Magyar Nemzeti Tanács illetékes bizottságai annak ellenére nem támogatták Varga Anikó
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2016. május 29. – Tokár Géza – Új Szó
„Az alábbi írás célja, hogy választ adjon két alapvető, az érdekképviseletünk sorsát boncolgató
dilemmára. Az egyik az MKP, a másik pedig a Híd számára fog óriási problémákat okozni a
jövőben. Az első ilyen alaptétel, hogy a szlovákiai magyar politikai pártok ugyan rendelkeznek
jobb- és baloldali elemekkel is a programjukban, de van az a csoportosulás, amellyel soha,
semmilyen körülmények között nem közösködnek: a nacionalisták és az utódpártjaik. Az SNS
és a Smer egyértelműen ebbe a csoportba tartozik, ehhez képest legalább négy évig egymást
fogják védeni a Híddal, értelemszerűen egyre vállalhatatlanabb ügyek kapcsán. A második
dilemma az önálló érdekképviselet sorsával kapcsolatos. Az MKP átmeneti állapotnak
tekintette a parlamenten kívüliséget, de a sorozatban harmadik kudarc felveti azt a komoly
kérdést, hogy van-e esélye a parlamentbe jutásra egy tisztán etnikai pártnak. Az MKP
szavazóbázisa négy százalék környékén stabilizálódik, ami nem kicsivel kevesebb, mint a
bejutáshoz szükséges öt százalék, így megkérdőjeleződik az önálló, tudatosan etnikai
politizálás jövője.”
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Anyanyelvünk gondolkodásunk gyökerét jelenti
2016. május 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Összesen 46 iskolából 94 tanuló vett részt vasárnap délelőtt a 21. köztársasági magyar nyelvi
és nyelvhelyességi versenyen, őket pedig 55 mentor készítette fel és kísérte el a
megmérettetésre. A verseny szervezői a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola és az
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke voltak.
Dr. Csányi Erzsébet, a magyar tanszék vezetője arról beszélt, hogy anyanyelvünk végigkísér
életünkön, minden nap formáljuk, minden élettevékenységünk hozzá kötődik, hiszen
gondolkodásunk gyökerét jelenti és tőlünk is függ, hogy ez a gondolkodás milyen színvonalon
történik.

Vajdaság

eddigi igazgatónő kinevezését – aki egyébként az egyedüli jelölt volt a posztra – hogy mind a
tantestület, mind az intézmény igazgatóbizottsága támogatta.

A jövő héten megalakul az új szerbiai parlament, előtte pedig a vajdasági
2016. május 29. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Pannon RTV
A tervek szerint június 3-án vagy 4-én megalakul az új szerbiai szkupstina. Előtte pedig a
vajdasági, amelynek alakuló ülését június 2-ra hívják össze. Már zárószakaszban az
előkészületek az új összetételű köztársasági parlament alakuló ülésének megtartására. A
kormányalakítással megbízott Aleksandar Vučić, a választásokon győzelmet arató Szerb
Haladó Párt elnöke jelezte, hogy június 3-án vagy 4-én az lesz az ülés, miután másodikán,
vagyis csütörtökön megalakul az új összetételű tartományi képviselőház. Ezt követően
késlekedés nélkül megalakítják a kormányt is – mondta Vučić.

Kihirdették a Prosperitati Alapítvány házvásárlási pályázatának eredményeit
2016. május 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az első körben 42 fiatal házaspár pályázatát bírálták el pozitívan. Juhász Bálint, az alapítvány
ügyvezetője a Magyar Szónak azt nyilatkozta, hogy a Prosperitatinál ez az egyik
legbonyolultabb pályázati kiírás, hiszen a szakértőknek rendkívül összetett követelményeket
kell figyelembe venniük, ugyanakkor rámutat arra is, mennyire fontos a független szakértők
bevonása a pályázatok elbírálásánál. A szakmai értékelők pontozása alapján kialakult lista
szerint, amelyen első körben 42-en szerepelnek, a második körben megtörténik a pályázatok
helyszíni műszaki ellenőrzése is.

Szerbcsernye - szórványlétben
2016. május 29. – Magyar Szó
Szerbcsernye közvetlenül a román határ mellett található település, Zsombolyától kevesebb
mint 10 kilométer választja el. Nevét először 1373-ban említik Csornaként, de az akkori falu
pontos helyét nem határozták meg. Szerbcsernye lakosságának a száma 1948-ban érte el a
csúcsot, ekkor 8820 lakosa volt. Azóta a szerbcsernyeiek száma folyamatosan csökken, amin
az sem változtatott, hogy ipara elkezdett fejlődni, és 1970-ben határátkelő nyílt Románia
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Kárpátaljai ukrán hírportál: provokáció a magyarok Vereckei-hágóra tervezett
trianoni megemlékezése
2016. május 28. – MTI, ujszo.com, nol.hu, propeller.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja,
Kárpátinfo
Kétségtelen, hogy a magyarok a Vereckei-hágóra tervezett június 3-i trianoni
megemlékezésükkel ismét konfliktust provokálnak az ukrán hazafiakkal szemben - írta
szombaton a Zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. Az orgánum szerint a magyarországi
Jobbik "jobboldali radikális párt" az idén június 3-án az 1920-ban aláírt trianoni
békeszerződés soros évfordulója alkalmából akciót szervez a Vereckei-hágóra Hazatérés.
Magyarok a Vereckei-hágón címmel. A hírportál azt állítja, hogy a rendezvény szervezésével
Kovács Dezsőt, a párt tagját - Kovács Béla európai parlamenti képviselő (időközben bezárt)
beregszászi irodájának vezetőjét - bízták meg.

Kárpátalja

irányába. A 2011-es népszámlálás adatai szerint Szerbcsernyének már csak 3685 lakosa volt,
amiből mindössze 163 magyar.

Tíz új kárpátaljai határátkelő megnyitását kéri a megye kormányzója Kijevtől
2016. május 27. – MTI, Webradio, karpatalja.ma, Kárpátinfo
Tíz nemzetközi határátkelőhely Kárpátalján történő megnyitásához kéri az ukrán
külügyminisztérium támogatását Hennagyij Moszkal, az ukrajnai megye kormányzója. A
megyevezető levélben fordult Pavlo Klimkin külügyminiszterhez, azt kérve tőle, hogy segítse
elő tíz új nemzetközi átkelőhely megnyitását a megye Romániával, Magyarországgal,
Szlovákiával és Lengyelországgal közös határszakaszain. Moszkal szerint Kárpátaljának nem
állnak rendelkezésére a határátkelőhelyek létesítéséhez szükséges források, ezért a feladat
megoldásához szüksége van mind Ukrajna, mind az érintett szomszédos államok
külügyminisztériumainak a támogatására - adta hírül pénteken a Kárpátalja megyei állami
közigazgatási hivatal sajtószolgálata.

Magyar honvédeknek emeltek síremléket Taracközön
2016. május 27. – karpatalja.ma
A magyar hadisírok felkutatásával és azok gondozásával foglalkozó Vigyázók Had- és
Kultúrtörténeti Egyesület a második világháború során elhunyt magyar honvédeknek állított
közös síremléket Taracközön. Az emlékhely ünnepélyes avatására május 26-án került sor. Az
avatóünnepséget Hangácsi István, az egyesület elnöke nyitotta meg. Elmondta, Taracköz
kiemelten fontos helyszín a szervezet tevékenységében, ugyanis a taracközi haditemető
felkutatása és gondozása volt a Vigyázók kárpátaljai tevékenységének kezdete.
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2016. május 30. – Tóth Ida – Magyar Idők
Ha egy kisgyerek előrelátóan a párnája alá rejti vacsorájának maradékát, csak sejthetjük,
milyen élettapasztalati vannak. A ráti Szent Mihály Gyermekotthon célja, hogy biztos otthont
teremtsen az árva, elhagyatott gyerekeknek Nyugat-Ukrajnában. A gyermekotthon
megalapítását Majnek Antal mukácsi megyés püspök szorgalmazta a nagydobronyi árvaház
mintájára.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. május 30-i számában olvasható)

Kárpátalja

Anya csak egy van

Baranyai néprajzi központ nyílt Pélmonostoron
2016, május 27. – Huncro.hr
A hagyományok megismerése egyre fontosabb utazási motivációvá válik napjainkban. A
kulturális turizmus növekvő divatjához illeszkedve egy akár országos vonzerőt is kifejteni
képes, új interaktív turisztikai attrakciót hoztak létre Pélmonostoron, amely hozzájárul a
Baranya-háromszög területén élő nemzetiségek kultúrájának megőrzéséhez. A Baranyai
Néprajzi Központot a múlt héten nyitották meg. Az itt élő magyarság életét és hagyományait a
Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet és a HMDK pélmonostori alapszervezetének tagjai által
felajánlott kiállítási tárgyak révén ismerheti meg a látogató. Az úgynevezett tisztaszoba
berendezését a karancsi Szabó család ajánlotta föl.

Véget ért számukra a középiskolás élet
2016, május 27. – Huncro.hr
A csengőszó a diákévek utolsó napjaira hívta fel a végzősök figyelmét: a Horvátországi
Magyar Oktatási és Művelődési Központban (Eszék) idén kilenc tanuló ballagott. Búcsú az
iskolától, izgalom az érettségi vizsgák miatt, mit fogok csinálni az érettségi után – ilyen és
hasonló gondolatok, érzések kavarognak a diákok fejében.

Horvátország

2016. május 28. – Muravidéki Magyar Rádió
A Muravidéki Tudományos Akadémia (PAZU) tegnap kiosztotta a 2015-ös év legjobb mester
fokozatú és doktori munkákért járó diplomákat. Lendva Község területéről ketten vehették át:
Pisnjak Attila művészettörténészként és Vito Šimonka fizikusként.

Muravidék

Kitüntetettek

A magyar református egység napja Kopácson
2016, május 27. – Huncro.hr
Országos egyházi konferenciát tartott a Horvátországi Református Keresztyén–Kálvini
Egyház május 21-én Kopácson a Kárpát-medencei magyar református egyházak
újraegyesülésének 7. évfordulója alkalmából.
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2016. május 29. – MTI, Magyar Hírlap
A FRAMOSZ-t a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ)
felkérésre egy évvel ezelőtt öt franciaországi magyar egyesület alapította a franciaországi
magyar közösségek összefogása, a magyar nyelv, a magyarságtudat, a hagyományok és a
kultúra ápolása terén kifejtett tevékenységek segítése érdekében. A lyoni Magyar Házban
megrendezett közgyűlésnek az MTI-hez eljutatott zárónyilatkozata szerint a lyoni, a cote
d'azuri, az aix-en-provence-i, a strasbourgi és a grenoble-i tagszervezetek vezetőinek
beszámolóját követően az egyesületek megállapodtak abban, hogy kiemelt figyelmet
fordítanak a jövő nemzedéke anyanyelvének ápolására, valamint hogy együttműködnek az
1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának közös megünneplésében.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. május 27. – Kossuth Rádió
Bejegyezhető a felvidéki Fontos vagy! civil szervezet
Bejegyezhető a felvidéki Fontos vagy! civil szervezet. Talán megtört a jég három év után más
magyar nyelvű egyesületek esetében is. A szlovák legfelsőbb bíróság kimondta: nem
törvénysértő, ha egy szervezetnek nem szlovák nyelvű a megnevezése, vagyis lehet akár
magyar is. Ez pedig azt jelenti, hogy a pozsonyi belügyi tárca indokolatlanul utasította el a
kétnyelvűségért küzdő Fontos vagy! civil szervezet bejegyzését.
A romániai titkosszolgálati múlt teljes feltárást szorgalmazza Tőkés László
A romániai titkosszolgálati múlt teljes feltárását, egyházi és világi közéleti szerepet vállaló
emberek múltjának átvilágítását szorgalmazza Tőkés László. Az európai parlamenti képviselő
szerint 26 évvel a rendszerváltás után még mindig időszerű az átvilágítás, illetve annak
folytatása Romániában, hisz a kommunista múlttal való szakítás nélkül nem beszélhetünk
rendszerváltozásról.
Újrázásra készül a romániai önkormányzati választásokon Kovács Jenő
Újrázásra készül a romániai önkormányzati választásokon Kovács Jenő, Nagykároly
polgármestere. A partiumi kisvárosban többségben vannak a magyarok. Több román
ellenjelölt is van, akik között megoszlanak a szavazatok, így a mostani polgármesternek nagy
esélye van a győzelemre, ha a magyarok rá szavaznak.
Centrum és értékrend Európában – Szögi László professzort díszdoktorrá
avatták
A marosvásárhelyi Petru Maior egyetem díszdoktori címmel tüntette ki Szögi Lászlót,
magyarországi történészt, levéltárost, az ELTE tanárát, az egyetemi könyvtár volt
főigazgatóját. A professzor a magyarországi, erdélyi és európai felsőoktatás és a középkori és
jelenkori egyetemjárás történetének neves kutatója, aki erdélyi magyar és román kollégáival
is együttműködik.
5-5 millió forintos támogatást kapott a kassai és a perbenyiki szakiskola
Két felvidéki szakképző intézmény 5-5 millió forintos támogatást kapott a Nemzetpolitikai
Államtitkárságtól. Tavaly a külhoni magyar szakképzés éve programra szánt 500 milliós
forintnyi keretből több mint 345 millió forintot fordítottak határon túli magyar szakiskolák
fejlesztésére. Ebből Felvidékre 70,5 millió jutott. Kassán és Perbenyiken tekintette meg
Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a fejlesztéseket.
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Tamási Áron halálának ötvenedik évfordulójára emlékeznek Farkaslakán
Tamási Áron halálnak ötvenedik évfordulójára emlékeznek az író szülőfalujában, az
udvarhelyszéki Farkaslakán. Beszélgetés a főszervezővel a háromnapos rendezvény
programjáról és a farkaslaki emlékhelyről.
Folk Music fesztivál Palicson
A délvidéki népzene megőrzése és megszerettetése – ez a célja az angol című, de magyar
tartalmú Folk Music fesztiválnak, amelyet a hétvégén másodízben szervez meg Palicson a
Juhász zenekar. Beszélgetés Juhász Gábor szervezővel.

Határok nélkül
2016. május 28. – Kossuth Rádió
Aki színnel és fénnyel alkotott: vándorkiállítás nyílt Róth Miksa munkáiból
A korszak nagy mestere, Róth Miksa üvegfestő és mozaikművész emlékére nyílt kiállítás
Marosvásárhelyen, a 100 esztendős Kultúrpalotában, amelynek festett üvegablakait
természetesen ő készítette. A budapesti Balassi Intézet és a Bukaresti Magyar Intézet
szervezte tárlat marosvásárhelyi állomásán beszélgetett tudósítónk, Erdei Edit Zsuzsanna
Gellér Katalin művészettörténésszel.
Felvidéki borász az ötös döntőben
A szakma által odaítélt Borászok borásza díjat idén Bacsó András, a Tokaj Oremus birtok
főborásza nyerte el, ám a "döntőbe", a legjobb öt közé bekerült Bott Frigyes, felvidéki borász
is. Vajon a határon túli szőlőtermő területek és borkészítők elismerését is jelenti-e ez a tény kérdeztem tőle.
A második világégés családi fotók tükrében
A Felvidékről Kárpátaljára hívom Önöket, ahol II. világháborús fotók gyűjtésébe kezdett Kész
Margit néprajzkutató. Sőt, nem is most kezdte, hiszen a beregszászi II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára egy gyűjteményt is összeállított már erről a témáról "Csak
háború ne legyen, a második világháború emlékezete családi fotók tükrében" - címmel.
Igaz történetek mindenkiföldjéről
Az egyoldalú történelemszemlélet hangoztatása helyett ki kellene beszélni végre a
tabutémákat, mint a csendőrök ügye vagy a leventeképzés – véli Papp Árpád néprajzkutató,
akinek Igaz történetek Mindenki földjéről címmel jelent meg könyve a Vajdasági Magyar
Művelődési intézet kiadásában. Az első kötete a délvidéki történéseket vizsgálja az 1941 és
1948 közötti időszakban, de nem az áldozatok számának pontos meghatározása volt a cél,
sokkal inkább a mindennapi élet bemutatása, az emberek közötti viszonyok vizsgálata magyar
szempontból, mondja a kötet szerkesztője, Papp Árpád.
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Újjászületésre váró Triptichon Aradon
Feszty Árpád Triptichonja mintha Munkácsy trilógiáját folytatná. Utóbbi: a Golgota, Krisztus
Pilátus előtt és az Ecce homó életének utolsó pillanatait, míg Feszty Árpád Triptichonja halála
jeleneteit örökíti meg - véli Szentkirályi Miklós restaurátor, aki a Munkácsy-képek
restaurálása során szerzett tapasztalatait szívesen felajánlotta Aradon, ahol a magyar
közképviselet a civil szervezetekkel és egyházakkal összefogva szeretné restauráltatni és
eredeti helyén, az aradi kultúrpalotában kiállítani Feszty Árpád Krisztus temetése című
hármas képét. A monumentális méretű, 13 méter hosszú és 4 méter magas festmény 1913-ban
került Aradra az Országos Szépművészeti Múzeumból, majd az első világháborút lezáró
trianoni békeszerződés nyomán, az elszakított területekkel együtt számos műkinccsel együtt
ez is az új államhoz került.

Kárpát Expressz
2016. május 28. – M1
Idén először rendeztek gyermeknapot a kárpátaljai Nagyberegen
Hangos gyerekzsivaj fogadta a Kárpát Expressz stábját a kárpátaljai Nagyberegen. Első ízben
rendezett gyermeknapot a településen a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A
családokat számtalan program fogadta.
Látogatás a szilágysági szórványban
Partiumban, a Szilágyság egy gyönyörű völgyében található az alig 5000 lakosú Szilágycseh.
A lakosság többsége a mai napig magyar, sőt, a település polgármestere is. A városvezetés
mindent megtesz a helyi magyarságért.
Kelebiai kacsafesztivál
Ínycsiklandó illatok, különleges receptek és baráti kapcsolatok a gasztronómia mentén. Erről
szólt idén is a kacsa- és spárgaételek fesztiválja Kelebián. A déli határ mentén lévő község
ilyenkor a délvidéki magyarság találkozóhelyévé alakul, mert valamennyi testvértelepülésről
jönnek csapatok.
Csángó gyermekek mesemondó versenye
A Bákó megyei kis csángó faluban, Kosteleken nemrég nagy eseményre virradt a reggel. 29
moldvai csángó faluból érkeztek gyerekek, hogy összemérjék mesemondó tudásukat. A
mesemondó versenyt Csángó Becsapónak nevezte el a rendezvény szervezője.
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Térkép
2016. május 28. - Duna World
A Kárpát-medencében a közös nyelv mindig bonyolult kérdés volt. Éppen ezt a fajta
összetettséget próbálja meg egyszerűsíteni Erdélyben egy jól működő rendszer, amely néhány
kolozsvári fiatal fejéből pattant ki. Az Igen, tessék elnevezésű kezdeményezéshez olyan
üzletek, szolgáltatók csatlakozhatnak, ahol biztosított a magyar nyelvű kiszolgálás.
Kárpát-medence szerte megtartják a Nemzeti Összetartozás Napját június 4-én.
Nagykárolyban szabadtéri hálaadó Istentisztelet lesz az épülőben lévő református
templomnál és a Kálvin Központnál. A Gyülekezetben minden munkafázis befejezésénél
hálaadó Istentiszteletet tartanak. A nemzeti Összetartozás Napján a karzat kiöntéséért adnak
hálát a hívők. A költségek egy részét adományokból fizetik, ugyanakkor az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap is támogatja a templom építését.
Évente 80 magyar fiatalt szippantott be Kolozsváron a román nyelvű szakoktatás, azonban
két éve a Kolozsvári Református Kollégium szakoktatásának beindítása óta évente 80 magyar
diák tanulhat szakmát anyanyelvén. A magyar nyelvű szakoktatást Kolozsváron szinte a
nulláról kellett felépíteni. Mára azonban egyre több fiatalnak ad esélyt a munkaerő paicon
való érvényesülésre, óriási hiányt pótolva ezzel a magyarok lakta területeken.
Egy hatalmas ajándék, ahogy a délvidéki lányok emlegetik, a Boldogasszony Iskolanővérek
Kollégiuma, a nagybecskereki intézményben ugyanis magyarul tudnak továbbtanulni az
általános iskola után a szerb többségű térség magyar nemzetiségű lányai. A kezdetekkor,
többek között az anyaországi támogatók segítségével pár év alatt már 50 diákot tudott
fogadni a kollégium.
Tájékoztatással, a pályázati lehetőségek figyelésével és a kapcsolatok kiépítésével segítik a
térségben működő civil szervezeteket a Civil Információs Centrumok. A Szabolcs-SzatmárBereg megyei Civil Információs Centrum közvetítésével eddig Sepsiszentgyörgyön,
Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben és Kolozsváron jöttek létre. Ezeknek a
Centrumoknak feladatai között különös hangsúlyt kap a magyar és a külhoni magyar
szervezetek közötti kapcsolatok építése.

Öt kontinens
2016. május 28. - Duna World
Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcol s issza borát, szól az ismert mondás. A két nép
között nemcsak a politikai és történelmi kapcsolatok erősek, hiszen elindult a lengyelországi
magyar kulturális évad. A programsorozat nyitányaként Magyarország volt a Varsó-i fesztivál
díszvendége.
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Lélekemelő ünnepségben volt része az ausztráliai Gold Coast-on élő magyaroknak Pünkösd
napján. Idén először tartották ugyanis szokásos éves zarándoklatukat épp azon a napon, azzal
a céllal, hogy lélekben összekapcsolódjanak Csíksomlyó és Pilisszántó ünneplő híveivel.
Kb. másfél éve jött létre a Göteborgtól 60 km-re levő kisvárosban, Borasban egy Egyesület,
hogy a helyi magyarságot összetartsa. Kolbásztöltés, mozizás, gombászat, lángos sütés és még
sorolható azok a közösségformáló programok, amelyeket szerveznek. Borasben és környékén
több ezer magyar lakik, akik szívesen járnak el a bálokra, összejövetelekre, ahol anyanyelven
beszélhetnek, játszhatnak, szórakozhatnak.
A Magyar Baráti Közösség az Egyesült Államokban élő magyarokat fogja össze.
Szervezőmunkájuknak eredményeként Michigan államba rendszeresen érkeznek előadók,
muzsikusok és táncosok Magyarországról és a Kárpát-medencéből. Olyan hálózatot hoztak
létre, amely az Amerika keleti és nyugati partján élő magyarokat egyaránt összefogja.
Várakozáson felüli fejlődést él át a Sao Paulo-i magyar kolónia. A Brazil nagyváros
magyarsága számában, programjaiban folyamatosan gyarapodik. Már nemcsak a kolónia
intézményi keretein belül tapasztalják a növekvő érdeklődést pl. a magyar nyelv után, hanem
a brazil állami oktatásban is. A Sao Paulo-i Állami Egyetem a Pécsi Egyetemmel
együttműködve magyar tanszéket alakított ki és indított magyar nyelvi képzést.
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