Utolsó útjára kísérték Tamás Ilonka nénit
2016. augusztus 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, HírTV,
Paraméter.sk, Magyar Idők, HVG, Mandiner, Népszabadság, maszol.ro, Magyar Nemzet
Megtartották a 104 éves korában elhunyt Tamás Ilonka néni hamvasztás előtti búcsúztatását
a rimaszombati ravatalozóban. A számos díjjal kitüntetett, köztiszteletben álló kiváló
pedagógust, a kettős állampolgárságért való küzdelem zászlóvivőjét több százan kísérték el
utolsó útjára augusztus 25-én. Dr. Tamás Aladárné Szűcs Ilona búcsúztatásán jelen volt
Semjén Zsolt, Magyarország nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese,
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, illetve Szesztay Ádám,
Magyarország kassai főkonzulja mellett számos kulturális, társadalmi és politikai szervezet
vezetője, képviselője. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor levélben búcsúzott Tamás
Ilonka nénitől. Üzenetét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel, aki korábban úgy
nyilatkozott, hogy: “Ilonka néni életműve a magyarság iránti hűség és a nemzet határok
feletti egysége melletti tanúságtétel.” Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke táviratban fejezte ki részvétét, melyet Czimbalmosné Molnár Éva olvasott fel a
temetést követő halotti toron.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Négyszáznegyven magyarul tanuló ukrán gyermek nyaralt idén a zánkai
Erzsébet-táborban
2016. augusztus 25. – MTI, kormany.hu, Webrádió, OrientPress, maszol.ro, TV2, Magyar
Hírlap
Magyarul tanuló ukrán gyermekeket látogatott meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos,
valamint Ukrajna magyarországi nagykövete csütörtökön a zánkai Erzsébet-táborban. Grezsa
István kormánybiztos elmondta, a Miniszterelnökség 24,7 millió forintos támogatásával, a
Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetséggel együttműködésben és az Erzsébet-táborok
koordinálásával idén két turnusban 440 magyarul tanuló ukrán gyermek és kísérőik
nyaralhattak a zánkai Erzsébet-táborban. A kormánybiztos kijelentette: Kárpátalján egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozik a magyar nyelv mint választható idegen nyelv tanulása iránt.
Ez annak is köszönhető, hogy sikerült a kijevi oktatási minisztériummal akkreditáltatni a
képzést és magyar kormányzati segítséggel tankönyvek is készültek - mondta.

Tudományos konferenciával, ünnepi szentmisével és Kárpát-medencei
diáktáborral emlékeznek Márton Áron születésének 120 évfordulójára
2016. augusztus 25. – Nemzeti Regiszter, kormany.hu, szekelyhon.ro, OrientPress, Felvidék
Ma, Erdély Online
120 éve, 1896. augusztus 28-án, a székelyföldi Csíkszentdomokoson született Márton Áron
erdélyi római katolikus püspök, a magyarság 20. századi történelmének kiemelkedő
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A határon túliak szeptember 17-ig regisztrálhatnak a levélben szavazók
névjegyzékébe
2016. augusztus 25. – Pannon RTV
Szeptember 17-ig regisztrálhatnak a levélben szavazók névjegyzékébe azok a határon túli
magyar állampolgárok, akik részt kívánnak venni az október 2-i referendumon. Egyelőre
szerény azoknak a száma, akik kérték a felvételüket a névjegyzékbe – augusztus elején 261
ezren voltak, három héttel később pedig 264 ezren. Szerbiában 29 ezren szerepelnek a
levélben szavazók névjegyzékében.

Magyarország

személyisége, akinek életműve a vallásszabadság, az emberi jogok és az erdélyi magyar
közösség érdekei melletti bátor kiállás példája. A születésére emlékező jubileumi hétvégén
nagyszabású rendezvénysorozatra kerül sor a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága által meghirdetett Emlékév keretében, a csíkszentdomokosi Márton Áron
Egyesülettel és Márton Áron Múzeummal, valamint a Gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekséggel együttműködésben.

2016. augusztus 25. – Krónika
A nacionalista-kommunista rezsim által a magyar nemesek ellen hirdetett osztályharc nem
ért véget, csak átalakult – derül ki a Maros megyei prefektus 2015-ös tevékenységi
jelentéséből. Lucian Goga maga is harcnak nevezi azt az ádáz küzdelmet, amelyet a Maros
menti erdők újraállamosítása érdekében folytat. A kormánymegbízott, szembemenve
Románia 1989 után vállalt kötelezettségeivel, a restitúciós törvénnyel és az alkotmány által
szavatolt tulajdonjoggal, az elmúlt év folyamán csaknem 35 jogerős bírósági ítélet
újravizsgálását kérte.

Erdély

Újraállamosítás perújrafelvétellel

Nem akart „román község” lenni Sepsikőröspatak
2016. augusztus 25. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Újrakötötte a testvértelepülési szerződést a háromszéki Sepsikőröspatak és a magyarországi
Mezőtúr. A 24 éve aláírt dokumentum megújítására azért volt szükség, mert a háromszéki
község polgármestere, Kisgyörgy Sándor nem tartotta helyénvalónak, hogy az eredeti
megállapodásban Sepsikőröspatak „román községként” szerepelt.

Nagy-Románia-térképet ajándékoztak Cioloșnak Chișinăuban
2016. augusztus 25. – Krónika, Háromszék, Magyar Nemzet
Bukarest elégedett a chișinăui reformok beindításával, ezért Románia átutalta a Moldovai
Köztársaságnak a korábban beígért 150 millió eurós visszatérítendő hitel első, 60 millió eurós
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Erdély

részletét. Románia kormányának kiemelt célja a Moldovai Köztársaság polgárai helyzetének
jobbítása, éppen ezért Bukarest fenntartások nélkül támogatja az itteni reformokat –
jelentette ki csütörtökön chișinăui látogatása során Dacian Cioloș miniszterelnök. A szakértői
kabinet vezetője közölte, Románia különleges kapcsolatként tekint a Pruton túli országhoz
fűződő viszonyára, a kétoldalú reláció „szentimentális vetületén" túlmenően ugyanakkor
pragmatikus kapcsolatra törekszik.

Kongresszuson vitatják meg a Székelyföld problémáit
2016. augusztus 25. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Nemzetközi konferenciát szervez 2017 áprilisában a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Székely Tudományos Kongresszus
néven. Dávid László, a Sapientia rektora csütörtöki marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján
leszögezte: a tudományegyetemnek az oktatáson kívül más feladata is van, a régió és a
közösség szolgálatába kell állnia, ezért vállalták a partnerséget az SZNT-vel. A professzor
szerint a tudomány az egyetlen járható út, amely révén a többség és a kisebbség választ
kaphat közös gondjaira. Izsák Balázs társszervező, a Székely Nemzeti Tanács elnöke azt
tartotta fontosnak kiemelni, hogy az autonómiáért folytatott harc eszköztárában a szellemi
erőforrásokat is számon tartják. Szerinte a térség rendelkezik azokkal a szellemi
erőforrásokkal, amelyekkel a gondok közép- vagy hosszú távon megoldhatók.

Száz éve kezdődött a román betörés
2016. augusztus 26. – Babucs Zoltán – Magyar Hírlap
Immáron második esztendeje zajlott a Nagy Háború, amikor 1916. augusztus 27-én az
Osztrák-Magyar Monarchia ellenfeleinek sora a Román Királysággal gyarapodott, amely az
antanttal kötött bukaresti titkos szerződés értelmében lépett be a háborúba azért, hogy
területi éhségét csillapítva elfoglalja a Tiszáig terjedő „ősi román földet”. A puskaport nem
szagolt, túlerőben lévő „román sasok átrepültek a Kárpátokon”, ám alig nyolc hét múlva véres
fejjel takarodtak ki Erdélyből, sőt, regáti fészküket is védtelenül hagyták.

Így lett Erdély Romániáé
2016. augusztus 25. – MTI, Inforádió, Háromszék, maszol.ro
A Kárpátok hágóin való jelképes átkeléssel emlékezik meg a román hadsereg szombaton
arról, hogy Románia száz évvel ezelőtt lépett be az első világháborúba - tudatta csütörtökön a
bukaresti védelmi minisztérium. "A kiegészült Románia elsősorban a nemzet javát saját
életüknél is előbbre tartó, a harcmezőn elesett, vagy fogságban elpusztult román katonák
véráldozatára épült" - olvasható a tárca közleményében, amely szerint az első világháborúban
330 ezer román katona halt meg, a harcok túlélői közül pedig 76 ezer hadirokkant maradt.

Parlamenti képviselő és szenátorjelöltet javasoltak Nyárádszeredában
2016. augusztus 25. – szekelyhon.ro
Konkrét javaslatot tettek az RMDSZ nyárádszeredai és erdőszentgyörgyi szervezetei arra
vonatkozóan, hogy kiket látnának szívesen a térség parlamenti jelöltjeiként. Császár Károly
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Az RMDSZ megkezdte a jelöltállítást

Erdély

Zsoltot, a gyulakutai önkormányzat jegyzőjét képviselőnek javasolják, Novák Csaba Zoltán
nyárádszeredai születésű történészt, marosvásárhelyi önkormányzati képviselőt pedig
szenátornak.

2016. augusztus 26. – Háromszék, maszol.ro
Elkezdődött a jelöltállítási időszak az RMDSZ-ben: a szövetség szeptember 26-ig megyei
rangsoroló üléseken véglegesíti azoknak a jelölteknek a névsorát, akik megméretkeznek a
decemberi parlamenti választásokon – jelentette be tegnap Kovács Péter ügyvezető elnök.
Közölte: elsőként – már ma – Szilágy megyében tartanak rangsoroló ülést, ahol titkos
szavazással döntenek a képviselő- és szenátorjelöltekről, legközelebb pedig Gyergyószéken
szervezik meg a jelöltállítást.

Világháborús megemlékezéseket tartanak Csíkszéken
2016. augusztus 25. – szekelyhon.ro
Az Úz-völgyében pénteken, szombaton pedig Gyimesbükkön tartanak világháborús
megemlékezést. Péntek délben 12 órától tartják az Úz-völgyi megemlékezést, a szentmisén
Csintalan László csíkdelnei plébános prédikál és koncelebrál – tudta meg a szekelyhon.ro
Vakaria Béla csíkszentmártoni plébánostól.

Ellenzi az RDMSZ az új közigazgatási besorolásról szóló törvénytervezetet

Semjén: Tamás Ilonka néni útlevelet szerzett az örökkévalóságba és az örök
magyarságba
2016. augusztus 25. – Felvidék Ma
„Ilonka néni pedagógusi pályafutásával és a magyarság melletti kiállásával immáron a
magyar történelemben úgy van jelen, mint az egész magyar nemzetnek a tanítója” –
nyilatkozta Semjén Zsolt a Felvidék.ma-nak a temetést követően. “Az a hitvallásos
tanúságtétel, amellyel vállalta a magyar állampolgárságot, végigcsinálta azt a kálváriát és a
jogfosztást, ami ezután következett, ezáltal nemcsak a magyar történelembe írta be magát, de
egyben útlevelet szerzett az örökkévalóságba és az örök magyarságba” – jelentette ki a
miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette, hogy a földi hatalmak megfoszthatták szlovák
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Felvidék

2016. augusztus 25. – maszol.ro
Jelen formájában nem támogatja az RMDSZ a települések új közigazgatási besorolásáról
szóló, nemrég közvitára bocsátott törvénytervezetet – közölte Cseke Attila csütörtökön
Nagyváradon. Az RMDSZ Bihar megyei képviselője kifejtette: a törvénytervezet egyetlen jó
pontja, hogy lehetővé teszi a városokhoz csatolt falvaknak a különféle fejlesztési
programokban való részvétélet. Cseke Bihar megyei példákkal illusztrálta a tervezet
negatívumait. Nagyvárad közel 200 ezer lakosával mindössze másodrendű regionális pólus
lenne, hasonlóan például a százezres lakosú Drobeta Turnu Severinhez.

4

A Most-Híd Érsek Árpádot javasolja közlekedési miniszternek
2016. augusztus 25. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Érsek Árpád lesz az új közlekedési miniszter, ő jelenleg a közlekedési tárca államtitkára. A
Most-Híd országos elnöksége döntött az új államtitkárokról is. Ezt Bugár Béla pártelnök
jelentette be az ülés után. A védelmi minisztérium államtitkári tisztségébe Ondrejcsák
Róbertet javasolja a Most-Híd, aki Iveta Radičová kormányzása idején már betöltötte ezt a
tisztséget. „Nemzetközileg elismert személy” – jegyezte meg Bugár. A mezőgazdasági tárca
államtitkára Csicsai Gábor lesz, aki ma parlamenti képviselő, és korábban már dolgozott az
agrártárcában.

Felvidék

állampolgárságától, szülőföldje állampolgárságától, de nem foszthatják meg a mennyei
állampolgárságtól.

MKP: a közszolgálati média műsoridejének a nemzetiségi arányoknak is meg
kell felelnie
2016. augusztus 25. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Törvénymódosítást kezdeményez az MKP nevében Őry Péter, a párt Országos Tanácsa elnöke
és Kőrösi Ildikó, közigazgatási és önkormányzati alelnök. A javaslatot a kulturális
miniszternek és a kisebbségi kormánybiztosnak is elküldik. 2010-ben lépett hatályba a
szlovák közszolgálati médiáról szóló törvény, amely kimondja, hogy a műsorstruktúránál
figyelembe kell venni a nemzetiségek arányát is. A szlovák közszolgálati televízió és rádió 6
éve nem tartja be a törvénynek ezt a kitételét, ezért az MKP az ügyben – egy
törvénymódosítási javaslattal is élve – Marek Maďarič kulturális tárcavezetőhöz fordul.
Jelenleg heti 56 percet közvetít az STV magyar nyelven, az arányosság elve szerint ez legalább
napi 4 óra magyar műsoridő is lehetne.

Szeptember 6-án zár a medvei híd
2016. augusztus 25. – Felvidék Ma
Az összes érintett fél részvételével ma egyeztetést tartottak a medvei híd hosszasan halogatott
javításának, és az ezzel együtt járó lezárásának ügyében. Ahogy kiderült, az előzetes
várakozásokkal ellentétben nem nyáron, hanem ősszel, a megnövekedett forgalom idején zár
majd a híd. A közigazgatási és önkormányzati egyeztetésen meghatározásra került a híd
lezárásának pontos időpontja. 2016. szeptember 6-án, 10:00 órakor zárják le a közúti
forgalom előtt a Medve-Vámosszabadi közti hidat, és a tervek szerint 2016. október 14-én
oldják fel az útzárat.

Határeset: Hunčík is visszaküldi a lovagkeresztet
2016. augusztus 25. – Új Szó
Újabb szlovákiai magyar kitüntetett küldi vissza lovagkeresztjét Áder János magyar
államfőnek a Bayer-ügy miatt. Hunčík Péter szerint elfogadhatatlanok a publicista uszító,
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2016. augusztus 26. – Szilvássy József – Népszabadság
Csütörtökön temették el a 104 éves korában elhunyt Tamás Ilonkát, akit csak azért fosztottak
meg szlovák állampolgárságától, mert felvette a magyart. Ugyanezen a szomorú napon
emlékeztünk meg arról is, hogy éppen egy évtizedig zaklatták a pozsonyi hatóságok a
csallóközi származású Malina Hedviget, aki emiatt kénytelen volt Győrbe költözni, és
ugyancsak felvenni hazánk állampolgárságát.

A prioritások kijelölésével készítik elő a tartományi költségvetés módosítását
2016. augusztus 25. – Vajdaság Ma
Azzal bízta meg a tartományi titkárokat Igor Mirović vajdasági kormányfő, hogy elemezzék, a
hatáskörükbe tartozó mely intézmények szorulnak sürgős befektetésre. Ezzel a folyó évi
tartományi költségvetés módosítását készítik elő. A vajdasági kormány megállapította, hogy
számos olyan intézmény van, amely már évek óta vár projektumainak megvalósítására. Igor
Mirović a jövő évi terven kívül egy hároméves terv elkészítését is kilátásba helyezte, hogy
abban rámutassanak a legfontosabb befektetésekre és prioritásokra az egészségügy, a
szociális védelem, valamint a különböző fokú oktatási létesítmények esetében.

Felvidék

Ilonka néni és Hedvig

Vajdaság

kisebbségellenes megnyilvánulásai. A szlovákiai magyar kitüntetettek közül elsőként Juhász
R. József performer mondott le a lovagkeresztről Bayer Zsolt kitüntetése miatt.

1521 vajdasági magyar elsős
2016. augusztus 25. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma
A tanévnyitó ünnepségeken adják át az elsősöknek a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási
csomagjait. Idén mind küllemében, mind tartalmában változott a csomag: a tanszerek egy
kartondobozban kaptak helyet, a csomag tartalma pedig abban változott, hogy a labda
kikerült belőle, a betűkirakó pedig bekerült. Továbbá található benne egyebek mellett egy
teljesen felszerelt tolltartó, füzetek, zsírkréta, vízfesték, filcek, gyurma, ragasztó, abakusz,
metalofon, rajzblokk, de még ugrálókötél és tornazsák is. Így a szülőket arra kéri az MNT,
hogy mielőtt tanszereket vásárolnának, várják meg, hogy készhez kapják a beiskolázási
csomagot, és utána csak az esetleg hiányzó eszközöket kell megvenniük.

Az MNT által összeállított tanszercsomag jelentős könnyítés a szülőknek
2016. augusztus 25. – Pannon RTV
Már csak néhány nap és újra megszólalnak a csengők az iskolákban. A szülőknek jó mélyen
bele kell nyúlniuk a pénztárcájukba, ha iskoláskorú gyermekük van. Fokozottan igaz ez
azokra a szülőkre, akiknek most indul első osztályba a gyermekük, mert nekik mindenből újat
kell venniük. A Magyar Nemzeti Tanács által összeállított tanszer csomag jelentős könnyítés
számukra.
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Az EU-nagykövet az ukrán vízummentesség utolsó feltételéről
2016. augusztus 25. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Ukrajna polgárai nem kapnak vízummentességet az Európai Uniótól (EU) mindaddig, amíg
nem rendezik az elektronikus vagyonbevallási rendszer kérdését – jelentette ki Jan
Tombinski, a kijevi EU-képviselet vezetője. „Jelenleg a vízummentességhez szükséges
minden elem adott az elektronikus bevallások kérdésének kivételével. Ukrajnán áll, hogy
teljesítse az utolsó elemet a vízummentesség eléréséhez” – közölte a nagykövet újságírókkal
találkozva. A Jevropejszka Pravda beszámolója szerint Tombinski nem lát lehetőséget arra,
hogy az Európai Unió befolyást gyakoroljon erre a folyamatra.

Vajdaság

2016. augusztus 25. – Vajdaság Ma
Háromnapos tanácskozást szervezett Nemi egyenlőség a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsainak munkájában címmel a nőket támogató nagykikindai központ Andrevljen.
Vukašinović Éva tartományi ombudsmanhelyettes felszólalásában az e téren adott
lehetőségekre mutatott rá, áll a tartományi ombudsman hivatalának szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményében.

Kárpátalja

Szeminárium: Nemi egyenlőség a nemzeti tanácsok munkájában

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Ungváron is

Könyvvel búcsúzik az igazgatónő
2016. augusztus 25. – Muravidéki Magyar Rádió
Minden az óvodáskorban kezdődik. A szülők az óvodapedagógusokkal ilyenkor fektetik le az
alapokat. Hogyan kell ezt tenni, mire kell odafigyelni? Erről értekezik könyvében a Dobronaki
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Muravidék

2016. augusztus 25. – MTI, karpatalja.ma
Aknaszlatina és Beregszász után magyar állami kitüntetéseket adtak át a kárpátaljai magyar
iskolai és felsőoktatásban, a tudományban és hagyományápolásban kiemelkedő teljesítményt
nyújtó személyiségeknek az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan hétfőn
Ungváron. Magyarország ungvári főkonzulátusán Áder János köztársasági elnök nevében
Buhajla József főkonzul Mitsa Volodimirnek, a fizikai tudományok doktorának, az Ungvári
Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű humán és természettudományi kar fizika és matematika
tanszéke professzorának, az Ukrán Felsőoktatási Akadémia rendes tagjának, a Magyar
Tudományos Akadémia külső köztestületi tagjának jelentős oktatói és oktatói eredményei, a
kárpátaljai magyar diákok jelentkezését ösztönző, a magyar tannyelvű humán és
természettudományi kar létrehozása kapcsán kifejtett tevékenysége és a magyar tannyelvű
iskolákban is végzett aktív munkája elismeréseként ünnepélyes keretek között a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét nyújtotta át.
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Külhoni Magyarságért Díjat kapott a pedagógusfórum
2016. augusztus 25. – Huncro.hr
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár múlt pénteken, Szent István királyunk ünnepe
alkalmából a budapesti Magyarság Háza aulájában tíz személyt, szervezetet tüntetett ki a
Külhoni Magyarságért Díjjal. Az anyaország elismerését az idén megalakulásának 15.
évfordulóját ünneplő Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma is kiérdemelte.

A HMDK alapszervezeteiben is megünnepelték Szent István napját
2016. augusztus 25. – Huncro.hr
A magyar államalapítás napját, augusztus 20-át Horvátország-szerte megünnepelték a
HMDK alapszervezeteiben is. Splitben egy alkalmi összeállítás során beszéltek első királyunk
életútjáról, Szentlászlón a református templom melletti Szent László-mellszobornál
emlékeztek.

Horvátország

Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói posztját elhagyó Kovács Katalin magisztériumi
munkájában, amely most könyvként is megjelent.

Balaton-parti nyaralás idén is
2016. augusztus 25. – Huncro.hr
Egy évtizede minden nyáron egy hetet tölthetnek horvátországi magyar gyerekek a Balatonparti Zánkán a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közreműködésével. Az Erzsébetprogramnak köszönhetően idén 55 gyerek és hét kísérőjük vett részt augusztus 13-tól 19-ig a
Határtalan túra elnevezésű táborozáson.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 25. – Kossuth Rádió
A rimaszombati ravatalozóban búcsúztatták el a 105. évében elhunyt Tamás
Ilonka nénit
A rimaszombati ravatalozóban elbúcsúztatták a 105. évében elhunyt Tamás Ilonka nénit, aki
nemcsak a Balogvölgyét és a felvidéki közösséget, hanem az egész nemzetet emberségre,
magyarságra tanította. A gyászszertartáson a család kérésére felolvasták Orbán Viktor
miniszterelnök levelét. Tamás Ilonka néni a Kárpát-medencében talán a legismertebb magyar
ember, aki a magyar Királyságban született, kisiskolásként élte meg a csehek beözönlését, a
trianoni diktátumot, és csehszlovák állampolgár lett, majd újból magyar 1938-ban, az Első
Bécsi Döntés után. Aztán újból csehszlovák, majd 1993-tól szlovák állampolgár. És, amikor
2011 után a magyar visszahonosítási törvény lehetőségével élve megerősítette magyar
állampolgárságát, a nemzethez való közjogi tartozását, jogfosztottá vált szülőföldjén és
városában, Rimaszombatban. Tamás Ilonka néni, aki végigtanította szinte az egész huszadik
századot, és magas csehszlovák kitüntetésben is részesült, a magyarságáért és közösségéért
kiálló 100 éves bölcsként megkapta a legmagasabb anyaországi elismerést, a Magyar
Becsületrendet. Tavaly a Nemzeti Összetartozás Napján adott interjút a Határok nélkülnek.
Ebből idézünk, rá emlékezve, egy részletet.
Orbán Viktor miniszterelnök Tamás Ilonka néni búcsúztatójára írt levelét
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel
Rimaszombati búcsúztatójára levelet írt Orbán Viktor a gyászoló családnak, ezt Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős kormányfő-helyettes olvasta fel. A rimaszombati gyászszertartáson
ott volt a Határok nélkül munkatársa is, aki a rövid interjút készített vele és a magyar
állampolgárságukat nyíltan vállaló néhány felvidéki jogfosztottal, Ilonka néni küzdőtársaival,
illetve ügyük képviselőjével, Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökével.
Heti 56 perc helyett 28 órás magyar műsoridőt követel a szlovák közszolgálati
televízióban a Magyar Közösség Pártja
Heti 56 perc helyett 28 órás magyar műsoridőt követel a szlovák közszolgálati televízióban a
Magyar Közösség Pártja. A szlovák közmédiáról szóló törvény 2010-es módosítása úgy
fogalmaz, hogy a műsorkészítés folyamán a nemzetiségi arányokat is figyelembe kell venni.
Ez a kitétel azonban soha nem került át a gyakorlatba, vagyis a szlovák közmédia 6 éve
törvényt sért. Az arányosság elve szerint legalább napi 4 óra magyar műsort kellene
sugároznia. A Magyar Közösség Pártja kidolgozta a szükséges jogszabályi módosítást, de
mivel parlamenten kívüli politikai szervezet, Marek Maďarič kulturális miniszterhez fordult.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 26.

9

Kövér László házelnök is részt vett a marosvásárhelyi magyar napokon, a
Negyedik Vásárhelyi Forgatagon
Szerbia után Románia is felismerheti, hogy számára az ott élő magyarság nem veszélyforrás,
hanem erőtartalék, Magyarország pedig nem ellenség, hanem érték- és érdekközösségben
lévő szövetséges. Az Országgyűlés elnöke, Kövér László nyilatkozott így szerdán, a
marosvásárhelyi magyar napok, a Negyedik Vásárhelyi Forgatag fővédnökeként az erdélyi
városban.
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Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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