
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 18. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Együtt Erdély gazdaságáért 
2016. május 17. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet, Híradó.hu, Népszabadság, 

Magyar Idők, Kitekintő 

A magyar–erdélyi gazdasági kapcsolatok bővítéséről tárgyalt kedden Varga Mihály: a 

nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Borboly Csabát, a Hargita Megyei Tanács 

elnökét és Henning László Jánost, a Kovászna megyei közgyűlés alelnökét – közölte a 

Nemzetgazdasági Minisztérium. A találkozón egyebek mellett a szakképzési 

együttműködésről, az uniós források határ menti régiókban történő felhasználásáról, az 

erdélyi termékek magyarországi elterjedésének támogatásáról és vállalkozásfejlesztésről is 

szó esett. 

 

Borboly szerint a román törvények rosszak 
2016. május 17. – transindex.ro, hirado.hu, MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

A Hargita megyei önkormányzat elnöke szerint rosszak a román törvények és nem megfelelő 

a bürokrácia, az erdélyi magyarságnak pedig ebben az "útvesztőben" kell gyakorolnia az 

autonómiáját. Borboly Csaba az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában azt mondta: 

olyan a szabályozás, hogy hiába állnak rendelkezésre források, azokat nem lehet arra 

fordítani, amire a legnagyobb szüksége van a lakosságnak. Az RMDSZ politikusa hozzátette: 

habár a román alkotmány rögzíti a helyi autonómiát, folyamatosan korlátozzák az erdélyi 

magyarok joggyakorlását, így például leszedetik a kétnyelvű feliratokat és nem engedélyezik a 

saját zászlók használatát. 

 

Vasárnap újraszentelik a Szentháromság-szobrot Szabadkán 
2016. május 17. – Pannon RTV 

Vasárnap 11 órakor újraszentelik a restaurált és eredeti helyére visszaállított Szentháromság-

szobrot Szabadkán. A Magyar Nemzeti Tanács közleménye szerint az eseményen beszédet 

mond Szilágyi Péter Magyarország nemzetpolitikáért-felelős helyettes államtitkára. Szabadka 

első köztéri szobrát 1815-ben állíttatták, a kommunista diktatúra idején a Szentháromság 

szobrát a Szent Teréz-székesegyház mellé szállíttatták. A szervezők mindenkit szeretettel 

hívnak és várnak. 

 

Nyerő magyarok 
2016. május 18. – Ágoston Balázs – Demokrata 

A brüsszeli közvetlen forrásokból 2014 és 2020 között 141,22 milliárd euró áll a 28 uniós 

tagország rendelkezésére. Kiss Antal miniszteri biztos a Magyar Fejlesztési Központ vezetője 

elmondta, hogy a szervezet az uniós támogatások egy speciális formájában, a csak 
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Brüsszelben elérhető, gyakran határon átnyúló projektek pályáztatásában nyújt segítséget. 

Céljuk, hogy a Brüsszelben kiírt pályázatokat a bonyolult és tematikánként eltérően kiírt 

pályázatok rendszerében a boldogulást segítsék. A központ minden szükséges és időszerű 

információt magyar nyelven érthetővé és elérhetővé tegyen a reménybeli pályázóknak. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2016. május 18-i számában olvasható.) 

 

Budapest vizsgálja a nemzetbiztonságilag kockázatos személyeket 
2016. május 17. – Krónika 

Megalapozottnak tűnik az az értesülés, miszerint a budapesti kormány Bogdan Diaconu 

parlamenti képviselő Magyarországról való kitiltását fontolgatja – derül ki a Krónikának 

adott külügyminisztériumi válaszból.„A magyar kormány vizsgálja, hogy vannak-e olyan 

személyek, akiknek a tevékenysége nemzetbiztonsági szempontból kockázatos, és ha vannak 

ilyenek, a kormány meg fogja tenni a szükséges lépéseket" – válaszolta kedden a budapesti 

Külgazdasági és Külügyminisztérium a Krónikának a Diaconu-üggyel kapcsolatosan. 

 

Iohannis: a román nemzet stratégiai érdeke a toleranciahídjainak építése 
2016. május 17. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nemcsak egyik vagy másik kisebbség célkitűzése, hanem a román nemzet egészének 

stratégiai érdeke, hogy kiépítse a toleranciahídjait az etnikumközi párbeszéd révén – 

jelentette ki Klaus Iohannis román államfő kedden a Tolerancia Hídjai elnevezésű 

szemináriumon, amelyet évente szervez Bukarestben a B'naiB'rith nevű zsidó szervezet. A 

rendezvénynek első ízben adott otthont a román elnöki hivatal. Iohannis – mint mondta – 

azért vállalta el ennek fővédnökségét, hogy jelezze, milyen fontosnak tartja a kultúrák közti 

párbeszédet, a másság tiszteletét és kifejezze, mennyire elkötelezett az intolerancia, 

rasszizmus, antiszemitizmus és idegengyűlölet leküzdésében. Románia „abban az áldásban" 

részesült, hogy területén számos etnikai, kulturális és vallási kisebbség él – mutatott rá a 

román elnök, aki korábban a Romániai Németek Demokratikus Fórumát vezette. „A román 

többséggel való együttélésük több évszázada olyan emberi és társadalmi kapcsolatrendszert 

alakított ki, amely ma kulturális örökségünk és közös emlékezetünk részét képezi" – tette 

hozzá. 

 

Maraton negyedszer Székelyföld autonómiájáért 
2016. május 17. – Erdély Ma, Háromszék 

Juhos Gábor budapesti maratonfutó, akinek tavaly óta második otthona Bereck, vasárnap 

negyedszer tette meg gyalog az 56 kilométeres távot Kököstől Bereckig. Juhos egyik évben 

Bereckből, a következő évben pedig Kökösből indulva teljesíti 2013-ban vállalt célkitűzését, 

amelynek a Maraton Székelyföld autonómiájáért nevet adta, ezzel járulva hozzá az 

oszthatatlan és egységes Székelyföld megmaradásához, az önrendelkezéshez. A maratonfutót 

Kökösben Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke, Péter János, a Székely Nemzeti 

Tanács alelnöke és Vass Imre, a Kézdivásárhelyi Székely Tanács képviselője fogadta, utóbbiak 
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személygépkocsival kísérték végig az egész útvonalon. A délelőtt fél tízes induláskor a kökösi 

református lelkész mondott útjára áldást. 

 

Kolozsváron ünneplik a Magyar Református Egység Napját 
2016. május 17. – transindex.ro 

Kolozsváron ünneplik május 22-én, Szentháromság vasárnapján a Magyar Református 

Egység Napját. A Magyar Református Egyház létrejöttének hatodik évfordulójára 65 

egyházmegye és tíz református egyházkerület képviselőit várják. Az esemény kiemelt 

rendezvénye a 12 órától, a Farkas utcai református templomban kezdődő úrvacsorás 

istentisztelet, amelyen Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdeti az 

igét, majd a jelenlévő püspökök osztanak úrvacsorát. Az istentisztelet mellett koncertek, 

gyerekfoglalkozások is lesznek, a Kétágú templomban tartják a hagyományos Szentháromság 

napi kórustalálkozót, a Farkas utcai templomban pedig Varnus Xavér orgona hangversenyére 

kerül sor a délután folyamán. 

 

Rablás, csúszópénz, korrupció - leginkább ezek jutnak a románok eszébe a 
politikai pártokról 
2016. május 17. – transindex.ro 

Rablás, csúszópénz és korrupció – ezek azok a szavak, amelyeket a románok a pártokhoz 

társítanak – derült ki az IRES közvélemény-kutatásából. Tízből kilenc megkérdezettnek kevés 

vagy nagyon kevés bizalma van a pártokkal szemben. A megkérdezettek háromnegyedének 

pedig általánosan rossz véleménye van a politikai alakulatokról. A felmérésből ugyanakkor az 

is kiderült, hogy a megkérdezettek több mint fele szerint (52 százalék) a Román Kommunista 

Párt jobb volt, mint a jelenlegi pártok. 

 

Huszár István: élhetőbb Nagyváradot teremtenék mindenkinek 
2016. május 17. – maszol.ro 

Több tucat olyan konkrét intézkedést sorolt fel a Maszolnak az RMDSZ polgármesterjelöltje, 

amellyel szerinte élhetőbbé lehetne tenni Nagyváradot. Huszár István szerint a városnak 

családorientált vezetésre van szüksége. 

 

Az RMDSZ és az MPP összefogásával állítottak jelölteket Háromszéken 
2016. május 17. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

„Az a fontos, hogy a településeken jó hangulat legyen. Nem lehet utálatpolitikát folytatni, 

nemzetpolitikai kérdésekben együtt kell működnünk. Meggyőződésem, hogy június 5. után is 

együtt tudunk dolgozni a települések, a megye fejlődéséért, Székelyföldért”- fejtette ki Kulcsár 

Terza József az MPP háromszéki elnöke azon a sajtótájékoztatón, ahol Tamás Sándorral, az 

RMDSZ háromszéki szervezetének elnökével bemutatták a két politikai szervezet által 

közösen indított polgármester jelölteket. 
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Kovács Péter: minden esetben élnünk kell szavazati jogunkkal 
2016. május 17. – maszol.ro, transindex.ro 

„Az RMDSZ arra biztatja a Romániában élő, magyar állampolgársággal is rendelkező 

polgárokat, hogy vegyenek részt a betelepítési kvóta kérdéskörében szervezett magyarországi 

referendumon” − nyilatkozta Kovács Péter. A szövetség ügyvezető elnöke kedden 

kihangsúlyozta: az idei évben, a romániai magyarság számára a június 5-én sorra kerülő 

önkormányzati választások, illetve a késő ősszel megszervezett parlamenti választások 

jelentik az igazi tétet. A politikus emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ a kezdetektől fogva az 

önkéntes kvóta elfogadása mellett, a kötelező rendszer ellen foglalt állást. Szerinte 

megvalósíthatatlan a kötelező kvótarendszer alkalmazása, legalább két szempont miatt. 

 

Tőkés László: megpróbálja a lehetetlent az EMNP 
2016. május 17. – Krónika, Bihari Napló 

A lehetetlent megpróbálva, de tiszta lappal indul a választásokon az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) – jelentette ki keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés László európai parlamenti 

képviselő. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke leszögezte, 

esélyegyenlőtlenségnek tartja, hogy az EMNP riválisa, az RMDSZ a romániai magyar 

kisebbségnek szánt állami támogatás felett rendelkezve nagyobb pénzügyi lehetőségekkel 

kampányol, de legnagyobb fájdalmának mégis a választások egyházi vetületét tartja. Azt, hogy 

az a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, amelynek egykoron püspöke volt, most 

szinte már az RMDSZ „pártegyházává" vált. Ugyanúgy bekebeleződött, mint a Magyar Polgári 

Párt (MPP), amelyet Tőkés szerint kiszakítottak a „nemzeti oldalról". Az EP-képviselő úgy 

véli, hogy az egyedüli párt az EMNP, amely folytatja a rendszerváltás után megkezdett 

nemzetpolitikai irányvonalat, a magyar összefogás pedig sohasem rajtuk múlott. 

 

Kartellgyanú az alacsony háromszéki bérek miatt 
2016. május 17. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Nem kizárt, hogy hallgatólagos megegyezés van a háromszéki munkáltatók között, akik a 

munkaerőhiány ellenére mégsem emelik a béreket” – mutatott rá keddi sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor. A Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség 

igazgatója kifejtette, az alkalmazók többsége minimálbért fizet, s bár azt mondják, nem 

tudnak nagyobb fizetést adni, „valószínűleg nem is akarnak”. 

 

Vegyes hatás 
2016. május 17. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke a marosvásárhelyi vegyespárt kapcsán kifejtette „Bár nem vonható 

kétségbe a kezdeményezés őszintesége, a magyar szavazóknak tudniuk kell, hogy egy vegyes 

párt létrejöttének, megerősödésének nagy ára van: kontrollvesztést eredményez a közösségi 

képviseletben, és akarva-akaratlanul támogatja, felgyorsítja az asszimilációt – ez pedig 

felvállalhatatlan. Nem véletlen, hogy a budapesti kormány is elítéli az efféle berendezkedést. 

Köztudott, hogy például Szlovákiában a Most–Híd parlamenten kívül „tartja” a Magyar 

Közösség Pártját, ráadásul úgy, hogy folyamatosan veszít népszerűségéből, főleg a 
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magyarlakta vidékeken. A marosvásárhelyi magyarokban még van akkora erő, hogy saját 

kezükbe vegyék az irányítást, és ők diktálják a kompromisszumok szabályait. Erről szól a 

sajnos csonka, de legalább a polgármesteri szék elhódításáért létrejött összefogás”. 

 

Újabb 1 millió lejjel támogatja a kolozsvári önkormányzat a magyar szervezetek 
programjait 
2016. május 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Újabb 3 millió lejjel támogatja a civil szervezetek ifjúsági és kulturális programjait a 

kolozsvári önkormányzat. A második pályázati szakaszban benyújtott projektek között a 

magyar szervezetek programjai több mint 1 millió lejes támogatásban részesülnek. Horváth 

Anna Kolozsvár alpolgármestere, az RMDSZ polgármesterjelöltje elmondta: így 1 800 000 

lejre nőtt az idén a magyar kulturális és ifjúsági projektekre szánt támogatás Kolozsváron, 

ami alig kevesebb, mint a román kormány által országszerte valamennyi kisebbség számára 

pályázati úton juttatott összeg. 

 

Soós Zoltán: befektetőket kell vonzani Marosvásárhelyre 
2016. május 17. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az elmúlt 4 évben 500 vállalkozással lett szegényebb a város, ez a statisztikai adat azt 

mutatja, hogy Marosvásárhely jelenleg nem vállalkozóbarát város. Ezen változtatni kell!” − 

jelentette ki Soós Zoltán kedden, Marosvásárhely független polgármesterjelöltje. Szerinte 

ahhoz, hogy befektetőket vonzzon a város, egy új ipari technológiai parkot kell létrehozni. 

Megjegyezte, csak olyan ipari beruházások támogatásával ért egyet, amelyek korszerű 

környezetbarát technológiákat használnak. A polgármesterjelölt azt is mondta, 

adókedvezményt biztosítana azoknak a vállalkozásoknak, amelyek új munkahelyeket hoznak 

létre, és azoknak is, amelyek családbarát intézkedéseket vezetnek be. „Külön figyelmet kell 

fordítani a fiatal vállalkozókra. Számukra speciális kedvezményeket biztosítanánk, és 

inkubátorházak létrehozásával is segítenénk a tevékenységüket”− mondta Soós. 

 

Pünkösdi diszkrimináció 
2016. május 17. – Krónika 

Diszkriminatívnak, alkotmány- és törvényellenesnek tartja az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke, Asztalos Csaba, valamint az oktatási 

minisztérium RMDSZ-es államtitkára, Király András, hogy Marosvásárhelyen egyes 

iskolavezetők nem tették lehetővé a magyar pedagógusok és diákok számára, hogy otthon 

ünnepeljék pünkösd másodnapját. Amikor az európai kereszténység húsvétja (és 

értelemszerűen pünkösdje) egybeesik az ortodox ünneppel, nem jelent gondot a törvény által 

biztosított szabadnapok „megszerzése”. Sokkal nehezebb ezeket kicsikarni akkor, amikor a 

nyugati és keleti egyházak ünnepnapjai között többhetes eltolódás van. 
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Községháza feliratok: elutasítással is szembesült Dan Tanasă 
2016. május 17. – Krónika 

Egymást követik az ellentmondó bírói ítéletek azokban a perekben, amelyeket a csíki 

településeken található Községháza feliratok eltávolítása érdekében indított a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC). Legutóbb Csíkrákos és Csicsó esetében hozott két 

különböző döntést alapfokon a Hargita megyei törvényszék. 

 

Magyar remény Marosvásárhelyen 
2016. május 18. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Soós Zoltán hosszú évek óta a legesélyesebb magyar polgármesterjelölt az ötvenöt 

százalékban románok lakta Marosvásárhelyen, akinek mindössze öt százalékos hátránya van 

Dorin Floreaval szemben. Aki ellen a korrupcióellenes ügyészség hivatali visszaélés 

gyanújával bíróság elé állította, de megvesztegetés elfogadásával is gyanúsítják a jelenlegi 

vezetőt. Soós Zoltán függetlenként, de az RMDSZ támogatásával indul a választáson. Több 

más jelölt indulása növelheti a magyar jelöltre leadott szavazatok számát, hiszen minél több 

román jelöltre oszlik a szavazatszám, annyival többet ér az egyetlen magyar jelöltre leadott 

magyar szavazatok száma.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. május 18-i számában olvasható.) 

 

AKO: Bugár Béla a legrokonszenvesebb szlovákiai pártelnök 
2016. május 17. – bumm.sk, Új Szó 

Szlovákiában Bugár Béla, a Híd vezetője a legrokonszenvesebb pártelnök, s egyúttal ő az 

ország két legmegbízhatóbb politikusának egyike – derült ki az AKO közvélemény-kutató 

ügynökség május 4. és 10. között végzett felméréséből. A felmérés szerint Bugár Bélát, a Híd 

elnökét tartotta a megkérdezettek 62 %-a a legrokonszenvesebbnek és az 58 %-uk bízik meg 

benne. Közvetlenül mögötte végzett a sorban a parlament elnöke és egyben az SNS elnöke, 

Andrej Danko, akit a megkérdezettek 59 %-a tart rokonszenvesnek és 58 %-a pedig meg is 

bízik benne. Őket Robert Fico kormányfő, a Smer elnöke követi – őt a megkérdezettek 51 %-a 

tartotta szimpatikusnak és 48 %-a megbízhatónak. 

 

100 diák alatt minden iskola veszélyben 
2016. május 18. – Új Szó 

A minimális osztálylétszám alsó tagozaton 11, a nemzetiségi iskoláknál 9, a felső tagozaton 

pedig 15, illetve 13 főt jelent. A számok tükrében az ország 258 alapiskolája közül mintegy 100 

magyar alapiskola küzd létszámgondokkal. A Híd, illetve a párt oktatási államtitkára többször 

kijelentette, mindent elkövetnek, hogy megmentsék a kisiskolákat. A közoktatási törvény 

módosítását a parlament júniusi ülésén gyorsított eljárásban akarják átvinni. A beterjesztett 

módosító javaslat viszont csak az alsó tagozatos iskoláknál törölné a minimális 

osztálylétszámra vonatkozó megkötést. Ez 29 alsó tagozatos magyar alapiskolának mentőövet 

jelenthet, viszont kettő közülük már nem várja meg a törvény módosítását, azokat júniusban 
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biztosan bezárják. Megszűnés fenyeget továbbá 69 felső tagozatos iskolát is. A Híd csak egy 

átfogó elemzést követően akar állást foglalni a veszélyeztetett teljes szervezettségű iskolák 

jövőjéről. 

 

Piacképesebb lehet a szabadkai Műszaki Szakfőiskola hallgatóinak tudása 
2016. május 17. – Pannon RTV 

Kreatív laborban tehetik piacképesebbé tudásukat a szabadkai Műszaki Szakfőiskola 

hallgatói. Az Európai Unió által finanszírozott projekt lehetőséget adott az intézménynek, 

hogy egy szobát alakítson ki, ahol a hallgatók közösen gondolkodhatnak. A Szabadkai 

Műszaki Főiskola az Újvidéki Egyetemmel karöltve nyerte el a TEMPUS pályázatát, melynek 

keretében összesen hat labor nyílt a régióban. 

 

Az MNT átruházza a népesedési akciótervének megvalósítását a Vajdasági 
Nagycsaládos Egyesületek Szövetségére 
2016. május 17. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács a népesedési akciótervének megvalósítását a közeljövőben 

átruházza a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségére. Ezután az egyesület feladata 

lesz, hogy az általuk hozott új program alapján javítsák a vajdasági magyar demográfiai 

mutatókat. A 2011-es népszámlálás szerint Vajdaságban 251.136 magyar nemzetiségű ember 

élt. Ez a szám mintegy 40 ezerrel kevesebb a 2002-ben összeírt magyarok számánál. Ennek fő 

oka negatív népszaporulat és a magyar ajkú fiatalok elvándorlása. A Magyar Nemzeti Tanács 

népesedési akciótervének pont az volt a feladata, hogy ezt a tendenciát megállítsa. A 

programot azonban várhatóan most hatályon kívül helyezik, és egy új terv megvalósítását a 

Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségére bízzák. 

 

Lemondott a Vajdasági RTV 1. tévéműsorának fő- és felelős szerkesztője is 
2016. május 17. – Magyar Szó 

A Vajdasági Rádió és Televízió igazgatóbizottsága tudomásul vette Marjana Jović, a Vajdasági 

RTV 1. tévéműsora fő- és felelős szerkesztőjének lemondását – tette közzé a közszolgálati 

médiaház sajtószolgálata. A Vajdasági Rádió és Televízió igazgatóbizottsága egyúttal Nada 

Kalkant nevezte ki az 1-es csatorna megbízott fő- és felelős szerkesztőjévé. Nada Kalkan 

egyébként okleveles politológus, és a Vajdasági RTV szerkesztője. Az igazgatóbizottság 

pályázatot írt ki az 1. tévéműsor fő- és felelős szerkesztője tisztségének a betöltésére. 

 

Hitünk, hagyományaink megéléséért – Pünkösdvasárnap Zápszonyban 
2016. május 17. – Kárpátalja 

Negyedik alkalommal szervezte meg május 15-én, pünkösdvasárnapon a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség Zápszonyi Alapszervezete pünkösdi ünnepségét, mely évről évre 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=271585
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http://karpataljalap.net/?q=2016/05/17/hitunk-hagyomanyaink-megeleseert
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keresztény hitünk és magyarságunk megélésére, az ezek előtti tisztelgésre ad alkalmat. A helyi 

kultúrházban Csatáry Zsolt, a Zápszonyi Alapszervezet elnöke köszöntötte a helyi és a 

környező falvakból érkezett érdeklődőket, emlékeztetve, hogy a KMKSZ megalakulása óta 

legfőbb feladatának tartja hagyományaink, nemzeti múltunk, hitéletünk, identitásunk 

ápolását és megőrzését. 

 

Novák Endre-emléktáblát avattak Ungváron 
2016. május 17. – Kárpátalja, mukachevo.net 

Május 16-án Ungváron, a Szobránc utca 14. szám alatt emléktáblát avattak Novák Endre 

tiszteletére. A legendás orvos, a megyei kórház alapítójának emléktábláját egykori otthonánál 

helyezték el. Novák Endre személye példaként szolgálhat a mai nemzedéknek, az orvos 

rengeteg mindent tett a kárpátaljai egészségügy érdekében. A Kárpátaljai Megyei Klinikai 

Kórház 2008-tól az ő nevét viseli. Jurij Jacina, a kórház jelenlegi főorvosa elmondta, hogy a 

sebészeti osztályon kívül minden osztály, ami a kórházban található, Novák Endre vezetése 

alatt épült, aki 54 éven keresztül volt az intézmény főorvosa. 

 

Sok ovis, gazdag műsor színes környezetben 
2016. május 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

Kenyér-, perec- és langalisütés, zsombékfonás, kavicsfestés, rongybabakészítés, néptánc, 

kürtőskalács készítése és sütése. Többek közt e műhelymunkákkal várták a gyerekeket a 

muravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozójára, amit az idén Dobronakon a Katicabogár 

Óvoda szervezett meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel közösen. 

 

Teltházas volt a Pünkösdi Operett Gála 
2016. május 17. - Volksgruppen 

A tavasszal - Pünkösd idején - megrendezésre kerülő operett gálák évek óta 

közönségmágnesnek számítanak az Őrvidéken. Így volt ez most is: a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület rendezvényén Pünkösdhétfőn is színültig megtelt a felsőőri Református 

Gyülekezet díszterme. Az idén a 100 éves Csárdáskirálynőt ünnepelték. 

 
  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

http://karpataljalap.net/?q=2016/05/17/novak-endre-emlektablat-avattak-ungvaron
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174406036
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 17. – Kossuth Rádió 

Veszélyben vannak a kis létszámú alapiskolák a Felvidéken 

Veszélyben vannak a kisebb létszámmal működő teljes szervezettségű, azaz kilenc évfolyamos 

magyar alapiskolák a Felvidéken. A szlovák kormány "iskolamentő" ígérete csak a 

"kisiskolákra" vonatkozik, tehát az 1-4 évfolyamokkal működő intézményekre. 

Az EMNP és személyesen Tőkés László is támogatja az EMNP helyhatósági 

választását 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és személyesen Tőkés László is támogatja az Erdélyi 

Magyar Néppárt helyhatósági választási kampányát. Az európai parlamenti képviselő a 

betelepítési kvóták ügyében tartandó magyarországi népszavazással kapcsolatban elmondta: 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodahálózata, azaz Demokrácia központjai révén részt 

vállal a referendum erdélyi népszerűsítésében. 

Fellebbezést nyújt be az SZNT az Unió luxemburgi törvényszéke döntése ellen 

Jogi érvekkel, az Európai Unió szerződésére hivatkozva nyújtja be fellebbezését a Székely 

Nemzeti Tanács az Unió luxemburgi törvényszéke döntése ellen - mondja a Határok 

nélkülnek Izsák Balázs elnök. A felsőbb szint a luxemburgi bíróság. Mint múlt kedden 

beszámoltunk róla  - a luxemburgi törvényszék úgy határozott, hogy nem vehető 

nyilvántartásba a székelyek európai polgári kezdeményezése; azaz nem lehet összegyűjteni 1 

millió aláírást ahhoz, hogy Brüsszel normát alkosson a sajátos kulturális, nyelvi vagy nemzeti 

régiók felzárkóztatására vonatkozó kohéziós politikáról. A bíróság tulajdonképpen tagállami 

hatáskörbe utalta vissza a problémát, tehát például Románia, Szlovákia vagy Görögország 

közigazgatási rendszerét tartja mérvadónak a regionális felzárkóztatásra vonatkozóan. 

Magyar és magyar nyelven is beszélő orvosok konferenciája Kárpátalján 

Kárpátalján először rendeztek konferenciát magyar vagy magyarul is beszélő orvosnak. A 

beregszászi rendezvényen mintegy 200-an hallgatták meg vezető magyarországi kollégáik 

előadásait, a szervezők pedig népszerűsítették a magyar nyelvhasználatot ösztönző "Itt 

magyarul is" mozgalmat. A hétvégi találkozón Grezsa István kormánybiztos kifejtette, hogy a 

jövő évi magyarországi költségvetésbe beépül a kárpátaljai magyar orvosoknak és 

egészségügyi dolgozóknak nyújtott, a szülőföldön való maradást elősegítő támogatás. 

Horváth Béla Szavalóverseny Borosjenőn 

Ha megállítani nem is tudják a beolvadási folyamatot, de legalább fékezik azt - vélik a 

borosjenői Horváth Béla Szavalóverseny szervezői. Az Arad megyei egykori járási székhelyen 

22 éve rendezik meg a város szülöttéről elnevezett vetélkedőt, amely főleg olyan diákoknak 

nyújt szereplési lehetőséget, akik magyarul legfeljebb csak a családban, vagy a fakultatív 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-05-17_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 18. 
10 

magyar órákon szólalnak meg. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az RMDSZ és a 

helyi református egyházközség által szervezett verseny a szórványbeli Borosjenőn a magyar 

nyelv ünnepe. 

A magyar grafikai művészet klasszikusaiból nyílt kiállítás Temesváron 

A magyar grafikai művészet három klasszikusa - Gyulai Líviusz, Jankovics Marcell és Orosz 

István, a Magyar Művészeti Akadémia tagjai alkotásaiból válogatott gyűjteménnyel 

ismerkedhetett meg a temesvári közönség a megyeházán megnyílt kiállításon. Répás 

Zsuzsanna, az Akadémia főosztályvezető, és Szekernyés János műkritikus, a román 

képzőművész szövetség temesvári szervezetének elnöke nyitotta meg a tárlatot. 
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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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