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Vezető hírek

Székelyföldön méltatta a magyar erdészeket Áder János
2016. június 23. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A magyar erdészek már másfélszáz éve felismerték: az erdő védendő érték, egy nemzet
pótolhatatlan vagyona – mondta Áder János köztársasági elnök a 150 éves Országos
Erdészeti Egyesület sepsikőröspataki ünnepi vándorgyűlését köszöntő beszédében
csütörtökön. Az államfő felidézte: a székelyföldi származású Bedő Albert által szerkesztett
Erdészeti Lapok az 1870-es években arról írt, hogy az erdőpusztítások hatással vannak „a
klíma szabálytalanságára", a hőmérsékletre, a levegő és a vizek minőségére. Áder János
emlékeztetett arra is: már az 1879-es magyar erdészeti törvény kimondta, hogy az erdő
„hasznot csak úgy hajt, ha a vele való törődés kiállja a fenntarthatóság próbáját".

Semjén Zsolt: a magyarságnak és a románságnak is érdeke az együttműködés
2016. június 23. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Semjén Zsolt kormányfő-helyettes a román–magyar államközi viszonnyal kapcsolatban úgy
véli, hogy a magyarságnak és a románságnak is érdekében áll a két ország szoros
együttműködése. „A mi kezünk ki van nyújtva, és reméljük, a következő román kormányban
nagyobb hajlandóság lesz a magyar–román kapcsolatok javítására, mint a Ponta-kabinetben
volt" – jelentette ki csütörtökön Sepsikőröspatakon újságíróknak nyilatkozva Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes. Az Országos Erdészeti Egyesület jubileumi vándorgyűlésén
résztvevő kereszténydemokrata politikus leszögezte, a magyar–román kapcsolatok a
Demokrata-Liberális Párt (PDL) és az RMDSZ közös kormányzása idején voltak a legjobbak.
Semjén emlékeztetett, hogy a Mihai Răzvan Ungureanu vezette kabinet abba bukott bele,
hogy nem tudta átvinni a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)
ügyét.

A külhoni magyar újságíró egyesületek találkoztak Zentán
2016. június 23. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Csütörtökön kezdődött meg Zentán a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának
idei találkozója, amelyre a Kárpát-medence minden részéről érkeztek résztvevők. A
nyitórendezvényen a szakmai szervezetek képviselői mellett jelen volt Szili Katalin magyar
miniszterelnöki megbízott és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A Külhoni
Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója 2005-ben jött létre. A kezdeményezők célja az
erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai, a vajdasági, a horvátországi és a muravidéki magyar újságíró
egyesületek közötti együttműködés serkentése volt, ugyanis a problémák, ha nem is teljesen
azonosak, általában nagyon hasonlóak a különböző térségekben.
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Kapós lett a román állampolgárság
2016. június 23. - Krónika, maszol.ro, transindex.ro
Az egy évvel korábbi adatokhoz képest megnégyszereződött, és meghaladta a 81 ezret a
román állampolgársági kérések száma 2015-ben – közölte csütörtökön Iulia Malina Ciobanu,
az Állampolgársági Hatóság (ANC) elnöke abból az alkalomból, hogy Bukarestben 43 külföldi
hűséget fogadott új hazájának. Ciobanu szerint 2010-ben százezer állampolgársági kérést
iktattak a hivatalnál, ezek száma pedig 2014-re 21 ezerre csökkent, tavaly azonban ismét
megugrott az igénylések száma. Az ANC vezetője „a nemzetközi helyzettel" indokolta a
fokozott érdeklődést, hozzátéve: az idei év első hat hónapjában több mint ötvenezren
folyamodtak állampolgárságért. „A fiatal nemzedék számára komoly lehetőség az
állampolgárság, míg az idős generáció tagjai érzelmi okokból igénylik felmenőik
állampolgárságát. Sokan sírva mondogatják eskütételkor, hogy románként akarnak
meghalni" – magyarázta a hatóság elnöke.

Marosvásárhely: szigorú frakciószabályzatot készít az RMDSZ
2016. június 23. - transindex.ro
Pénteken lesz a Marosvásárhelyi Városi Tanács alakuló ülése, azonban továbbra sincs
egyezség az RMDSZ-frakció és a többi alakulat között az alpolgármesteri tisztségek kapcsán.
Csütörtök este egy előkészítő ülést tart Marosvásárhelyen a szövetség, amelyen nemcsak az
RMDSZ részéről mandátumot szerzett 10 tanácsos lesz jelen: a tanácsosi listán szereplő
összes személy hivatalos az ülésre. Vass Levente, az RMDSZ Marosvásárhelyi
Választmányának elnöke elmondta, az ülés legfontosabb napirendi pontja egy
frakciószabályzat kidolgozása lesz. A szabályzat összeállítását a Választmány kérte a
frakciótól, és egy munkapéldánya már el is készült.

Újból magyar alpolgármestere van Zsibónak
2016. június 23. - transindex.ro
Sárközi Pál RMDSZ-es tanácsost választották szerdán Zsibó alpolgármesterévé. Sárközi
másodjára tölti be ezt a tisztséget, korábban 2008 és 2012 között volt a Szilágy megyei
település alpolgármestere. A június 5-i helyhatósági választásokon a PSD-s Dan Ghiurco
nyerte el a polgármesteri tisztséget. A helyi tanácsot 8 PSD-s, 4 PNL-s, 2 ALDE-s, 2 RMDSZes és 1 UNPR-s tanácsos alkotja.

EMNP-s alpolgármestert választottak Ördöngösfüzesen
2016. június 23. - transindex.ro
A június 23-án megtartott ördöngösfüzesi önkormányzati alakuló ülésen az Erdélyi Magyar
Néppárt tanácsosát, Láposi Csabát választották meg alpolgármesternek - közölte az EMNP.
Az EMNP nagy eredménynek tartja a román többség támogatásának megszerzését, mivel a 11
tagú tanácsban jelenleg két magyar képviselő van: egy a Néppárt és egy az RMDSZ színeiben
jutott be.
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Pénzzel, utaztatással ösztönöznék a szakiskolába iratkozást
2016. június 23. - maszol.ro, szekelyhon.ro
Bár a tanfelügyelőségek országszerte a szakoktatás fele szeretnék terelni a diákokat, a
nyolcadikot végzettek továbbra is az elméleti líceumi osztályokban kívánnak továbbtanulni. A
szakoktatást népszerűsítő akcióknak, szabadtéri iskolabörzének köszönhetően a diákok és
szüleik körében érezhetően elkezdődött egy szemléletváltás. Szakemberek szerint várhatóan
3-4 év múlva sikerül megváltoztatni a szakoktatás megítélését. A szakoktatás választását az is
ösztönözheti, hogy jelenleg minden szakiskolába járó gyereknek havi 200 lejes ösztöndíj jár
tizedik osztályig, de ezen oktatási forma fellendítésén az már nagyot lendítene, ha
gyakorlatba ültetik azt a tervet, miszerint a szakiskolákba iratkozott vidéki diákoknak ingyen
szállást és étkezést biztosítanak.

Beiktatták Bognár Leventét, Arad alpolgármesterét
2016. június 23. - maszol.ro
Beiktatták Bognár Leventét, Arad alpolgármesterét. Az új összetételű helyi tanács
csütörtökön tartotta alakuló ülését az aradi városházán. A mandátumok igazolása és az
eskütétel után a testület tagjai közül választották meg a két alpolgármestert. Bognár Levente
és Călin Bibarț korábbi prefektus 14-14 voksot kapott, szemben az ellenzék által javasolt
Adrian Todorral és Ionel Ciupével (8, illetve 9 szavazat).

Beiktatták hivatalába Kereskényi Gábor szatmárnémeti polgármestert
2016. június 23. - maszol.ro
Beiktatták tisztségébe a szatmárnémeti városi tanács alakuló ülésén Kereskényi Gábor
polgármestert és a helyi tanácsosokat, az eseményen ugyabnakkor a két alpolgármestert is
kijelölték. Kereskényi Gábor köszönő beszédében elmondta, hogy itt az ideje félretenni a helyi
politikai csatározásokat. Mindenki szeme előtt egy cél kell lebegjen, mégpedig a város
fejlődése. „Szatmárnémeti egy fejlődőképes város lehet, ahol a fiatok otthonra lelnek és
dolgozhatnak. A választásoknak vége, mostantól a közös cél elérése kell a törekedjünk, amely
Szatmárnémeti jólétét jelenti. Fejlődést csak úgy tudunk elérni, ha összedolgozunk. Meg kell
adjuk a tiszteletet a megyének, a városnak és persze egymásnak is” —mondta a polgármester.

Alpolgármestert jelöl és közös frakciót alakít az MPP–EMNP-koalíció
2016. június 23. - szekelyhon.ro, Krónika
Munkaszövetségként folytatja az elkövetkező négy évben a választási koalíciót az Erdélyi
Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szervezete, a mandátumot nyert
tanácsosok az önkormányzati munkát közösen, a koalíció frakciójaként folytatják. „A két párt
olyan szinten összerázódott a kampány alatt, és a választói bizalom akkora löketet adott, hogy
úgy döntöttünk, a városi szervezet szintjén egy csapatként folytatjuk” – fogalmazott Hajdó
Csaba, az EMNP helyi szervezetének vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón. Mint mondta, ez
stratégiai döntés, így az elkövetkezőkben a két pártnak nem lesz külön kommunikációja a
város ügyeit illetően, hanem közösen fognak beszélni ezekről.
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György István lett Gyergyószentmiklós alpolgármestere
2016. június 23. - szekelyhon.ro
„Aki a jövőt akarja igazgatni, annak rendezni kell a múltat, a sérelmeket nem szabad
őrizgetni” – így fogalmazott Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós válaszott polgármestere a
képviselő-testület csütörtöki, alakuló ülésén. Az ünnepi esemény részeként választották meg
az alpolgármestert, a tizenkét éves közigazgatási tapasztalattal rendelkező RMDSZ-es György
Istvánt.

Még mindig hiányoznak a többnyelvű táblák Marosvásárhelyen
2016. június 23. - Krónika
Bár a múlt év utolsó hónapja volt a határidő, Marosvásárhelyen még mindig nincsenek
kihelyezve a műemlék épületekre a nemzetközi szabványoknak megfelelő többnyelvű
tájékoztató táblácskák – hívta fel a figyelmet a hiányosságra Kovács István Dávid, a
Demokratikus Marosvásárhelyért elnevezésű civil szervezet vezetője. A város sajátos
történelmi jellegének megőrzéséért küzdő szervezet több alkalommal is jelezte, hogy törvény
szabályozza a műemlék épületek megjelölését, nemzetközileg elfogadott tájékoztató táblák
kihelyezését azokra, ám Marosvásárhelyen ezen a téren is mulasztások tapasztalhatók.

Megmentik a kutyfalvi templomot
2016. június 23. - Krónika
Magyar kormánytámogatással, a határon túli magyar épített kulturális örökség megóvását
szolgáló Rómer Flóris Terv vis maior keretéből állítják helyre Kutyfalva református
templomának viharban megrongálódott tornyát – jelentette be csütörtöki helyszíni szemléjén
Puskás Imre kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár. Lukács Vilmos István
kutyfalvi református lelkész igencsak meglepődött, amikor a vasárnapi viharban jelentősen
megrongálódott műemlék templom támogatására közzétett segélykérést nemcsak Erdélyben,
de a határokon túl is meghallották. A híradást követő nap már a magyar kormány részéről is
megkeresték őket, felajánlva a segítséget. Csütörtökön pedig Puskás Imre, a
miniszterelnökség örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára Kutyfalvára látogatott, és
az anyaországi szakemberek elkezdték felméri a megrongált templom állapotát.

Megalakult Hargita Megye Tanácsa új döntéshozó testülete
2016. június 23. - transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro
Borboly Csaba az elnöke, Barti Tihamér és Biró Barna Botond pedig az alelnöke Hargita
Megye Tanácsának, miután az újonnan megalakult döntéshozó testület június 23-án,
csütörtökön délután erről is szavazott, a tanácsosok eskütétele után. Borboly Csaba
hozzászólásában elmondta, feladatuk egyszerre régi és új. Régi, abban az értelemben, hogy a
közösség jelenét és jövőjét kell jó úton tartani, és biztonságos alapokat teremteni az
életszínvonal növekedéséhez, és új, mert egy új kontextusban egy megújult csapattal kell ezt
megvalósítani, magyarázta.
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Felelősségvállalást szorgalmaz az RMDSZ udvarhelyi alelnöke
2016. június 23. - Krónika
Szóban már jelezték Jakab Áron Csabának, az RMDSZ udvarhelyi alelnökének, hogy a
szervezet nem járul hozzá tanácsosi mandátumának érvényesítéséhez. A politikus továbbra is
reális felelősségvállalást vár a szövetségtől a kedvezőtlen választási eredmények miatt. Az őt
ért rágalmazások ügyében jogi eljárást kezdeményezett. „Az RMDSZ-nek szerintem egy
nagyon csúfos bukása volt a választásokon Székelyudvarhelyen. Továbbra is úgy gondolom,
sőt elvárom, hogy valaki vállalja ezért a felelősséget” – jelentette ki csütörtöki
sajtótájékoztatóján Jakab Áron Csaba, a szövetség udvarhelyi alelnöke. Kijelentésével
elsősorban Verestóy Attila szenátorra célzott, aki szerinte döntéseivel közvetlenül hozzájárult
a rossz eredményekhez. Rámutatott, több helyi RMDSZ tag is osztja a véleményét, ők
azonban félnek, vagy nem akarnak „még” szót emelni az ügyben.

Az ET előtt a zászlóügy
2016. június 24. - Krónika
Nyílt levelet küldött Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT), melyben arra kérik a szövetség képviselőit, hogy hívják fel az Európa Tanács (ET)
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa monitoringbizottságának a figyelmét a
székely zászlót ért sorozatos támadásokra. „A képviselőház által elfogadott zászlótörvény –
amint azt a tervezet nyilvánosságra kerülésekor is jeleztük – elfogadhatatlan a székely
közösség számára, hiszen annak célja nem az, hogy a székely zászló szabad, a románnal
egyenlő alkalmazását tegye lehetővé, hanem olyan korlátozó jogszabály, amely ellentmond a
Románia által ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájának, ellentmond a hatályos
közigazgatási törvénynek, sőt Románia alkotmányát is sérti” – mutat rá levelében Izsák
Balázs.

Elszigetelik – nem lesznek helyettesei Dorin Floreának Marosvásárhelyen

Felvidék

2016. június 23. – maszol.ro
Marosvásárhelyen már nem csak az a kérdés, hogy lesz-e magyar alpolgármestere a városnak,
hanem az, hogy egyáltalán lesz-e helyettese az ötödik alkalommal újraválasztott
polgármesternek, Dorin Floreának.
Péntek délelőtt 10 órakor tartja alakuló ülését
Marosvásárhelyen az új város tanács. Bár erről hivatalos felhívás nem jelent meg sehol, sőt
ahogy Peti András, jelenleg még tisztségben levő alpolgármester a Maszolnak elmondta,
hivatalos meghívót még maga sem kapott. Ugyancsak alakuló ülését tartja a megyei tanács is,
pénteken 13 órától a megyei tanács épületében, a régi Városháza dísztermében.

Egyelőre lezárult az osztályharc Gútán
2016. június 23. – Új Szó
A beíratott gyerekek száma nagyon egyenlőtlenül alakult a két városi fenntartású magyar
alapiskolában Gútán: a Corvin Mátyás Alapiskolába 56, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolába
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csupán 18 gyereket írattak a szüleik. Hiába kérte a Corvin AIapiskola igazgatója három első
osztály nyitását, az önkormányzat kitartott márciusban hozott határozata mellett, miszerint
mindkét magyar alapiskola 2-2 első osztályt indíthat. Takács Imre, a közös tanügyi hivatal
vezetőjének beszámolójából kiderült, hogy a Corvin Mátyás Alapiskolába az 56 beíratott
gyerekből 44-et vettek fel (az első osztályban maximum 22 lehet a diáklétszám), ketten kértek
halasztást, egy gyerek a speciális alapiskolában kezdi tanulmányait. A fennmaradó kilenc
gyereket helyhiány miatt nem vették fel, közülük négyet már beírattak szüleik a II. Rákóczi
Alapiskolába, öt gyerek sorsa kérdéses.

Sárospatak Bártfa testvérvárosa lett
2016. június 23. – Felvidék Ma
A bártfai történelmi városházán ágyúlövések kísérete mellett Aros János sárospataki és Boris
Hanuščak bártfai polgármester aláírta a két település testvérvárosi megállapodását. A június
17-ei találkozón a városok vezetői kifejezték azon szándékukat, hogy polgáraik körében
kölcsönösen erősíteni kívánják a másik fél ismertségét, népszerűsítik egymást, mint
idegenforgalmi célpontot és részt vesznek egymás rendezvényein. Egyúttal ösztönzik a
tapasztalatcserét önkormányzataik szakemberei, valamint a két városban működő
vállalkozások, szolgáltatások és a civil szféra között.

4,3 millió eurót adott a kormány öt évre a Losonci járásnak
2016. június 24. – Új Szó
Losoncon ülésezett a harmadik Fico-kormány, a tanácskozáson jóváhagyták a Losonci járás
akciótervét, amelyre 4,3 millió euró regionális támogatást ad a kormány. A nógrádi fejlesztési
terv 2016 és 2020 között 1440 új munkahely kialakítását tűzte ki célul. Robert Fico
kormányfő szerint az akciótervben foglalt elképzelések reálisak és megvalósíthatók, már csak
azért is, mert a helyi önkormányzatok, civilszervezetek és a széles vállalkozói réteg
bevonásával dolgozták ki a kormány képviselői. „Komoly problémát jelent, hogy a
szakközépiskolások tanulmányaik befejezését követően nem tudnak elhelyezkedni és
érvényesülni. Nagyon magas a tartósan, több mint 3 éve munkanélküliek száma, őket
mielőbb be kellene kapcsolni a munkaerőpiacra” – mondta a kormányfő.

Vajdaság

Magyar állami kitüntetést vehetett át Rancz Károly, a pancsovai Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület vezetője
2016. június 23. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést vehetett át tegnap este a belgrádi magyar
nagykövetségen Rancz Károly, a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetője, a
Maroknyi Néptáncegyüttes elnöke. Az elismerést a délvidéki magyarság kulturális életét
gazdagító, a nemzeti hagyományok ápolását célzó munkája elismeréseként vehette át Rancz
Károly, aki az Áder János, Magyarország köztársasági elnöke által aláírt indoklás szerint
évtizedes munkájával jelentősen hozzájárult a dél-bánáti magyar szórvány
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Vajdaság

közművelődéséhez, kulturális életének fejlesztéséhez, valamint a székely hagyományok
ápolásához.

Brüsszeli képzés vajdasági fiataloknak
2016. június 23. – Vajdaság Ma
Deli Andor fideszes EP-képviselő meghívására, a budapesti székhelyű Robert Schumann
Intézet és a vajdasági székhelyű Bíró Károly Alapítvány társszervezésében, 12 vajdasági
magyar fiatal érkezett a héten Brüsszelbe. A látogatás a Hogyan működik az EU? elnevezésű
képzéssorozat harmadik és egyben záró állomása volt, áll az EP-képviselő
szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.

Megválasztották Szabadka új polgármesterét
2016. június 23. – Vajdaság Ma
Megtartotta második ülését az új összetételű szabadkai városi képviselő-testület, amelyen a
képviselők három napirendi pontról döntöttek: megválasztották Szabadka új polgármesterét
a következő négy évre, döntöttek a polgármester-helyettes és a városi képviselő-testület
elnökhelyettesének személyéről, valamint a Városi Tanács tagjait is megválasztották. A város
polgármesteri posztjára Bunford Tivadar, a városi képviselő-testület elnöke Bogdan Labant,
az SNS helyi szervezetének vezetőjét javasolta, akit végül a képviselő-testület is
megválasztott, alpolgármesternek pedig Horváth Tímeát (VMSZ) szavazták meg.

Harc a magyar nyelvű felvételiért

Kárpátalja

2016. június 23. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Nincs feltüntetve a magyar nyelven való felvételizés lehetősége az Újvidéki Egyetem
Jogtudományi Karára, annak ellenére, hogy a nyelvi diszkrimináció miatt a Vajdasági Magyar
Diákszövetség feljelentést tett a kar ellen, és született is egy bírósági ideiglenes, de kötelező
érvényű határozat. A VaMaDiSz értesítette az esetről az illetékes tartományi titkárságot és a
Magyar Nemzeti Tanácsot – most a további lépésekről konzultálnak.

Újabb ukrán–magyar fejlesztési programok vannak előkészülőben
2016. június 23. – karpatalja.ma
Négynapos terepi bejárást végez Kárpátalján a Tisza Európai Területi Társulás (Tisza ETT) és
a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának (Central European
Service for Cross-border Initiatives – CESCI) küldöttsége. A Tisza ETT 2015 őszén alakult
azzal a céllal, hogy határon átnyúló együttműködési programokat, infrastrukturális fejlesztési
projekteket valósítson meg a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és
Kárpátalján. Június 23-án Beregszászban találkoztunk Szabóné Cap Andreával, a Tisza ETT
igazgatójával és Pete Mártonnal, a CESCI munkatársával.
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Kárpátalja

Megváltozott a Tisza 1 megyei televízió- és rádiótársaság jogi státusza

Muravidék

2016. június 23. – karpatalja.ma
Megszűnt önálló jogi személyként létezni a Tisza 1 Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és
Rádiótársaság. A jövőben a közszolgálati média részeként működik majd – adta hírül a
mukachevo.net hírportál június 20-án. A kárpátaljai tévécsatornát az Ukrán Nemzeti
Tévétársaság Kárpátaljai Fiókintézetévé szervezik át. Olekszandr Heresko, a Tisza 1
igazgatóhelyettese elmondta, hogy a társaság 21 éve, 1995-ben alakult. Előtte az ukrán állami
televízió- és rádiótársasághoz tartozott.

Dobronakon végre bemutatták a 2017-es költségvetést
2016. június 23. - Muravidéki Magyar Rádió
Dobronak Község Tanácsának 14. soros ülésén bemutatták a 2017-es költségvetés tervezetét,
amelyet a Községi Hivatal munkatársai már tavaly decemberben elkészítettek, ám a
tanácstagok egy része a fejlesztési terv elfogadása előtt korainak vélte megvitatását. Ezen az
ülésen az aktuális költségvetés módosítására is sor került.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 22. – Kossuth Rádió
118 év után újból erdészeti vándorgyűlés Erdélyben, a magyar köztársasági
elnök jelenlétében
Erdészet és nemzetpolitika. Székelyföldön Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt
kormányfő-helyettes jelenlétében tartotta vándorgyűlését az Országos Erdészeti Egyesület.
118 év után ismét Erdélyben. Az egyesület 150 éve alakult, Európa és Magyarország egyik
legrégebbi, folyamatosan működő szervezete. Kiadványa, az Erdészeti Lapok a mai napig
rendszeresen megjelenik havonta. A jubileumi rendezvény központjának megválasztása az
erdész szakma kiemelkedő személyiségéhez, az egyesület egyik alapítójához kapcsolódik.
Sepsikőröspatakon született és Kálnokon nyugszik Bedő Albert, aki főerdőmesterként és
földművelésügyi államtitkárként is tevékenykedett.
Koalícióban a
Temesvárnak.

román

liberálisokkal

-

az

RMDSZ

alpolgármestert

ad

Magyar alpolgármestere lesz Temesvárnak Farkas Imre személyében. Először a huszonhat
évvel ezelőtti románai rendszerváltozás óta. A választásokon két mandátumot szerző RMDSZ
megállapodást kötött a román Nemzeti Liberális Párttal, s ez rendelkezik arról is, hogy
léterjön egy nemzetiségi igazgatóság, és rendszeres támogatásban részesülnek a temesvári
magyar intézmények és a történelmi egyházak. A több mint 300 ezer fős Temesváron ma már
csak öt százaléknyi a magyarság.
Magyarországon a ReConnect Hungary résztvevői
Visszakapcsolódni Magyarországhoz - így hangzik magyarul az amerikai magyar
származazású fiatalok ösztöndíja, a Reconnect Hungary, amely lehetőséget biztosít egy
kéthetes magyarországi és határon túli tanulmányútra. Célja, hogy megismerhessék őseik
szülőföldjét, megerősítsék identitásukat, a magyar nemzethez való kötődésüket. Egyúttal
pedig hírt vigyenek az Egyesült Államokba és Kanadába a Kárpát-medencei magyarságról, és
részt vegyenek a magyar jövő alakításában. A 2012-ben indult program első csoportja még
tizenkétfős volt, mostanra megháromszorozódott a létszám. A szervező a New York-i
székhelyű Amerikai Magyar Emberi Jogi Alapítvány, a HHRF, amely negyven éve hatékony
lobbitevékenységet folytatva áll a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában.
Búcsú székelyföldtől - 5 év szolgálat után távozik Szarka Gábor csíkszeredai
konzul
A székelyföldi magyar konzulátus nemcsak egyszerűen diplomáciaiképviselet egy szomszédos
országban. Megszokhattuk, hogy a magyar-magyar gazdasági, kulturális kapcsolatok
alakításában, elmélyítésében meghatározó szerepet vállal; amellett, hogy a honosítás, a
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magyar állampolgári ügyintézés, adott esetben választások lebonyolításában a külhoni
magyarok életében fontos szerepet játszanak. Szarka Gábor csíkszeredai konzul neve
ismerősen cseng Székelyföldön, hiszen majd minden fontos kulturális rendezvény
szervezésében, támogatásában jelen volt az elmúlt években. Ötéves megbizatása után, most
visszatér Budapestre.
Szent László Búcsú Debrődön
Egy felvidéki meghívóval, a debrődi Növénytempolm szombati Szent László búcsúját ajánljuk
kedves hallgatóink figyelmébe. A Kárpát-medence legészakibb magyar faluja Debrőd.
Határában a Szent László tisztáson tartják szombaton 11 órától a hagyományos búcsút. A
kultikus hely most kezdi visszanyerni régi fényét. Nagyban hozzájárult ehhez, hogy 2007- ben
felújították és újraszentelték a 14.században épült templomot.
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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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