Semjén: a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai az
egész magyar nemzetet képviselik
2016. június 6. - MTI
A Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai olyan "őrhelyre" mennek,
ahol az egész magyar nemzetet képviselik - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes az idei programok hétfői budapesti zárókonferenciáján. Egyértelmű
volt, hogy az emigráció magyarsága nagy figyelmet igényel - jelentette ki a miniszterelnökhelyettes, és felidézte a Magyar Diaszpóra Tanács megalakítását. A Kőrösi Csoma Sándorprogram eredetileg nem szerepelt a tervek között - jegyezte meg, hozzátéve: maguk sem
gondolták, hogy ekkora sikere lesz. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár
elmondta: a száz ösztöndíjas a Kőrösi Csoma Sándor-programban az Egyesült Államokba,
Kanadába, Latin-Amerikába, Európába, Ausztráliába, Új-Zélandra és Dél-Afrikába utazott ki
a diaszpóra magyarságához. Sok magyar közösségben nekik köszönhetően indult újra az élet mutatott rá. Grezsa István kormánybiztos úgy fogalmazott: a magyar nemzetről egységben
gondolkodnak, nemzettársaink közül éljen valaki bárhol a világban, magyarként tekintenek
rá.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Székely zászlót vont fel az EMNP csíkszeredai jelöltje, bekísérte a rendőrség
2016. június 3. . transindex.ro
Pénteken Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai polgármesterjelöltje,
ismételten felvonta Csíkszereda főterén a székely lobogót - közölte az EMNP. A felvonást
követően megjelentek a csendőrség és rendőrség tagjai, és felszólították jelöltünket, hogy
vonja be a zászlót, mivel bűncselekményt követ el. Tőke Ervin nem tett eleget a felszólításnak,
ezért a rendőrség egyik tagja eltávolította a zászlót. Ezt követően Tőke Ervint igazoltatták,
majd bekísérték a rendőrségre, hogy tegyen nyilatkozatot - áll a közleményben.

Szili Katalin Kárpátalján járt
2016. június 3. – karpatalja.ma
A XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia apropójára érkezett Beregszászba
dr. Szili Katalin, Magyarország miniszterelnökségének megbízottja, a Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Tanács elnöke június 2-án. A Kárpátalja.ma szerkesztőségének adott interjújában
elmondta, nagyon örül annak, hogy Beregszászban került megrendezésre az esemény, mivel
így találkozhatott a kárpátaljai magyarság képviselőivel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség, a Rákóczi-főiskola és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség vezetőivel,
valamint Babják Zoltán polgármesterrel. Ittléte alatt a Beregszászi Magyar Konzulátusra is
sikerült ellátogatnia. A kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel történt egyeztetés során szó
esett az utóbbi időben egyre növekvő magyarországi támogatásokról és azok visszhangjáról a
kárpátaljai lakosság körében.
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Lezárult a nagyenyedi kollégium felújított épületeinek műszaki átadása
2016. június 3. – MTI, Krónika
Nagyenyeden pénteken lezárult a Bethlen Gábor Kollégium felújított épületeinek a műszaki
átadása – tájékoztatta az MTI-t Szőcs Ildikó, a kollégium igazgatója. A 19. századi
épületegyüttes teljes felújítására Nagyenyed város önkormányzata nyert 2010-ben nagy
összegű támogatást. A 29,65 millió lej értékű projekt költségeiből 23 millió lejt az Európai
Unió, hárommillió lejt a román kormány biztosított. A városnak csupán kétszázalékos önrészt
kellett biztosítani. A munkálatok 2012-ben kezdődtek, és az elmúlt napokban fejeződtek be.

Erdély

2016. június 4. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
A Márton Áron Szakkollégium amikor 1991-ben létrehozták, akkor még csak egyszerű,
szerény szálláshelyként indult a Határon Túli Magyarok Hivatalának fenntartásában, de
aztán egyre fontosabb intézmény lett belőle. Sőt fiókintézményei is alakultak Debrecenben,
Szegeden és Pécsett, hogy aztán az első Orbán-kormány idején, 1999-ben szakkollégiummá
alakuljon, és miniszteri biztost kapjon Gál András Levente személyében. Ekkor volt a
fénykora is, államtitkárok, miniszterek adták egymásnak a kilincset, hogy kapcsolatba
kerüljenek a határon túli magyarság jövendőbeli elitjével. „Ezért is sokkoló a hír: az
intézmény dolgozóit informálisan már tájékoztatták arról, hogy július elsejétől bezárja a
kapuit a szakkollégium. Ez még akkor is döbbenetes, ha a romlás és a lassú agónia évek óta
tart.”
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. június 4-i számában olvasható.)

Magyarország

Széthulló összetartozás

Új Partium-térképet mutattak be Nagyváradon
2016. június 3. - transindex.ro, maszol.ro
Partium újonnan elkészült térképét mutatták be egy csütörtök esti rendezvényen
Nagyváradon. A térkép a Partiumi Területi Kutatások Intézete, a Partiumi Kiadó és a
Partiumi Autonómiatanács közös gondozásában készült. Szerkesztési munkálatait Szilágyi
Ferenc, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója végezte, rajzi részleteit pedig Jancsik Péter
kolozsvári térképész dolgozta ki. Szilágyi Ferenc - aki a Partiumi Autonómiatanács elnöki
tisztségét is betölti - az MTI-nek elmondta, hogy Partium határai az évszázadok során sokszor
és nagymértékben változtak, olyan időszak is volt, amikor a tartomány Karánsebestől Kassáig
terjedt. Ezért a terület aktualizált határainak a megrajzolásakor abból indultak ki, hogy mi
nem Partium.
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2016. június 3. - szekelyhon.ro
Közel harminc ember gyűlt össze péntek délután, hogy részt vegyen a székely zászló újbóli
felvonásán a Szabadság téren. A zászló – amelyet a csíkszeredai Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kezdeményezésére helyeztek ki évekkel
ezelőtt – régi helyén jelenleg a Márton Áron-szoborcsoport található. A zászlórudat a
Szabadság tér megyeháza felőli oldalán, a Szakszervezetek Művelődési Házával szemben egy
zöldövezeti részen állították fel az EMNP kezdeményezésére. A néppárt által előzőleg
meghirdetett ünnepélyes zászlófelvonás elmaradt, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
ugyanis nem bocsátott ki engedélyt közterületi rendezvényre. Az összegyűltekkel ezt közölték
is, akik ennek ellenére a helyszínen maradtak. Tőke Ervin, az EMNP csíkszéki elnöke ezért –
mellőzve az ünnepi beszédeket, vagy bármiféle hivatalos felszólalást – négy órakor felvonta a
zászlót.

Erdély

Elkobozták a főtéri székely zászlót Csíkszeredában

Szólt a csengő a magyar gimnáziumokban
2016. június 5. - Krónika
Hétvégén zajlottak a magyar tannyelvű gimnáziumokban és a magyar tagozatokon a ballagási
ünnepségek, melyek keretében közel nyolcezer diák vett búcsút az alma matertől.
Marosvásárhelyen a három magyar középiskola – a Bolyai Farkas Gimnázium, a Református
Kollégium és a Római Katolikus Teológiai Gimnázium – közösen ünnepelt pénteken, június
3-án.

Elballagtak a PKE és a Sapientia marosvásárhelyi diákjai
2016. június 5. - Krónika
A nemzeti összetartozás napján, június 4-én, szombaton ballagtak el a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem (PKE) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
marosvásárhelyi karának végzős diákjai. A hagyományokhoz híven a nagyváradi ünnepséget
megelőzően az egyetemi székházként szolgáló református palota előadótermeiben
szakonkénti búcsúztatókra került sor, a másodéves hallgatók és a tanárok köszöntek el a
végzősöktől, kedves nosztalgiázással, jelképes diplomaosztással és feltarisznyázással. A
palotából a három egyetemi kar – közgazdaságtan, bölcsészettudomány, művészet – végzősei
együttesen vonultak át a nagyvárad-újvárosi református templomba – a szintén hagyományos
helyszínre –, ahol ünnepi istentiszteletre és tanévzáró ünnepélyre került sor.

A románokat nem érdekli Trianon
2016. június 4. – Kósa András – Magyar Nemzet
Június negyedike korántsem olyan fontos dátum a román történelemben, mint
Magyarországon, mivel az ottani köztudatban a trianoni békeszerződés egy korábban
kezdődött nemzetépítési folyamat „természetes betetőzése” volt. Az Erdéllyel és a térséggel
foglalkozó olasz történész, Stefano Bottoni szerint illúzió, hogy a menekültválság összehozza a
régió országait, az pedig, hogy még mindig a múlt kérdéseivel foglalkozunk, a rendszerváltás
kudarcát is jelzi.
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2016. június 4. – Új Szó
Őry Péterrel, az MKP elnökjelöltjével készített interjút az Új Szó. Az MKP alelnöke elmondta:
a pártnak „március 5-én mai szemmel nézve nem volt esélye, de új helyzet állt elő. Nagyon
nehezen előrelátható, milyen lesz a jelenlegi kormánykoalíció teljesítménye, s azt hogyan
ítélik majd meg a választópolgárok. Azt gondolom, mindenképpen el kell indítani és
intézményesíteni egy magyar-magyar párbeszédet, amely nem ragadhat le pártszinten. Egy
olyan fórumra gondolok – nevezhetjük „közösségi kis MÁÉRT-nek”, amely összehozná a
jelentős hazai magyar intézményeket, s amely a közösség számára fontos kérdésekről tudna
érdemi döntéseket hozni. Mondok egy példát: nem abszurd, hogy az oktatásügy kérdéséről
külön tárgyal a szülői szövetség, külön a pedagógusszövetség és külön a pártok? Miért nem
lehet egy asztalhoz ülni és valamiféle közös jövőképet kialakítani?”

Felvidék

Nem volt esélye az MKP-nak a bejutásra

Bugár: a Fidesz már megkereste a Hidat
2016. június 5. – bumm.sk
A Híd az elmúlt napokban a Lehet Más a Politika (LMP) delegációjával tárgyalt, nyilatkozta
Bugár Béla pártelnök a Pátria rádiónak. „Az egyedüli párt, amellyel évente egyszer
összefutunk” – tette hozzá Bugár. Az interjúban viszont nem ez volt érdekes, hanem az utána
következő információ. „Vannak mindenféle megkeresések a kormánypolitikusok oldaláról is,
ezek nagy része viszont nem nyilvános” – mondta a Híd elnöke, aki az anyag végén
megerősítette, hogy nem hivatalos megkeresések érkeztek a Fidesz részéről.

Érsekújvárba látogatott Magyarország szlovákiai nagykövete

Szabadka: Régi fényében pompázik a Zsinagóga
2016. június 3. - Vajdaság Ma, Pannon RTV
Befejeződött a szabadkai Zsinagóga északi homlokzatának a felújítása is, ezzel a külső
rekonstrukció teljes egészében megtörtént, csupán egy kisebb rész lapozása maradt hátra.
Maglai Jenő polgármester pénteken tekintette meg a munkálatokat, ez alkalommal elmondta,
azt, amit korábban három évtizeden át nem tudtak elvégezni, most valamivel több mint két év
alatt elkészült. A felügyelőség megállapítása szerint az épület külső homlokzata ötven évig
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2016. június 5. – Felvidék Ma
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete Érsekújvárba látogatott, hogy
megismerkedjen az ott élő magyarok képviselőivel. A városi hivatalban találkozott Klein
Ottokár polgármesterrel, majd a Csemadok épületében a magyar intézmények, illetve civil
szervezetek vezetőivel.
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Lesz köztársasági parlamenti frakciója a VMSZ-nek
2016. június 3. - Pannon RTV, Magyar Szó
Lesz frakciója a Vajdasági Magyar Szövetségnek a következő négyéves ciklusban is a
köztársasági parlamentben. A VMSZ négy képviselője együttműködési megállapodást kötött
az albán Demokratikus Cselekvés Párttal, és létrehozták a Vajdasági Magyar SzövetségDemokratikus Cselekvés Párt nevű frakciót. A képviselőcsoport vezetője Pásztor Bálint, a
VMSZ képviselője, helyettese pedig Fatmir Hasani, a DCsP képviselője lett.

Vajdaság

biztosan úgy néz majd ki, mint most, a felújítás után. A város feladata, hogy gondot viseljen
az épület karbantartásáról.

Mićunović berekesztette a szerbiai parlament alakulóülését
2016. június 3. - Pannon RTV, Magyar Szó
Megalakult az új szerbiai parlament, hitelesítették a képviselők mandátumát, ám a
házelnököt az egész napos vita után sem választották meg. A sértegetésektől és
személyeskedéstől sem mentes, egész napos vita után a parlament első ülésén elnöklő
Dragoljub Mićunović néhány perccel 20 óra előtt berekesztette a képviselőház alakulóülését.
Döntését azzal indokolta, hogy ez a vita még hosszadalmas lesz és ezért jobb ha hétfőn
folytatják. A döntés nagyon meglepte a képviselőket. A házelnökjelölt Maja Gojković azonnal
az elnöklőhöz sietett és megkérdőjelezte döntését. A korelnök azonban nem engedett és
elhagyta a termet. A szerbiai parlament alakulóülése június 6-án, hétfőn folytatódik.

Szabadkán 200 éves hagyománya van a magyar színjátszásnak
2016. június 4. - Pannon RTV
200 éve jelent meg az első magyar vándortársulat Szabadkán. Ma ennek az évfordulóját
ünneplik a színház kedvelői a városban. Szabadka gazdag színházi kultúrával rendelkezik,
ennek hagyománya kétszáz éve lett megalapozva. Ekkor kért engedélyt Láng Ádám és
társulata Goethe Clavigo című művének bemutatására. Az ehhez kapcsolódó jubileumi
ünnepséget a Jadran színpadán tartotta meg a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata.

Trianon Maraton Maradékon
2016. június 4. - Pannon RTV
Trianon Maratont szerveztek a szerémségi Maradékon. Az eseményen több, mint 40 gyerek
vett részt, akik különböző játékokon és programokon keresztül ismerkedhettek egymással,
valamint egy trianoni kört is futottak közösen a falu magyarlakta területén. Kötélhúzás,
kézműves asztal, terep foci, sárkányeregetés – gyerekzsivajtól volt hangos a maradéki
református templom udvara. A fiatalok a Trianon Maraton rendezvénysorozaton a szabadtéri
játékok mellett nagy lelkesedéssel futották le a két és fél kilométeres trianoni kört is.
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2016. júnus 5. - Magyar Szó
Écska egy csendes kis falu, tíz kilométernyi távolságra Nagybecskerektől. A hivatalos
népszámlálási adatok szerint a faluban 2500 szerb, 1300 román, kevesebb, mint kétszáz
magyar és további 16 nemzetiség él, nevezetességei közé pedig a központban található kastély,
valamint a római katolikus, a szerb és a román templom tartozik. A falu egyfajta őslakosai a
románok, ők azok, akik a viharos évszázadok alatt soha nem költöztek el innen, ellentétben a
magyarokkal, szerbekkel, németekkel.

Vajdaság

Écska - szórványlétben

A Trianon-emlékműnél a viharsarokban

Holnap is felkel a Nap − dr. Ortutay Elemérre emlékeztek Beregszászban
2016. június 3. – karpatalja.ma, Kárpátinfo
A Beregszászi Magyar Esperesi Kerület a 2016-os esztendőt Ortutay-emlékévvé nyilvánította,
melynek jegyében számos programot szerveztek már eddig és valósítanak meg a jövőben is. A
teológus születésnapján, június 2-án Beregszászban gyűltek össze az egykori hívek, a
pályatársak és az új nemzedék képviselői, hogy a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar
Gimnázium falán elhelyezett Ortutay-emléktábla előtt leróják kegyeletüket.

Együttműködési szerződés a Rákóczi-főiskola és a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem között

Kárpátalja

2016. június 5. - Magyar Szó
Rábé az egyik legkisebb vajdasági falu. Zsebfalunak is hívják, mert az, aki ide érkezik, innen
tovább semmilyen irányba nem mehet, legfeljebb visszafordulhat. A hivatalos kimutatások
szerint 132-en lakják: 123 magyar, 5 jugoszláv és 4 szerb. A helybeliek azonban azt mondják,
jó, ha vannak 90-en. A Trianon-emlékmű évtizedekig az ország szétdarabolásának a
szimbóluma volt. Az utóbbi két évtizedben igyekeznek a szétszakítottságból egységet,
közösséget teremteni. A május végi határnyitás alkalmával mindhárom ország politikusai az
összetartozásáról, a régió egységéről beszélnek. De hogy a gyakorlatban van-e ennek
valóságalapja, arra a legjobb válasz a határnyitás pillanata, amikor megindulnak az emberek
Magyarországról Romániába és Szerbiába, innen tőlünk meg Kübekháza és Óbéba felé, a
románok meg átruccannak egy kicsit hozzánk, majd Magyarországra, a kübekházai falunapra,
mert a határnyitás napján tartják itt a település napját.

2016. június 3. – karpatalja.ma
Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora és a Sapientia tudományegyetem képviseletében
Tonk Szende, a tudományegyetem adjunktusa Erasmus együttműködési szerződést kötött
2016. június 3-án. Az Erasmus program az Európai Unió Socrates programja, amely az
oktatás minden szintjét – az óvodai képzéstől, a köz- és nyelvoktatáson át a felnőttoktatásig –
támogatja. E program keretein belül a 2017–2018-as tanév ideje alatt kapnak lehetőséget az
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Beregszászba érkezett a Feszty-körkép programsorozata
2016. június 3. – karpatalja.ma
Feszty Árpád születésének 160. és A magyarok bejövetele körkép alkotásának 120.
évfordulója alkalmából a Feszty-körkép Alapítvány a magyar kultúra napján a 2016-os évet
Feszty-emlékévvé nyilvánította. Az emlékév alkalmából a történelmi Magyarország területén
élő magyar ajkú diákok számára pályázatot írt ki, valamint történelmi és kulturális vetélkedőt
tart az összefogás jegyében, melynek második állomása június 2-án vette kezdetét a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakképző intézetében. Magyarország
Beregszászi Konzulátusának képviseletében Mányi István konzul köszöntötte a jelenlévőket,
majd Ökrös Mariann, a Feszty-körkép Alapítvány elnöke mondott köszöntőt.

Kárpátalja

intézmények oktatói
végrehajtására.

Kárpátaljai diáktalálkozó

Kövér László Horvátországban
2016, június 3. – Huncro.hr
Kétnapos hivatalos látogatásra érkezett szerdán Horvátországba Kövér László, a magyar
parlament elnöke. Vukováron horvát kollégájával, Željko Reinerrel, a szábor elnökével
megkoszorúzta a város védőinek emlékművét és fát ültetett a két nép közötti barátság
szimbólumaként, majd közösen nyitották meg a vukovári Magyar Házat. A házelnök
megbeszélést folytatott a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a
vezetőségével is.
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Horvátország

2016. június 6. – Magyar Idők
A kárpátaljai Visken több mint félszáz tanár és diák vett részt a Rákóczi Szövetség
középiskolás vezetőképzőjén június 3-5. között. A rendezvényen 13 kárpátaljai középiskola
Rákóczi-szervezetének diák és tanár képviselői vettek részt. A rendezvény fő célja volt a
nemzeti összetartozás erősítése, a kárpátaljai diák- és tanárvezetők képzése, a Rákóczi
Szövetség kárpátaljai középiskolai szervezetei kapcsolatépítésének elősegítése.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. június 6-i számában olvasható)
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 3. – Kossuth Rádió
Elkobozták a hatóságok a székely zászlót Csíkszeredában
Csak pár percig lobogott a székely zászló Csíkszeredában. A zászlófelvonás után a hatóságok
elkobozták. A Határok nélkül riporterének helyszíni tudósítása.
Az RMDSZ szerint a tájékozatlanság és a passzivitás a legnagyobb
önkormányzati választásokon

gond az

Az RMDSZ szerint a tájékozatlanság és a passzivitás a legnagyobb gond az önkormányzati
választásokon, és még olyan székelyföldi településeken is szükség van a mozgósításra, ahol a
magyar önkormányzati többség nincs veszélyben, de Maros, Hargita és Kovászna megyében
is gyengébb eredményt hozhat a megyei önkormányzatokban. Az RMDSZ elnöke, Kelemen
Hunor után az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Szilágyi Zsolt beszél arról, hogy hogy sikerült
pártjának a mozgósítás ebben a nagyon visszafogott kampányban. Bíró Zsolt, a Magyar
Polgári Párt elnöke is értékelte a kampányt.
Az 1944/45-ös magyarirtás negyed évszázados kutatásának tapasztalatai címmel
jelent meg kötet
A Meg nem írt történelem nem létezik - Az 1944/45-ös magyarirtás negyed évszázados
kutatásának tapasztalatai címmel a minap jelent meg az a kötet, amely egy Temerinben
megtartott történelmi szaktanácskozás előadásait tartalmazza. A könyvet péntek este
mutatták be Budapesten a Polgárok Házában.
Kísérlet a trianoni trauma orvoslására
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter könyvét mutatták be a minap Nagyváradon, ahol a
szerző A magyar szomszédságpolitika dilemmái címmel előadást is tartott. A Határok nélkül
nagyváradi tudósítója is arra volt kíváncsi, miként oldható fel az ellentét a szomszédos
országok és Magyarország között, ami a magyar kisebbségek jogegyenlőségért való küzdelme
miatt több mint 90 éve fennáll.
Ballagási ünnepség Aradon
Erdély-szerte, és néhány Kárpátokon túli régióban közel 120 magyar iskolában vagy magyar
tagozaton búcsúztatják el a mintegy 8000 középiskolai végzőst ezen a héten. Péntek délelőtt
az aradi ballagási ünnepségen részt vett Király András, az RMDSZ tanügyi államtitkára is.
Reményét fejezte ki, hogy az érettségizők cselekvő tagjaivá válnak a romániai magyar
közösségnek, és nem az elvándorlást választják majd.
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Határok nélkül
2016. június 4. – Kossuth Rádió
Botrányba fulladt a székely zászló felvonása Csíkszereda főterén
Botrányba fulladt tegnap a székely zászló felvonása Csíkszereda főterén. Csak pár percig
lobogott a zászló, aztán a hatóság elkobozta. A rendőrségi intézkedés következményeit idézi
fel a Határok nélkül munkatársa.
A Nemzeti Összetartozás Ünnepének nyitánya – konferencia a Magyarság
Házában
A Nemzeti Összetartozás Ünnepének nyitánya volt a Nemzetpolitikai kutatóintézet által
szervezett "A megmaradás útjai - helyzetkép a külhoni magyarságról" című konferencia.
Szilágyi Péter helyettes államtitkár köszöntője után az első előadó, Ablonczy Balázs, a MTA
Történettudományi Intézetének Lendület programvezetője a mai helyzet kiindulópontjával,
Trianonnal foglalkozott, új megközelítésben.
Interjú Szakály Sándor történésszel
„Nincs realitása annak, hogy újra írják a 21. században a párizsi békeszerződést, de a magyar
politikai erők többsége is úgy vélte, hogy ezen nem lehet változtatni” - mondja Szakály Sándor
történész, aki az egyik résztvevője volt pénteken a Magyarság Házában szervezett Trianon a
21. században című kerekasztal-beszélgetésnek. Az viszont nagyon fontos lenne, hogy a
trianoni békediktátumban megfogalmazott, a kisebbségek védelmére vonatkozó elveket
betartsák.
Emlékünnepség az éberhardi Apponyi-kápolnában Trianon 96. évfordulóján
Trianon 96. évfordulóján több tucat megemlékezés közül kiemelkedik az éberhardi Apponyikápolnában tartott emlékünnepség. A Trianonban tárgyaló magyar küldöttség vezetőjét,
Apponyi Albertet 1933-as genfi halála után 10 évvel, 1943-ban helyezték örök nyugalomra a
családi sírboltban, Éberhardon.
Tanácskozás Szabadkán a II. világháború végének kárpátaljai és délvidéki
tragédiájáról
Felvidék után Délvidék. Közös a sorsunk bárhol is élnünk a Kárpát-medencében. A
nemzetrészeknek meg kell ismerniük egymás történelmét. Ez volt a vezérelve a Szabadkán
ma megtartott tanácskozásnak, amit a Milko Szövetség rendezett a II. világháború végének
kárpátaljai és délvidéki tragédiáiról.
Ökumenikus istentisztelet a temesvári Milleniumi templomban
A délvidéki megemlékezés után jöjjenek velünk Erdélybe. A magyarság egyik temesvári
szimbóluma, a Milleniumi templom volt a helyszíne a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából megrendezett ökumenikus istentiszteletnek, megemlékezésnek.
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Szürtében tartotta központi Nemzeti Összetartozás Napi rendezvényét a KMKSZ
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nemzeti Összetartozás Napi központi rendezvénye
az Ungvári járási Szürtében volt. Az eseményre a megye minden részéből érkeztek magyarok.
Brenzovics László arról beszélt, hogy sokan nem volt ennyire aktuális a kárpát-medencei
magyarság összefogása, mint napjainkban.

Határok nélkül
2016. június 5. – Kossuth Rádió
Temesvári séták – Beszélgetés Szekernyés János helytörténésszel, újságíróval
Szekernyés János kezdettől fogva újságíró szeretett volna lenni. Így egy rövid tanári
intermezzo után hamar a temesvári Szabad Szó szerkesztőségébe került, majd központi hetiés napilapok tudósítójaként dolgozott fél évszázadon át. A Határok nélkül hallgatói azonban
főleg helytörténészként ismerik, és az utóbbi időben így is tevékenykedik.
Mesekosár csudakosár – Beszélgetés a felvidéki Lőrincz Aranka Saroltával
Az ipolybalogi Lőrincz Aranka Sarolta a nemrég megjelent mesekönyvével, a régi világ
megőrzendő értékeivel ajándékozza meg olvasóit. Vele bezsélgetett a Határok nélkül
munkatársa.
Látogatás a délvidéki Székelykevén
Aki már megfordulta a délvidéki Székelykevén, tapasztalta, hogy turistabusz turistabuszt ér.
Híres Daniak lakják a falut. Egyikük lelőtte az amerikai légierő F117-es bombázóját. A világon
neki sikerült egyedül. Ez még a Szerbia elleni NATO légitámadás idején történt. Első
unokatestvére, a másik Dani, Ernő pedig csodát tett az elvándorlás miatt fogyatkozó faluval.
Megszervezte a falusi turizmust.
Bemutatkozik a felvidéki Nagy Károly
Nyáron többet, télen kevesebbet van otthon. A cég, amelyben dolgozik, Prágában van
bejegyezve. Munkahelye azonban a levegőben. Illetve, a világ különböző repülőterein. Nagy
Károly az otthon értékeiről beszélt a Határok nélkül riportereinek.

Határok nélkül
2016. június 6. – Kossuth Rádió
Összefoglaló az erdélyi helyhatósági választásokról
Szoros versenyben Soós Zoltán alulmaradt a marosvásárhelyi polgármester-választáson
Dorin Florea nem igazán magyarbarát eddigi városvezetővel szemben. Szatmárnémetiben
viszont négy év után visszaszerezte a magyarság a város vezetését, az RMDSZ-es Kereskényi
Gábor nyert. Székelyudvarhelyen elvesztette az RMDSZ a polgármesterséget, Gálfi Árpád a
Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös jelöltje nyert. Nemzetpolitikai
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magazinunk hétfő hajnali kiadásában a romániai helyhatósági választások erdélyi,
székelyföldi részeredményeiről számolunk be, de hírt adunk két szórványmegyéből is,
Temesből és Aradból. Egyébként az országos mintegy 48 százalékos részvételi arány alatt
maradt a két magyar többségű székely megye, Hargita és Kovászna, de általában a többi
erdélyi megye is, Maros kivételével, ahol 51 százalék fölötti volt az arány feltehetőleg a
kiélezett román-magyar verseny miatt.
Temesváron valószínűleg újból lesz magyar képviselő az önkormányzatban
Temesváron valószínűleg újból lesz magyar képviselő az önkormányzatban, az RMDSZ ott a
szláv kisebbségekkel állított listát az idei választásokon is. Éjjel fél háromkor még 15 körzet
eredménye hiányzott és kb. 100 szavazat. A siker annak is tulajdonítható, hogy a magyar
szórványnak számító Temes megye és főleg a megyeszékhely túlnyomóan román többségű
lakossága nagy fokú érdektelenséget tanúsított a helyhatósági választások iránt: itt volt
romániai viszonylatban az egyik legalacsonyabb részvétel. A megyében az RMDSZ két
polgármesteri tisztséget szerzett, és várhatóan több településen növelni tudja képviselőinek
számát, és van település, ahol az Erdélyi Magyar Néppárt is mandátumhoz jutott.
Megtartotta az RMDSZ az öt polgármesteri mandátumot Arad megyében
Arad megyében sikerült megtartania az öt polgármesteri mandátumot az RMDSZ-nek, még
az a kérdés, hogy a megyei közgyűlésbe és az aradi városi tanácsba hány képviselője jut be az
érdekvédelmi szervezetnek. Eddig mindkettőben 2-2 képviselője volt.
Bihar megyében majdnem ugyanazt az eredményt hozta az RMDSZ, mint négy
évvel ezelőtt
Egy másik partiumi megyében, Biharban, ahol a magyarság aránya mintegy 25 százalék, az
RMDSZ, úgy tűnik, majdnem ugyanazt az eredményt hozta, mint négy évvel ezelőtt. Kérdés,
hogy magyar versenytársának sikerül-e helyet szereznie a nagyváradi önkormányzatban, a
nap folyamán, a végleges eredmények közlésekor, megtudjuk. A Határok nélkül riporterének
összeállításában az RMDSZ egyik helyi vezetője értékeli szervezete teljesítményét, azelőtt
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke arról is beszél, amit éjfél körül tudni lehetett
pártja székelyföldi szerepléséről.
Fölényes győzelmet aratott Székelyföldön Antal Árpád és Ráduly Róbert
Székelyföldön a két magyar többségű megyében az RMDSZ nyert, fölényes győzelmet aratott
a román hatóságok által meghurcolt két polgármester, Antal Árpád András
Sepsiszentgyörgyön és Ráduly Róbert Kálmán Csíkszeredában. Az RMDSZ viszont kikapott
Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt koalíciós jelöltjétől,
és ez történt Szentegyházán is. Érdekessége az eredménynek, hogy a Magyar Polgári Párt
egyébként Erdély-szerte általában az RMDSZ-szel indult koalícióban.
Nem lesz magyar polgármestere Marosvásárhelynek
Keserű szavak következnek Marosvásárhelyről. A magyar pártok - az RMDSZ, a Magyar
Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt által támogatott, ám független jelöltként induló
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Soós Zoltán az előzetes adatok szerint alulmaradt Dorin Florea jelenlegi polgármesterrel
szemben. A Határok nélkül munkatársa három óra körül rögzítette nyilatkozatát. Érdemes
lesz megtudni a mai nap folyamán, hogy hány magyar szavazatot vitt el Soós Zoltántól a
nemrégiben alakult Szabad Emberek nevű román-magyar vegyespárt jelöltje. Nem először
fordulna elő, hogy egy setében létrehozott párt képes annyi magyar szavazatot begyűjteni
Marosvásárhelyen, ami épp elég a román rivális győzelméhez.
Szatmárnémetiben sikerült visszaszereznie a magyarságnak a 4 éve elveszített
polgármesteri tisztséget
Szatmárnémetiben sikerült visszaszereznie a magyarságnak a négy évvel ezelőtt elveszített
polgármesteri tisztséget. Az RMDSZ-es Kereskényi Gábor német és román voksokat is kapott,
és több mint 5000 szavazattal győzött az eddigi polgármesterrel, Dorel Coicaval szemben.

Kárpát Expressz
2016. június 4. – M1
Tamási Áronra emlékeztek szülőfalujában, Farkaslakán
Az elmúlt hétvégén a legismertebb székely íróra, Tamási Áronra emlékeztek szülőfalujában,
Farkaslakán. Tamási Áron 1897-ben született. Május 26-án volt halálnak 50. évfordulója. Az
ünnepséget a sírkertben tartották. Szarka Gábor konzul köszöntőjében a nemzet ügyei iránt
elkötelezett személyként említette Tamásit, aki élő példaként máig szolgálja a magyarságot.
Kirándulás a Radnai-havasokban
Tekintélyt parancsolóan uralja a Keleti-Kárpátokat ez a csodálatos hegycsúcs, amely hatalmas
jelentőséggel bír nemzetünk történelmében. A Kárpát Expressz stábja és számtalan túrázó
ezúttal a Radnai-havasok legmagasabb csúcsút hódította meg. A túrát idén harmadik
alkalommal rendezték meg.
Nyolc ország, egy nemzet – idén hatodszor rendezték meg a Kárpát-medence
magyarságát összefogó tábort Sátoraljaújhelyen
Sátoraljaújhely városát az elmúlt évszázadokban megtépázták a történelem viharai. A
trianoni békeszerződés a település felét Csehszlovákiához csatolta. Nem véletlen, hogy itt
rendezik meg évről évre a nyolc ország, egy nemzet elnevezésű tábort.
Összefogás Kézdivásárhelyen a
szabadon bocsátásáért

politikai

okokból

bebörtönzött

fiataljaik

Kézdivásárhely székely kisváros. Főterén gyönyörű műemléképületek szegélyezik. A romániai
média jelentős része tavaly november óta attól hangos, hogy e településen akart bombát
robbantani a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom két helyi tagja.
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Térkép
2016. június 4. – Duna World
Hívj meg sütizni egy nehéz sorsú gyermeket! Civilek fogtak össze Nagykárolyban, hogy
gyermekeket lepjenek meg egy-egy szelet süteménnyel. Az Együtt, egymásért egyesületet már
korábban is bemutatták a Térképben. Ők azok, akik valóságos jótékonysági mozgalmat
indítottak el a városban másfél évvel ezelőtt, és azóta is több száz rászorulónak segítenek
rendszeresen.
Hétről hétre ismét tehetségeknek szurkolhattunk a Duna Tv-n, hiszen a tavalyi évad sikerét
követően, idén is főműsoridőben szerepeltek a Virtuózok. A péntek esti finálé egyik
résztvevője Holozsai Eszter, aki a kárpátaljai Sárosorosziból érkezett, ő fuvolán játszik. A
kicsik között, a 6-12 év közöttiek korcsoportjában lett a legjobb.
Több évtizede hagyomány, hogy a Jézus szíve ünnepét követő vasárnapon egyházmegyei
búcsút tartanak Szatmárnémetiben. Ilyenkor a Szatmár megyei római katolikus valamennyi
plébániájáról több ezer hívő zarándokol el a megyeszékhely főterén megtartott egyházi
ünnepre. Egyre többen érkeznek a búcsúra kelet-Magyarországról és Kárpátaljáról is.
Megemlékezéseket tart az anyaországi és a külhoni magyarság, június 4-én, a Nemzeti
Összetartozás Napján, melyről 2010-ben határozott a magyar Országgyűlés. A Parlament
döntése értelmében a Trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján a magyar nemzet
határokon átívelő egységét és összetartozását ünnepeljük. Erdélyben népzenei előadásokkal,
táncbemutatókkal, gyerekprogramokkal, több helyen koszorúzással és kerekasztal
beszélgetéssel is készültek erre a napra.

Öt kontinens
2016. június 4. – Duna World
A Franciaországi Magyarok Szövetsége múlt hétvégén tartotta a második közgyűlését
Lyonban. A szervezetet öt magyar egyesület alapította egy évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy
összefogja a franciaországi magyarságot, valamint, hogy segítse a tagokat a magyar nyelv, a
magyarságtudat, a hagyományok és a kultúra területén kifejtett tevékenységükben.
Összetartozás, ez a címe annak a koreográfiának, amelyet a Kolomp néptáncegyüttes a
legutóbbi Dél-Amerikai Néptánctalálkozón adott elő és amelyből klipet is készítettek. A
koreográfia díszletében a kultikus csíksomlyói táj elevenedik meg.
Nemrégiben egy varsói filmbemutató hívta fel a figyelmet, a régóta tartó kiváló lengyelmagyar kapcsolatokra. Dokumentumfilm készült a lengyel-magyar barátság jeles alakjáról
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Engelmayer Ákosról, a lengyelek által készített film a két nép történelmének közös
mozzanatait is feleleveníti.
Hétvégén rendezték meg Ankarában, a Nagyköveti rezidencián a szezonzáró összejövetelüket
a Törökországban elszórtan élő magyarok. A találkozó a gasztronómia jegyében telt, igazi
magyaros csirkepaprikással készültek. A gyerekeknek pedig kvízjátékot és akadályversenyt is
szerveztek.
Plaza Hungría, ez a neve annak a magyar térnek, amely Venezuelában található. Az itt élő
maroknyi magyarság minden évben ünnepi programokat szervez erre a térre. Fél évszázada
működik a Venezuela-i Magyar Kultúrház is, ahol összesen 18 magyar közösséget tartanak
számon.
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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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