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Nyomtatott és online sajtó 
 

Sikertelen az a társadalom, amely nem bízik polgáraiban - beszélgetés Kelemen 
Hunorral 
2016. május 5. - transindex.ro, maszol.ro 

Egyre gyakrabban nyújtanak be a parlamentben olyan tervezeteket, amelyeknek a címzettje 

burkoltan vagy kevésbé burkoltan a magyar közösség. Súlyosbítja a helyzetet, hogy ezek a 

jogszabálytervezetek lassan nem magánakcióba menő törekvések: a román törvényhozók 

tucatjai írják alá ezeket. Egyre gyakrabban születnek a magyar közösségi szimbólumok ellen 

bírósági határozatok, és amikor éppen nem az ingatlan-visszaszolgáltatást gátolják, akkor a 

székelyföldi elöljárók ellen az igazságszolgáltatás eszközeivel lépnek fel. Az utóbbi időszakban 

szinte kivétel nélkül minden RMDSZ-rendezvényen elhangzik: megrendült a magyarok 

biztonságérzete. Az új kisebbségellenes hullámról, okairól és az elmozdulási lehetőségekről 

Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével beszélgettek. 

 

Nem reklámozhatják csak magyarul az Igazi Csíki Sört 
2016. május 5. - Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, MTI. hirado.hu, Bihari 

Napló 

Felfüggesztette az Igazi Csíki Sör gyártójának magyar nyelvű reklámtevékenységét egy szerdai 

ellenőrzés után a Hargita megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal.  Hajdu Gábor, az Igazi Csíki Sört 

gyártó Lixid Project Kft. jogi képviselője az MTI-nek csütörtökön elmondta, egy Kovászna 

megyei feljelentés alapján vizsgálta meg reklámjaikat a Fogyasztóvédelmi Hivatal Hargita 

megyei központja. Megjegyezte, a kifogásokat elsősorban a Noé bárkája elnevezésű 

nyereményjátékukkal kapcsolatban fogalmazták meg, de a cég egyéb reklámanyagait is 

vizsgálták. Laurenţiu Moldovan, a Fogyasztóvédelmi Hivatal Hargita megyei központjának 

magyarul kiválóan beszélő főfelügyelője az MTI-nek nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy a 

sörgyár a jegyzőkönyv félremagyarázásával próbál népszerűségre szert tenni.  

 

Tőkés Johannisnál sürgeti a restitúciót 
2016. május 5. - Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló, transindex.ro, maszol.ro, Magyar 

Nemzet 

Levélben fordult Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke Klaus Johannis román államfőhöz annak érdekében, hogy meggyorsítsa a 

kommunista állam által elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását.  A politikus csütörtöki 

budapesti sajtótájékoztatóján Románia legnagyobb adósságának nevezte az ingatlanok 

visszaszolgáltatását, és úgy vélte, a késlekedés rossz fényt vet az országra. Hozzátette: a 

kormányon és Klaus Johannison is múlik, hogy a kommunizmus igazságtalanságait a 

jelenlegi gyakorlat továbbra is legitimálja vagy megváltozik az eddigi gyakorlat és a még 

vissza nem szolgáltatott ingatlanok visszakerülnek jogos tulajdonosaikhoz vagy azok 

örököseihez.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25938
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25938
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-reklamozhatjak-csak-magyarul-az-igazi-csiki-sort
http://www.kronika.ro/kulfold/tokes-johannisnal-surgeti-a-restituciot
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Szigorították a választási kampányt 
2016. május 5. - Krónika, szekelyhon.ro 

Míg az RMDSZ elsősorban az új helyhatósági választási törvény többértelműségére és 

túlszabályozottságára hívja fel a figyelmet, a kisebb pártok és a független jelöltek inkább arra 

térnek ki, hogy a szigorított előírások a felzárkózásra biztosítanak lehetőséget a szerényebb 

anyagi kerettel rendelkezőknek.  Ez főként annak a következménye, hogy az új jogszabály 

szigorúan szabályozza a kampány során felhasználható népszerűsítő termékeket – nem lehet 

óriásplakátokat, bannereket, molinókat kifüggeszteni, de tilos a kisebb reklámanyagok, 

például golyóstollak, kulcstartók, tasakok, gyújtók osztogatása is. 

 

Kezdődhet a sztrádaépítés Aranyosgyéres és Marosugra között 
2016. május 5. - Krónika 

Elrendelte a tervezési és építési munkálatok megkezdését az Országos Közút- és Autópálya-

kezelő Társaság (CNADNR) szerdán az észak-erdélyi A3-as jelzésű autópálya Aranyosgyéres 

és Marosugra közötti 37 kilométeres szakaszán.  A három szakaszra felosztott – az A3-as 

sztráda már megépült, Kolozsvárt elkerülő szakaszát Marosvásárhely irányába 

meghosszabbító – gyorsforgalmi út tervezésére és megépítésére három különböző 

konzorciummal kötött tavaly szerződést a CNADNR áfa nélkül 773 millió lej értékben. A 

tervezésre négyhónapos, a kivitelezésre pedig egyéves határidőt szabtak meg.  

 

Románia megkaparintja a Moldovai Köztársaságot? – Amitől az oroszbarát 
vezető tart  
2016. május 5. - Erdély Ma, Háromszék 

A moldovai köztársaságbeli Bălţi város polgármestere, Renato Usatîi – aki az oroszbarát 

politikai erők egyik vezetője is – azt állítja egy orosz újságírónak adott interjújában, hogy az 

Egyesült Államok eldöntötte: 2017 végére a Moldovai Köztársaságnak Románia részévé kell 

válnia. A Mi Pártunk (PN) vezetője szerint Washingtonnak az a terve: a Moldovai 

Köztársaságnak annak ellenére be kell olvadnia Romániába, hogy a romániai lakosság és 

vezetők többsége ellenzi ezt – tudósít a Digi 24. Arra a kérdésre, ki hozhatna meg ilyen 

döntést, a politikus azt állítja, hogy ez a washingtoni Regionális Bizottság döntése. 

„Egyszerűen polgárháború lesz” a terv kikényszerítésére törekvők és a Moldovai Köztársaság 

államiságáért végsőkig harcolók között – jósolja a moldovai oroszbarát vezető. 

 

A Maros megyei RMDSZ-es tanácsosjelöltek húsz százaléka 35 év alatti fiatal 
2016. május 5. - transindex.ro 

A Maros megyei RMDSZ összesen 1256 tanácsosjelöltet indít a június 5-i helyhatósági 

választáson. A jelöltlisták 241 tagja, vagyis közel 20%-a fiatal, azaz 35 év alatti. A városi és 

megyei tanácsos jelöltlistán egyaránt befutó helyet kaptak a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető 

Tanács (MIET) jelöltjei is. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szigoritottak-a-valasztasi-kampanyt
http://www.kronika.ro/gazdasag/kezdodhet-a-sztradaepites-aranyosgyeres-es-marosugra-kozott
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203074&cim=romania_megkaparintja_a_moldovai_koztarsasagot_amitol_az_oroszbarat_vezeto_tart
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203074&cim=romania_megkaparintja_a_moldovai_koztarsasagot_amitol_az_oroszbarat_vezeto_tart
http://itthon.transindex.ro/?hir=42620
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A sepsiszentgyörgyiek negyven százaléka román alpolgármestert szeretne 
2016. május 5. - transindex.ro 

A sepsiszentgyörgyi lakosság 40 százaléka azt szeretné, ha román lenne a megyeszékhely 

egyik alpolgármestere - derült ki a Pro Scientia Egyesület egy nemrég készített felméréséből. 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán működő 

tudományos egyesület szerint a sepsiszentgyörgyieknek 41 százaléka szeretné, hogy a magyar 

polgármester mellett legyen egy román alpolgármester is.  

A megkérdezettek 27 százaléka szerint mindkét polgármesternek magyarnak, 5,5 százaléka 

szerint pedig mindkét helyettesnek románnak kellene lennie. 

 

Bogdan Aurescu lesz Johannis új külpolitikai tanácsadója 
2016. május 5. - transindex.ro 

Államelnöki tanácsadóvá nevezte Bogdan Aurescu volt külügyminisztert Klaus Johannis 

államfő. Aurescu az államelnöki hivatal külpolitikai osztályát fogja vezetni. Johannisnak 

Lazar Comănescu távozása óta nem volt külpolitikai tanácsadója, aki jelenleg a román 

külügyminisztériumot vezeti. Aurescu 2014 és 2015 között volt külügyminiszter.  

 

A nagycsaládosok hathatósabb támogatását akarja az RMDSZ 
2016. május 5. - transindex.ro 

“Közösségünk jövője leginkább a családok boldogulásán múlik. Aggasztónak tartjuk tehát azt, 

hogy jelenleg a román államnak nincsenek válaszai arra, miként tudná tehermentesebbé 

tenni azoknak az életét, akik a közösség jövőjéről gondoskodnak, azaz kettőnél több 

gyermeket vállalnak. Az RMDSZ konkrét intézkedésekkel könnyítene a családok 

mindennapjain, egy olyan biztonságos környezet megteremtésén dolgozik, ahol 

elképzeléseinek megfelelő helyi és országos döntések születnek” – emelte ki Biró Rozália 

szenátor, a Nőszervezet elnöke a Szövetség önkormányzati keretprogramjának azt a fejezetét, 

amely prioritásokat fogalmaz meg a családok és nagycsaládok helyzetének jobbá tétele 

érdekében. 

 

Alaptalan híresztelésekkel rémisztgeti a vásárhelyi nyugdíjasokat Florea? 
2016. május 5. - transindex.ro 

Több marosvásárhelyi szépkorú jelezte, hogy aktivisták keresték fel otthonaikban, és arra 

figyelmeztették őket, hogy amennyiben nem Florea lesz a polgármester, az új városvezető, 

bárki is legyen az, minden támogatást megvon a nyugdíjasoktól – hívta fel a figyelmet Soós 

Zoltán kampánystábja. Közleményükben szemenszedett hazugságnak nevezik, amit a 

jelenlegi polgármester állítólag terjeszt, és azt írják: Floreaérzi a vesztét, és „a leváltására 

képes egyetlen esélyes jelölt, Soós Zoltán győzelmét a nyugdíjasok félelmére alapozva 

próbálja akadályozni.” 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42625
http://itthon.transindex.ro/?hir=42626
http://itthon.transindex.ro/?hir=42628
http://itthon.transindex.ro/?hir=42629
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Felmérés: szoros a verseny Soós Zoltán és Dorin Florea között 
Marosvásárhelyen 
2016. május 5. - maszol.ro 

Szoros a verseny Soós Zoltán független polgármesterjelölt és Dorin Florea jelenlegi 

városvezető között Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért – derül ki egy friss felmérésből. 

A Maszol a Kvantum Research kolozsvári közvélemény-kutató cég adatait szerezte meg. A 

város felnőtt lakosságának reprezentatív mintáján végzett felmérés szerint Marosvásárhely 

választóinak 68 százaléka számít biztos szavazónak. Szembetűnő azonban, hogy a magyarok 

szavazók részvételi hajlandósága 14 százalékkal alacsonyabb a románokénál. A biztos 

szavazók körében Dorin Florea támogatottsága jelenleg 38 százalékos, míg Soós Zoltáné 33 

százalékos. A többi jelöltnek nincs esélye a győzelemre. Az üzletemberből lett politikus, Dan 

Mașca közel 10 százalékra számíthat, míg Ionela Ciotlăuș (ALDE) a voksok 3 százalékát, 

Corneliu Florin Buicu (PSD) 2 százalékot kapná. (A felmérés elvégzése után eldőlt, hogy a 

PSD más jelöltet állít.) A biztos szavazók közel 15 százaléka nem döntötte még el, hogy kit 

támogatna.  

 

„Meg kell oldani a valós problémákat” 
2016. május 5. - Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Néppárt váradi szervezetének önkormányzati képviselőjelöltjei 

mutatkoztak be május 4-én, szerdán. Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt váradi 

szervezetének polgármesterjelöltje, illetve a tanácsosi lista nyolc tagja mutatkozott be. 

Mindannyian elképzeléseiket, céljaikat ismertették. Zatykó Gyula elmondta, hogy tapasztalt, 

jól képzett szakemberekből álló 34 tagú tanácsosjelölti listát nyújtottak be. Az elkövetkezendő 

négy évben problémák egész sorát szeretnék megoldani. Ezek közül kiemelte a távfűtést, a 

munkahelyek és az elvándorlás problémáját, a magyar identitás megőrzését veszélyeztető 

tényezőket, a város határában található vörösiszaptározók problémáját. „Az lenne a jó, ha 

nem lenne ilyen hosszú a problémák listája. Ha egy erős frakciót tudunk létrehozni a városi 

tanácsban, akkor ezeknek a problémáknak a megoldásán fogunk fáradozni. A mi csapatunk 

nem azért tolakodott a tanácsosi listára, hogy a megélhetését gyarapítsa, hanem hogy 

megoldja azokat a valós problémákat, amelyekkel a váradi átlagpolgár nap mint nap 

szembesül” – mondta el Zatykó Gyula.  

 

Bemutatta Hargita megyei önkormányzati képviselőjelöltjeit az EMNP 
2016. május 5. - szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Korrupciómentes közéletet, észszerű gazdálkodást és a helyi önkormányzatokkal való 

partneri viszonyt szeretnének az Erdélyi Magyar Néppárt megyei önkormányzati 

képviselőjelöltjei. Sajtótájékoztatón mutatkoztak be csütörtökön a párt listájának első 

helyezettjei Csíkszeredában. „Elkészítettük és leadtuk a párt megyei képviselőjelölt-listáját, 

amely 39 főt tartalmaz. A listán próbáltuk arányosan megjeleníteni a területi képviselet elvét, 

hogy Csíkszék, Gyergyószék és Udvarhelyszék megfelelőképpen és súllyal legyen képviselve. A 

jelöltjeink között vannak olyanok, akik eddig is aktív szerepet vállaltak a helyi 

önkormányzatokban, és olyanok is, akik a civil, vagy kulturális életben tevékenykedtek, és 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/64010-felmeres-szoros-a-verseny-soos-zoltan-es-dorin-florea-kozott-marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/64010-felmeres-szoros-a-verseny-soos-zoltan-es-dorin-florea-kozott-marosvasarhelyen
http://www.erdon.ro/meg-kell-oldani-a-valos-problemakat/3059583
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/bemutatta-hargita-megyei-onkormanyzati-kepviselojeloltjeit-az-emnp
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most szeretnének a továbbiakban az önkormányzatiságban aktívan részt venni” – mondta el 

Jakab Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei elnöke, a párt megyei önkormányzati 

képviselőjelöltje.  

 

Magyar rendezvények a Marosvásárhelyi városnapokon 
2016. május 5. - szekelyhon.ro 

Gazdag, változatos programmal várja a magyar közösséget a Lórántffy Zsuzsanna Kulturális 

Egyesület, a Maros megyei Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Helikon – Kemény 

János Alapítvány a Marosvásárhelyi Napok keretében, május 9. és 12. között.   

 

Bemutatták Marosvásárhelyen az EMNP tanácsosjelöltjeit 
2016. május 5. - szekelyhon.ro, Krónika 

Bemutatta csütörtökön az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Klastrom utcai székhelyén Pálosi 

Csaba ideiglenes ügyvezető elnök azokat a néppárti jelölteket, akik a városi tanácsosi 

helyekért indulnak.  Bevezetőjében Pálosi Csaba elmondta: a néppárt nem csak 

polgármesterváltásra törekszik, hanem rendszerváltásra is a tanácsban. A városvezetői szék 

elnyeréséért a közös magyar jelöltet, Soós Zoltán támogatják, s erre kérik fel a párt tagságát 

és szimpatizánsait is, de emellett úgy vélik, szükség van az önkormányzatban a nemzedék- és 

szemléletváltásra is.  

 

Befogadó várost szeretne Nagy András szászrégeni polgármesterjelölt 
2016. május 5. - Krónika, szekelyhon.ro 

Bemutatta kampányprogramját csütörtökön Nagy András, Szászrégen magyar 

polgármesterjelöltje, a város volt elöljárója, akinek nagy esélye van újabb mandátumot 

szerezni. Az RMDSZ-es polgármester- és tanácsosjelöltek plakátjaira a Biztonság, egyetértés, 

fejlődés jelmondat kerül, és a közös programot is ez a három szó jellemzi.  

 

Fogorvosi és rezidensi szaknévsorok készültek 
2016. május 5. - szekelyhon.ro 

A magyar orvosi szaknévsor után most a magyar fogorvosi és rezidensi szaknévsorral állt elő 

a marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány, feltérképezve a magyar fogorvosokat, illetve 

a szakorvosnak készülő fiatal orvosokat.  Az első kiadvánnyal segítséget nyújtanak a magyar 

betegeknek, míg a másodikkal azoknak a kórházigazgatóknak, egészségügyi menedzsereknek, 

akik tájékozódni kívánnak fiatal, még képzésben levő szakorvosok iránt. A Maros Megyei 

Fogorvosok Szaknévsora helységek szerint sorolja fel a magyar fogorvosokat, megjelölve azok 

elérhetőségét, telefonszámát, rendelőjének postacímét. Huszonkét településről összesen 

kétszáz magyar fogorvos szerepel a kiadványban hat szakterületről, a legtöbben általános 

fogorvosok. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyar-rendezvenyek-a-marosvasarhelyi-varosnapokon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/bemutattak-marosvasarhelyen-az-emnp-tanacsosjeloltjeit
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/befogado-varost-szeretne-nagy-andras
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/fogorvosi-es-rezidensi-szaknevsorok-keszultek
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Az állampolgársági törvény elutasításával a Most-Híd ismét leleplezte magát 
2016. május 5. – hirek.sk 

Alibizmus és végtelen ostobaság azt állítani, miszerint a Most-Híd azért nem támogatta a 

kettős állampolgárságról szóló törvényt, mert a koalíciós partnerek között nem volt meg az 

egyetértés - fogalmaz Marián Balázs, Iveta Radičová kormánya tanácsadó testületének 

egykori elnöke kommentárjában. 

 

Beiratkozási körkép a Bodrogközben és az Ung-vidéken 
2016. május 5. – hirek.sk 

A Bodrogközben az elmúlt évekhez hasonlóan csökkent a magyar tanítási nyelvű alapiskolába 

beíratott elsősök száma. Az Ung-vidéken számuk nem éri el ugyan a három évvel ezelőttit, az 

előző évhez képest azonban emelkedés tapasztalható. A Tőketerebesi járásban az elmúlt 

három évben folyamatosan csökkent a magyar elsősök száma, mostanra 180-ról 136-ra esett 

vissza. A járásban a magyar tanintézményeket számba véve 8 kilenc osztályos alapiskola és 9 

kisiskola működik. 

 

Hamarosan lezárják a balesetveszélyessé vált medvei hidat 
2016. május 5. – hirek.sk 

A közeljövőben több időráfordítással kell számolniuk mindazoknak a járművezetőknek, akik 

rendszerint a Medve-Vámosszabadi közti határátkelőhelyet veszik igénybe. A 

balesetveszélyessé vált medvei hidat ugyanis a tervezett javítási munkálatok miatt le kell 

majd zárni. A munkálatok kezdetének konkrét időpontja csak a vonatkozó közbeszerzési 

eljárás folyamatban levő kiértékelése és a törvény által megszabott fellebbezési idő letelte 

után lesz ismert. 

 

Bátor célok kellenek – Őry Péter a Polgárok Házában 
2016. május 5. – Felvidék Ma 

Őry Péter felvidéki politikussal és Gutai István íróval folytatott beszélgetést Ternovácz István 

temerini újságíró a budapesti Polgárok Háza május 3-i rendezvényének közönsége előtt. A 

„Földönfutók, hontalanok” címen meghirdetett rendezvényen a diktatúrák áldozataira való 

megemlékezés mellett az előadók a számbeli kisebbségben élő magyar nemzeti közösségek 

aktuális helyzetének ismertetésére, és annak megoldási lehetőségére is figyelmet fordítottak. 

 

A Rozsnyói járásban nőtt az iskolaköteles gyermekek létszáma, sokan nulladik 
évfolyamban kezdenek 
2016. május 5. – Felvidék Ma 

A Rozsnyó és Vidéke Célalaphoz tartozó iskolák találkozójára került sor május 5-én 

Rozsnyón. A járás tizennégy magyar tanítási nyelvű általános iskolájába idén 17 gyermekkel 

többet írattak be, mint tavaly. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160505153428/Az-allampolgarsagi-torveny-elutasitasaval-a-Most-Hid-ismet-leleplezte-magat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160504180042/Beiratkozasi-korkep-a-Bodrogkozben-es-az-Ung-videken.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160505135648/Hamarosan-lezarjak-a-balesetveszelyesse-valt-medvei-hidat.html
http://felvidek.ma/2016/05/bator-celok-kellenek-ory-peter-a-polgarok-hazaban/
http://felvidek.ma/2016/05/a-rozsnyoi-jarasban-nott-az-iskolakoteles-gyermekek-letszama-sokan-nulladik-evfolyamban-kezdenek/
http://felvidek.ma/2016/05/a-rozsnyoi-jarasban-nott-az-iskolakoteles-gyermekek-letszama-sokan-nulladik-evfolyamban-kezdenek/
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MKP: elnökjelöltből van bőven 
2016. május 6. – Új Szó 

Elkezdődött a teljes tisztújítási folyamat a Magyar Közösség Pártjánál. A helyi MKP-

szervezetek május 10-ig újraválasztják vezetőségüket. Az országos elnöki poszt kapcsán eddig 

Menyhárt József, Őry Péter, Bárdos Gyula, Farkas Iván és Nagy Dávid neve merült fel. 

 

Konkrét tárgyalások a VMSZ és az SNS között még nem kezdődtek 
2016. május 5. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kijelentette, a választások után 

sok minden terítékre kell, hogy kerüljön, s le kell vonni a tanulságokat. „Ki és hogyan tud 

kisebbségi listát állítani, milyen módon gyűlt össze 15 ezer hamis aláírás, szakszerűbbé kell 

tenni a szavazóhelyiségek munkáját és még sok minden terítékre kell, hogy kerüljön a 

mostani választások után, amelyből le kell vonni a tanulságot” – mondta Pásztor István a B92 

Mutatóujj (Kažiprst) című műsorában. A VMSZ elnöke arról is szólt, hogy a tartományi 

választási eredmények kihirdetése után kétszer is beszélt telefonon Aleksandar Vučić 

kormányfővel, de konkrét tárgyalások még nem kezdődtek. 

 

Magyarkanizsa: Újabb száz honosítási kérelem a mai konzuli fogadónapon 
2016. május 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A magyarkanizsai városházán ma délelőtt újabb kihelyezett konzuli fogadónapot tartott a 

Szabadkai Magyar Főkonzulátus. Szegedi Piroska konzulasszony egy hónapon belül 

másodszor vezette a főkonzulátus csapatát, akik ezúttal száz kérelmet vettek át a község 

polgáraitól. A kérelmekkel nem voltak gondok, a dokumentumokat a Vajdasági Magyar 

Szövetség helyi irodájának munkatársai jól előkészítették, ma délelőtt a kérelmezőknél sem 

jelentkeztek nyelvismereti hiányosságok. A fogadónap így alig két és fél óra alatt 

befejeződhetett. 

 

„Ezen a vidéken is lehet mosolyogni” ‒ vallja Utcai Róbert atya 
2016. május 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült ft. Utcai Róbert. Az elismerést 

csütörtökön adta át dr. Babity János főkonzul a Szabadkán megtartott ünnepélyes fogadáson. 

délvidéki magyar gyermekek és fiatalok hitéletét és művelődését erősítő, valamint 

anyanyelvük megőrzését és a magyar kultúrához való kötődésük fejlesztését célzó 

fáradhatatlan tevékenysége, továbbá az anyaország értékeinek és fiataljainak megismertetését 

célul kitűző többéves munkássága nagymértékben hozzájárul a vajdasági magyarság 

felcseperedő generációinak szülőföldhöz való kötődésének és magyarságtudatának 

megerősítéséhez ‒ hangzott el a Vajdaság-szerte közismert plébánosról szóló laudációban. Ft. 

Utcai Róbert megköszönte az elismerő szavakat és a kitüntetést, mint elmondta, úgy érzi, 

hogy mindez nem az ő, hanem a közösség érdeme, amely támogatta a programok 

megvalósítását. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20097/Konkret-targyalasok-a-VMSZ-es-az-SNS-kozott-meg-nem-kezdodtek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20095/Magyarkanizsa-Ujabb-szaz-honositasi-kerelem-a-mai-konzuli-fogadonapon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20096/8222Ezen-a-videken-is-lehet-mosolyogni8221-8210-vallja-Utcai-Robert-atya.html
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Pásztor István: Gyorsan megalakulhat a vajdasági parlament 
2016. május 5. – Pannon RTV 

A vajdasági parlament várhatóan gyorsan megalakul és nem lesz szükség a jogszabály szerinti 

kilencven napra a kormányalakításhoz sem – nyilatkozta Pásztor István, a tartományi 

képviselőház és a VMSZ elnöke a Vajdasági RTV-nek. A tartományi koalíciós tárgyalások 

hamarosan elkezdődnek, ugyanis kihirdették a vajdasági választások végleges eredményeit. A 

végleges eredmények kihirdetésétől kezdve – azaz szerdától – három nap áll a jelenlegi 

tartományi házelnök, Pásztor István rendelkezésére, hogy kihirdesse a parlament alakuló 

ülésének időpontját. 

 

Kettős állampolgársága miatt menesztenék a Beregszászi Járási Tanács oktatási 
osztályának vezetőjét 
2016. május 5. – Kárpátinfo, ua-reporter.com 

Kettős állampolgársággal rendelkezik a Beregszászi Járási Tanács oktatási osztályának 

vezetője, Lengyel László, ezért meneszteni kell posztjáról - jelentette be Kárpátalja 

kormányzója, Hennagyij Moszkal. Moszkal elrendelte, hogy a Beregszászi Járási Tanács 

három napos határidőn belül távolítsa el pozíciójából a hivatalnokot, mert az állami hivatali 

tisztség betöltése alatt magyar állampolgárságot szerzett – írja az UA-Reporter. Bizonyíték 

erre a Lengyel László nevére kiállított magyar útlevél is - tette hozzá a kormányzó. 

 

Megkezdődött a tavaszi katonai sorozás Ukrajnában 
2016. május 5. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Megkezdődött Ukrajnában csütörtökön a tavaszi katonai sorozás, amely a tervek szerint 

június 30-ig tart, és amelynek keretében több mint 16,5 ezer újoncot készülnek behívni a 

fegyveres erőkhöz. Petro Prosenko ukrán elnök március 29-én kiadott rendelete értelmében 

idén két sorozás lesz, a mostani és egy őszi, várhatóan október–november hónapokban. A 

kormány határozata szerint a hadsereghez mintegy nyolcezer, a nemzeti gárdához négyezer, a 

határőrséghez szintén négyezer sorkatonát irányítanak. 

 

A Herman Ottó Vándortanösvény Kárpátalján 
2016. május 5. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség szervezésében április 25. és 28. között 6 kárpátaljai 

település 10 tanintézményének közel 300 diákja ismerkedhetett meg Herman Ottó híres 

magyar polihisztor életével és munkásságával. A kiállításkörút kezdete előtt dr. Vásárhelyi 

Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa tartott 

előadást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak a múzeumpedagógia 

módszereiről és a tanösvény alkalmazásáról. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=269415
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/kettos-allampolgarsaga-miatt-menesztettek-beregszaszi-jarasi-tanacs-oktatasi-osztalyanak-vezetojet
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/kettos-allampolgarsaga-miatt-menesztettek-beregszaszi-jarasi-tanacs-oktatasi-osztalyanak-vezetojet
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/05/megkezdodott-tavaszi-katonai-sorozas-ukrajnaban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-herman-otto-vandortanosveny-karpataljan/
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Támogatják az iskola igazgatójelöltjének a kinevezését 
2016. május 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dobronak Község Községi Tanácsa tegnap tartotta 13. rendszeres ülését. Az ülésen többek 

között tárgyaltak a kommunális hulladék áráról, valamint a nyilvánosság kizárása mellett, 

zárt ajtók mögött véleményezték a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola igazgatójelöltjének 

a kinevezését. 

 

Május 16-tól lehet jelentkezni a baškai gyermeküdülésre 
2016. május 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A lendvai közigazgatási egység területén élő gyermekek baškai egészségügyi üdülését idén a 

Kultúra Fejlődéséért Egyesület vállalta át – ugyanazzal a szervezőbizottsággal, mint az előző 

években. A kedvezményes üdülés feltételei nem változtak, a pályázat a gyermekek és kísérők 

részére május 16-án jelenik meg. 

 

Határokon átívelő iskolatalálkozó 
2016, május 5. – Huncro.hr 

Vasárnap ért véget a 17. Kárpát-medencei iskolatalálkozó. A négynapos rendezvény 

házigazdája a révkomáromi (Felvidék) Marianum Iskolaközpont volt. A találkozón a 

vendéglátó intézmény mellett Aklihegy (Kárpátalja), Bácskertes (Vajdaság), Etéd (Erdély), 

Piliscsaba (Magyarország) vett részt, a horvátországi magyarságot a Laskói Általános Iskola 

diákjai és tanárai képviselték. 

 

Magyar napokat rendeznek Tel-Avivban 
2016. május 5. - MTI 

Kulturális eseményekben gazdag magyar napokat rendeznek Tel-Avivban pénteken és 

szombaton. Idén már másodszor rendezik meg a tel-avivi Hatahana kulturális központban a 

magyar zenei és táncegyüttesek, valamint a magyar ételek és italok bemutatóját, amelyen 

izraeliek tömege ismerkedik Magyarország különleges kulturális hagyományaival. Tavaly 

több mint ötvenezren voltak kíváncsiak a kétnapos rendezvényre, és idén is tízezreket vár az 

eseményt a városházával közösen szervező tel-avivi magyar nagykövetség. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174403700
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174403691
http://www.kepesujsag.com/hatarokon-ativelo-iskolatalalkozo/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 5. – Kossuth Rádió 

A román fogyasztóvédelem a reklám miatt bírságolta meg az Igazi Csíki Sört 

5000 lejre, több mint 1000 euróra bírságolták az Igazi Csíki Sör manufaktúrát, ismét. Ezúttal 

a magyar reklámok miatt. Az érintettek szerint a hatóság megsérti a nyelvi jogokat. A 

fogyasztóvédelmi hatóság szerint a törvény az törvény.  

Az egyházi ingatlanvisszaszolgáltatás ügyében tartott sajtótájékoztatót Lomnici 

Zoltán és Tőkés László 

A romániai egyházi ingatlanvisszaszolgáltatás akadályoztatása ügyében beadott magyar 

petícióra Bukarest semmilyen jogilag releváns ellenérvet nem tud felsorakoztatni a 

megalapozott vádakkal szemben. Ez a brüsszeli szakbizottsághoz fordult Lomnici Zoltán, az 

Emberi Méltóság Tanácsa elnökének véleménye. Lomnici Zoltán Tőkés Lászlóval tartott 

sajtótájékoztató az üggyel kapcsolatban. 

Interjú Vince Gábor történésszel Erdély elcsatolásáról 

Erdély sorsa a II világháború lezárultával bizonytalanná vált, mivel a bécsi döntéseket a 

vesztes fél hozta. Románia pedig 1944-ben szembefordult addigi szövetségeseivel. Sztálin 

ugyan hitegette a magyarokat, de valójában a párizsi béketárgyalásokara már eldőlt Erdély 

hovatartozásának kérdése. Ezeket a 70 évvel ezelőtti eseményeket idézi fel Vince Gábor 

történész. 

Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatót az EMNP a közelgő helyhatósági 

választásokkal kapcsolatban 

Az EMNP tiszta lappal indul a június 5-én megrendezésre kerülő helyhatósági választásokon - 

állítják a párt képviselői Székelyföldön. A Határok nélkül riportere az EMNP csíkszeredai 

sajtótájékoztatóján járt. 

Kevesebb lesz idén az elsős a Felvidék magyar iskoláiban 

Idén kevesebb lesz Felvidéken a magyar tannyelvű iskolákban az elsős. Ennek nem csak a 

csökkenő gyermekszám az oka, hanem az is, hogy már az óvodában eldől, milyen iskolába 

íratja később a szülő gyermekét. Van olyan település az Ipoly mentén, ahol egy 80 %-ban 

magyar faluközösségben csak szlovák óvoda működik. Fülek városában is többségében van a 

magyarság, de a szülők mégis inkább a szlovák nyelvű óvodát preferálják. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-05_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-05_18:30:00&ch=mr1
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Hatalmas az érdeklődés Kárpátalján az ukránok számára meghirdetett magyar 

nyelvkurzusok iránt 

Kárpátalján hatalmas a túljelentkezés a május közepén induló, ukránoknak meghirdetett 

magyar tanfolyamokra. Olyan települések is vannak, amelyek eredetileg nem szerepeltek a 

programokban, ezek közé tartozik, például, Csap, ahol az orosz nyelvű polgármester is 

beiratkozott a magyar nyelvkurzusra. 
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

