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Vezető hírek

Ötszáz millió forintos gazdaságélénkítő programot indítana Magyarország a
Muravidéken
2016. június 1. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Híradó, Webrádió
A helyi gazdaság, a fiatal gazdálkodók megerősítését, a foglalkoztatás bővítését és a
szülőföldön való megmaradást egyaránt szolgálná a szlovéniai Muravidéknek szánt 500
millió forintos gazdaságélénkítési program, amelyről a jövő évi költségvetés tárgyalása során
dönt a magyar Országgyűlés - mondta el a parlament nemzeti összetartozás bizottságának
elnöke szerdán Dobronakon. Pánczél Károly a bizottság kihelyezett ülését követően tartott
sajtótájékoztatón beszélt a Lendvához közeli faluban arról, hogy a pályázati csomag egyik fő
eleme egy tangazdaság elindítása lenne, ahol a helyi termékek gyártását, piacra jutását is
segítenék ezzel. A fiatal vállalkozók helyben maradását, illetve ezzel a magyarság erősítését is
szolgálná a pályázati keret, de ezen túlmenően magyar nyelvű óvodai csoport indítása és
magyar iskola, kollégium megvalósítása is szerepel a muravidékiek elképzelései között - tette
hozzá a bizottsági elnök.

Felavatta a Magyar Házat Vukováron Kövér László
2016. június 1. – MTI, Magyar Hírlap, Híradó, Webrádió
Zeljko Reiner horvát házelnökkel közösen avatta fel a vukovári Magyar Házat szerdán Kövér
László, az Országgyűlés elnöke. Ünnepi beszédében Kövér László Vukovárt az újjászületés
XXI. századi európai fővárosának nevezte. "Örömmel tölt el a Magyar Ház átadása, ami
annak bizonyossága, hogy van újjászületés" - fogalmazott a magyar parlament elnöke, aki
szerint egy város ereje soha nem a falakban, hanem a városvédők lelkében rejlik. Szavai
szerint így volt ez a jelenkori európai történelem legvéresebb konfliktusában is, amikor a
túlerőben lévő támadók az 1991-1995-ös délszláv háborúban gyakorlatilag lerombolták a
horvát várost, Vukovárt.

Gulyás Gergely: Trianon nélkül nincs magyar azonosságtudat
2016. június 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők
Trianon nélkül nincs magyar azonosságtudat. Mindaz, amivel a magyar nemzetpolitika ma
szembesül, érthetetlen és értelmezhetetlen az első világháborút lezáró békediktátum nélkül mondta Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke szerdán Esztergomban, a nemzeti
összetartozás napja alkalmából az országzászlónál rendezett koszorúzáson. Úgy fogalmazott:
az egész 20. századi magyar irodalom nemzeti alapélménye a darabokra szabdalt történelmi
Magyarország magyarságának nemzeti összetartozása; a megmaradás parancsa
számkivetettségünkben is erős volt. A fideszes politikus szerint a határokkal fizikailag
szétszakított magyar nemzet kulturális és lelki egységének helyreállításáért végzett szolgálat a
kommunista diktatúra megszűnésével mindenki számára adott.
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Magyarország támogatná a romániai sztrádaépítést
2016. június 1. - Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
A romániai autópálya-építésnek kíván új lendületet adni Cseke Attila Bihar megyei RMDSZes parlamenti képviselő azáltal, hogy Nagyváradra hívta Tasó László közlekedéspolitikáért
felelős budapesti államtitkárt, aki bejelentette: Magyarországon legkésőbb 2018 végéig
befejezik autópályáik kiépítését a partiumi megye határáig. Az államtitkár szerdán
emlékeztetett, hogy már 2009-ben létrehozták azt a román-magyar társulást, ami
előkészítette a szeptemberben megnyíló új európai támogatási forrásokra a közös
pályázatokat, ám ezek többségéhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra. Tasó szerint
közlekedéspolitikában Magyarországon mindig is politikai konszenzus volt, így nem véletlen,
hogy a határ túloldalán a beruházások is ütemszerűen haladnak.

Kovács Péter: igazságtalan döntés született a Mikó-ügyben
2016. június 1. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Elfogadhatatlan és igazságtalan döntést hozott a bukaresti restitúciós bizottság akkor, amikor
szavazattöbbséggel elutasította a református egyház visszaszolgáltatási kérelmét a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében − jelentette ki Kovács Péter. Az RMDSZ
ügyvezető elnöke hangsúlyozta, ez a döntés alátámasztja a szövetség által jelzett problémát,
miszerint újra kell gondolni a visszaszolgáltatási rendszert, hiszen dossziék százai állnak évek
óta megoldatlanul, vagy mint ebben az esetben, akár visszalépés is tapasztalható.

Marosvásárhely: független választási megfigyelőket állít a CEMO
2016. június 1. - transindex.ro
A 2016. június 5- i marosvásárhelyi helyhatósági választások alkalmával a Civil
Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) emberjogi szervezet független megfigyelőket küld a
választások tisztaságának és törvényességének biztosítása érdekében. A független választási
megfigyelők akkreditációját a Maros megyei választási iroda állította ki - derül ki a szervezet
közleményéből. A „2016-os marosvásárhelyi helyhatósági választások monitoring projekt”
koordinátora Barabás Miklós, a CEMO munkatársa.

Soós Zoltán: Marosvásárhelynek új gazdasági stratégiára van szüksége
2016. június 1. - maszol.ro
Marosvásárhely jelenleg több mutató alapján is alulmarad az országos gazdasági versenyben,
az itteni bérek az országos átlag alatt vannak, az egy főre jutó beruházások száma kevesebb,
mint az országos átlag, és az elmúlt négy évben több mint 400 céggel csökkent a
Marosvásárhelyen működő vállalkozások száma − mondta szerdán Soós Zoltán. A független
polgármesterjelölt a Kultúrpalota kistermében tartott vállalkozói fórumon kiemelte,
mindezek azt mutatják, hogy a városnak erőfeszítést kell tennie a gazdasági élet
fellendítésére, ki kell dolgozni egy új gazdasági stratégiát.
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Visszaszerezni Marosvásárhelyt – Kelemen Hunor a romániai helyhatósági
választásokról
2016. június 2. – Csinta Samu – Heti Válasz
A fajsúlyos képviselet biztosítása az elsődleges cél a helyhatósági választásra készülő RMDSZ
számára. Kelemen Hunor elnökkel Marosvásárhely „visszavételének” esélyeiről és
összeesküvés-elméletekről is beszélgettünk. „Óvatosan úgy fogalmaznék, minden korábbinál
valósabb esély kínálkozik arra, hogy a városnak újra magyar polgármestere legyen. Ennek
érdekében nem ragaszkodunk ahhoz, hogy feltétlenül a saját színeinkben indítsuk Soós
Zoltán. Szinte példa nélküli döntés volt ez az RMDSZ történetében, sokan nem is hitték el,
amíg meg nem történt.” – mondta el Kelemen Hunor.
(A cikk teljes terjedelmében a Hati Válasz 2016. június 2-i számában olvasható)

Kereskényi Gábor:
Szatmárnémetinek?

tisztességes

vagy

korrupt

városvezetés

kell

2016. június 1. - maszol.ro
„Vasárnap a szatmáriak arról döntenek, hogy egy fiatal, tisztességes, szatmári polgármesterük
legyen, vagy marad a korrupt PSD-és polgármester” – mondta Kereskényi Gábor szerdán
tartott kampánykiértékelő sajtótájékoztatóján. A polgármesterjelölt az elmúlt három hét
tapasztalatairól, tanulságairól és a kampány során a megkérdezett lakosok visszajelzéseiről
számolt be. Elmondása szerint több mint 300 utcát kerestek fel a tanácsosjelöltek és az
önkéntesek kíséretében, többek között a város piacaira is, ahol a lakosokkal beszélgetéseket
követően arra a következtetésre jutottak, hogy az RMDSZ városfejlesztési tervei 90
százalékban megegyeznek a szavazók elvárásaival. Bár a kampány alatt kritikát is kaptak,
mint Kereskényi fogalmazott az RMDSZ nyolc éves városvezetése alatt sem volt minden
fenékig tejföl, viszont abban mindenki megegyezett, hogy összehasonlíthatatlan az elmúl 4 év
romboló városvezetésével.

Magyar nyelvű képzőművészeti egyetemet létesítenek Sepsiszentgyörgyön
2016. június 1. - maszol.ro, Krónika
Sepsiszentgyörgyön készülnek létrehozni a magyar nyelvű képzőművészeti egyetemet, amely
számára egy impozáns városközponti épületet, a jelenlegi TBC-kórház ingatlanát szerezné
meg és újítaná fel az önkormányzat. Antal Árpád polgármester szerdán a Kórház és a Vasile
Goldiș utcák kereszteződésében a jövendőbeli képzőművészeti egyetem székháza előtt tartott
közös RMDSZ-MPP sajtótájékoztatón elmondta: tervezik, hogy a TBC-kórház épületét a város
számára megszerezzék a háromszéki önkormányzattól, az ingatlant uniós pályázatból és
kormányforrásokból újítanák fel, és ott rendeznék be a Sapientia Erdélyi magyar
Tudományegyetem képzőművészeti karát.

Felszentelték a megújult Petőfi-emlékművet
2016. június 1. - Nyugati Jelen
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Május 31-én, kedden délután Temesvár-Szabadfalu központi parkjában ünnepélyes keretek
között felavatták a 104 esztendővel ezelőtt állított, közadakozásból felújított Petőfiemlékművet. Az avatóünnepségen részt vettek a Temes megyei RMDSZ vezetőségének a
tagjai, a Szövetség önkormányzati jelöltjei, a helyi magyar közösség tagjai. A Petőfiemlékművet a temesvári magyar felekezetek képviselői szentelték fel és áldották meg.

Ifjúság, identitásőrzés és turizmus
2016. június 1. - Nyugati Jelen
Kofity Zoltán, az RMDSZ vajdahunyadi szervezetének fiatal elnöke frappánsan „három az
egyben” jeligével mutatkozott be a kampány során. A szójáték nem csupán hármas
jelöltségére irányul, hiszen az RMDSZ megyei és vajdahunyadi tanácsosi listáján is vezető
helyen szerepel, és síkra száll a polgármesteri tisztség elnyeréséért is, de célkitűzései is három
irányvonal mentén tömörülnek: az ifjúság felkarolása, magyar identitásőrzés és Vajdahunyad
turisztikai (egyben gazdasági) fellendítése.

Átvilágító testületet hoznának létre
2016. június 1. - Bihari Napló
Harmadik, befejező részéhez ért az a sorozat, melynek során a néppárt képviselői ismertették
a Bihar megyei magyar közösséget érintő célkitűzéseiket. Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar
Néppárt nagyváradi polgármesterjelöltje s országos alelnöke a szerdai sajtótájékoztatón
előrebocsátotta: bíznak benne, hogy a szavazók a programot nézik első sorban, s nem azt,
hogy „ki hogy etette őket”, illetve elgondolkodnak majd azon, kik azok, akik felelősséggel
állítottak össze egy programot, illetve, hogy mennyire tudják majd megvalósítani azt, s milyen
hasznos dolgokat tettek a kampány során.

Az MPP már kiértékelte a kampányát
2016. június 1. - szekelyhon.ro
Kampányzáró sajtótájékoztatót tartott a Magyar Polgári Párt (MPP) országos vezetősége
szerdán a párt csíkszeredai irodájában. Az eseményen a politikai alakulat elöljárói osztották
meg a fontosabb gondolataikat a kampányidőszakról. Biró Zsolt, az MPP országos elnöke
kihangsúlyozta, mindenkinek ajánlja a párt jelöltjeit, és bízik abban, hogy a közösség
értékelni fogja az eddigi munkájukat. „Remélem, megyei, illetve országos szinten is tesz egy
lépést előre az MPP. Ez üdvös lenne a közösség szempontjából” – nyomatékosított Bíró.
Jelenleg 7 polgármestere és 250 helyi, illetve megyei önkormányzati képviselője van a
pártnak országszerte.

Hargita megyei voksháború
2016. június 2. - Krónika
Minden
bizonnyal
kiélezett
küzdelem
várható
a
polgármesteri
tisztségért
Székelyudvarhelyen, ahol a várost 2008 óta vezető Bunta Leventének négy kihívója is akad.
Az 53 éves polgármesternek nem lesz könnyű dolga már csak azért sem, mert függetlenként
kell megméretkeznie, miután az RMDSZ kihátrált mögüle. A szövetség a 38 éves Arros
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Orsolya közgazdászt indítja, aki nagyon rövid idő alatt hozta be „lemaradását” a népszerűségi
versenyben.

Alakulgat a kisebbségi főosztály
2016. június 1. – bumm.sk, Új Szó
Az előzetes tervekhez képest néhány napot késik, de június 15-ével biztosan megalakul az
oktatási minisztérium kisebbségügyi főosztálya – tájékoztatott Peter Krajňák (Híd)
államtitkár. Prékop Máriát már kinevezték osztályvezetőnek. Prékop a Híd oktatásügyi
szakértője, ezidáig a rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola igazgatója
volt. Prékop jelentős munkát fejtett ki nem csak az oktatási intézményben, de önkéntesként is
a Gömöri Ifjúsági Társaságban, amelynek egyik alapítója volt. 2014-ben Katedra-díjban
részesült, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége pedig "A szlovákiai magyar nyelvű
oktatást támogató tevékenységért díjjal" tüntette ki.

Felvidék

2016. június 1. – HVG
Monumentális összefoglaló mű készült Székelyföld múltjáról, amelyben két történész eltérő
megközelítésben dolgozza fel a székely nép eredetét. Kik voltak a székelyek ősei, hogyan
kerültek a magyarok közé? Eredetileg nem is voltak magyarok, hanem valamikor csatlakoztak
hozzájuk, vagy mindig is közéjük tartoztak, és egy katonai jellegű szervezés nyomán lett
belőlük külön népcsoport? – ezekre a kérdésekre is igyekszik választ adni a hetekben a
boltokba kerülő mű.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. június 2-i számában olvasható)

Mikloško: A Most-Hídnak kulcsfontosságú, hogy eredményeket tudjon
felmutatni Dél-Szlovákiában
2016. június 1. – Felvidék Ma
Frantisek Mikloško, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) korábbi elnöke egy interjúban
úgy vélte, hogy a 2016-os helyzet különbözött a 2006-ostól, 2006-ban a Robert Ficóval való
kormányalakítás még megbocsájthatatlan lett volna. A jelenlegi kormánykoalíció kapcsán
Mikloško úgy véli, ha például a Most-Híd élni fog a kezében lévő lehetőséggel, jelentős
engedményeket csikarhat ki a Smerből. Bugár Béla pedig tudatában kell, hogy legyen annak,
ha politikailag tovább akar élni, vagy a pártját jó kondícióban szeretné továbbadni, el kell
érnie valamit Dél-Szlovákia számára, ez kulcsfontosságú kérdés.

Európai polgári díjat kap a Csemadok
2016. június 1. – Felvidék Ma
Az Európai Parlament Kancelláriája június 1-jén döntött arról, kik kapják az Európai polgári
díjat 2016-ban. A 2008-ban alapított Európai polgári díjjal olyan kivételes teljesítményt
nyújtó személyeket és civil szervezeteket díjaz az EP, akik hozzájárultak a közös megértés, a
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polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, Európai szinten is
értékelhető, komoly teljesítményt nyújtottak működési területükön. A döntés értelmében
Szlovákiából az öt jelölt közül egyetlen jelöltet ismertek el, mégpedig a Csemadokot. Csáky
Pál szerint, aki a Csemadokot a díjra jelölte, elkötelezett szlovákiai magyarok generációinak
tevékenységét ismerte el az Európai Unió ezzel a döntéssel. A díjat decemberben adja át
Brüsszelben az Európai Parlament elnöke a Csemadok elnökének.

Kukkóniai a Kukkóniától a kukkóniaiaknak
2016. június 1. – Felvidék Ma
Pár hete a Felvidék.ma felvetette, hogy a kukkóniás termékeket miért nem látták el magyar
felirattal. A polgári társulás képviselői elmondták, hogy a pálinkaféléknél már orvosolták a
hiányosságot, és a tejtermékek esetében is nyomdakész a magyar grafika. Világi Réka ígérete
szerint két hónapon belül a márka tejtermékei ugyancsak kétnyelvűek lesznek. Tanulságos és
szimpatikus volt tőle a termék kétnyelvűségi dilemmájának kifejtése. A tejgyár döntése
alapján, amely termékeik 90%-át szlovák nyelvi közegben értékesíti, először csak szlovák
feliratokban gondolkoztak. De belátják, már a kezdettől érzékelniük kellett volna, hogy ez a
termékmárka annyira specifikus, mint amennyire a régió, ahonnan származik. Ezért
természetes, hogy a termékre magyar felirat szintén kerüljön, hiszen ez is kihangsúlyozza a
régió különlegességét.

Vajdaság

Csonka Áron: A mostani választások változást hoztak a VMDK életében
2016. június 1. – Pannon RTV
A mostani választások változást hoztak a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
életébe, hiszen az önkormányzatiak mellett a tartományi képviselőházba is bekerült, ami azt
jelenti, hogy volt értelme küzdeni egy politikai alternatíváért – jelentette ki mai óbecsei
sajtótájékoztatóján Csonka Áron pártelnök, tartományi képviselőjelölt. Elmondása szerint a
VMDK mind az önkormányzatokban, mind a tartományi képviselőházban konstruktív
ellenzékként fog részt venni a parlamenti munkában. Hozzátette: nem támogatja majd
Pásztor István megválasztását a tartományi házelnöki posztra. A VMDK-Magyar Mozgalom
lista 2 helyet szerzett a 120 tagú vajdasági képviselőházba.

Pályázzunk Brüsszelben!
2016. június 1. – Magyar Szó
A Bíró Károly Alapítvány meghívására a budapesti székhelyű Magyar Fejlesztési Központ
vajdasági turnéja keretében tegnap este Szabadkán, a Magyar Házban tartott tájékoztatót az
olyan közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségekről, amelyek Szerbiában is elérhetők. Nagy
Miklós, az alapítvány ügyvezetője köszöntötte Kiss Antal miniszteri biztost, a központ
ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, feladatuk megismertetni a vajdasági magyarokkal is azt
a sok lehetőséget, amelyeket az EU nyújt polgárainak.
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„Egyelőre az SZHP és a VMSZ alkotják majd a tartományi kormányt"
2016. június 1. – Magyar Szó
A köztársasági és tartományi kormány is megalakul június közepéig, jelentette ki az N1
hírcsatornának adott interjújában Miloš Vučević, a Szerb Haladó Párt egyik újonnan
megválasztott alelnöke, Újvidék polgármestere. A káderkérdésekre kitérve azt mondta: Igor
Mirović megfelelő jelöltnek számít a tartományi kormányfői tisztségre. Egyelőre az SZHP és a
Vajdasági Magyar Szövetség alkotják majd a tartományi kormányt, jelentette ki, majd
hozzátette: nagy az érdeklődés más pártok részéről is az iránt, hogy bekapcsolódjanak a
leendő tartományi kabinet munkájába.

Kúlán ismét a VMSZ-é az alpolgármesteri tisztség

Kárpátalja

2016. június 1. – Magyar Szó
Kedden tartották meg a kúlai községi képviselő-testület alakuló ülését, valamint
meghatározták a községi vezetőket is. A községi választási bizottság jelentése után
hitelesítették a 37 képviselő mandátumát, majd a képviselők letették a hivatali esküt. A
helyhatósági választásokon a Szerb Haladó Párt 19 mandátumot szerzett, 4-4 mandátummal
a Szerbiai Szocialista Párt, az Egységes Szerbia és a Demokrata Párt került be a helyi
parlamentbe, míg 2-2 képviselővel rendelkezik a Vajdasági Magyar Szövetség, az Orosz Párt
és a Szerb Radikális Párt.

Elítéli a Feszty-emlékév átpolitizálását Kárpátalja kormányzója
2016. június 1. – MTI, hirado.hu
Felszólította a helyi politikusokat szerdán Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója, hogy
hagyjanak fel a Feszty Árpád Emlékév kárpátaljai eseményei kapcsán "kiagyalt politikai
spekulációkkal és gyermekek politikacsinálásra történő felhasználásával”. Az MTI-hez is
eljuttatott dokumentum szerint Hennagyij Moszkal szerdán találkozott Buhajla Józseffel,
Magyarország ungvári főkonzuljával, akivel megvitatták a magyarok honfoglalását ábrázoló
híres körkép alkotója, Feszty Árpád festőművész születésének 160. évfordulója alkalmából
Kárpátalján szervezett akció lebonyolításának részleteit. A rendezvény - emlékeztet a
nyilatkozat - spekulációkat váltott ki jobboldali szervezetek körében, amelyek nyilatkozatokat
tettek közzé „Magyarország Kárpátaljával kapcsolatos úgymond revizionista szándékairól”.

Büntetőjogi felelősségére figyelmeztette a Jobbik kárpátaljai bizalmasát az
ukrán nemzetbiztonsági hivatal
2016. június 1. – MTI
Hivatalos figyelmeztetésben részesítette a Jobbik Magyarországért Mozgalom kárpátaljai
megbízottját az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Kárpátalja megyei főosztálya a Vereckeihágóra tervezett 2016. június 3-i trianoni évfordulós megemlékezés szervezése miatt – adták
hírül szerdán kárpátaljai hírportálok az SZBU Kárpátalja megyei főosztálya
sajtószolgálatának közleményére hivatkozva. A híroldalak által idézett dokumentum szerint
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Kárpátalja

az SZBU május 31-én hivatalosan figyelmeztetett egy kárpátaljai lakost, aki tagja a Jobbik
"magyar jobboldali radikális" pártnak. "Nevezett állampolgár a Jobbik vezetőinek
közreműködésével 2016. június 3-ára akció szervezését tervezte a régióban Hazatérés.
Magyarok a Vereckei-hágón elnevezéssel az 1920-as trianoni békeszerződés soros évfordulója
alkalmából" - áll a közleményben.

Megalakult a MIOP
2016. június 1. – Kárpátalja
Május 20-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán közel 70, művészeti iskolában
dolgozó pedagógus gyűlt össze Kárpátalja minden járásából. Az összejövetelnek komoly célja
volt. Kárpátalján számtalan olyan érdekvédelmi szervezet jött létre az elmúlt években, amely
a kárpátaljai magyarságnak, a fiatal magyar tehetségeknek, a középiskolákban és egyetemen
oktató pedagógusoknak az érdekeit képviseli. Azonban eddig még nem volt olyan szervezet,
amely kimondottan a kárpátaljai művészeti iskolákban dolgozó magyar pedagógusok érdekeit
képviselné – tájékoztatta lapunkat Fring Erzsébet ének-zene tanár, a KMPSZ elnökségi tagja.

Konferencia a KMDFKSZ szervezésében
2016. június 1. – Kárpátalja
Az Ungvári Nemzeti Egye¬tem magyar hallgatóit összefogni igyekvő Kárpá¬tal¬jai Magyar
Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) által szervezett diákhetet a Fókuszban
Kárpátalja című tematikus konferencia zárta az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű
Hu¬mán- és Természettudomá¬nyi Karán. A konferencián elsőként Bogáthy Boglárka, a
KMDFKSZ elnöke számolt be a diákszervezet tevékenységéről, az általuk szervezett
tudományos és szabadidős rendezvényekről, valamint terveikről, amelyek elsősorban a diákérdekképviselet kiterjesztésére irányulnak.

Megerősítené ukrajnai jelenlétét a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Muravidék

2016. június 1. – MTI, karpatalja.ma
A magyarországi fejlesztéseken túl egy iraki iroda megnyitását, valamint ukrajnai és
afganisztáni jelenlétének megerősítését tervezi a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Lehel László elnök-igazgató kedden Budapesten, a
szervezet ünnepi közgyűlésén, ismertetve az elmúlt év eredményeit és a 2016-os terveket úgy
fogalmazott, a 2015-ös év fő üzenete az volt: esélyt az esélyteleneknek.

A koalíció nemet mondott a nemzetiségnek
2016. június 1. – Muravidéki Magyar Rádió
A szlovén parlament Nemzetiségi Bizottsága tegnap tárgyalta Az összehangolt regionális
fejlesztés ösztönzéséről szóló törvény módosítását. A nemzetiségi képviselőcsoport az
őshonos nemzeti közösségek gazdasági fejlesztésére vonatkozólag nyújtott be módosítási
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javaslatokat. A bizottság tagjainak többsége, a kormánypárti képviselők, a javaslatokat nem
támogatták.

„Kötelességünk emlékezni!”

Őrvidék

2016. június 1. – Muravidéki Magyar Rádió
A magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága ma és holnap Muravidéken
tartózkodik. A delegáció ma délelőtt Hrastovecre és Spodnja Voličinára látogatott, ahol
koszorúzással emlékezett az 1945-ös internálás során elhunyt muravidéki magyarokra.

Safety-Tour magyar résztvevőkkel
2016. június 1. – Volksgruppen
A “Burgenland legbiztonságosabb osztálya” címért versenyzett a mai Safety Tour biztonsági
olimpia tartományi döntőjén 12 burgenlandi és 2 magyarországi általános iskola. A
megmérettetésbe bekerült az Őriszigeti általános iskola is Miklos Wilhelm vezetésével.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. január 20., 21.05 – Kossuth Rádió

Beszélgetés Soós Zoltánnal, Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltjével
Marosvásárhelynek vissza kell nyernie a méltóságát, évszázados kulturális közösségjellegét és
fejlődnie kell – ezt az üzenetet fogalmazza meg a Határok nélkülnek Soós Zoltán, a magyarság
polgármesterjelöltje. Soós Zoltán függetlenkén indult, de RMDSZ-esként nyerte meg tavaly a
magyar szervezetek jelöltjei között lezajlott előválasztást. Egyértelműen támogatja őt az
Erdélyi Magyar Néppárt is.

Gyergyószentmiklósnak közel másfél éve nincs polgármestere
Gyergyószentmiklósnak közel másfél éve nincs polgármestere. A választott tisztségviselőt
eltiltották hivatala gyakorlásától, de bírósági
ítélet azóta sem született ügyében.
Meghurcolásáról és további közéleti szerepvállalásáról kérdezte a Határok nélkül riportere
Mezei Jánost.

Tovább harcol az erdélyi református egyházkerület a Székely Mikó Kollégiumért
Folytatja a pereskedést az erdélyi református egyházkerület a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium visszaszerzéséért, miután az illetékes bukaresti restitúciós bizottság ismét
elutasította a református egyház visszaszolgáltatási kérelmét.

Versengő jelöltek vagy egységüzenet a felvidéki magyarságnak? Őry Péter
nyilatkozata 10 nappal a tisztújítás előtt
Lezajlottak az MKP járási tisztújító konferenciái. 18 járásból 3 járásban vezettek új elnököt, a
többiben bizalmat kapott a korábbi vezető. Az országos elnöki posztra Menyhárt József és Őry
Péter kapta a legtöbb jelölést.

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségére ruházta az MNT népesedési
akciótervét
Riasztóan alakulnak a demográfiai adatok Szerbiában. Becslések szerint lesznek olyan régiók
az országban, ahol az el 25 év alatt megfeleződik a lakosság száma. A Magyar Nemzeti Tanács
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népesedési akciótervének megvalósítását átruházta a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek
Szövetségére. Összeállítás az ülésről.

10 új határátkelőhely megnyitását kéri az ukrán külügyminisztériumtól
Kárpátalja kormányzója
10, köztük 3 új magyar ukrán határátkelőhely megnyitásához kéri az ukrán
külügyminisztérium támogatását Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója. A téma nem
újkeletű. Már több mint 20 éve szóba kerül különböző nemzetközi fórumokon. Interjú
Brenzovics Lászlóval.

Együttműködési megállapodás a miskolci Múzsák Kertje Alapítvány és a kassai
Rovás polgári tárulás között
A miskolci Múzsák Kertje Alapítvány, amely elsősorban művészek felkarolására vállalkozott
22 évvel ezelőtt, a határon túli alkotók munkásságát is figyelemmel kíséri. Együttműködési
megállapodást kötött a kassai Rovás polgári társulással.

Aradi gyermek- és ifjúsági kórustalálkozót
Hagyományteremtő szándékkal első ízben rendezte meg a Kölcsey Egyesület az aradi
gyermek- és ifjúsági kórustalálkozót. A szórványban élő magyar közösségeknek az anyanyelvű
oktatás mellett a zenei anyanyelv is a megmaradás egyik kapaszkodója.
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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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