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Nyomtatott és online sajtó 
 

Máért gazdaságfejlesztési szakbizottság: fontos az anyaországi és külhoni 
vállalkozások együttműködése 
2016. május 2. – MTI, Webrádió, Pannon RTV 

Ülésezett hétfőn a Magyar Állandó Értekezlet Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati 

Szakbizottsága, a testület tanácskozásán kiemelten szerepelt az anyaországi és külhoni 

vállalkozások együttműködése és Kárpátalja gazdasági fejlesztése. Lepsényi István, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és- szabályozásért felelős államtitkára 

köszöntőjében kiemelte, hogy a kis- és középvállalkozói szektor megerősítése nemcsak az 

anyaországban, hanem külhonban is megkerülhetetlen kérdés, hiszen nélkülük az egész 

gazdaság összeomlana. Ezért kiemelten fontos a kkv-k megerősítése, fejlesztése és piacra 

jutásának támogatása. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár előadásában 

kiemelt nemzetpolitikai célként említette, hogy a fiatalok helyben tudjanak boldogulni és ne 

kelljen elhagyni szülőföldjüket. Ezért fontos, hogy az államtitkárság meghirdette a 2016 a 

fiatal magyar vállalkozók éve programot. Az eddigi rendezvényeken 1300 fiatal vállalkozóval 

sikerült felvenni a kapcsolatot, akik jelezték, hogy nagyon örülnek a program indulásának, 

mert korábban senki nem kereste meg őket. 

 

3,1 milliárdot csoportosít át a kormány határon túli programokra 
2016. május 2. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma 

Kárpátaljai, vajdasági és erdélyi programokra és beruházásokra 3,1 milliárd forintot 

csoportosít át a kormány. A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent kormányrendelet 

szerint  3,1 milliárd forintot kap a Bethlen Gábor Alap a vajdasági magyarság kiemelt 

jelentőségű programjai és megkezdett beruházásai, valamint kárpátaljai és erdélyi 

programok, beruházások és támogatások finanszírozására. A kormány felkéri a 

nemzetgazdasági minisztert, hogy az említett célokra biztosítson további csaknem 5,2 

milliárd forintot. A Bethlen Gábor Alap javára további 1,5 milliárd forintot csoportosítanak át 

az országvédelmi alapból. 

 

Eltérő autonómiaformák kellenek 
2016. május 3. – Magyar Hírlap 

A szomszédos államok többségében az autonómia kifejezést azonosítják az államellenes 

radikalizmussal és a szeparatizmussal, de ezt határozottan el kell utasítanunk – jelentette ki a 

lapunknak adott interjúban Szili Katalin volt házelnök. A miniszterelnöki megbízott – akinek 

nemrég jelent meg Joggal Európában című kötete – szerint a szórványmagyarságnak a 

személyi elvű, a tömbmagyarságnak a területi autonómia lenne megfelelő. 
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http://webradio.hu/hirek/belfold/maert_gazdasagfejlesztesi_szakbizottsag_fontos_az_anyaorszagi_es_kulhoni_vallalkozasok_egyuttmukodese
http://webradio.hu/hirek/belfold/maert_gazdasagfejlesztesi_szakbizottsag_fontos_az_anyaorszagi_es_kulhoni_vallalkozasok_egyuttmukodese
http://www.hirado.hu/2016/05/02/31-milliardot-csoportosit-at-a-kormany-hataron-tuli-programokra/
http://magyarhirlap.hu/cikk/54230/Eltero_autonomiaformak_kellenek
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Akadémiai Újságírói Díj a Korunk főszerkesztőjének 
2016. május 2. - Krónika 

Az MTA Elnöksége Akadémiai Újságíró Díjban részesítette Kovács Kiss Gyöngyöt, a 

kolozsvári Korunk folyóirat főszerkesztőjét a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett 

eredményes újságírói tevékenysége elismeréseképpen. Az Akadémiai Aranyérmet, az 

Akadémiai Díjakat, a Wahrmann Mór-érmet, az Arany János-életműdíjat és az Akadémiai 

Újságíró Díjat Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Orbán Viktor 

miniszterelnök jelenlétében adta át hétfőn az MTA 187. közgyűlésének ünnepi ülésén.  

 

Megünnepelték a 400 éves Marosvásárhelyt – csak románul 
2016. május 2. - Krónika, szekelyhon.ro 

Román nyelven zajlott a Marosvásárhely szabad királyi várossá nyilvánításának 400. 

évfordulója alkalmából szervezett ünnepség, amely péntek este zajlott a Kultúrpalota 

tükörterében.  A rendezvényen főleg vásárhelyi közéleti személyiségek, tisztségviselők, 

intézményvezetők és az egyházak képviselői vettek részt, román és magyar anyanyelvűek 

egyaránt. A műsorvezetői teendőket ellátó Ioan Chiorean magyarul is köszöntötte a 

résztvevőket, majd a város történelmének fontos mozzanatait foglalta össze. Mint 

hangsúlyozta, 1601-ben a császári zsoldosok felégették a várost, amiért a helybeliek Mihai 

Viteazul mellett álltak ki, ezt következően azonban „példaértékű összefogással, harmonikus, 

multikulturális légkörben” kezdődött el a település újjáépítése. Dorin Florea polgármester a 

„Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim” köszöntését követően román nyelven elmondta, a 

város múltjára mindenkinek büszkének kell lennie, Marosvásárhely pedig kiváló 

adottságokkal rendelkezik, és hangsúlyozta, nem szabad hagyni, hogy a megyeszékhely 

„középszerű cirkuszok, konfliktusok” helyszíne legyen. 

 

Átlátszó Erdély: RMDSZ-kiadások közösségi pénzből 
2016. május 2. - Krónika, Erdély Ma 

Az erdélyi magyarság számára évente folyósított, 4–4,5 millió eurós éves költségvetési 

támogatás túlnyomó részét az RMDSZ saját működésére költi, az összeg negyedét–ötödét 

pedig nyílt pályázatokon osztja szét civil szervezetek és magánszemélyek számára – derül ki 

az Átlátszó Erdély legfrissebb cikkéből.  Az oknyomozó blog cikksorozatban foglalkozik a 

kormányhivatal által az erdélyi magyarságnak szánt támogatás sorsával, mely fölött 2009 óta 

kizárólag az RMDSZ rendelkezik. Az Átlátszó Erdély megszerezte azokat a költségvetésre 

vonatkozó beszámolókat, melyeket az RMDSZ évente elküld az Etnikumközi Kapcsolatok 

Hivatalának (DRI), s a sorozat második, hétfőn megjelent részében ezekből a 

dokumentumokból szemléznek.  

 

Jogi vita a közvagyonná nyilvánított székely zászló miatt 
2016. május 2. - Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A közigazgatási bíróság dönthet a Kovászna megyei önkormányzati képviselő-testület által 

közvagyonná nyilvánított székely zászló sorsáról, miután Sebastian Cucu prefektus 

bejelentette, jogorvoslatot kér az adomány elfogadásáról szóló határozat kapcsán.  A 
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http://www.kronika.ro/kultura/akademiai-ujsagiroi-dij-a-korunk-foszerkesztojenek
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megunnepeltek-a-400-eves-marosvasarhelyt
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/atlatszo-erdely-rmdsz-kiadasok-kozossegi-penzbol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/jogi-vita-a-kozvagyonna-nyilvanitott-szekely-zaszlo-miatt
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kormánymegbízott egyébként már korábban felszólította a megyei tanács vezetőit, hogy 

vonják vissza a vonatkozó határozatot, a testület legutóbbi ülésén azonban a képviselők úgy 

döntöttek, ennek nem tesznek eleget.  

 

Magyarországi és Hargita megyei összefogás az egyházakért  
2016. május 2. - Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Május elsején, vasárnap a zeteváraljai bérmálással egybekötött ünnepi szentmisét követően 

az újjáépült római katolikus templom előtt tartott közös sajtótájékoztatót Soltész Miklós, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős 

államtitkára és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A magyarországi és a 

Hargita megyei egyházi támogatásokról nyilatkoztak, és mindketten örömmel állapították 

meg, hogy ugyanazokra a közösséget szolgáló épületekre adtak számos esetben támogatást, és 

így közös erővel sikerült, illetve sikerülni fog befejezni azokat.  

 

Marossárpatakon az utolsó pillanatban állított ellenjelöltet az MPP 
2016. május 2. - transindex.ro 

Mégis állít jelölteket az MPP olyan Maros megyei településeken is, amelyek esetében 

korábban az volt a megállapodás, hogy az RMDSZ-es jelöltet erősítik. Marossárpatakon is 

lesz MPP-s polgármester-jelölt, annak ellenére, hogy a település nem szerepelt azok között, 

amelyek esetében a megyei RMDSZ vezetőségének tudomása volt róla, hogy lesz magyar 

ellenjelölt. 

 

Egyenlő távolság helyett arányos közelség 
2016. május 2. - Bihari Napló 

Pénteken az új székházban a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a hagyományossá 

vált időközi tanácskozásra hívta Partium magyar önkormányzati elöljáróit és törvényalkotóit. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is jelen volt a tanácskozáson.  

 

Pataki Csaba: a miénk a legerősebb csapat Szatmár megyében 
2016. május 2. - maszol.ro 

Az RMDSZ-nek van a legjobb megyei tanácsosjelölti csapata Szatmár megyében, vallja Pataki 

Csaba szenátor, a jelöltlista vezetője, aki attól tart, hogy a román pártok a helyhatósági 

választásokon ismét etnikai síkra terelik a kampányt.  

 

Procházkáék mélyrepülésben, Kotlebáék szárnyalnak 
2016. május 2. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, 30,7 százalékkal az Irány-Szociáldemokrácia 

győzne, és 56 képviselői mandátumhoz jutna – derül ki a Polis közvélemény-kutató 

ügynökség által a SITA hírügynökség részére április 22-29. között készített telefonos 

felmérésből. További 5 párt jutna be a parlamentbe, ám azok között nem szerepelne a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203015&cim=magyarorszagi_es_hargita_megyei_osszefogas_az_egyhazakert
http://itthon.transindex.ro/?hir=42593
http://www.erdon.ro/egyenlo-tavolsag-helyett-aranyos-kozelseg/3057680
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63825-pataki-csaba-a-mienk-a-leger-sebb-csapat-szatmar-megyeben
http://www.hirek.sk/belfold/20160502133047/Prochazkaek-melyrepulesben-Kotlebaek-szarnyalnak.html
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jelenlegi kormánykoalíciós párt, a Háló (#SIEŤ). A 2. helyre a Szabadság és Szolidaritás 14,5 

százalékkal, a harmadikra a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) a voksok 12,2 százalékával kerülne. 

A Most-Híd hat százalékot, ezzel 11 mandátumot szerezne. Az MKP 4,2 százalékkal 

parlamenten kívül rekedne. 

 

Megdöbbentő: az SNS-ben bíznak a legtöbben 
2016. május 2. – Új Szó 

Továbbra is a Smerre szavaznának a legtöbben, ám már nem bíznak annyian Ficóékban, mint 

korábban. A Polis ügynökség azt kérdezte az emberektől, melyik pártokban bíznak a 

leginkább, a legtöbben az SNS-t nevezték meg. A megkérdezettek több pártot is megadhattak, 

ám Dankóék eredménye így is jelzésértékű: a lakosság harmada bennük bízik a leginkább. 

 

Ki lesz az MKP elnöke? 
2016. május 2. – Felvidék Ma 

Bár a sajtóban több név is szóba került, eddig egyetlen hivatalos jelölés sem érkezett az MKP 

elnöki tisztségére. A párton belül három lehetséges jelöltről beszélnek. Bárdos Gyula szerint, 

akit az egyik legesélyesebb elnökjelöltek között tartanak számon, a jelölési folyamat május 

közepére-végére lezárulhat. A Felvidék Ma azon értesülését, miszerint ő maga nem kíván az 

elnöki tisztségért folyó versenyben részt venni, ehelyett inkább Menyhárt Józsefet támogatná, 

Bárdos sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta. Egyelőre Őry Péter, a párt önkormányzati 

ügyekért felelős alelnöke sem kívánta bővebben kommentálni indulási szándékát. Menyhárt 

József indulását valószínűsíti, hogy a Felvidék Ma forrása úgy tudja, az MKP járási elnöke a 

következő napokban magyar kormányzati szereplőkkel találkozik. 

 

Hozzánk is jött Matolcsy-pénz 
2016. május 3. – Új Szó 

A Magyar Nemzeti Bank alapítványai által elköltött milliárdokból szlovákiai magyar 

szervezeteknek is jutott. A legnagyobb tétel a Selye János Egyetemé, ahol például a végzős 

teológushallgatókat képeznék pénzügyileg és közgazdaságtanilag. 

 

Tartományi Választási Bizottság: Nem lesz ismétlés Szabadkán, Topolyán és 
Karlócán 
2016. május 2. – Pannon RTV 

Mégsem kell megismételni a tartományi választásokat Szabadka 42-es számú szavazóhelyén, 

a Bajnát Helyi Közösségben, illetve Topolyán és Karlócán a 9-es szavazóhelyeken. A 

Tartományi Választási Bizottság ugyanis elfogadta egy szavazópolgár kifogásemelését, és 

mindössze egy nappal azt követően, hogy döntött a voksolás megismétléséről, visszavonta az 

intézkedést. Tartományi szintű választást így sehol sem ismételnek meg. 
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Megismételték az önkormányzati választást egy topolyai szavazóhelyen 
2016. május 2. – Pannon RTV 

Topolyán tegnap ismételték meg az önkormányzati választást azon a szavazóhelyen, ahol 

április 24-én szabálytalanság történt. A köztársasági választást ugyanitt május 4-én, szerdán 

ismétlik meg. A végleges eredmények értelmében a VMSZ-VMDP koalíció 15, a Szerb Haladó 

Párt 12, a Szerbiai Szocialista Párt 4, a Civil Polgári Szövetség 4, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga 3, a Magyar Mozgalom-VMDK lista pedig 3 mandátummal fog 

rendelkezni a képviselő-testületben. 

 

Pancsova: Ötmillió dinár a kis- és középvállalkozások fejlesztésére 
2016. május 2. – Vajdaság Ma 

A pancsovai helyi hatalom úgy döntött, csatlakozik a Vállalkozók Éve elnevezésű állami 

akcióhoz, s több mint ötmillió dinárral segíti a kis- és középvállalkozókat munkájuk 

fejlesztésében. A pénz egy részét a női vállalkozóknak szánják. Az akciót a NALED azon 

ajánlásával összhangban valósítják meg, hogy az önkormányzatoknak elsősorban a helyi 

vállalkozókat kell segíteniük. 

 

Újvidék is esélyes az Európa Ifjúsági Fővárosa címre 
2016. május 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Európai Ifjúsági Fórum közzétette annak az öt városnak a nevét, amely bejutott a végső 

fordulóba, s esélyes az Európa Ifjúsági Fővárosa címre. Újvidék idén is köztük van. A 

tartományi székváros a franciaországi Amiens-nel, az észak-írországi Derry City & Strabane-

nel, a nagy-britanniai Manchesterrel és az olaszországi Perugiaval mérkőzik meg a címért. Az 

eredmény érdekében Újvidék Város több mint kilencven újvidéki ifjúsági szervezettel 

működött együtt az Ifjúsági és Sportminisztérium, az Újvidéki Egyetem, a KOMS és a NAPOR 

támogatásával. 

 

Kárpátaljai delegáció Deszken 
2016. május 2. – Kárpátalja 

A deszkiek és rahóiak közösen kutatják fel és őrzik meg helyi értékeiket. Egy sikeres 

projektnek köszönhetően tudták ezt a szombati találkozót is megszervezni a Csongrád megyei 

községben, ahol vendégül látták a kárpátaljai delegációt. Deszk és Rahó között közel 16 

esztendeje alakult ki jó kapcsolat. Számos közös programon vett már részt a két település. A 

deszki polgármesteri hivatalban tartott összejövetelen a házigazdák testvértelepüléseinek 

delegációi is részt vettek. 
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Ösztöndíj: Osztrák-Magyar Egyetem 
2016. május 2. - Volksgruppen 

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjpályázatot hirdet a 2016. júliusában 

megrendezendő Szombathelyi Osztrák-Magyar Nyári Egyetemre. Közel három héten 

keresztül osztrák és magyar főiskolások és egyetemisták tanulják egymás nyelvét. 

 
  

Ő
rv

id
é

k
 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2772002/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 3. 
7 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 2. – Kossuth Rádió 

Soltész Miklós Hargita megyében tett látogatást 

A magyar kormány kiemelten támogatja azokat az egyházi kezdeményezéseket, amelyek a 

közösséget, az anyanyelv és a kereszténység megmaradását szolgálja. Hargita megyében ez a 

támogatás szerencsésen kiegészíti a közösségi erőfeszítéseket. Erről számot be Borboly Csaba, 

a megyei önkormányzat elnöke és Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

egyházügyi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. 

Kárpátalján tartott kihelyezett elnökségi ülést a HÖOK 

Hétvégén Kárpátalján tartott kihelyezett elnökségi ülést a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciája  (HÖOK). A HÖOK együttműködési megállapodást kötött az Ungvári 

Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói 

szervezeteivel. 

Felszentelték a temesvári-újkissodai református gyülekezet templomát 

Szombaton felszentelték a temesvári-újkissodai gyülekezet templomát. A városban 1929-ben 

alakult önálló gyülekezet. Már az akkori tervek között szerepelt a templomépítés. Nemes 

Roland gyulai építész tervei alapján csaknem másfél évtized alatt épület fel a templom.  

A székelység történetét bemutató tankönyv illusztrációiból nyílt kiállítás 

Csíkszeredában 

A csíkszeredai Megyeháza Galériában a székelység történetét bemutató tankönyv 

illusztrációiból nyílt kiállítás. A könyv sikertörténet nem csak a gyerekek, hanem a szülők 

körében is. 

Kopácsi István egyháztörténeti vetélkedő és ifjúsági találkozó Erdődön 

Ötödik alkalommal szervezte meg a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség és az 

erdődi református egyházközösség a Kopácsi István egyháztörténeti vetélkedőt és ifjúsági 

találkozót. A versenyt minden évben a magyar reformáció bölcsőjében, Erdődön tartják. 

212 kilométert tettek meg a Mária Út zarándokai 

212 km-t tettek meg az 511-ből a Mária Út zarándokai, akik Nagypetriben pihentek meg. 

Máriapócsról indultak. 22 nap után, május 13-án este érnek majd Csíksomlyóra. 

 
  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-02_18:30:00&ch=mr1
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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