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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nyelvi jogi árnyékjelentésben panaszolja be Romániát az ET-nél az RMDSZ 
2016. május 12. – transindex.ro, maszol.ro, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika, MTI 

Árnyékjelentést készít és nyújt be az Európa Tanácshoz (ET) a romániai magyar kisebbséget 

megillető nyelvi jogok betartásáról az RMDSZ. A nyelvi jogokat a Regionális és Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartája írja elő, a dokumentumot Románia 2008-ban ratifikálta, vagyis 

ekkor emelte be rendelkezéseit a belső jogrendjébe, azonban a nyelvi jogok ennek ellenére 

sokszor nem érvényesülnek. Az árnyékjelentés elkészítését Kelemen Hunor szövetségi elnök 

jelentette be azt követően, hogy az Európa Tanács szakértőivel találkozott május 11-én 

Bukarestben. Az RMDSZ vezetője a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta, a találkozás célja a 

romániai országjelentéssel függ össze, ugyanis Románia két éves késéssel nemrég - a 

kisebbségi jogokra vonatkozó jelentése mellett - a nyelvi charta betartására vonatkozó 

jelentést is leadta az Európa Tanácshoz. Az eljárás szerint az ET szakértőinek a jelentés 

kapcsán a helyszínen kell tájékozódniuk, és a kisebbségi szervezetek képviselőivel is 

találkozniuk kell, ezért kértek találkozót az RMDSZ-től. 

 

Útra keltek a zarándokok – Ünnepélyes pihenő Kolozsváron 
2016. május 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Idők, Magyar Nemzet 

Több százezer hívőt várnak szombaton a Kárpát-medence legnagyobb vallási eseményére, a 

csíksomlyói búcsúra. A zarándokvonatokkal több mint kétezer anyaországi érkezik, de sokan 

gyalog, gépkocsival, vagy buszos kirándulás keretében keltek útra. Kolozsváron csütörtökön 

délután több száz magyar várta türelmesen, majd fogadta a pályaudvarra 40 perces késéssel 

befutó Boldogasszony zarándokvonatot. A Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum rövid műsorral 

készült a Csíksomlyóra tartó zarándokok fogadására; a kalotaszegi csárdásból, 

katonanótákból, népdalokból álló zenés köszöntő előtt Mile Lajos, Magyarország kolozsvári 

főkonzulja üdvözölte a vonaton lévő közel ezer anyaországi zarándokot. 

 

 

Rákóczi Szövetség: pályázat Kárpát-medencei középiskolásoknak a nemzeti 
összetartozás napjára 
2016. május 13. – MTI, Webrádió, Vajma.info, Felvidék Ma 

Idén is utazási pályázatot hirdet Kárpát-medencei magyar középiskolásoknak a Rákóczi 

Szövetség a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A jelentkezéseket május 18-ig várják. A 

felhívás célja, hogy június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a diákok egy másik, Kárpát-

medencei ország magyar közösségéhez látogassanak el és minél több kulturális élménnyel 

gazdagodjanak és kapcsolatokat építsenek ki. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25954
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/utra-keltek-a-zarandokok-a-unnepelyes-piheno-kolozsvaron
http://webradio.hu/hirek/belfold/rakoczi_szovetseg_palyazat_karpat-medencei_kozepiskolasoknak_a_nemzeti_osszetartozas_napjara
http://webradio.hu/hirek/belfold/rakoczi_szovetseg_palyazat_karpat-medencei_kozepiskolasoknak_a_nemzeti_osszetartozas_napjara
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Együttműködési megállapodást írtak alá a Tisza-völgyi megyék vezetői 
2016. május 12. – MTI, Kárpátalja 

Együttműködési megállapodást írtak alá a Tisza-völgyi megyék vezetői csütörtökön 

Szolnokon a határon túli összefogásról a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat által 

szervezett szakmai egyeztetés alkalmával. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyűlés elnöke az aláírást követő sajtótájékoztatón elmondta: a Tisza vízgyűjtőjén lévő 

területi önkormányzatok határon túli regionális összefogásának jelentőségét adja az is, hogy 

négy ország - Magyarország, Szerbia, Ukrajna és Románia - tíz régiója (Kárpátalja, Vajdaság, 

Szatmár, Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye) közötti szerveződés jön létre. 

 

Szülőföldön magyarul: ősszel már megkezdődhet a kifizetés 
2016. május 12. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Eddig 152 121-en igényelték a Szülőföldön magyarul program támogatásait országszerte. Ez a 

szám a hiánypótlások beküldése függvényében változhat, de már csak minimális mértékben. 

Május 18-ig van lehetőség a hiányzó iratok pótlására. Ősszel már elkezdődhet a támogatások 

kifizetése. 

 

Szilágyi: az EMNP túltette magát a Maros megyei kényszer-vezetőváltáson 
2016. május 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nulla százalékos tolerancia a korrupcióval szemben – ezzel a jelszóval indította kampányt 

csütörtökön Marosvásárhelyen Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos 

elnöke. A néppárti vezető szerint alakulatuk az egyetlen romániai magyar párt, amely mentes 

a korrupciós ügyektől. A Marosvásárhelyre látogató Szilágyi Zsolt pártja tisztaságát emelte ki, 

mint főadu a közelgő helyhatósági választások előtt. Mint mondotta, Biró Zsoltnak, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) „őszödi beszéde” óta az EMNP maradt az egyetlen hazai magyar politikai 

alakulat, amelynek nincsenek korrupciós botrányai. 

 

Visszaléptetné Taierlinget az MPP 
2016. május 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke felkérte Johann 

Taierlinget, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kézdivásárhelyi polgármesterjelöltjét, hogy 

lépjen vissza, ne gyengítse a jobboldal esélyeit. Kulcsár szerint a néppártnak inkább Szigethy 

Kálmánt, a polgári párt jelöltjét kellene támogatnia. Az MPP-s politikus szerint az EMNP 

gyakorlatilag szétverte a jobboldalt Erdélyben, és elutasította a polgári párt felkérését, hogy a 

két alakulat jelöltjei közös listán induljanak. Kulcsár Terza József továbbá elmondta, a 

vargavárosban függetlenként megméretkező polgári párti tanácsos, Rákosi János 

gyakorlatilag kizárta magát a pártból azáltal, hogy az MPP jelöltje ellen indult. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/05/12/egyuttmukodesi-megallapodast-irtak-ala-tisza-volgyi-megyek-vezetoi
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szulofoldon-magyarul-osszel-mar-megkezdodhet-a-kifizetes
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-az-emnp-tultette-magat-a-maros-megyei-kenyszer-vezetovaltason
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/visszaleptetne-taierlinget-az-mpp
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Infrastruktúrát ígérnek – Bemutatta udvarhelyszéki jelöltjeit az EMNP 
2016. május 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bemutatta udvarhelyszéki polgármesterjelöltjeit az EMNP. A jelöltek az infrastrukturális 

modernizálásokat tarják prioritásnak.„Olyan településeken kívánunk polgármesterjelöltekkel 

megméretkezni a választásokon, ahol nagy az elégedetlenség a jelenlegi vezetőség munkájával 

szemben, illetve ahol csapat van jelöltjeink mögött” – fogalmazott Jakab Attila, az EMNP 

Hargita Megyei elnöke. Mint mondta, összesen 15 udvarhelyszéki településen állítottak össze 

képviselőjelölti listát, ezek közül tízben polgármesterjelöltet is állítottak. Mindegyik jelölt 

prioritásként kezeli az ivó- és szennyvízhálózatok kiépítését, a sport- és kulturális 

tevékenységek támogatását, a fiatalok itthon maradásának kérdését, valamit az utak 

rendbetételét. Azt ígérik, hogy maximálisan kihasználják az EU pályázási lehetőségeit, hogy 

megvalósíthassák terveiket. 

 

Bátorság és szolgálat - bemutatkoztak az RMDSZ Csíki területi szervezetének a 
jelöltjei 
2016. május 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Május 11-én több mint félezer csíki önkormányzati képviselő-, polgármester-, és megyei 

tanácsos jelenlétében kezdte meg a választási kampányt az RMDSZ Csíki területi szervezete. 

A kampánynyitón beszédet mondott Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, Borboly Csaba 

területi elnök, a Hargita megyei a Hargita megyei tanácsosi lista vezetője, Tánczos Barna 

szenátor, Korodi Attila parlamenti képviselő, valamint az RMDSZ csíki polgármesterjelöltjei. 

 

Marosvásárhely: nyilvános vitára hívja Soós Zoltán Dorin Florea polgármestert 
2016. május 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Nyilvános vitára hívta Soós Zoltán, Marosvásárhely független magyar polgármesterjelöltje 

ellenjelöltjét, Dorin Florea polgármestert. Az erre vonatkozó nyílt levélben Soós a párbeszéd 

hiányára hivatkozik, és ennek okát elsősorban Florea elzárkózásában látja.  

 

Péter Ferenc: erős megyei képviseletet az erős településeknek 
2016. május 12. – transindex.ro 

„Maros megye a központi régióban lemaradt a szomszédos megyékhez képest. Olyan megyei 

közigazgatási stratégiát kell életbe léptetni, amely vonzóvá teszi a beruházók számára az 

egyébként jelentős gazdasági fejlődésre alkalmas megyét” – fogalmazott Péter Ferenc, az 

RMDSZ Maros megyei tanácsosi listájának vezetője, aki Brassai Zsombor, a Szövetség Maros 

Megyei Szervezet elnökének, Csép Éva Andrea, Szabó Albert, Bartha Mihály és Kolcsár Károly 

megyei tanácsos-jelöltek társaságában az Alsó-Kisküküllő menti településekre látogatott. 

Péter Ferenc hangsúlyozta, a lokális munkahely-teremtési gondokat hosszú távon megyei 

szinten kell megoldani. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/infrastrukturat-igernek-a-bemutatta-udvarhelyszeki-jeloltjeit-az-emnp
http://itthon.transindex.ro/?hir=42702
http://itthon.transindex.ro/?hir=42702
http://itthon.transindex.ro/?hir=42707
http://itthon.transindex.ro/?hir=42708
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Véget ért a Székelyek Vására Bukarestben 
2016. május 12. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a bukaresti Közpolitikai Intézet által kezdeményezett 

„Székely hagyományok – betekintés a romániai székelység kultúrájába” című, EGT 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretén belül megvalósított projekt részeként, május 

7-8 között Bukarestben zajlott a Székelyek Bukaresti Vására nevű rendezvény. 

 

Háromszék továbbra is kiáll a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése mellett 
2016. május 12. – maszol.ro, transindex.ro 

Lassan évtizedekben lehet mérni, mióta próbálja az őshonos nemzeti kisebbségek jogait, 

illetve specifikus igényeit az Európai Unió jogalkotásában szempontként érvényesíteni a 

magyarság – emlékeztetett Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke. Mint ismeret, 

2013-ban több magánszemély kezdeményest nyújtott be több nemzeti kisebbség 

képviselőjeként az Európai Bizottsághoz, azzal a céllal, hogy a nemzeti, nyelvi régiók sajátos 

védelemmel rendelkezzenek az Európai Unióban. 

 

Továbbra is minisztériumi segítséget vár a Történelemtanárok Társulása 
2016. május 12. – hirek.sk 

Az oktatási minisztérium tavaly márciusban közölte, hogy nézőpontja szerint a 

Történelemtanárok Társulásának állásfoglalásával ellentétben nem felelt meg az érvényes 

előírásoknak a magyar tannyelvű iskolák számára elkészített történelem kerettanterv, ezért 

elutasítja a társulás álláspontját. Az új kormány felállása után a várható további lépésekről és 

terveikről Simon Attilát, a Történelemtanárok Társulásának elnökét kérdezte portálunk. 

Simon elmondta: „Nem kérdés, hogy a felvidéki magyar diákok hátrányos 

megkülönböztetéséről van szó, hiszen míg az illetékesek a szlovák diákoknak az iskolákban 

lehetővé teszik azt, hogy a saját nemzeti hagyományaikkal és kultúrájukkal foglalkozzanak, 

ugyanezt a magyar diákoktól megtagadják.” 

 

Felmérés: a Háló nem jutna be a parlamentbe 
2016. május 12. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A szavazatok 28,7%-ával a Smer-SD győzött volna a parlamenti választásokon, ha május 

elején tartják a voksolást. A jelenlegi parlamenti pártok közül csak a Háló nem került volna be 

a törvényhozásba – derült ki a Focus közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A Most-

Hídra a megkérdezettek 6%-a, a Magyar Közösség Pártjára (MKP) a megkérdezettek 4%-a 

voksolt volna. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42709
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/64341-haromszek-tovabbra-is-kiall-a-szekely-nemzeti-tanacs-kezdemenyezese-mellett
http://www.hirek.sk/itthon/20160512141528/Tovabbra-is-miniszteriumi-segitseget-var-a-Tortenelemtanarok-Tarsulasa.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160512154705/Felmeres-a-Halo-nem-jutna-be-a-parlamentbe.html
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Királyhelmecen elindult a Lorántffy Zsuzsanna Akadémia 
2016. május 12. – Felvidék Ma 

Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek a hétköznapokban címmel új képzést indított 

Királyhelmecen a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás. A 

rendezvénysorozat helyszíne a Bodrogközi Magyar Közösségi Ház. 

 

Kiosztották a képviselői mandátumokat 
2016. május 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Kiosztotta a Köztársasági Választási Bizottság a mandátumokat azoknak a képviselőknek, 

akik az április 24-ei választáson bejutottak a köztársasági parlamentbe. Ezzel minden feltétel 

teljesült ahhoz, hogy megtartsák az alakulóülést. A szerbiai képviselőházba 12 választási lista 

jutott be a 20-ból. A Szerb Haladó Párt és koalíciós partnerei 131 mandátumot szereztek. A 

hivatalos eredményeket május 5-én hirdették ki. A Szerbiai Szocialista Párt 29, a Szerb 

Radikális Párt 22, a Saša Radulović vezette Elég volt mozgalom 16 mandátumot kapott. A 

Demokrata Párt ugyancsak 16 mandátummal vesz részt a köztársasági parlamentben. Az 

SZDP–Dveri listának 13, a Liberális Demokrata Párt, Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a 

Szociáldemokrata Párt koalíciójának pedig szintén 13 képviselője lesz. 

  

A külhoni magyarok is véleményezhetik a kötelező uniós betelepítési 
kvótarendszert 
2016. május 12. – Pannon RTV 

A külhoni magyarok véleményét is kikéri a Magyar Kormány a kötelező uniós betelepítési 

kvótarendszerrel kapcsolatban. Mintegy 180 ezer kettős állampolgársággal rendelkező 

vajdasági magyar is voksolhat. A szerb–magyar határ menti településen élők azt mondták, 

mindenképpen szavaznak, hiszen nem szeretnék, ha újra tömegesen vándorolnának a 

térségbe a migránsok. 

  

Június 2-án alakul meg a szabadkai új VKT 
2016. május 12. – Pannon RTV 

Június 2-án tartja alakuló ülését a szabadkai Városi Képviselő-testület. Az ülést Ilija Maravić, 

az előző összetételű VKT elnöke hívja össze. A napirenden három pont szerepel. A képviselők 

hitelesítik mandátumukat, megválasztják a testület elnökét és titkárát. Az összejövetelt a 

legidősebb tag vezeti majd. Ezt a posztot Nikola Milićević, a Szerb Haladó Párt listájáról tölti 

majd be. Ezt követően választja meg a VKT a polgármestert és a Városi Tanács tagjait. 

  

Fölújítják a Szent István-templom tetőzetét Zomborban 
2016. május 12. – Pannon RTV 

Fölújítják a Szent István-templom tetőzetét Zomborban. Az épületet 1904-ben szentelték föl. 

Mára elöregedett a tetőszerkezet, a templom fala megrepedt, a padló fölpúposodott, 

halaszthatatlanná vált a javítás. Ez világos volt a karmelita szerzetesek előtt már korábban is, 
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http://felvidek.ma/2016/05/kiralyhelmecen-elindult-a-lorantffy-zsuzsanna-akademia/
http://pannonrtv.com/web2/?p=270600
http://pannonrtv.com/web2/?p=270676
http://pannonrtv.com/web2/?p=270676
http://pannonrtv.com/web2/?p=270665
http://pannonrtv.com/web2/?p=270643
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hiszen már 2008-tól készültek a tatarozásra. Elkezdték gyűjteni rá a pénzt, és a belgrádi 

Építészeti Kar Anyag- és Szerkezetvizsgáló Intézetével fölmérették az állagát, és ugyanezen 

intézet szakembereivel készíttették el a restaurációs tervet. Immár javában folynak a 

munkálatok, teljes egészében ki kell cserélni a tetőt és a cserepeket is. 

  

Bírósági döntés: ismét lesz magyar felvételi a Jogi Karon 
2016. május 12. – Magyar Szó 

Ideiglenes, ám kötelező érvényű határozat született a sokat kritizált bírósági perben, az 

Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara ellen. A bíróság döntése értelmében az idei felvételi 

vizsgát az intézmény köteles lesz megszervezni magyar nyelven is. Így négy év után újra lesz 

magyar nyelvű felvételi vizsga az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán. 

 

Kárpátalján ülésezett a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 
2016. május 12. – karpatalja.ma 

2016. május 6–8. között Munkácson tartotta tavaszi ülését a Magyar Cserkészszövetségek 

Fóruma (MCSSZF), melyen a világban működő magyar cserkészszövetségek vezetői vettek 

részt. A vendéglátó szervezet a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség volt, az ülést a május 6-

án avatott új székházban tartották. A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma azzal a céllal jött 

létre, hogy az anyaországban és a határon túl működő cserkészszövetségeket összefogja, és 

közös célok mentén összmagyar cserkészet alakuljon ki. Mindezt a célt létszámnöveléssel, a 

cserkésznevelés rendszerének megújításával és a vezetőképzés összehangolásával szeretnék 

elérni. A közös magyar cserkészidentitás, a mindenki számára láthatóvá váló 

cserkészmozgalom és az összmagyar cserkész érdekérvényesítés kialakítása a cél. 

 

Önálló székházzal gazdagodott a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
2016. május 12. – karpatlaja.ma 

Mérföldkőhöz érkezett a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ): pénteken 

átadhatták szövetségük önálló székházát. Külön ünnep a kárpátaljai cserkészek számára, hogy 

szövetségük idén ünnepli 25. évfordulóját és, hogy ezen jubileumi év kapcsán költözhettek 

saját otthonukba. Az elmúlt emberöltő cserkészmunkájának egyik szép momentuma volt a 

székházavató, amelyet közös erővel tudtak megvalósítani a kárpátaljai cserkészek az 

összmagyar cserkészstratégia eredményeképpen, a magyar állam segítségével, a Bethlen 

Gábor Alap közreműködésével és rengeteg önkéntes munkával. A 100 négyzetméteres 

épületben helyet kapott egy irodahelyiség irattárral, egy konferenciaterem, egy vendégszoba, 

konyha és illemhelyek. 

 

Vigyázók – a huszti hadisírok rendbehozatala 
2016. május 12. – karpatalja.ma 

A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület tagjai évek óta látogatnak Kárpátaljára magyar 

honvédek sírjai után kutatva, méltó emléket állítva az elhunyt katonáknak. Az egyesületről és 
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http://www.magyarszo.com/hu/3052/kozelet_oktatas/146324/Bírósági-döntés-ismét-lesz-magyar-felvételi-a-Jogi-Karon.htm
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/karpataljan-ulesezett-a-magyar-cserkeszszovetsegek-foruma/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/onallo-szekhazzal-gazdagodott-a-karpataljai-magyar-cserkeszszovetseg/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/vigyazok-a-huszti-hadisirok-rendbehozatala/
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annak pontos tevékenységéről olvasóink korábban már tájékozódhattak. A Vigyázók 

egyesületének jelenlegi legjelentősebb kárpátaljai projektjét a huszti katonatemető 

rendbehozatala képezi. Jelen interjú egy cikksorozat első része, melyben folyamatosan 

tudósítunk majd a munkálatok aktuális eredményeiről. Az egyesület tevékenységéről ezúttal 

is Hangácsi Istvánt, a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnökét kérdezte a 

karaptalja.ma 

 

Pályázat vagy közvetlen felhívás?  
2016. május 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap Ljubljanában a Gazdasági Minisztériumban megbeszélést tartott az a különbizottság, 

amely a szlovén kormány által jóváhagyott, az őshonos nemzeti közösségek gazdasági 

alapjának létrehozását serkentő félmillió euró felhasználásával foglalkozik. 

 

Új helyen juthatunk a támogatásokhoz 
2016. május 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

A szlovén állam Ökoalapja által működtetett „ENSVET” tanácsadó hálózat lendvai 

kirendeltsége új helyiségekben fogadja az ügyfeleket. Az alap vissza nem térítendő állami 

támogatásaira, illetve kedvező kölcsöneire azok pályázhatnak, akik ingatlanjukat jobb 

energetikai adottságokkal kívánják felruházni. Lendván Gömbös Evgen az a szakember, aki a 

felmerülő kérdéseket meg tudja válaszolni, és segítséget nyújt a pályázatok sikeres 

lebonyolításában. 

 

Nemzetközi magyar tantárgyversenyen a drávaszögi diákok 
2016. május 12. – Huncro.hr 

Miskolc adott otthont a Nemzetközi Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra 

tantárgyversenynek, amelyen a Kárpát-medence különböző régióiból mintegy 120 felső 

tagozatos magyar kisdiák vett részt. A horvátországi magyarságot a laskói és a vörösmarti 

iskola diákjai képviselték. 

 

Megérkezett a mohácsi könyvadomány a vörösmarti iskolába 
2016. május 12. – Huncro.hr 

A Mohács – Szívem csücske elnevezésű projekt és a Mohácsi Jenő Könyvtár a mohácsi 

lakosok bevonásával könyvgyűjtést szervezett a Vörösmarti Általános Iskola könyvtárának. 

Múlt hétfőn adták át a 6-14 éves gyerekek részére adományozott értékes könyvcsomagot. 

 

A Zrínyi Magyar Kultúrkör vezetősége Eszék polgármesterénél 
2016, május 12. – Huncro.hr 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174405075
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174405072
http://www.kepesujsag.com/nemzetkozi-magyar-tantargyversenyen-dravaszogi-diakok/
http://www.kepesujsag.com/megerkezett-mohacsi-konyvadomany-vorosmarti-iskolaba/
http://www.kepesujsag.com/zrinyi-magyar-kulturkor-vezetosege-eszek-polgarmesterenel/
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Ivan Vrkić, Eszék polgármestere kedden hivatalában fogadta az eszéki Zrínyi Miklós 

Kultúrkör képviselőit, akik bemutatták neki eddigi tevékenységüket, illetve a tervezett 

programjukkal is megismertették. 

 
 

Hivatalosan képviselteti magát a cseh kormány a kitelepített szudétanémetek 
szervezetének közgyűlésén 
2016. május 12. – MTI, Új Szó 

Hivatalosan, miniszteri szinten képviselteti magát a cseh kormány a második világháború 

után a Benes-dekrétumok alapján Csehszlovákiából kitelepített szudétanémetek hétvégi éves 

közgyűlésén Nürnbergben - közölte Hildegard Schuster, a müncheni központú Szudétanémet 

Bajtársi Szövetség (SdL) szóvivője a cseh hírügynökséggel. Daniel Herman kulturális 

miniszter, aki a közgyűlésen a cseh kormányt képviseli, megerősítette a bejelentést. Az SdL 

szerint Herman részvétele a nürnbergi közgyűlésen további előrelépést jelent a németek és a 

csehek közötti megbékélés útján. 

 

60. Clevelandi Cserkészbál 
2016. május 12. – Nemzeti Regiszter 

Április 30-án este új helyszínen, azaz a Szent Elias Kultúrközpontba került megrendezésre a 

clevelandi 60. Cserkészbál. A rendezvényre este 6 órakor kezdtek érkezni a nagyestélyi ruhás 

hölgyek, és a frakkba vagy bocskaiba öltözött az urak. Minden készen állt a kezdéshez, amire 

természetesen várni kellett, ugyanis volt egy egész óra beszélgetésre, koktélozásra és arra, 

hogy mindenki kényelmesen megtalálja a számára kijelölt asztalt. 

 

A jövő héten kezdődik a lengyelországi magyar évad 
2016. május 12. – Nemzeti Regiszter 

A jövő héten kezdődik a lengyelországi Magyar évad, amelynek egyik fő eseménye lesz 

október 21-én a Nemzeti Színház előadásában a Tóth Ilona című darab ősbemutatója – 

hangzott el a programokról tartott szerdai varsói sajtótájékoztatóján. Gyurcsík Iván varsói 

nagykövet felidézte: a magyar kormány tavaly októberben döntött arról, hogy az 1956-os 

forradalom és a poznani munkásfelkelés 60. évfordulója alkalmából megrendezik a 

lengyelországi Magyar évadot, a kulturális rendezvénysorozatot 700 millió forinttal 

támogatja az állam. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2016/05/12/hivatalosan-kepviselteti-magat-a-cseh-kormany-a-kitelepitett
http://ujszo.com/online/kulfold/2016/05/12/hivatalosan-kepviselteti-magat-a-cseh-kormany-a-kitelepitett
http://www.nemzetiregiszter.hu/60-clevelandi-cserkeszbal
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-jovo-heten-kezdodik-a-lengyelorszagi-magyar-evad
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. május 13. – Kossuth Rádió 

 

Fiatalok tele ötlettel – Temesvárra érkezett a vállalkozók éve 

Temesváron folytatódott a Nemzetpolitikai Államtitkárság által indított 2016 – a külhoni 

magyar fiatal vállalkozók éve program körútja és konzultációsorozata. A körút helyszínein a 

Design Terminal mentorai tartanak előadásokat és adnak tanácsot az érdekelteknek, május 

végén pedig kiírják a vállalkozásfejlesztési pályázatokat is. 

 

Előkészített és jól dokumentált vérengzések a Délvidéken   

67 évre titkosítva – A Martonosi Emlékház címmel jelent meg Forró Lajos és Mózes Anita 

könyve a Délvidék Kutató Központ gondozásában. Az emlékház Forrós Lajos nagyszüleinek 

háza volt, amelyet a történész visszavásárolt, és ott ahol, nagyapját agyonverték, emlékházat 

rendeztek be. 

 

Felavatták a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség új székházát 

Munkácson felavatták a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség új székházát. A szervezet idén 

ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, így már zajlik is a jubileumi rendezvénysorozat. 

 

Penavin Olga nyelvészre és néprajzkutatóra emlékeztek Szabadkán 

100 éve született Debrecenben Penavin Olga nyelvész és néprajzkutató, akire ma emlékeztek 

Szabadkán a magyar tannyelvű tanítóképző kar konferenciáján. Penavin Olga a Délvidéken 

élt és ott kutatta a magyar néphagyományokat, vizsgálta a magyar nyelv állapotát.  

 

Elindult Budapestről a Csíksomlyói Búcsúra tartó Nagyboldogasszony vonat 

Marosvásárhelyt is elhagyta már a Budapestről reggel útra kelt Nagyboldogasszony vonat. 

Zarándokai csatlakoznak több százezer nemzettársunkhoz, akik Székelyföldről, Erdélyből és a 

nagyvilágból érkeznek a csíksomlyói búcsúra. Az ünnepi szónok idén Csintalan László 

csíkdelnei plébános lesz. 

 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-13_04:30:00&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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