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Vezető hírek

MTVA: történelmi megállapodás született az olimpiai játékok tudósításáról
2016. június 18. – MTI, Magyar Idők, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Szó, Felvidék.MA,
Transindex.ro, Infórádió, index.hu
Történelminek nevezte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az MTInek azt a megállapodást szombaton, amelynek értelmében a közmédia sugározhatja a nyári és
a téli olimpiákat 2018 és 2024 között. "Az MTVA: megszerezte 6 teljes év olimpiai közvetítési
jogait, így a 2018 és 2024 közötti időszakban az összes olimpiai játékot a közmédia közvetíti.
A megállapodás értelmében 2018 és 2024 között mind a két nyári, mind a két téli olimpiát a
közmédia sugározhatja. Bízunk abban, a 2024-es Olimpiát Budapestről adhatjuk majd a
világnak" - közölték. Az MTVA tudatta: a közmédia történetében először sikerült elérni, hogy
a Kárpát-medence teljes területén, tehát Magyarországon, Szlovákiában, Romániában,
Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is magyar nyelven sugározhatja
az olimpiákat a kárpát-medencei magyarságnak.

Nem vitáznak az autonómia megvalósításáról a magyar alakulatok
2016. június 17. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen,
hirado.hu
Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek pénteken megállapodtak egymással arról,
hogy az őszi parlamenti választások kampányában az autonómia iránti egységes szándék
kinyilvánításán túl nem folytatnak vitát egymással a megvalósítás részleteiről. Az Erdélyi
Magyar Egyeztető Autonómia-Kerekasztal Szili Katalin miniszterelnöki megbízott
kezdeményezésére ülésezett Kolozsváron. Az ülésen részt vevő RMDSZ, az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselőinek az MTI-hez eljuttatott közös nyilatkozata
szerint az autonómia valamennyi szervezet közös ügye, ezért nem kívánnak egymással vitát
folytatni a megvalósítás részleteiről a választási kampány időszakában.

Székely közösségi házat avattak Szekszárdon
2016. június 18. – MTI, Webrádió, Magyar Demokrata, Transindex, mno.hu, Orientpress
Bukovinai székely közösségi házat avattak szombaton Szekszárdon, a székelyek Bácskába
érkezésének 75. évfordulóján. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az
átadáson mondott köszöntőjében hangsúlyozta: nincs a magyarságnak még egy olyan
csoportja, amelynek annyiszor kellett megtapasztalnia az állandó üldöztetést, mint a
bukovinai székelység.
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Székelyföldi terrorvád – Elrendelték a per megkezdését
2016. június 17. – Erdély Ma, Háromszék
Ahogy az várható volt, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészei
június 13-án iktatott kérésükben Beke István Attila és Szőcs Zoltán vizsgálati fogságának
újabb harminc nappal történő meghosszabbítását kérték. A bukaresti táblabíróság rekordidő
alatt, már 16-án délelőttre kitűzte a tárgyalást. Beke István Attila és Szőcs Zoltán legutóbbi
vizsgálati fogsága június 28-án jár le. A taláros testület megállapította, hogy fogva tartásuk
teljes mértékben megalapozott és jogszerű, ezért elutasította azon kérésüket, hogy vonja
vissza fogva tartásukról szóló döntését, illetve az előzetes fogság helyett helyezze őket házi
őrizetbe. Ugyanakkor a soron következő aznapi tárgyaláson elutasították előzetes
letartóztatásuk ellen benyújtott kérésüket, és elrendelték a per elkezdését.

Együttműködési megállapodást kötött az RMDSZ és a PNL Szatmáron
2016. június 17. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika
Együttműködési megállapodást kötöttek az RMDSZ és a PNL Szatmár megyei szervezetei. A
partnerség értelmében a PNL támogatja az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjét, az RMDSZ
pedig bizalmat szavaz a PNL által javasolt megyei tanácsi alelnökjelölteknek. A PNL
ugyanakkor aktívan részt vesz majd a Szatmárnémeti polgármesteri Hivatal vezetésében is,
alpolgármestert nevesítve a testületbe.

Grüman és Henning önkormányzati alelnökjelöltek Háromszéken
2016. június 17. – maszol.ro
Tamás Sándor újráz a háromszéki önkormányzat élén, a két alelnöki tisztség egyikén változás
várható: Grüman Róbert váltja Nagy Józsefet, viszont Henning László megőrzi
elnökhelyettesi tisztségét a következő négy évben is – javasolta az RMDSZ háromszéki
szervezetének Állandó Tanácsa. A szövetség háromszéki szervezetének vezető testülete
értékelte az önkormányzati választásokat és megállapították, hogy megyei szinten jobban
teljesítettek, mint négy évvel ezelőtt a polgármesterek és tanácsosok számát tekintve, és nőtt
a háromszéki választók bizalma az RMDSZ jelöltjei iránt.

Több mint tízezer lejes bírság a székely zászló felvonásáért
2016. június 17. – szekelyhon.ro, Krónika
Tizenegyezer lejes bírságot szabtak ki a hatóságok Tőke Ervinre, az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) csíkszéki elnökére a székely zászló – Csíkszereda főterén való – felvonásáért. „Az
eset után két büntetést is kaptam. Az egyik ezer lej, a másik tízezer lej értékű” – számolt be
Tőke Ervin a pénteken Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatóján. „Az ezerlejes bírságot a
csendőrség szabta ki rám, mivel szerintük engedély nélkül tartottam meg a zászlófelvonással
járó ünnepséget, azonban fontos megjegyezni, hogy sem felszólalás, sem ének, sem semmi
hasonló nem volt, tehát ez a büntetés nem indokolt. A nagyobb bírságot pedig azért kaptam,
mivel nem a vonatkozó jogszabálynak megfelelően vontam fel a zászlót. Azzal indokolják a
tízezer lejes büntetést, hogy a zászlófelvonás nem felelt meg a 141/2015-ös törvénynek, amely
a közigazgatási egységek zászlóinak használatáról rendelkezik. Viszont én a székely népnek a
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zászlaját vontam fel, tehát ez sem indokolt” – fejtette ki Tőke. Hozzátette, mindkét bírságot
megfellebbezi.

Lezárják a gyanús sepsiszentgyörgyi hitelmegállapodást
2016. június 19. – Krónika, szekelyhon.ro
Lezárja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal
(EBRD) kötött készenlétihitel-szerződést, holott még ötmillió eurót hívhatott volna le a
hivatal. A vonatkozó, a pénteki rendkívüli tanácsülésen elfogadott határozattervezetet
Debreczeni László, a gazdasági bizottság vezetője terjesztette elő, a kezdeményezést azzal
indokolta, hogy a hitel-megállapodás kapcsán az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) és a Számvevőszék is vizsgálódik. Debreczeni emlékeztetett: a Számvevőszék már két
évvel ezelőtt kifogásolta, hogy a megvalósult projektek kivitelezőjének még hét évig fizet az
önkormányzat a karbantartásért, holott ezt a minőség szavatolása érdekében foglalták bele a
szerződésbe.

Biciklitúra és "várköltöztetés” – elkezdődtek a Szent László Napok
2016. június 19. – Krónika
„Várköltöztető” gyalogtúrával kezdődött el szombaton a Szent László Napok elnevezésű,
június 26-ig tartó nagyváradi rendezvénysorozat. A szervezők közleménye szerint a túra
alkalmával a résztvevők a Szent László korabeli időket próbálták feleleveníteni –
természetesen korhű öltözékekben –, azt az időszakot, amikor a térség „súlypontja” Biharról
a közeli Váradra került át.

Pataki Csaba: fél éven belül eredményt mutatunk fel Szatmár megyében
2016. június 19. – maszol.ro
Szatmár megyében a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) alakít megyei és városi önkormányzatot
az RMDSZ. A megállapodás értelmében a szövetség bizalmat szavaz a liberálisoknak, akik
támogatják Pataki Csaba megyeitanácselnök-jelöltet. Pataki Csabát kérdezték a pénteki
döntésről, a koalíció létrejöttéről, valamint arról, hogy megyei tanács elnökeként milyen
intézkedéseket tervez tenni.

Székelyek az őshonos kisebbségek Dél-Tirolban megnyitott Euróba-bajnokságán
2016. június 19. – maszol.ro
Az európai őshonos kisebbségek labdarúgó bajnokságát nyitotta meg a 2000 méter magasan
fekvő Kronplatzon, majd a brünecki főtéren Arno Kompatscher, Dél-Tirol autonóm
tartomány kormányzója, Vincze Loránt FUEN-elnök és Martha Stocker dél-tiroli miniszter. A
szombat délutáni eseményen többek közt részt vettek az anyaországok tisztviselői, az európai
kisebbségi régiók vezetői, valamint a csapatok képviselői. Az erdélyi magyar közösség
képviseletében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke mondott köszöntőt, majd
Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnökének üzenetét tolmácsolták. A huszonnégy férfi
válogatott között van egy erdélyi magyar férfi válogatott is, amelyet Bodor László, az RMDSZ
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programokért felelős ügyvezető alelnöke vezet, edzője pedig Könczei Soma, a kolozsvári
Dribli futballklub elnöke.

Felvidék

MKP: A bársonyszék felelősséggel jár
2016. június 17. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja aggodalommal figyeli a kormány tehetetlensége miatt a
belügyminisztérium körül kialakult helyzetet. A belügyminisztériumnak a rendőri, vizsgálati
szervek fő irányítójaként a jog és igazságosság megtestesítőjének kellene lennie. A jelenlegi
tárcavezető, Robert Kaliňák már hónapok óta képtelen hitelt érdemlően tisztázni magát az
újabbnál újabb gazdasági visszaélések és korrupciós ügyek vádja alól. Ezáltal nem csak
magát, hanem az általa vezetett minisztériumot, így közvetve a kormányt is diszkreditálja. Az
MKP véleménye szerint a speciális ügyész által szorgalmazott vizsgálat lezárásáig
alkalmatlanná vált a belügyi tárca vezetésére – közölte nyilatkozatában Menyhárt József, az
MKP elnöke.

A közoktatási törvény módosítása: Jókai Tibor bízik a további előrelépésben
2016. június 17. – hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége úgy véli, hogy a közoktatási törvény
módosításának elfogadása jelen helyzetben, a tanév befejezése előtt néhány nappal megoldást
jelent az érintett intézményeink és fenntartóik számára. Megszünteti a bizonytalanságot,
tervezhetővé teszi a következő tanéveket, ami az iskolák, a fenntartó önkormányzatok és
a szülők számára is rendkívül fontos. "Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy végső és
megnyugtató megoldást csak az átfogó közoktatási reform és egy stabil finanszírozási
rendszer hozhat. Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy a mostani törvénymódosításhoz
hasonlóan a nemzetiségi iskolák helyzetét a jövőben is számunkra kedvezően kezeli majd
a törvényhozás és a felelős minisztérium” – jelentette ki Jókai Tibor, a szervezet elnöke.

Idén nyolc emlék újulhat meg a Felvidéken a Rómer Flóris Tervnek
köszönhetően
2016. június 17. – bumm.sk, hirek.sk
Évente 200 millió forint áll rendelkezésre a Rómer Flóris Terv keretében a határokon túli,
magyar vonatkozású emlékek megóvására, idén 53 helyszínen újulhat meg épített örökség mondta Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes
államtitkára pénteki hontvarsányi sajtótájékoztatóján. A helyettes államtitkár kifejtette, a
Rómer Flóris Terv fő céljai között a külhoni magyar vonatkozású épített kulturális örökség
értékeinek feltárása, megismerése, tudományos igényű kutatása és dokumentálása szerepel,
valamint az emlékek méltó állapotban tartásának segítése, helyreállítása, konzerválása és
restaurálása. Az év elején elindított programban 53 helyszín szerepel, összesen 117 millió
forintos támogatással.
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Bugár Béla félmillió eurót keresett az állammal kötött üzleten
2016. június 17. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke két évvel ezelőtt igen előnyös áron, több mint félmillió euró
haszonnal adott el egy olyan telket, amely az R7-es gyorsforgalmi út nyomvonalán található.
A politikus azzal érvel, akkoriban még nem tudta, hogy arrafelé halad majd az út.

Politológusok: rendkívül labilis a kormánykoalíció
2016. június 18. – hirek.sk
Rendkívül ingatag állapotban van a kormánykoalíció, az sem kizárt, hogy végül szétesik nyilatkozta az állami hírügynökségnek Ján Baránek politológus, aki szerint a koalíciónak
szembe kell néznie a Robert Kaliňák nevéhez kötődő problémákkal, ráadásul még a #Hálóval
(#Sieť) kapcsolatban is felmerültek bizonyos nehézségek. „Túl sok a probléma, s mindez
röviddel a kormánykoalíció megalakulását követően történik. Mintha kicsúszott volna az
irányítás Robert Fico kezéből”- nyilatkozta a politológus rámutatva, hogy bizonyos mértékben
most mutatkozik meg a kormányfő súlyos operációjának a következménye.

53. Jókai Napok: megosztott nívódíjas a komáromi GIMISz Diákszínpad és a
füleki Apropó Kisszínpad
2016. június 19. – hirek.sk
Szombaton este a komáromi városi művelődési központban díjkiosztó ünnepséggel ért véget
a felvidéki magyar műkedvelő felnőtt és diákszínjátszó együttesek országos versenye, az 53.
Jókai Napok. A zsűri döntése alapján ez alkalommal sem a fődíjat, sem pedig a felnőttkategória nívódíját nem adták ki, a diákcsoportok közül pedig megosztott nívódíjban
részesült a komáromi GIMISz Diákszínpad és a füleki Apropó Kisszínpad.

Az elhanyagolt Dél-Szlovákia

Vajdaság

2016. június 19. – Felvidék Ma
„Ami tény: Dél-Szlovákiában egyetlen kilométernyi autópálya sem található, itt közlekednek a
legrosszabb állapotú vonatok, itt a legmagasabb a munkanélküliség, nagyobb befektetések
nincsenek a láthatáron – egynéhány kivételtől eltekintve, amelyek erősítik a szabályt.
Üdvözöljük Dél-Szlovákiában!” - írja mindezt a Denník N napilapban megjelent elemzésében
Gál Zsolt politológus, közgazdász. Az elemző hozzáteszi: „Nem akarom azt állítani, hogy DélSzlovákiát szisztematikusan elhanyagolják, de engedtessék meg nekem, hogy kijelentsem, ha
szisztematikusan elhanyagolnák, ugyanígy nézne ki, mint ma.”

Alapkőletétel és vitrázsszentelő a kelebiai plébánián
2016. június 18. – Vajdaság Ma
Szombaton megszentelték a kelebiai Apostolok oszlása plébániatemplom új vitrázsát,
valamint megtartották az új közösségi ház alapkőletételét a plébánia melletti udvarban. A
Vajdasági Pax Romana szervezésében egynapos konferenciát szerveztek a szentéletű erdélyi
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püspök tiszteletére. Márton Áron születésének 120. évfordulója alkalmából az egész Kárpátmedencében élő magyarság a boldoggá avatása előtt álló püspök példaértékű életútjára és
szellemi örökségére emlékezik ‒ emelte ki a kelebiai Divisio Apostolorum templom
plébánosa, ft. Paskó Csaba.

Egy titkársággal több az új tartományi kormányban
2016. június 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Nemzet
Az új tartományi kormányban az előzőhöz képest egy titkársággal több lesz, jelentette ki
szombaton a kormányalakítással megbízott Igor Mirović, aki megerősítette a 021 hírportál
hírét, miszerint az összesen 12 tárca közül nyolcnak az élén a Szerb Haladó Párt tagjai állnak
majd, míg a maradék négyen a Szerbiai Szocialista Párt, a Szocialisták Mozgalma, a Szerbiai
Szociáldemokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség osztozik.

Az idén először nem lesz magyar zenekar a rendezvényen
2016. június 18. – Magyar Szó
Augusztus 26-ától 28-áig tartják meg a Nagyboldogasszony Napokat Törökbecsén. Az új helyi
hatalom természetesen új szervezőbizottságot hozott létre, amely takarékosabb és a
szokásosnál egy nappal rövidebb programot ígér. Novica Blažin szervezőbizottsági elnök
bejelentése szerint az idén nem lesz magyar fellépő Törökbecsén, és ennek szerinte kizárólag
szervezési okai vannak.

Aranyfedezet
2016. június 18. – Fáy Zoltán – Magyar Idők
Az utóbbi időben havi rendszerességgel olvashatunk híreket az erdélyi történelmi egyházak
államosított javaival kapcsolatban. Hol a Mikó-kollégium visszaadását utasítja el a bukaresti
restitúciós bizottság, hol a Batthyáneumét. Valami kis remény azonban mindig van, ha
másért nem, hát a hatalom abszurd érvelése miatt.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. június 18-i számában olvasható)

Kárpátalja

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskozott a KMKSZ választmánya
Huszton
2016. június 18. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo,Magyar Hírlap
Köszönet illeti a kárpátaljai magyarságot, hogy a mostani rendkívül nehéz ukrajnai
körülményeket teljes nyugalommal és szervezetten vészeli át - jelentette ki Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője
szombaton Huszton, a magyar szervezet választmányi ülésén. Elnöki beszámolójában
Brenzovics László elmondta: Ukrajnában továbbra is nagy a bizonytalanság, mivel nem
valósultak meg a 2013-2014-es forradalom célkitűzései, Ukrajna nem került közelebb
Európához. Kárpátalja és Magyarország kapcsolatát jellemezve a KMKSZ elnöke köszönetét
fejezte ki Magyarországnak a kárpátaljai magyarság melletti egyértelmű kiállásáért, a magyar
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kormánynak és társadalomnak a sokrétű támogatásért és szolidaritásért, amit minden
kárpátaljai magyar érez.

Holló Katalin grafikáiból nyílt tárlat a beregszászi főiskolán
2016. június 18. – karpatalja.ma
Holló Katalin kárpátaljai születésű keramikus, grafikusművész munkáiból nyílt kiállítás 2016.
június 16-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az intézmény és a Pro
Cultura Subcarpathica civil szervezet által közösen kiállított munkák július 1-ig tekinthetők
meg a főiskola Gross Arnold termében. A kiállítás megnyitóján Orosz Ildikó, a Rákóczifőiskola rektor asszonya elmondta, hogy Holló Katalin azok közé a magyarok közé tartozik,
akik soha nem égették fel maguk mögött a hidat. Kiállításával most visszahozta mindazt, amit
rólunk, erről a vidékről, magáról, a világról gondolt.

Identitáserősítő tanfolyam a Sasfészek Gyermekotthonban
2016, június 18. – karpatalja.ma
A Sasfészek Gyermekotthonban tanórán kívüli, identitás megerősítését szolgáló tanfolyamra
és a gyerekek oktatásbeli felzárkóztatására került sor a 2015/2016-os tanévben. A programon
összesen 30 gyermek vett részt. A Sasfészek Jótékonysági Alapítvány előtérbe helyezi az
anyanyelven való oktatást. Komoly hangsúlyt fektettek a magyar irodalom, a magyar nyelv, a
néprajz, Kárpátalja és Magyarország történelmének, illetve földrajzának oktatására.

Az ukrán legfőbb ügyészség szerint terrorcselekmény volt a múlt nyári
munkácsi lövöldözés

Horvátország

2016. június 18. – MTI, karpatalja.ma
Az ukrán legfőbb ügyészség befejezte a tavaly nyári munkácsi lövöldözés vizsgálatát, és
terrorcselekménynek minősítette a Jobboldali Szektor (PSZ) tagjai által kirobbantott
fegyveres összecsapást – adta hírül csütörtökön az Ukrajinszki Novini ukrán hírügynökség. A
hírügynökség birtokába jutott bírósági dokumentum szerint a legfőbb ügyészség
megállapította, hogy a múlt nyáron a PSZ tagjai Munkácson az Antaresz sportklubnál és a
Csap–Kijev autóút város melletti szakaszán, a Narodna elnevezésű benzinkút környékén
lőfegyverek, közte gránátok és gránátvetők használatával terrorcselekményt hajtottak végre.

Tisztújítás a pélmonostori HMDK-alapszervezetben
2016. június 16. – Huncro.hr
Múlt pénteken tartotta tisztújító közgyűlését a HMDK 17 éve alakult pélmonostori
alapszervezete. A tartalmi és pénzügyi beszámolók arról tanúskodtak, hogy rendkívül
mostoha anyagi körülmények között kényszerül működni a szervezet. A HMDK pélmonostori
alapszervezete megalakulása óta száznál is több rendezvényt tartott – kulturálisakat és
hagyományőrzőket, filmnapokat, kiállításokat, művésztáborokat, színházi előadásokat,
évfordulós ünnepségeket.
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Vidám családi nap Kopácson
2016. június 16. – Huncro.hr
A kopácsi Arany János Kultúregyesület múlt szombaton családi napot szervezett a helyi
focipályán, amelynek célja az volt, hogy a szülők a gyerekekkel közös aktivitásokban vegyenek
részt. Az összejövetelnek az időjárás is kedvezett, így sok résztvevője volt a szabadtéri
programnak.

Őrvidék

Nyári óvoda a bécsi Komensky-ben
2016. június 18. - Volksgruppen
Egészen július végéig tartanak a foglalkozások a Bécsi Magyar Iskolaegyesület magyar német kétnyelvű óvodai csoportjában Bécsben. A cseh Komensky Iskolaegyesület keretei
között a nyári óvodai foglalkozásokra nagy az igény, így idén is nagy létszámú csoport állt
össze.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 20.

8

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 17. – Kossuth Rádió
További büntetések a székely szimbólumok használatáért
Székelyföldön napirenden van a prefektusi óvás mindenért, ami a székely szimbólumokra
vonatkozik. Bírósági ítéletek és hatósági bírságok keserítik az ünnepeket és hétköznapokat.
Az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai elnökét 11 ezer lejre, több mint 750 ezer forintra
büntették, mert Csíkszereda főterén felvonta a székely zászlót.
Kezdenek megalakulni az új összetételű helyi és megyei önkormányzatok
A romániai helyhatósági választások után most kezdenek megalakulni az új összetételű helyi
és megyei önkormányzatok. Ahol a magyar pártok és szervezetek képviselői kisebbségben
vannak, élénk érdeklődés követi, hogy hol, kivel kötnek együttműködést az önkormányzati
tisztségek, a magyar közösségnek juttatott támogatások érdekében.
Nem engedélyezi a szerb oktatási minisztérium új magyar tannyelvű szakok
megnyitását
Hiába kérte néhány vajdasági középiskola a minisztériumtól, hogy engedélyezzék számukra
néhány népszerű magyar tannyelvű szak megnyitását, válasz nem érkezett, pedig még a
Magyar Nemzeti Tanács és a tartományi oktatási titkárság is támogatta a tagozatindítási
elképzeléseket. Van azonban még remény, hogy egyes tagozatok mégis megnyíljanak, mondja
Hajnal Jenő, az MNT elnöke.
Nehéz helyzetben a felvidéki magyar iskolások
A magyar szülő nincs könnyű helyzetben a Felvidéken. Az apró falvakban megszűntek a
magyar iskolák, a gyermekeket utaztatni kell, ha az anyanyelvükön szeretnék taníttatni őket.
így van ezzel a Kovács - Szabó házaspár, Kovács Ágnes, a kassai Rovás igazgatója és Szabó
Ottó festőművész,a Rovás Polgári Társulás elnöke. Naponta 80 km-t ingáznak BódvavendégiSzepsi és Kassa között.
Bemutatták Bence Lajos muravidéki költő, irodalomtörténész új kötetét
Lendván
Bence Lajos muravidéki költő, irodalomtörténész Szóval vágok rendet című új kötetét
mutatták be tegnap este Lendván, a Bánffy Központban. Az újságíróként is tevékenykedő
Bence Lajos július elsején lesz hatvan éves.
A Rómer Flóris Terv egyedi döntéseiről tartott tájékoztatót dr. Puskás Attila
helyettes államtitkár
A Kárpát-medencei magyar vonatkozású épített örökség feltárását, megóvását és
megismertetését célzó Rómer Flóris Terv egyedi döntéseiről tájékoztatott a felvidéki
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Hontvarsány 800 éves templomában a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért
felelős helyettes államtitkára, dr. Puskás Attila.
Megnyitották egy napra a nagyközönség előtt a Rákóczi-Bornemissza kastélyt
A görgényszentimrei Rákóczi-Bornemissza kastélyt nemrégiben egy napra megnyitották a
nagyközönség előtt. A 17. sz. első felében emelt, majd a 18. sz. elején jelentős mértékben
kibővített, átalakított műemlék épületegyüttes - a Nyitott Kapuk rendezvényén kívül még
nem látogatható. A Maros megyei múzeum a kastély átfogó felújítási és hasznosítási tervét
uniós pályázat révén szeretné megvalósítani.

Határok nélkül
2016. június 18. – Kossuth Rádió
Akinek mindig fontos volt a megismert igazság felmutatása - Koncsol László író
80 éves
Jubiláló írókat köszöntött a Szlovákiai Magyar Írók Szövetsége a pozsonyi Magyar Intézetben.
65 év felett évről évre minden tagját meghívja a Szövetség egy nyár eleji beszélgetésre,
életpályájuk méltatására. Idén 14 meghívót küldtek ki, az idősebbek közül azonban sokan
nem tudtak eljönni. A Határok nélkül munkatársának összeállításában először Hodossy
Gyulát, a Szlovákiai Magyar Írószövetség elnökét hallják.
A szokott helyen hatkor címmel megjelent Szászi Zoltán könyve a ,,bársonyos
forradalomról”
A szlovákiai magyar írók fiatalabb generációjának tagja Szászi Zoltán költő, közíró, aki a
Könyvhéten a miskolci Gömörország Egyesület meghívására mutatkozott be új regényével,
amely ,,A szokott helyen hatkor” címmel jelent meg a közelmúltban. Témája a Bársonyos
forradalom, a rendszerváltozás időszakának bemutatása. Beszélgetés a szerzővel.
Fülek – egy maroknyi szórvány, református gyülekezet magyar identitást
megőrző szerepéről
Fülek felvidéki határtelepülés. A csaknem 11 ezer lakosú kisváros lakossága magyar
többségű, református közössége azonban alig éri el a százat. A maroknyi gyülekezet
temploma azonban beszédes, benne van a felvidéki magyarság sorsa. Jelene, jövője.
Beszélgetés Miklós István losonci, de Füleken is szolgáló lelkipásztorral.
A felvidéki festőfejedelem – Szabó Gyula, mint játéktervező művész
A felvidéki festőfejedelemként emlegetett Szabó Gyula egykori losonci otthonában kialakított
galériában a művész egy kevéssé ismert világába enged bepillantást a közelmúltban nyílt
kiállítás. A tárlat játéktervező művészként is bemutatja az alkotót. S ki tudja, ez talán
előszedet a padlásokról további, régi gyermekjátékokat is, amelyekről a tulajdonosaik nem is
tudják, hogy kinek a munkája.
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Kárpátalja ikonikus helyei, Beregszász múltja és jelene - egy kiállítás képei Gely
László emlékére
Gely László beregszászi festő műveiből rendezett kiállítást a Pro Cultura Subcarpathica civil
szervezet Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A Vérke-parti
város főterén sokan láthatták a járókelők, amint szorgosan festeget. Képein megjelentek
Kárpátalja ikonikus helyei: a munkácsi vár, a muzsalyi romtemplom csakúgy, mint az
építészeti remekműveknek számító fatemplomok és Beregszász. Gely László megfestette a
város múltját és jelenét. 2015-ben bekövetkezett halála előtti utolsó, befejezetlen művén is
beregszászi utcakép látható.
61. Sterija Játékok Újvidéken – magyar színésznő kapta a Legjobb színésznek
járó elismerést
A festészet után pedig következzék a színház! Szerbia legrangosabb színházi fesztiválja a
Sterija (sztérija) Játékok, amelyet immár 61. alkalommal rendeztek meg Újvidéken. Idén hét
előadás mérettetett meg. A Sterija színészi díjat G. Erdélyi Hermina, a szabadkai Népszínház
Magyar Társulatának művésznője kapta, az Édes Anna című előadásában nyújtott
alakításáért.

Határok nélkül
2016. június 19. – Kossuth Rádió
525 millió Ft külhoni magyar fiatal vállalkozóknak
Június 15-től összesen egy 525 millió forintos keretből vissza nem térítendő támogatásra
pályázhatnak külhoni magyar fiatal vállalkozók vagy vállalkozni vágyók fiatalok. A
Nemzetpolitikai Államtitkárság az év elején indította el a határon túli fiatalok vállalkozási
kedvét serkentő programot. Eddig a Kárpát-medence nagyobb városaiban tartottak
konzultációsorozatot, csütörtökön pedig Potápi Árpád János államtitkár hivatalosan is
meghirdette a pályázatot.
Újabb pályázati eredményeket hirdetett a Prosperitati Alapítvány
Kárpátaljának pár napja hirdette meg a magyar kormány a 30 milliárdos tőkeinjekciót. A
Vajdaságnak az 50 milliárdot még tavaly, de ennek már javában futnak a pályázatai.
Szabadkán ma ismertette a Prosperitati Alapítvány a tenyészállatok és méhek vásárlására
kiírt pályázatok eredményeit, és alá is írták a szerződéseket. 40 millió dinárt, azaz mintegy
325 ezer eurót osztottak szét 67 pályázó között.
100 csoport, 4000 magyar turista Kárpátalján – Sikerrel zárult a kárpátaljai
magyar falusi turizmus fellendítését célzó magyarországi pályázati kiírás
Sikerrel zárult a kárpátaljai magyar falusi turizmus fellendítését célzó magyarországi
pályázati kiírás, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Rákóczi Szövetség
kezdeményezett. Mintegy 4000 turista, főként nyugdíjasklubok és egyházi közösségek tagjai
utaznak Kárpátaljára a pályázaton elnyert támogatással. Erről tájékoztatta ma az újságírókat
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Budapesten, a Magyarság Házában Grezsa István kormánybiztos, valamint Halzl József, a
Rákóczi Szövetség elnöke, és Csáky Csongor, főtitkár. Benkei Ildikó járt a rendezvényen.
Jobb belátásra tért a szlovák kormány – egyelőre maradnak a felvidéki kis
létszámú magyar iskolák
Mentőöv a szlovákiai kisiskoláknak és a teljes szervezettségű általános iskoláknak, így
egyelőre fellélegezhetnek a magyar intézmények. A pozsonyi parlament gyorsított eljárásban
módosította a kötelező diáklétszámot rögzítő közoktatási törvényt. Szeptembertől tehát
tovább működhetnek azok a felvidéki magyar iskolák is, ahol kevés a tanuló.
Ukrajnában ezentúl az egyházak is kaphatnak engedélyt iskolaalapításra
Kárpátalján jelenleg négy református, egy római katolikus és egy görögkatolikus líceum, azaz
gimnázium működik, amelyek fenntartási költségeit a magyar állam fedezi. A megyében
1945-ben az összes egyházi iskolát bezárták és azóta hivatalosan nem nyithattak oktatási
intézményt.
40. Durindó és 53. Gyöngyösbokréta – A Délvidék legrangosabb népművészeti
fesztiválja
A Délvidék legrangosabb népművészeti fesztiválját tartották a hétvégén, a bánáti Tordán.
Szombaton a népzenészeké volt a főszerep a 40. Durindón, vasárnap pedig a néptáncosoké az
53. Gyöngyösbokrétán. A két nap alatt, mintegy 2500 előadót - 150 műsorszámban nézhette
meg a közönség. Egész Torda összefogott, és mindent megtett, hogy a vendégek jól érezzék
magukat.

Kárpát Expressz
2016. június 18. – M1
A Rákóczi Szabadságharc kezdetére emlékeztek Mezőváriban
Az 1703-1711 között zajló Rákóczi Szabadságharc kezdetére, a zászlóbontásra emlékezett a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Beregszászi járási Mezőváriban. A zászlót annak
idején innen néhány kilométerre, Tarpán bontotta ki először Esze Tamás, igaz, ugyanezen a
napon Mezőváriban is zászlót bontottak. Akkoriban még egy országhoz tartozott a két
település, amelyeket a gyökerek a mai napig szorosan összetartanak.
50. alkalommal rendezték meg Zselízen az Országos Népművészeti Fesztivált
Egy hétvége a magyar népzene és néptánc jegyében. A felvidéki Zselízen rendezték meg az 50.
Országos Népművészeti Fesztivált, és nem véletlen, hogy itt tartották a Duna Televízió
népszerű tehetségkutató műsora, a Fölszállott a páva területi válogató versenyét is.
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Látogatás Hertelendifalván
Hertelendifalva egy székelyek lakta délvidéki település, az ezeréves határ mentén, nem
messze Belgrádtól. Egyike az Al-dunai székely falvaknak. Az egykor önálló település gazdag
történelmét és kultúráját a helyi magyarok a mai napig minden erejükkel óvják és őrzik.
Székelyföldi huszártoborzás
Huszárok vonulásától volt hangos egész Erdővidék az egyik júniusi hétvégén. A Székely Virtus
hagyományőrző egyesület és Kovászna megye tanácsa szervezésében 80 huszár és ennél is
több gyalogos kerekedett fel, hogy bemutassák a messze földön híres huszártoborzást.

Térkép
2016. június 18. - Duna World
A Nagyváradot alapító Szent Lászlóról elnevezett Szent László napokat idén már negyedik
alkalommal szervezik meg. Június 18-tól egy héten keresztül mintegy félszáz kulturális
rendezvény várja az érdeklődőket Erdély egyik legimpozánsabb várába, a nagyváradi várba. A
rendezvénysorozat biciklitúrával indul, amelynek során Nagyváradról, Szent László sírjától a
biharkeresztesi Szent László szoborig tekernek a résztvevők.
A jószomszédi viszony erősítése az egyik legfőbb célja a Pozsonyi Magyar Kulturális Hétnek.
A napokban zárult rendezvénnyel a szervezők azt szeretnék elérni, hogy Magyarország
közelebb kerüljön Szlovákiához, a szlovák fővároshoz. A mostani kulturális héten Szent
Márton püspök születésének 1700. évfordulója alkalmából magyar, szlovák, latin nyelvű
ünnepi szentmisét celebráltak a magyar és szlovák katolikus püspöki konferenciák elnökei.
Az iskolának ugyan vége, de a beiratkozási eredmények beszédesek, Szlovákiában ugyanis
szeptemberben kevesebb magyar gyermek kezdi meg az iskolát magyar iskolában mint
korábban. Az utóbbi években, Szlovákiában a magyar elsősök száma meghaladta a 3500-at,
idén ezidáig csupán 3400-at írattak be a szülők. Felvidéken, területenként eltérő a magyar
iskolákba járók száma, ám az anyanyelvű oktatás mindenhol nagyon fontos.
Mintegy 200 külhoni fiatal magyar vállalkozó vett részt azon a fórumon és képzésen, amelyet
Mezőkövesden a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminállal karöltve a külhoni
fiatal magyar vállalkozók éve program keretében tartott. Tanácsokat és segítséget kaptak a
fiatal magyar vállalkozók egyebek mellett az üzleti tervek elkészítéséhez. Előadásokat
hallhattak az Európai Uniós források lehívásáról, valamint az Áldomás programról.
A felvidéki magyarságnak egyik legrangosabb seregszemléje és találkozóhelye a Zselízi
Népművészeti Fesztivál, az idei fesztiválon a szervezők és a résztvevők régi vágya teljesült
azzal, hogy a jubileumi fesztivált kilenc év után visszakerült eredeti helyszínére. A rendezvény
régen és most is fontos szerepet játszik a város és a régió életében.
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A szurkolás összehoz, ezt vallják azok a szatmárnémeti rajongók, akik szurkolói fesztivált
hozott létre és ezzel nem csak a közös szurkolás örömét teremtették meg a Partiumban élő
magyaroknak, hanem annak lehetőségét is, hogy közösen, magyarul nézhessék a meccseket.

Öt kontinens
2016. június 18. – Duna World
Szablya Ilona egész életét annak szentelte, hogy hazája honfitársait segítse a tengeren túlról.
Szívügyének tekintette, hogy a világ megismerje hazája, Magyarország 20. századi
történelmét. Éppen ezért számos díjnyertes könyvet jelentetett meg a témával kapcsolatban.
1987-88-ban Washington állam újságíró szövetségének az elnökévé választották, és ezzel első
és egyetlen magyar vezetője volt a szervezetnek. Legutóbb legújabb könyvének, a Vasfüggöny
kölnivel bemutatójára érkezett Magyarországra.
A New York-i Arany János Magyar Iskola és Amerikai Magyar Kollégium rendezésében a New
York-i Balassi Intézet és Magyarország New York-i Főkonzulátusának támogatásával immár
negyedik alkalommal került sor az amerikai magyar iskolák találkozójára. Bemutatkoztak az
iskolák, óvodák, az előadásokon és műhelymunkákon túl pedig tankönyvbörzét rendeztek. Az
idei év főbb témái a közösségépítés és a gyermekközpontú iskola volt.
Immár ötödik éve nyílik lehetősége az Észak Amerikai kontinensen élő magyar származású
fiataloknak arra, hogy a ReConnect Hungary Program keretében megismerkedjenek
Magyarország történelmével, kultúrájával és kapcsolatba kerüljenek az itt élő emberekkel.
Kevesen tudnak közülük magyarul és a többségük még sosem járt itt, mégis magyarnak
vallják magukat és azért jöttek, hogy alaposabban is megismerjék azt az országot, ahonnan
szüleik, nagyszüleik származnak.
Portugáliában 600-700 magyar él, hosszú évek kihagyása után Lisszabonban ismét
elindították a Vasárnapi Iskolát. Az első tanévben leginkább az óvodások és a kisiskolások
vettek részt töretlen lelkesedéssel.
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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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