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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi Árpád János találkozott az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet Nemzeti Kisebbségi Főbiztosával 
2016. május 11. – MTI, kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

Hivatalában fogadta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Astrid Thorst, 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Nemzeti Kisebbségi Főbiztosát. 

A találkozó folyamán Potápi Árpád János kifejtette, hogy a határon túli magyarság 

helyzetével kapcsolatban a Főbiztos legutóbbi látogatása során vázolt problémák döntő 

többsége továbbra is fennáll. Míg Szlovákia és Szerbia esetében javulás tapasztalható, a 

Romániában élő magyar kisebbség helyzete jelentősen romlott. Ez a romlás kézzel fogható a 

nyelvi jogok, a szimbólumhasználat korlátozásában és az egyházi és közösségi ingatlanok 

restitúciója területén tapasztalható visszaélésekben. Az ukrajnai magyarság helyzetével 

kapcsolatban Potápi Árpád János kiemelte, hogy jelentősen bonyolítja a helyzetet az 

országban elhúzódó politikai válság. 

 

Kelemen Hunor: összehangolt jogcsorbítás zajlik 
2016. május 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Kelemen Hunor szerint Románia „lassan modellértékűvé válik” abban, hogy miként nem 

alkalmazza az általa ratifikált európai egyezményekbe foglalt kisebbségi és nyelvi jogokat. Az 

RMDSZ elnöke erről azt követően nyilatkozott, hogy Bukarestben fogadta az Európa Tanács 

szakértőit, akik a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájának romániai 

alkalmazásáról tájékozódtak. Amint az RMDSZ hírlevelében közölte, a szakértői látogatás 

azzal áll összefüggésben, hogy a román kormány két és fél éves késéssel, 2016-ban jelentést 

nyújtott be az Európa Tanácshoz a charta ratifikálásával vállalt kötelezettségei teljesítéséről. 

Kelemen Hunor az egyeztetésen egyértelművé tette: a romániai közigazgatási 

intézményrendszerben nem elszigetelt eljárásbeli tévedések következtében csorbulnak a 

kisebbségi jogok, hanem folyamatos és több területen összehangolt jogcsorbítás zajlik. Az 

RMDSZ elnöke arról tájékoztatta az ET szakértőit, hogy a 2007-es EU-csatlakozás óta immár 

nem nehezedik bizonyítási kényszer Romániára, és „szankciók hiányában és az európai 

integráció visszafordíthatatlansága által bátorítva a kisebbségi jogok alkalmazása elindult a 

visszafejlődés útján”. Kelemen Hunor szerint a visszafejlődési folyamat már 2007-től 

érezhető volt, de 2012 után vált hangsúlyossá. 

 

Június 5-én történelmet írhatnak Bonyhán – először vezetheti magyar 
polgármester a községet 
2016. május 11. – transindex.ro, maszol.ro 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/potapi-arpad-janos-talalkozott-az-europai-biztonsagi-es-egyuttmukodesi-szervezet-nemzeti-kisebbsegi-fobiztosaval
http://www.nemzetiregiszter.hu/potapi-arpad-janos-talalkozott-az-europai-biztonsagi-es-egyuttmukodesi-szervezet-nemzeti-kisebbsegi-fobiztosaval
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-osszehangolt-jogcsorbitas-zajlik
http://itthon.transindex.ro/?hir=42682
http://itthon.transindex.ro/?hir=42682
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Hat román polgármesterjelölttel mérkőzik meg június 5-én Varga Edömér, az RMDSZ kundi 

polgármesterjelöltje, mégis a választások egyértelmű esélyese. A Maros megyei Bonyha 

községben eddig soha nem sikerült magyar polgármestert állítani, ezért vissza nem térő esély 

elé néz a magyar közösség. 

 

Soós Zoltán: színvonalasabbá kell tenni a marosvásárhelyi felsőoktatást 
2016. május 11. – transindex.ro 

Az önkormányzatnak támogatnia kell az egyetemeket abban, hogy minél színvonalasabb 

felsőoktatást biztosíthassanak hallgatóik számára – szögezte le Soós Zoltán független 

polgármesterjelölt. Marosvásárhely Erdély egyik nagy egyetemi városa, nagy múlttal 

rendelkező orvosi egyeteme van, és több állami és magánegyetem működik itt, hallgatóik 

kiemelkedő eredményeket érnek el, de a világ rangos felsőoktatási intézményeivel szemben 

alulmaradnak. 

 

Kézdi polgármester-választás: Taierling óvása ellenére jelölt marad az illegálisan 
induló Rákosi János 
2016. május 11. – transindex.ro 

Johann Taierling, az Erdélyi Magyar Néppárt kézdivásárhelyi polgármesterjelöltje választási 

csalásra hivatkozva perbe hívta Rákosi János független polgármesterjelöltet és a 2. számú 

választási bizottságot. Beadványát gyorsított eljárással vasárnap tárgyalta a kézdivásárhelyi 

bíróság, és elutasította azt. Taierling hétfőn élt fellebbezési jogával, és a megyei 

törvényszékhez fordult, ahol május 10-én délelőtt a felperes, valamint Rákosi és 

védőügyvédje, Dezső Csongor jelenlétében tűzték napirendre az ügyet. A testület ugyanazokra 

az okokra hivatkozva, mint a bíróság – a felperes nem nyújtotta be óvását záros határidőn 

belül –, elutasította a fellebbezést, és megerősítette a kézdivásárhelyi alapfokú döntést. Az 

ítélet végleges, nem lehet fellebbezni – írja a 3szek.ro. 

 

Közvetlen kapcsolati lehetőséget teremtenének az ifjúság és az önkormányzat 
között a kolozsvári és Kolozs megyei fiatal tanácsosjelöltek 
2016. május 11. – transindex.ro 

Az ifjúság jelöltjeivel találkozhattak kedden az érdeklődök a Kolozsvár Társaság székhelyén 

tartott beszélgetésen. A nyitás jegyében összeállított önkormányzati jelöltlistákon, 

Kolozsváron és Kolozs megyében is befutó helyen szerepelnek az ifjúság jelöltjei. Az esemény 

házigazdája, Buchwald Péter felvezetőjében kiemelte, hogy fontos, hogy a fiatalok is politikai 

tapasztalatot szerezzenek. 

 

Eldőlt: referendumot tartanak Nagyváradon a választások napján 
2016. május 11. – maszol.ro, Bihari Napló 

Ünnepelhetnek Nagyváradon az egyesüléspártiak, megszületett a 2000/3-as számú törvényt 

módosító sürgősségi kormányhatározat Románia kormányának szerdai ülésén, így 

harmadszor is megtarthatják a Nagyvárad és Váradszentmárton egyesítéséről szóló 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42684
http://itthon.transindex.ro/?hir=42685
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referendumot június 5-én, a helyhatósági választásokkal egyidőben. A sürgősségi határozat 

szerint ugyanazokban a szavazóhelyiségekben, ugyanazokkal a választási bizottságokkal 

szervezhetik meg a helyi jelentőségű népszavazást Nagyváradon és a Botoşani megyei Dîngeni 

községben, ahol Gulioaia, Buneni és Coşteni falvak létrehozásáról kérdik majd a helybélieket. 

 

Elkészült a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakközépiskola kampusza 
2016. május 11. – maszol.ro 

Kedden délelőtt adta át a kivitelező cégcsoport a kézdivásárhelyi Gábor Áron 

Szakközépiskolánál végzett munkálatokat – közölte a helyi polgármesteri hivatal. „A 

beruházás legfontosabb célja a szakoktatás minőségi javítása” – hangsúlyozta a terepszemle 

és technikai átadás után Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere. A beruházásra 2009-ig 

közel 4,5 millió lejt költöttek, a folytatásra azonban csak 2014-ben sikerült pénzt szerezni. 18 

millió 274 ezer lej támogatásban részesült az önkormányzat, amelyből a meglévő 

iskolaépületben nyolc labor és két kabinet kapott új köntöst. 

 

Flash mob a magyar nyelvért 
2016. május 11. – Bihari Napló 

Szerdán kora délután villámcsődületet (flash mobot) szervezett a nagyváradi Rogériuszi Piac 

elé az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). A rövid, alig három perces akció során a párt zöld 

pólóba öltözött aktivistái, köztük Zatykó Gyula és Csomortányi István, a párt alelnöke, illetve 

megyei elnöke, a piac főbejárata melletti falhoz álltak, oda, ahol a létesítmény román nyelvű 

felirata olvasható, és mindegyik aktivista egy betűt maga elé tartott, így olvashatóvá tették a 

piac magyar elnevézését: Rogériuszi Piac, ezáltal kívánva felhívni az illetékesek figyelmét 

arra, hogy a piacra fel kell tüntetni annak magyar elnevezését is. 

 

Műhelytanácskozás identitásépítésről 
2016. május 11. – Nyugati Jelen 

A Szórvány Alapítvány, az Esélyt a Szórványnak Alapítvánnyal közösen, műhelytanácskozást 

hívott össze május 6–7-én Temesváron, azzal a céllal, hogy a magyarországi Nagybánhegyes 

községben kialakítandó diáktábor és képzőközpont potenciális programjairól tárgyaljanak.  

 

A helyére került a Márton Áron szoborcsoport  
2016. május 11. – szekelyhon.ro 

Helyére került a bérmálás szentségét kiszolgáltató Márton Áron püspököt, egy bérmálkozó 

lányt és ennek bérmakeresztanyját ábrázoló szoborcsoport szerdán. A csíkszeredai Szabadság 

téren helyet kapó szoboregyüttes kihelyezését az alkotó Sárpátaki Zoltán irányította. 

 

Csak Bajkóék nem írták alá a választási etikai kódexet Gyergyószentmiklóson 
2016. május 11. – szekelyhon.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/64274-elkeszult-a-kezdivasarhelyi-gabor-aron-szakkozepiskola-kampusza
http://www.erdon.ro/flash-mob-a-magyar-nyelvert/3063930
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/muhelytanacskozas_identitasepitesrol.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-helyere-kerult-a-marton-aron-szoborcsoport
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/csak-bajkoek-nem-irtak-ala-a-valasztasi-etikai-kodexet-gyergyoszentmikloson
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Választási etikai kódexet írtak alá Nagy Zoltán és Sztráti Lehel polgármesterjelöltek, valamint 

a képviselőjelölteket indító MPP, az EMNP, az RMDSZ az ALDE és a PNL 

Gyergyószentmiklóson. Bajkó László és a POL azonban elutasította ezt.  

 

A rendszert okolják a felsőoktatás helyzetéért a magyar vezetők 
2016. május 12. – Krónika 

Felzárkóztatással próbálják pótolni a felsőoktatási rendszer hiányosságait az erdélyi magyar 

egyetemek. Az intézmények Krónika által megkérdezett vezetői a Számvevőszék jelentésére 

reagálva elismerték, hogy a felvételik hiánya miatt felkészületlenebbek a jelentkezők, és azzal 

is egyetértenek, hogy változtatni kellene a jelenlegi fejkvótaalapú rendszeren. 

 

Kohéziós hézag 
2016. május 12. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az öreg kontinens döntéshozói nem akarnak hallani az őshonos 

nemzeti kisebbségek problémáiról. Az egyetemes emberi értékek és jogok megingathatatlan 

védelmezőjeként tetszelgő Európai Unió döntéshozó, ellenőrző szerve után a közösség 

legfőbb igazságszolgáltatási intézménye is megerősítette ezt. A Székely Nemzeti Tanács 

polgári kezdeményezése ügyében hozott bírósági ítélet fájó-bosszantó indoklása szerint 

ugyanis a régiók sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzőinek fennmaradása 

nem olyan közös cél, amely uniós szintű jogalkotást követel”. 

 

Kérjenek bocsánatot a fenyővágóhídért – Kampányban a néppárt 
2016. május 12. – Erdély Ma, Háromszék 

Tamás Sándor és Olosz Gergely kérjen bocsánatot a helyi közösségtől, amiért támogatták az 

osztrák Holzindustrie Schweighofer háromszéki megtelepedését – Szilágyi Zsolt, az Erdélyi 

Magyar Néppárt országos elnöke erre szólította fel a két háromszéki politikust tegnap reggel 

azon a sepsiszentgyörgyi sajtóbeszélgetésen, amelyen jelen volt többek között Bálint József, 

az EMNP sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltje, Papp Attila kampányfőnök, Fazakas Péter 

megyeitanácstag-jelölt, Bács Benke László maksai polgármester is. 

 

Felmérés: Kotleba erősödik, Procházka mélyrepülésben 
2016. május 11. – hirek.sk 

Ha két hónappal a parlamenti választásokat követően újabb voksolást tartanának, a 

szavazatok 29, 8 százalékát megszerezve ismét az Irány-Szociáldemokrácia lenne a győztes. 

Kotleba pártja erősödik, Radoslav Procházkáé pedig nem kerülne a törvényhozásba – derült 

ki az AKO közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A felmérés szerint a Most-Híd 7,1, az 

MKP 3,4 százalékot szerezne. 

 

Színezzük újra a Felvidéket! - július elején a IV. mARTfeszten 
2016. május 11. – hirek.sk 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203237&cim=kerjenek_bocsanatot_a_fenyovagohidert_kampanyban_a_neppart
http://www.hirek.sk/belfold/20160511144327/Felmeres-Kotleba-erosodik-Prochazka-melyrepulesben.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160511154143/Szinezzuk-ujra-a-Felvideket-julius-elejen-a-IV-mARTfeszten.html
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Nyolc hét múlva ismét érdeklődők hadával telhet meg a Feszty Árpád Művelődési Park. A Via 

Nova Ifjúsági Csoport a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatával és további 

társszervezőkkel együtt ugyanis július 6-10. között tartja a IV. Martosi Szabadegyetemet, 

amely fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az idei mARTfeszt Színezzük újra a 

Felvidéket! jelmondata arra utal, hogy a szervezők vidámsággal, derűlátással akarják 

színesebbé, fiatalosabbá tenni a Felvidéket, illetve újraszíneznék a hazai közéletet. 

 

Kiverték a biztosítékot a dunaszerdahelyiek a Kelet-szlovákiai Őrségnél 
2016. május 11. – Új Szó 

Az Oroszországban zajló jégkorong-világbajnokságon, a Szlovákia – Magyarország 

mérkőzésen látott, Dunaszerdahely feliratú magyar zászló háborította fel a Kelet-szlovákiai 

Őrség nevű szervezet tagjait. A Dunaszerdahely a sajátjainak szurkol felirat annyira 

kiakasztotta az oldal adminisztrátorát, hogy hánynia kellett, és nem érti, hogy lehetséges ez. A 

képet 138-on lájkolták, és 29-en osztották meg. A kommentelők nem kímélték a szlovákiai 

magyarokat, nem egy komment a Dunán túlra való telepítésü(n)ket, vagy egyenesen a 

Dunába vetésü(n)ket javasolta. A belügy civil szervezetekről vezetett nyilvántartásában nincs 

Kelet-szlovákiai Őrség nevű szervezet. Oldalukon Kotleba -szimpatizáns tartalmakat 

közölnek, de van rajta bőven Hlinka-gárdista, Jozef Tiso, és Svätopluk is. 

 

Országszerte folynak az MKP helyi szervezeteinek tisztújító ülései 
2016. május 11. – Felvidék Ma 

A Tőketerebesi járásban is megtörténtek az MKP helyi szervezeteinek tisztújító ülései, a 

Nagymihályi járásban már a járási konferenciát is megtartották. Néhány településen új 

elnököt választottak, a legtöbb helyen viszont maradt a korábbi felállás. Hasonló a helyzet az 

érsekújvári járásban, s a lévai járásbeli alapszervezetek többségében is lezajlottak már a 

tisztújítók. 

 

Gúta: Verseny a magyar kisiskolásokért? 
2016. május 11. – Felvidék Ma 

A gútai Corvin Mátyás Alapiskola idén szeptemberben akár három első osztályt is nyithat, a 

II. Rákóczi Ferenc Alapiskolának azonban kettő is nehézséget okoz. A fenntartó szerint 

visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el, ha a Rákóczi nem tud két első osztályt nyitni, 

ezért önkormányzati rendeletben határozták meg az új osztályok számát. Gútán három 

magyar tannyelvű és egy szlovák tannyelvű alapiskola van. Idén a Corvin Mátyás 

Alapiskolába íratták a legtöbb gyermeket, szám szerint 56-ot. A II. Rákóczi Ferenc 

Alapiskolába 18 gyermeket írattak be, amely elmarad a tavalyi 27-hez képest. A 

Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontba 22-en jelentkeztek. Gútán, az egyetlen szlovák 

tannyelvű intézménybe, a Ján Amos Komenský Alapiskolába 35 gyermeket írattak be, így két 

osztályt is tudnak nyitni. 

 

Kitelepített és nem kitelepített felvidékiek találkoznak Bonyhádon 
2016. május 11. – bumm.sk 
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http://ujszo.com/online/sport/2016/05/11/kivertek-a-biztositekot-a-dunaszerdahelyiek-a-kelet-szlovakiai-orsegnel
http://felvidek.ma/2016/05/orszagszerte-folynak-az-mkp-helyi-szervezeteinek-tisztujito-ulesei/
http://felvidek.ma/2016/05/guta-verseny-a-magyar-kisiskolasokert/
http://www.bumm.sk/kultura/2016/05/11/kitelepitett-es-nem-kitelepitett-felvidekiek-talalkoznak-bonyhadon
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Felvidéki településeken élő magyarok és a Felvidékről a második világháború után 

kitelepítettek és leszármazottaik találkoznak pünkösd hétfőn Bonyhádon, ahol koszorúzással, 

misével, kulturális műsorral emlékeznek a 70 éve történtekre. 

 

Az MPSZ felajánlja a segítségét „Zenta megmentéséhez” 
2016. május 11. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Magyar Polgári Szövetség felajánlja a segítségét Zenta megmentéséhez és a magyar 

önkormányzat létrehozásához, hangsúlyozta mai zentai sajtótájékoztatóján Rácz Szabó 

László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke. Elmondta, pártja hajlandó koalícióra lépni a 

VMSZ-szel, illetve a községi képviselő-testületbe bejutott többi csoportosulással is, kivéve a 

Szerb Haladó Pártot, 

  

Határtalanul! – budapesti diákok érkeztek Zentára 
2016. május 11. – Pannon RTV 

A Határtalanul! programnak köszönhetően a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 

tanulói és pedagógusai a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolába látogattak. Összesen 21 diák 

és 3 tanár vendégeskedik így Vajdaságban. A tanulók egy zentai rendezvényszervező vállalat 

üzleti tervét dolgozzák ki Zenta város fennállásának 800. évfordulója alkalmából. A két 

intézmény most kapcsolódott be először a Határtalanul! programba, amely a nemzetpolitikai 

célokat fordítja le konkrét tapasztalatokra. 2010 óta megközelítőleg 100 ezer magyarországi 

diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. 

  

A Prosperitati Alapítvány földvásárlási pályázata 
2016. május 11. – Pannon RTV 

Busásan megkérik az eladók a jó minőségi bácskai termőföldek árát. Szabadka környékén 

mintegy 8-10 ezer euróba kerül egy hektár szántó. Vajdaság más területein is legkevesebb 5-6 

ezer eurót kell fizetni egy hektár földért. A Prosperitati Alapítvány földvásárlási pályázata 

segíthet a termelőknek, hogy megművelhető területhez juthassanak gazdaságuk fejlesztése 

érdekében. Egyesek szerint azonban ez tovább fogja emelni a földárakat a régióban. 

  

Idén is lesz Vajdasági Szabadegyetem 
2016. május 11. – Pannon RTV 

A rendezvény ez alkalommal a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programhoz 

kapcsolódik. Az előadások többsége gazdasági témájú lesz, és gyakorlati feladatokat is kapnak 

majd a résztvevők, akik ezáltal felkészülhetnek egy önálló vállalkozás indítására. A 

Szabadegyetem idén egy nappal hosszabb – június 28-ától július 3-áig tart, a helyszín 

változatlanul a kishegyesi Kátai-tanya. A részvételi díj 2500 dinár. A szervező a VIFÓ, vagyis 

a Vajdasági Ifjúsági Fórum és a Vajdasági Magyar Diákszövetség. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=270503
http://pannonrtv.com/web2/?p=270474
http://pannonrtv.com/web2/?p=270464
http://pannonrtv.com/web2/?p=270500
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Pásztor: A VMSZ megőrizte politikai erejét 
2016. május 11. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség több köztársasági parlamenti mandátumra számított, mint 

amennyit elnyert, ennek ellenére nem lehet elégedetlen – jelentette ki Pásztor István 

pártelnök az Újvidéki Rádió Beszéljünk nyíltan című műsorában. „A VMSZ megőrizte azt a 

politikai erejét, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is részt vehessen a döntéshozatalban" - 

mondta Pásztor István, és megismételte azt az álláspontját, hogy a tartományi kormányban a 

Vajdasági Szociáldemokrata Ligának is helyet kellene kapnia, de erről a Szerb Haladó Párt 

meg a Vajdasági Szociáldemokrata Liga fog dönteni. 

  

Vajdaságban is megtartják a népszavazást a kvótarendszerről 
2016. május 12. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos tegnap Szabadkán az 

elektronikus személyi igazolvány külképviseleteken való kiadásának megkezdéséről, valamint 

az ősz folyamán esedékes népszavazás megszervezéséről egyeztetett a szabadkai főkonzulátus 

tisztségviselőivel. A tárgyalást követően megtartott sajtótájékoztatón a magyarországi 

politikus emlékeztetett arra, hogy a magyar Országgyűlés kedden döntött arról, hogy kiírja az 

Európai Unió migrációs kvótarendszeréről a népszavazást. A referendumot feltehetőleg 

szeptember második felében tartják meg. Azon állampolgárok, akik rendelkeznek általános 

választási joggal, egyben a népszavazáson is részt vehetnek, így a vajdasági magyar 

állampolgárok is, magyarázta Wetzel. 

 

Ajándékcsomagok Kárpátaljára 
2016. május 11. – MTI, kormany.hu, Webradio, Orientpress, Kárpátalja 

A Kárpátaljáért felelős kormánybiztosság és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

szervezésében mától ötven kárpátaljai magyar és ukrán tannyelvű iskolában 

ajándékcsomagokat osztanak szét. A Kormánybiztosság már eddig is sok gesztust tett a 

Kárpátalján élő többségi és kisebbségi nemzet irányába. A mostani program ezúttal a 

tanulókról szól, és célja az, hogy a szükséget szenvedő szomszédos állam polgárai ‒ 

nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül ‒ érezzék, hogy Magyarország a bajban is próbál 

segíteni. Az ajándékcsomagokat, melyek különböző logikai, fejlesztő, valamint magyar nyelv- 

és népismereti játékokat tartalmaznak, a magyar fél több mint nyolcmillió forintból állította 

össze.  

 

Rákóczi emlékét méltatták Brezánban 
2016. május 11. - Kárpátalja 

II. Rákóczi Ferenc emlékének adózva Ferenc-Feszt néven tartottak első alkalommal fesztivált 

a ma Ternopil megyéhez tartozó Brezán (Berezsani) váro¬sában. Nagyfejedelmünk, Rákóczi 

és Bercsényi Miklós gróf 1703-ban itt adta ki a brezáni kiáltványt, mely a Habsburg-

kormányzat törvénysértéseire hivatkozva hadba szólította az ország „nemes és nemtelen” 
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http://www.magyarszo.com/hu/3051/kozelet_politika/146264/Pásztor-A-VMSZ-megőrizte-politikai-erejét.htm
http://www.magyarszo.com/hu/3052/kozelet/146243/Vajdaságban-is-megtartják-a-népszavazást-a-kvótarendszerről.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/11/ajandekcsomagok-karpataljara
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/11/rakoczi-emleket-meltattak-brezanban
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lakóit. A május 7–9. között megrendezett fesztivál célja volt a Rákóczi-kultusz fenntartása és 

megismertetése a helyiekkel is. A nemzetközi multikulturális rendezvénynek társszervezője 

volt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF). A Pro Cultura 

Subcarpathica civilszervezet és a főiskola delegációja különböző programokkal készült a 

fesztiválra.  

 

Kárpátalja a politikai alkuk és kísérletek terepe? 
2016. május 11. – Kárpátalja 

Megkockáztathatjuk, Kárpátaljának nem volt még olyan kormányzója, aki 

megnyilvánulásaival olyan gyakran hívta volna fel magára a közvélemény és a sajtó figyelmét, 

mint Hennagyij Moszkal. Múlt héten például egy műfaját tekintve leleplező-lemondó 

beadványnak nevezhető irománnyal rukkolt elő, ami miatt napokig róla cikkezett a 

kárpátaljai és az országos sajtó. A szóban forgó beadványt kormányzónk Volodimir 

Hrojszmannak címezte, és arra kérte benne a kormányfőt, hogy kezdeményezze a lemondási 

eljárás megindítását vele szemben. 

 

Vonalak, formák, színek… Holló Katalin grafikusművész kiállítása Ungváron 
2016. május 11. – Kárpátalja 

Moment címmel nyílt meg a Budapesten élő Holló Katalin grafikusművész kiállítása 

Ungváron, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban május 4-én. A 

művésznő a Csap melletti Tiszasalamonban született, az Ungvári Iparművészeti 

Szakiskolában tanult kerámia szakon, majd 1972-től közel húsz évig dolgozott keramikusként 

Budapesten. Munkáit Magyarországon már számos helyen megcsodálhatta a közönség, s 

most első ízben bemutatkozik idehaza, szülőföldjén is. A rendezvényen köszöntőt mondott, 

többek között, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, és Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács képviselője. 

 

Légy résen! Felavatta székházát a 25 éves Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
2016. május 11. – Kárpátalja 

A huszonöt éves, munkácsi központú Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség több mint húsz 

éven keresztül használt közös székházat a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetével. 

Tavaly lehetőség nyílt arra, hogy saját székházat vásároljanak Munkács központjában. A világ 

magyar cserkészszövetségei által megvalósított összefogásnak és a magyar állam 

támogatásának köszönhetően sikerült a korábbi lakóházat teljesen felújítani, székházzá 

alakítani, és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával, a világban működő magyar 

cserkészszövetségek vezetőinek közgyűlésével egybekötve, 2016. május 6-án ünnepélyesen 

felavatni. 

 

Tiszaásványban is megalakult a polgárőrség 
2016. május 11. – Kárpátalja 

Több kárpátaljai település mintájára immáron Tiszaásvány is megalakította saját 

polgárőrségét. Az alakulóülésre május 8-án, vasárnap került sor a település kultúrházában. A 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/05/11/karpatalja-politikai-alkuk-es-kiserletek-terepe
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/11/vonalak-formak-szinek
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/11/legy-resen
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/11/tiszaasvanyban-megalakult-polgarorseg
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rendezvényen részt vett Mester András, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

önkormányzati és gazdasági titkára, a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Egyesület alelnöke. 

 

 

A nemzeti közösség megvásárolja a Nepomuki-szobrot 
2016. május 11. - Népújság 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának (DKMÖNK) 

áprilisi ülésén öt támogató szavazattal és kettővel ellene elfogadták a közösség 2015-ös 

zárszámadását. A DKMÖNK a tavalyi évben 113.033 euró bevételre tett szert, melyből 25.609 

eurót hozott át az idei évre. A zárszámadást pozitívan véleményezte az ellenőrzőbizottság, a 

tanácstagok sem találtak a pénz felhasználásánál kivetni valót, vita alakult ki viszont a 

dokumentum elfogadási eljárását illetően. 

 

Határtalanul a Muravidéken 
2016. május 11. - Népújság 

A „Határtalanul” program keretében május 4. és 6. között a Móri Dr. Zimmermann Ágoston 

Általános Iskola 25 hetedik osztályos diákjával és két kollégámmal látogattunk el a 

Muravidékre, illetve a Muraközbe hogy megismerkedjünk e területek kultúrájával, 

nevezetességeivel, s betekintést nyerjünk az itt élő magyarok életébe. 

 

A clevelandi Első Magyar Református Egyház 125 éves 
2016. május 11. – Nemzeti Regiszter 

A clevelandi Első Magyar Református Egyház alapításának 125. évfordulóján tartott ünnepi 

eseményeken Magyarország Kormányát Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára képviselte. Hoppál Péter a clevelandi 

református templomban tartott istentiszteletet követően az egyházi közösség dísztermében 

mondott köszöntőjében méltatta a nyugati világ legnagyobb magyar református katedrálisát 

építő közösség identitástartását. 

 

A kisebbségkérdés kezelését illetően Európában szemléletváltásra van szükség 
– mutatott rá Szili Katalin és Kalmár Ferenc Bécsben 
2016. május 11. – Nemzeti Regiszter 

Európának keresztények a gyökerei, és ezeket a gyökereket nem lehet kivágni, mert azzal a 

lombját veszítenénk el – egyebek mellett ez is elhangzott április 30-án Bécsben a 

Pázmáneumban dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Kalmár Ferenc 

szomszédságpolitika fejlesztéséért felelős miniszteri biztos előadásán, amelyen Európa és az 

autonómiakérdés viszonyrendszerét vizsgálták meg. 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/796-a-nemzeti-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-megv%C3%A1s%C3%A1rolja-a-nepomuki-szobrot.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/800-hat%C3%A1rtalanul-a-muravid%C3%A9ken.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-clevelandi-elso-magyar-reformatus-egyhaz-125-eves
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-kisebbsegkerdes-kezeleset-illetoen-europaban-szemleletvaltasra-van-szukseg-mutatott-ra-szili-katalin-es-kalmar-ferenc-becsben
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-kisebbsegkerdes-kezeleset-illetoen-europaban-szemleletvaltasra-van-szukseg-mutatott-ra-szili-katalin-es-kalmar-ferenc-becsben
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Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül  
2016. január 20., 21.05 – Kossuth Rádió 

 

Államtitkárai révén részese lesz a belgrádi kormánynak a VMSZ 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a Szerb Haladó Párt partnereként államtitkárai révén 

részese lesz a belgrádi  kormánynak, Pásztor István pártelnök személyében pedig magyar 

elnöke lesz Vajdaság tartomány képviselőháznak. VMSZ-es képviselők, a velük együttműködő 

két kisebb magyar párt képviselőivel 25 önkormányzatban lesznek jelen, és ezen a szinten is 

együttműködnek majd a szerb kormányzó párttal. A VMSZ elnöke nem tart attól, hogy 

belátható időn belül veszélybe kerülhet a most kiválónak mondható  magyar-szerb viszony. 

 

Több mint 150 ezren szerezték meg Délvidéken a magyar állampolgárságot 

Több mint 150 ezren szerezték meg Délvidéken a magyar állampolgárságot, a nagykorúak, 

természetesen, ha felvétették magukat a választói névjegyzékbe, véleményt nyílváníthatnak az 

őszi népszavazáson. Erről beszélt Szabadkán Wetzel Tamás miniszteri biztos, a magyar 

főkonzulátuson. 

 

Fakultatív magyar nyelv órák Romániában 

Romániában az anyanyelvi oktatási rendszer mellett egy olyan hálózat is működik, amely 

keretében a magyar nyelvet és kultúrát választható, fakultatív tantárgyként oktatják az arra 

jelentkezőknek. Ilyen csoportok általában olyan településeken működnek, ahol nincs elég 

gyermek a magyar oktatás beindítására. Egyébként nem csak magyar anyanyelvűek 

jelentkeznek a fakultatív magyar órákra, sőt. Temes megyében húsz településen mintegy 360-

an ismerkednek ilyen keretek között a magyar nyelvvel és kultúrával. A fakultatív órákat tartó 

pedagógusoknak napokban felkészítőt tartottak Temesváron. 

 

Márton Áron-szobrot avatnak Pünkösd vasárnapján Csíkszeredában 

A Márton Áron Emlékév kiemelkedő eseményére készülnek Csíkszeredában: a boldogemlékű 

püspök tiszteletére állítanak szobrot, amelyet Pünkösd vasárnapján Áder János köztársasági 

elnök jelenlétében lepleznek le. 

 

Személyes emlékeit idézi fel Erdély legidősebb papja most megjelent könyvében 

A 99 éves Bíró Antal atya, Erdély legidősebb papja személyes emlékeit idézi fel most 

megjelent könyvében, amelyet a napokban mutattak be Csíkszeredában. Az Emlékek Márton 

Áronról c. könyv erdélyi gondnoka és támogatója Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány létrehozója. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-12_04:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-12_04:30:00&ch=mr1
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Temesvárról elszármazott „hírességek” is részt vettek a Bánsági Magyar 

Napokon 

A vasárnapig tartó Bánsági Magyar Napok egyik célkitűzése Temesvárról vagy a térségből 

elszármazott és valahol a világban jelentőset alkotó személyiségek meghívása, munkásságuk 

ismertetése. Így a mostani rendezvény vendége Elekes Attila André volt, a budapesti 

bankjegy- és bélyegtervező grafikus, világjáró fotográfus, aki hanghordozókhoz készített 

borítóit, plakátjait is bemutatta szülővárosában. 
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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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