Kétszázötvenmillió forintos támogatás a Kölcseynek
2016. május 31. - Krónika, MTI, Magyar Idők, transindex.ro, maszol.ro, szatmar.ro, Magyar
Hírlap, Magyar Idők, Felvidék Ma
Kétszázötvenmillió forinttal, azaz mintegy nyolcszázezer euróval támogatja a magyar
kormány a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak otthont adó épület felújítását –
jelentette be kedden Szatmárnémetiben Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár. A Szatmár.ro hírportál beszámolója szerint a magyar kormány képviselőjének a
tanintézet dísztermében tett bejelentését óriási ováció és hosszan tartó vastaps fogadta. „Már
ezért a tapsért érdemes volt eljönnöm! Ekkora tapsot még soha nem kaptam, és valószínűleg
nem is fogok" – idézte a hírportál Szilágyi Pétert. Mint kiderült, a magyar állami pénzből a
homlokzat restaurálását, illetve a nyílászárók cseréjét tudják megoldani, azonban a politikus
szerint a magyar kormány újabb támogatásokat tervez. A nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár emlékeztetett, hogy korábban a Hám János-óvoda felújítását is támogatták.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Állami tulajdonban marad a Székely Mikó Kollégium
2016. május 31. - Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.rol, Erdély Ma
Állami tulajdonban marad a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, miután a bukaresti
restitúciós bizottság kedden szavazattöbbséggel elutasította a református egyház
visszaszolgáltatási kérelmét – közölte Laczikó Enikő államtitkár-helyettes. Az Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatalának képviselője – aki maga is tagja a héttagú testületnek –, az MTI-nek
elmondta, hogy a keddi ülésen egyedül ő támogatta az épület visszaadását, a bizottság többi
hat tagja ellene voksolt. Számítottak a bizottság kedvezőtlen döntésére – értékelt a
Krónikának Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. „Nem a mai
Romániában élnénk, ha a restitúciós bizottság másként mert volna dönteni, elismerve a
református egyház tulajdonjogát” – jelentette ki Kató. Elmondta, az egyházkerület számára
ennek ellenére fontos a bizottság döntése, mert ez alapján elindíthatják a polgári pert,
bírósági útra terelhetik a Székely Mikó Kollégium tulajdonjogáért folyó küzdelmet.

Németh Zsolt: Az Európai Néppárt meghívja soraiba a Szerb Haladó Pártot
2016. május 31. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress, Pannon RTV, Magyar Szó,
Vajdaság Ma
Az Európai Néppárt megalapításának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség után a
néppárt választmánya úgy döntött: javasolja, hogy a pártcsalád szeptemberi ülésén meghívja
a Szerb Haladó Pártot az Európai Néppárt soraiba – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés
külügyi bizottságának fideszes elnöke. Kiemelte: Magyarország bízik abban, hogy a következő
hetekben az SNS-nek sikerül újabb koalíciós megállapodást kötnie a Vajdasági Magyar
Szövetséggel, amely tovább segítené Szerbia stabilitását, európai integrációját, valamint az
európai uniós bővítési folyamatot.
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2016. május 31. – MTI, Nemzeti Regiszter, Magyar Hírlap
Kövér László az Országházban fogadta Maria Rauch-Kallatát, az Osztrák-Magyar Baráti
Társaság elnökét - közölte kedden az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A megbeszélésen
a házelnök méltatta az osztrák közélet magyarbarát személyiségeiből és a Magyarország
Ausztriában tevékenykedő tiszteletbeli konzuljaiból álló társaság elmúlt 15 esztendős
tevékenységét, és hangsúlyozta, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni a folyamatos
párbeszédre mind a parlamenti, mind a közéleti kapcsolatok erősítése érdekében.

Célok, összeütközések Kolozsváron, a fel nem adható városban
2016. május 31. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Bihari Napló
Kolozsvárt fel nem adható városnak nevezték egy hétfő este tartott választási fórumon,
amelyen Horváth Anna, az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltje és Gergely Balázs, az
RMDSZ-listára a történelmi magyar egyházak jelöltjeként felkerült képviselőjelölt beszélt
céljairól, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Répás Zsuzsanna, a Magyar
Művészeti Akadémia nemzetközi és határon túli ügyekért felelős vezetője pedig Kolozsvár
kiemelt szerepéről.

Erdély Magyarország

Kövér László az Országházban fogadta az Osztrák-Magyar Baráti Társaság
elnökét

Vádemelés nélkül ért véget Antal Árpád „terrorügye”
2016. május 31. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Az ügyészség szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes főosztálya (DIICOT) másfél év után
vádemelés nélkül zárta le az Antal Árpád fekete márciusra utaló politikai nyilatkozata miatt,
terrorista jellegű fenyegetőzés gyanújával indított bűnvádi eljárást. Az elöljáró kedden
hangfelvételről lejátszotta a 2014 decemberében, az RMDSZ miniparlamentjében (SZKT)
mondott nyilatkozatát, amely miatt a vádhatóság már akkor hivatalból eljárást indított.

A Néppártot vádolják
2016. május 31. - Erdély Ma, Háromszék
Bohóckodásnak elég, viszont településfejlesztéshez kevés, amit az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) az önkormányzati választások eddigi kampányában felmutatott – véli Tamás
Sándor, a Háromszéki Területi RMDSZ elnöke. A politikus a szövetség sepsikőröspataki,
illetve gidófalvi polgármesterjelöltjeinek bemutatása kapcsán minősítette az ellenzéki
alakulatot, Kisgyörgy Sándor és Berde József pedig konkrét példákkal szolgált a szerintük
egyre aljasabbá váló néppárti szavazatszerzési praktikákról.
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2016. május 31. - transindex.ro, maszol.ro
“A Maros megyei ember legnagyobb problémáit az alacsony munkabérek és a munkahelyek
hiánya jelenti. Amíg azon kell törnie a fejét a családfenntartónak, hogy miből él egyik napról a
másikra, miként teremti elő a megélhetőséget gyermekei számára, nem fogja itthon keresni
boldogulást. Ezen csak úgy tudunk változtatni, ha befektetőket hozunk a megyébe, akik olyan
munkahelyeket teremtenek, ahol méltányos bérezést kapnak az alkalmazottak. Ehhez pedig
vállalkozóbarát környezetre van szükségünk, ami azt jelenti, hogy kiépített úthálózat kell,
amely nem elszigeteli a megyét, hanem összeköti a külvilággal” – fogalmazott Péter Ferenc,
az RMDSZ megyei tanácselnökjelöltje május 31-én, kedden a Maros megyei szabédi lakossági
fórumon.

Erdély

Péter Ferenc: egy képviselet csak akkor tud erős lenni, ha ismeri és felismeri a
közösség problémáit

Soós Zoltán: munkahelyekkel, ösztöndíjrendszerrel buzdíthatjuk a fiatalokat
itthon maradásra
2016. május 31. - transindex.ro, maszol.ro
“Városi ösztöndíjrendszert kell létrehozni a fiatalok számára, vagyis azt szeretnénk, hogy az
önkormányzat támogassa a fiatalok külföldi képzését, az ösztöndíjasok pedig tanulmányaik
befejezése után térjenek haza, és legkevesebb 3 évig Marosvásárhelyen dolgozzanak” –
szögezte le Soós Zoltán független polgármesterjelölt. Ezen túlmenően munkalehetőségeket
kell teremteni számukra. „A fiatalok csak akkor tervezik Marosvásárhelyen a jövőjüket, ha a
városban számukra vonzó munkahelyet találnak. Ennek érdekében befektetőket kell
vonzanunk Marosvásárhelyre, ez ugyanis hozzájárul a város gazdasági megerősödéséhez,
másrészt nagyobb béreket kínáló munkahelyeket teremthetünk” – tette hozzá Soós Zoltán.

A háromszéki fizetések növeléséhez járulhat hozzá a szépmezői ipari park
2016. május 31. - maszol.ro, Krónika
A háromszéki átlagbér növekedéséhez és a jóléti mutatók javulásához járulhat hozzá a
Sepsiszentgyörgy melletti Szépmezőn épülő Ipari Park beindítása, hangzott el azon a keddi
sajtótájékoztatón, amelyet a szépmezői létesítménynél tartott Antal Árpád polgármester és
helyi gazdasági szakemberek. Antal Árpád szerint a sepsiszentgyörgyi önkormányzat
gazdaságfejlesztési politikájának célja, hogy növekedjen a lakosság átlagfizetése, és ez úgy
érthető el ha a cégek versenyeznek a munkavállalókért, azaz magasabb béreket, jobb
munkakörülményeket ajánlanak.

Sánta Imre szerint nem jó irányba halad az EMNP
2016. május 31. - maszol.ro
Nem tartja alkalmasnak az EMNP jelöltjét Kézdivásárhely polgármesteri tisztségére a párt
korábbi háromszéki képviselőjelöltje, az EMNT volt sepsiszéki elnöke, Sánta Imre. A Mikó
Imre Kollégium visszaszolgáltatása elleni tiltakozássorozat ismert alakja a Székely
Hírmondónak adott interjút a választások előtt. A bikfalvi református lelkész elöljáróban
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Erdély

elmondta: az EMNT-ből azért lépett ki, mert akkora befolyást próbált magának szerezni a
civil mozgalmon belül az EMNP, hogy ez számára vállalhatatlan volt. Ugyanakkor az elmúlt
négy évben alaposan megváltozott a véleménye az EMNP-ről és az EMNT-ről. Szavai szerint
nem tart jó irányba a Néppárt.

„Nekünk még lélegzetet venni is autonóm módon kell”
2016. május 31. - Bihari Napló
A június 5-iki helyhatósági választások kampányfinisében Tőkés László EP-képviselő, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke értékelte a mostani kampányt és latolgatta az
esélyeket a Bihari Naplónak adott interjújában. Tőkés László kifejtette: “nem lett elég erős az
EMNP. Megoszlott a nemzeti polgári oldal is, és úgy tűnik, hogy még a magyarországi
barátaink is inkább a nyerő mellé állnak, mint a demokratikus nemzeti értékek oldalára,
amiben van ráció, de hogyha a rendszerváltozás távlatában gondolkozunk, akkor nekünk még
lélegzetet venni is autonóm módon kell, hogy Ady Endrét parafrazáljam”.

Borboly-per: sokadik halasztás
2016. május 31. - szekelyhon.ro
Továbbra sem kezdődött el a vádlottak kihallgatása és érdemben az elsőfokú bírósági eljárás a
Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök és tizenkét másik személy ellen indult
büntetőperben, újabb halasztás elrendelésére volt szükség. Borboly ügyvédje ismét az
Alkotmánybírósághoz fordult, a bizonyítékok kizárásával kapcsolatos kéréseket sem
tárgyalták.

Árus Zsolt nem áll le: továbbra is perel, fellebbez
2016. május 31. - szekelyhon.ro
Egy éve tett büntetőpanaszt Árus Zsolt az ügyészség és a Román Hírszerző Szolgálat ellen –
ennek évfordulója alkalmából ismertette, hogyan is állnak jelenleg ezek a jogi eljárások. Az
ügy alapja, hogy tavaly február 25-én levelet írt Budapest, V. kerület polgármesterének,
amiben arra kérte, hogy hívják össze a Monturist Kft. közgyűlését, tisztázzák azokat a
félreértéseket, amelyeket a cég ügyvezetője gerjesztett, illetve ezen „érdemeire” való
tekintettel menesszék az ügyvezetőt.

Soós hátrányból indulva győzne Marosvásárhelyen – Megyei tanácselnököt
állítana az RMDSZ
2016. június 1. - Krónika
Kelemen Atilla (2004), Borbély László (2008) és Frunda György (2012) után Soós Zoltán a
negyedik magyar politikus, aki megpróbálja visszahódítani Marosvásárhelyen a
polgármesteri tisztséget a 2000 óta regnáló Dorin Floreától. A tizenhat évvel ezelőtt Fodor
Imrét legyőző, több pártban is megfordult, idén függetlenként feltűnő polgármester az ötödik
mandátumának megszerzésére készül. A közvélemény-kutatások szerint ő az első számú
esélyes, azonban ha a város magyarsága visszanyeri önbizalmát, és összeszedi magát – búcsút
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Nagy András ismét Szászrégen élére állhat
2016. június 1. - Krónika
A megye három, majdhogynem színmagyar városában, Szovátán, Nyárádszeredában és
Erdőszentgyörgyön jóformán még magyar–magyar versenyre sem lehet számítani. A helyzet
egyértelmű Segesváron, Dicsőszentmártonban, Marosludason, Radnóton, Nagysármáson és
Nyárádtőn is, ahol a magyarság aránya nem teszi lehetővé, hogy a közösség polgármestert
állítson. A statisztika Szászrégenben sem sokkal kedvezőbb, ahol a városnak ma már
kevesebb mint egyharmada vallja magát magyarnak. A hegedűk városában viszont komoly
esély mutatkozik arra, hogy az egyetlen jelölt, Nagy András visszatérjen a 2004 és 2012 között
elfoglalt székébe. Ezt csak a románok és a cigányok hathatós segítségével teheti meg, akárcsak
nyolc, illetve tizenkét esztendővel ezelőtt. A közvélemény-kutatások alapján egyébként Nagy
András a legesélyesebb.

Erdély

intve annak a letargiának, amely jó ideje rátelepedett –, jó eséllyel megfordítható az
eredmény, és június 5-étől Soós lehet Marosvásárhely polgármestere.

Szolid kampány Romániában

Menyhárt József és Őry Péter indul az MKP országos elnöki posztjáért
2016. május 31. – hirek.sk
Május 30-án este befejeződött a Magyar Közösség Pártja járási szintű tisztújítása, az utolsó
konferenciára aznap a Vágsellyei járásban került sor. Ugyancsak hétfőn zajlott az MKP
ügyvivői testületeként működő Országos Elnökség utolsó ülése, amely történéseiről is Szigeti
László, a párt OT-elnöke tájékoztatta a hirek.sk-t. A járási szervezetek Menyhárt Józsefet, Őry
Pétert, Berényi Józsefet és Bárdos Gyulát jelölték az MKP elnöki tisztségébe, az utóbbi két
jelölt nem kíván indulni.
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Felvidék

2016. június 1. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Csendes kampány zajlik Romániában. A közterületeken alig találni nyomát annak, hogy
vasárnap helyhatósági választást tartanak. Ennek oka, hogy tavaly megszigorították a
plakátkihelyezésekről szóló törvényt és immár kampányajándékot sem lehet adni. Az erdélyi
magyarokat illetően két helyen érdekes a verseny. Tizenhat év után újra magyar
polgármestere lehet Marosvásárhelynek, valamint a másik érdekes eset Székelyudvarhely,
ahol megromlott a viszony a várost vezető Bunta Levente, valamint pártja az RMDSZ között.
A jelenlegi városvezető így függetlenként indul, míg pártja Arros Orsolya személyében
indított ellenjelöltet.
(A hír teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. június 1-i számában olvasható.)
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2016. május 31. – Új Szó
Egy hónappal azután, hogy a kormánypárti parlamenti képviselők megszavazták a
kormányprogramot, Robert Fico saját programnyilatkozattal rukkolt elő. Amiket az állami
hírügynökségnek adott nagyinterjúban mondott, az szöges ellentétben áll a
kormányprogrammal.

Felvidék

Kormány tervez, Fico végez

A Hit és hűség prágai ősbemutatójával emlékezik Trianonra a Boráros Imre
Színház
2016. május 31. – hirek.sk
A Boráros Imre Színház az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért,
valamint a prágai Balassi Intézet meghívásának köszönhetően a nemzeti összetartozás
napján, június 4-én 18 órától a Magyar Intézetben mutatja be Csáky Pál Hit és hűség –
történelmi visszapillantás 1889-1989 című színpadi játékát. A csehországi ősbemutatón 50.
alkalommal játssza majd el Boráros Imre Kossuth-díjas színművész társulata a Felvidéken és
külföldön is bő két éve nagy sikert arató produkciót.

Újraindulnak a kifizetések

Kihelyezett konzuli fogadónap Újvidéken
2016. május 31. – Pannon RTV
Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott Újvidéken a Szabadkai Magyar Főkonzulátus. A
magyar állampolgárság iránt most is nagy volt az érdeklődés az újvidékiek körében. Az
újvidéki CMH irodában 128 egyszerűsített honosítási kérelmet vettek át. Újvidéken az
érdeklődés hatalmas, a kérelmezők magyar nyelvtudása viszont nincs magas szinten –
fogalmazott Szegedi Piroska konzul.

Vajdaság

2016. június 1. – Új Szó
Újraindulhat a támogatások folyósítása a kisebbségi támogatási rendszerben, tájékoztatott
tegnap a kisebbségi kormánybiztos hivatala. A kormányhivatal a kisebbségi bizottság
ajánlására hozta meg döntését.

Mikrobuszt kapott Magyarkanizsa
2016. május 31. – Pannon RTV
Mikrobuszt kapott Magyarkanizsa önkormányzata Magyarország kormányától. A 30.000
eurós támogatást még tavaly ítélték oda, amellyel segítséget kívántak nyújtani a községnek a
migránsválság kezeléséhez.A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a kisbusz megvásárlására
csak a napokban került sor. A kulcsokat kedd délelőtt Pintér Attila, Magyarország belgrádi
nagykövete adta át Bimbó Mihály polgármesternek.
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2016. május 31. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A kishegyesi községi képviselő-testület alakuló ülésén Szügyi Istvánt (VMSZ) választották
meg a testület elnökévé. Győri István jogászt a testület titkárának választották meg. A testület
elnökhelyettesének, a polgármesternek és a polgármester-helyettesnek, valamint a községi
tanács tagjainak megválasztása nem szerepelt a napirendi pontok között. A jelek szerint
VMSZ-SNS koalíció irányítja a községet a jövőben, a polgármester pedig valószínűleg a
haladók soraiból kerül majd ki.

Vajdaság

Kishegyes: Szügyi István a képviselő-testület elnöke

2016. május 31. – MTI, karpatalja.ma, Karpatinfo, kitekinto.hu
A Karpatszka Szics (KSZ) szervezet tagjai figyelemmel fogják követni a "Jobbik jobboldali
radikális magyar párt revizionista rendezvényét a Vereckei-hágón" - írta kedden a
Zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál a KSZ nyilatkozatára hivatkozva, amelyet a 2016.
június 3-ára Vereckére tervezett megemlékezéssel kapcsolatban tett közzé a kárpátaljai ukrán
nacionalista fegyveres szervezet. Az orgánum idézi a KSZ vezetője, Tarasz Deak által aláírt
dokumentumot, amely szerint "a jobbikos magyar soviniszták június 3-ára akciót terveznek a
Vereckei-hágóra Hazatérés. Magyarok a Vereckei-hágón - óvatosságra intő - címmel". A KSZ
nyilatkozatában említett, Vereckei-hágóra tervezett rendezvényt valójában a Feszty-körkép
Alapítvány szervezi. A vereckei esemény részét képezi a Feszty Árpád-emlékév alkalmából
Kárpátalján magyarországi, erdélyi és helyi diákok részvételével tartandó kétnapos
történelmi-kulturális vetélkedőnek.

Kárpátalja

Figyelemmel követi a vereckei magyar rendezvényt a Karpatszka Szics

Helyreigazítást kér a Feszty-körkép Alapítvány a Zakarpattya hírportáltól
2016. május 31. – karpatalja.ma
Történelmi vetélkedőt, kirándulást, íjászati rekordkísérletet és művelődéstörténeti előadást is
felölelő programsorozattal folytatódik a Feszty-körkép Alapítvány által szervezett Feszty
Árpád-emlékév Beregszászban június 2–4. között. A Zakarpattya online hírportálon május
28-án megjelent egy írás, melynek szerzője valótlanságokat állít a 3-ai eseményről. A többi
közt a Jobbik politikai pártot nevezi meg szervezőként, ukránellenes provokációnak minősíti,
ezzel együtt Nagy-Magyarország visszaállítását célzó revizionista törekvésnek tekinti az
alkalmat, és a vidék politikai helyzetének destabilizálását emlegeti. Az esemény szervezője, a
Feszty-körkép Alapítvány a súlyos pontatlanságok helyreigazítását kéri az ukrán orgánumtól.

Magyarország pótolja az újszülöttek és kisgyermekek hiányzó oltóanyagát
Kárpátalján
2016. május 31. – MTI, Vajdaság Ma
Kritikus közegészségügyi helyzet alakult ki Kárpátalján az újszülöttek és kisgyermekek
védőoltásához szükséges immunbiológiai készítmények hiánya következtében, ezért az
ukrajnai megye vezetése Magyarországtól kéri, hogy humanitárius segély formájában pótolja
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2016. május 31. – Kárpátinfo
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében ismét megrendezésre került a Szól a
fülemüle! - II. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program
támogatásával, a Fókuszban a tehetség a művészetek és zeneterén (NTP-HTE- M-14- 0006).
Az ötlet az Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnökétől, Orosz
Ildikótól származik, aki a Fölszállott a páva szabályai és feltételei alapján tervezte meg a
programot. A hagyományápoló zenekarok, néptáncosok versenyére 7 és 15 év között bárki
nevezhetett 2016. február 15-ig, mely idő alatt 40 produkció nevezett be. Nevezni az
autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehetett.

Munkanélkülieknek felnőttképzési programokat munkahelyi gyakorlattal
2016. május 31. – Muravidéki Magyar Rádió
A „Tanulás egy életen át” hete keretében a Muraszombati Népi Egyetemen szakmai
tanácskozást tartottak a munkanélküliek szakképzési lehetőségeiről és a munkaköri
kompetenciák kifejlesztéséről. A Foglalkoztatási Intézet, a Muravidéki Gazdasági Kamara, az
Andragógiai Központ és a Kisipari Kamara képviselője egyetértett a szervezővel, hogy az
eredményes foglalkoztatáshoz a munkanélküliek számára olyan szakképzési programokat kell
kidolgozni, amelyekkel az elméleti tudás mellett a betöltendő munkahelyen konkrét
tapasztalatokat is szerezhetnek. Ez az útja, hogy a képzés tényleges foglalkoztatással
fejeződjön be.

Kárpátalja

A népzene egy nemzet nyelve. Szól a fülemüle! - II. Kárpátaljai népzenei és
néptánc tehetségkutató

Muravidék

a hiányzó vakcinákat - közölte kedden a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal
sajtószolgálata. A közlemény szerint Szentes Tamás, az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat vezetője, aki a napokban Kárpátalján tett látogatása során tájékozódott
a kialakult közegészségügyi helyzetről, megerősítette, hogy a magyar kormány kész teljesíteni
a vakcinák pótlására vonatkozó kárpátaljai kérést.

Az ötletek, elképzelések visznek tovább
2016. május 31. – Muravidéki Magyar Rádió
A régióban a gazdaság, a vállalkozások, a turizmus, valamint a mezőgazdaság további
fejlesztésére kell törekednünk. E célból a szociális vállalkozásokról és a szociális
szövetkezetekről szervezett ma előadást Csentében a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési
Közintézet. Az előadáson a szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium,
valamint régiós intézetek és egyéb szervezetek képviselői vettek részt.
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2016. május 31. - MTI
A magyar zsidók történelméről, a valláshoz, cionizmushoz, Izraelhez fűződő sajátos
kapcsolatáról is szó volt azon a kedden zárult kétnapos nemzetközi tudományos
konferencián, amelyet a Tel-Aviv mellett Bar Ilán Egyetemen rendeztek. A Mindig magyar
címmel megrendezett konferencia számos előadója felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar
zsidók történelmük során következetesen megpróbáltak megfelelni a helyi elvárásoknak,
kiemelkedően azonosultak a magyar kultúrával és Izraelben is határozottan ragaszkodtak
sajátos magyar gyökereikhez, kultúrájukhoz és hagyományaikhoz.

Diaszpóra

Nemzetközi konferenciát rendeztek Izraelben a magyar zsidóságról

A nürnbergi cserkészcsapat két éve - Felnőttképzést rendeztek Nyugat-Európa
legifjabb magyar cserkészcsapatának
2016. május 31. – Nemzeti Regiszter
Németországban az utóbbi két esztendőben egy új város neve került fel a cserkészcsapatok
térképére: Nürnbergé. Az észak-bajorországi nagyvárosban már évtizedek óta
megfogalmazódott az igény a magyar ajkú cserkészetre, sőt „szórványcserkészek”, vagyis
konkrét csapatba nem tartozó fiatalok is éltek a környéken. Intézményesedni azonban
mostanra tudott ez a kezdeményezés, a helyi fiataloknak, szülőknek, a KMCSSZ vezetőinek és
a Kőrösi Csoma Programnak a segítségével.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 1.

9

Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. június 1. – Kossuth Rádió

Lezajlottak az MKP tisztújító konferenciái
Lezajlottak az MKP járási tisztújító konferenciái. A 18 járásból 3-ban választottak új elnököt,
a többiben bizalmat kapott a korábbi vezető. Az országos elnöki posztra Menyhárt József és
Őry Péter kapta a legtöbb jelölést, de voltak járások, amelyek Berényi Józsefben és Bárdos
Gyulában "gondolkodnak". Mindketten nemet mondtak.

Helyhatósági választásokat tartanak Romániában a hétvégén
Ezen a hétvégén, június 5-én Romániában helyhatósági választásokat tartanak. Addig míg a
polgármesteri címért pártok vetekednek, a megyei önkormányzatoknál más a helyzet. A
székelyföldi megyei önkormányzatok a régiófejlesztésben meghatározó szerepet játszanak. Itt
tehát nem annyira a pártok szerinti megkülönböztetés a fontos, hanem a magyar többség
megszerzése a képviselőtestületben, amely tagjai közül választ elnököt és alelnököket. OláhGál Elvira Borboly Csabával a Hargita Megyei Önkormányzat elnökével beszélgetett.

Ünnepség keretében mondtatok köszönetet Kisiratos polgármesterének és
alpolgármesterének 12 éves munkájukért
12 éve, Kisiratos községi rangjának visszanyerése óta élveznek töretlen bizalmat a település
élén Almási Vince polgármester és Halai János alpolgármester. Az infrastrukturális
fejlesztések, a kulturális-hagyományőrző rendezvények felkarolása, a szociális intézmények
támogatása, a testvérvárosi kapcsolatok megerősítése jellemezte ez az időszakot. A
szórványvidéken így vált a magyar határ menti község egyfajta magyar kulturális és
hagyományőrző központtá. Vasárnap ünnepség keretében mondtak köszönetet munkájukért
a most visszavonuló Almási Vincének és Halasi Jánosnak.

Nemzetépítésből kimaradt közösségek: a csángók
Ezzel a címmel tartott előadást Pozsony Ferenc akadémikus, néprajzkutató, a zabolai Csángó
Néprajzi Múzeum megalapítója a temesvári Új Ezredév Református Központban, a Baráti
Esték keretében. A moldvai magyar identitású népcsoport kultúrájával, történetével a
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nyolcvanas évek elején kezdett foglalkozni. A találkozó után a Határok nélkül munkatársa
először Bodó Barnát, a társszervező Szórvány Alapítvány elnökét a témaválasztásról kérdezte.

Csángó gyermekekkel
hetedikesei

ismerkedtek

a

szolnoki

Fiumei

Általános

Iskola

Csángó gyermekekkel ismerkedtek a szolnoki Fiumei Általános Iskola hetedikesei a
Határtalanul-program keretében. Amellett, hogy Erdély és a Székelyföld természetrajzát és
történelmét tanulmányozták, személyes kapcsolatok is kialakultak a csíkcsomortáni
bentlakásos iskola diákjaival.

Ismerkedés a kassai Márai Sándor Gimnázium és a váci Piarista Gimnázium
diákjai között
A kassai Márai Sándor Gimnázium és a váci Piarista Gimnázium diákjai köthettek barátságot
és ismerhették meg egymást jobban is, a Határtalan pályázatnak köszönhetően. A Határok
nélkül munkatársa Betlérben találkozott velük, ahol először az őket kísérő tanárokat, a váci
Kásáné Meszlényi Líviát és a kassai Bodon Andreát kérdezte.

Kosztándi Jenő és Kosztándi B. Katalin munkáiból nyílt kiállítás a Forrás
Galériában
A Forrás Galériában a kézdivásárhelyi művészházaspár, Kosztándi Jenő és Kosztándi B.
Katalin munkáiból nyílt kiállítás. Festményeiken a székely táj és motívumok dominálnak.
Mindketten saját karrierjüknél fontosabbnak tartották és tartják közösségük ügyeit.
Kosztándi Jenőnek köszönhető a képzőművészeti tagozat elindítása az elméleti líceumban, de
sokat tettek azért is, hogy városuk múzeumának gyűjteménye gyarapodjon.

Negyedik alkalommal rendezik a Szent László Napokat
Negyedik alkalommal rendezik meg a Nagyváradi Várban június 18-26. között a Szent László
Napokat. A programokról a főszervező mesélt. További információ a programmal
kapcsolatban a szentlaszlonapok.ro honlapon található.
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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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