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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elhunyt Tempfli József nyugalmazott megyéspüspök 
2016. május 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, MTI 

Nyolcvanhatodik életévében elhunyt Tempfli József nyugalmazott nagyváradi római 

katolikus megyéspüspök – adta hírül szerdán a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. „A 

nagyváradi megyéspüspök és a Nagyváradi Székeskáptalan, valamint az egyházmegye 

papsága szomorú szívvel tudatja, hogy 2016. május 25-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő 

Tempfli József nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyéspüspök, életének 86., 

papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva 

elhunyt” – szerepel a közleményben. 

 

Részmegoldás született a felvidéki kisiskolák ügyében  
2016. május 25. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, hirek.sk, korkep.sk 

A minimális osztálylétszámok szeptembertől esedékes bevezetése miatt bezárással fenyegetett 

kis létszámú iskolák - köztük mintegy száz magyar oktatási nyelvű intézmény - helyzetében 

változtatást eszközlő, de részmegoldást is alig jelentő módosítási javaslatot fogadott el a 

szlovák kormány szerdán. A módosítás lényege, hogy az intézkedés hatálya - konkrétan a 

kötelező osztálylétszámokat bevezető rész - alól kivonja a csupán alsó tagozattal működő 

általános iskolákat. A kivétel országos szinten mintegy 60 általános iskolát, köztük 29 magyar 

oktatási nyelvű intézményt érint. A módosítást sem a felvidéki magyar pedagógus szakma, 

sem a helyi magyarság politikai érdekképviselete nem tartja elégségesnek, már csak ezért 

sem, mivel csupán a bezárással fenyegetett iskolák szűk csoportja számára jelent könnyítést. 

 

Florea mellett kampányol a leköszönő RMDSZ-es tanácsos 
2016. május 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

„Elfogadhatatlan és sajnálatos, hogy dr. Benedek István, az RMDSZ leköszönő 

marosvásárhelyi városi tanácsosa, a testület utolsó ülésén Dorin Florea polgármester mellett 

tartott kampánybeszédet − nyilatkozta szerdán Kovács Péter ügyvezető elnök. Kovács szerint 

méltatlan vége ez 20 év tanácsosi tevékenységnek. „Benedek doktor egy olyan jelölt mellett 

kampányol, aki számára a kétnyelvűség egy nyűg. Aki 16 éves regnálása alatt nem volt képes 

megoldani a kétnyelvű utcanévtáblák helyzetét, a Vásárhelyi Forgatagot a központból a város 

szélére száműzte, sokszor úgy tűnt, hogy a fakivágás és a kockakövezés fontosabb számára, 

mint a magyar közösség elvárásai, igényei, gondjai” – fogalmazott a Szövetség ügyvezető 

elnöke, aki szerint négy mandátum “eredménye”, hogy a település elszigetelődött, míg a régió 

nagyvárosai gazdasági szempontból szárnyalnak, addig Marosvásárhely egy helyben topog. 
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Vincze Loránt: a FUEN-nek vissza kell térnie a gyökerekhez 
2016. május 25. – transindex.ro 

Vincze Lorántot, az RMDSZ jelöltjét választották meg az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója (FUEN) új elnökévé szombaton, a szervezet Boroszlóban tartott kongresszusán. 

Vincze a FUEN-ben alelnöki tisztséget töltött be korábban, alelnöki mandátuma alatt készült 

el a Minority SafePack kisebbségvédelmi csomag, amelynek összeállításában aktívan részt 

vett. Vinczét a három éves elnöki mandátumában tervezett munkájáról kérdezték, illetve 

arról is beszélgettek, hogy az őshonos kisebbségek és a menekültek, bevándorlók milyen 

védelmi jogi keretre számíthatnak az EU-ban, amely folyamatosan hárít, amikor a kisebbségi 

jogi szabályozás a téma. 

 

Horváth Anna a mozgósítást tartja a kampánya legfontosabb részének 
2016. május 25. – transindex.ro 

A négy évvel ezelőtt otthon maradt 30 ezer kolozsvári magyar választót próbálja meggyőzni 

Horváth Anna, Kolozsvár RMDSZ-es polgármesterjelöltje arról, hogy elmenjenek szavazni a 

június 5-i helyhatósági választáson. Kampánystábjával tudatosítani szeretné bennük: az ő 

szavazatukon is múlik az, hogy a következő négy évben milyen súllyal tudják képviselni a 

magyarság érdekeit Kolozsvár 27 tagú tanácsában az RMDSZ önkormányzati tanácsosai. 

Ezelőtt négy évvel ugyanis a 48 ezer kolozsvári magyarnak mindössze egyharmada szavazott, 

ez a szavazatszám négy RMDSZ-es tanácsosi mandátumra volt elegendő. 

 

Horváth Anna: előbb a román közvéleményt kell meggyőzni 
helységnévtáblaügyben 
2016. május 25. – Krónika 

„A többnyelvű helységnévtábla ügyében nem sikerült áttörést elérni, ez azonban nem az 

RMDSZ-en múlt, a román pártok képviselőiben jelenleg nincs meg erre a politikai akarat. 

Ezért fontos az olyan civil szervezetek tevékenysége, mint a Musai–Muszáj, mert csak akkor 

nyílik erre reális esély, ha a román közvéleményt sikerül megfordítani ebben kérdésben, a 

politikusaik ugyanis azt mérlegelik, hány szavazatot veszítenének egy ilyen lépéssel” – vallja 

Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere. 

 

Lakatos Péter képtelennek tartja Tőkés László vádjait 
2016. május 25. – Krónika 

Visszautasítja Tőkés Lászlónak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) 

RMDSZ-es elkötelezettségével, illetve vele kapcsolatban megfogalmazott vádjait Lakatos 

Péter, a szövetség volt parlamenti képviselője. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének 

egykori elnöke arra reagált, hogy a KREK volt püspöke hétfői rendkívüli körlevelében többek 

között felrótta Csűry István jelenlegi püspöknek, hogy „elvtelen módon azokkal a Bihar 

megyei RMDSZ-es kiskirályokkal bútorozott össze, akik csak a párt érdekeit szolgáló 

pénzosztásokban jeleskednek". Tőkés ebben mások mellett név szerint említi Lakatost is. 
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Kereskényi Gábor: választást kell nyernünk, nem közvélemény-kutatást 
2016. május 25. – maszol.ro 

Szatmárnémetiben az RMDSZ Kereskényi Gábort indította a polgármesteri szék 

megszerzéséért. A fiatal jelölt szerint a szövetség a párbeszéd jegyében folytatja a kampányt, 

célkitűzéseik pedig a város fejlődését szolgáló, megvalósítható tervek. A tét Szatmárnémeti 

jövője – nyilatkozta a Mszolnak.  

 

Agresszív kampány Biharban – Visszaélésekre panaszkodik az EMNP 
2016. május 25. – Krónika 

Visszaélésekre panaszkodik az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete a 

kampányidőszakban, Csomortányi István megyei elnök szerint „egyik súlyosabb, mint a 

másik”. A néppárt megyei tanácsosi jelöltlistáját vezető Csomortányi szerdai 

sajtótájékoztatóján elmondta, helyenként már erőszakosságba torkollt a riválisok agresszív 

kampánya, például Monospetriben önkéntesüket veréssel fenyegették. „Magyar nyelven 

szidalmazták, ezért feltételezhetően nem PSD-s vagy PNL-s aktivisták voltak” – tette hozzá. 

Kifejtette, az ügyben nem fordultak a rendőrséghez, mert épp a helyi rendőr „kísérte ki" 

önkéntesüket a falu szélére, arra kérve, hogy ne menjen vissza. „A rendőrség négy évvel 

ezelőtt sem tett sokat" – magyarázta a politikus. 

 

Megvalósításokat, nem kifogásokat ígér Arros Orsolya 
2016. május 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az egy helyben toporgás helyett változásra van szükség Székelyudvarhelyen – hangsúlyozta 

Arros Orsolya, az RMDSZ polgármesterjelöltje szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen Kelemen 

Hunor szövetségi elnök is részt vett. Arros közölte, úgy állította össze választási programját, 

hogy a helyiek véleményét is kikérte. Elmondta, a konzultációk során kiderült, az emberek 

elvesztették a bizalmukat a városvezetőikben, ezért erős polgármesterre van szükség. „Ehhez 

egy jó csapat mellett konkrét megvalósításokra, nem kifogásokra van szükség" – magyarázta 

a jelölt. Az Arros Orsolyát támogatásáról biztosító Kelemen Hunor szerint fontos lenne 

Udvarhelyet minden téren felzárkóztatni a többi nagyobb székelyföldi város mellé. „A 

kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején mindenki irigykedve nézte Udvarhelyt, hogy a 

székely városok közül a csúcson van, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy pedig mögötte. Most 

azt gondolom, hogy az udvarhelyiek pont fordítva érzékelik" – fogalmazott Kelemen. A 

szövetség elnöke azzal is érvelt, hogy az elmúlt években még Balánbánya is több európai 

uniós forrást hívott le, mint Udvarhely. 

 

Soós Zoltán: Marosvásárhely lehetne a székelyföldi régió húzóereje 
2016. május 25. – transindex.ro 

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterjelölt szerint Marosvásárhelynek a székelyföldi 

régió központjává és gazdasági húzóerejévé kellene válnia. Soós a magyar kis- és 

középvállalkozások számára szervezett "Erősödő Kárpát-medencei magyar vállalkozások" 

című rendezvényen szólalt fel szerdán. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 

tartott konferenciáról a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számolt be 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/64907-kereskenyi-gabor-valasztast-kell-nyernunk-nem-kozvelemeny-kutatast
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/agressziv-kampany-biharban-a-visszaelesekre-panaszkodik-az-emnp
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42854
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hírlevelében.  Soós Zoltán úgy vélte, hogy a székelyföldi településeknek össze kell fogniuk 

ahhoz, hogy nagy infrastruktúraberuházásokat valósítsanak meg. "Gyorsforgalmi utakat kell 

építeni, korszerűsíteni kell a vasúthálózatot, és fejleszteni kell a marosvásárhelyi repülőteret, 

hiszen jelenleg a régió elszigetelt" - idézte a független polgármesterjelöltet az RMDSZ. 

 

Fél tucat magyarellenes törvénytervezet van a parlament előtt 
2016. május 25. – maszol.ro 

Több kisebbség- és magyarellenes törvénytervezet is van a szenátus vagy a képviselőház előtt, 

mondta Biró Rozália Bihar megyei RDMSZ-es szenátor szerdán Nagyváradon, részletesen 

beszámolva a tervezetek jelenlegi állásról. A törvénytervezeteknek a 2014 vége óta független, 

azelőtt szociáldemokrata képviselőként tevékenykedő Bogdan Diaconu az egyéni vagy 

társkezdeményezője. 

 

Busz indul Csíkszeredából a kézdivásárhelyi tüntetésre 
2016. május 25. – szekelyhon.ro 

Busz indul Csíkszeredából a vasárnap 14 órától kezdődő kézdivásárhelyi tüntetésre. A 

tiltakozást a Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalom (HVIM) meghurcolt vezetőivel való 

szolidaritás kifejezése érdekében szervezik. A tüntetést három ifjúsági szervezet, a HVIM, az 

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és a Minta szervezi vasárnap, a kézdivásárhelyi Gábor Áron téren. 

 

Háromszéki versenyhelyzet 
2016. május 26. – Krónika 

Kovászna megyében kiélezett magyar–magyar versenyre lehet számítani Kézdivásárhelyen, 

Kovásznán és Baróton, ahol mindhárom erdélyi magyar politikai alakulat képviselője 

megpályázza a polgármesteri tisztséget. Sepsiszentgyörgyön viszont – ahol sokáig kérdéses 

volt, hogy a jelenlegi elöljáró, Antal Árpád vállalja-e a megmérettetést – nehéz dolguk lesz a 

kihívóknak a június 5-ei helyhatósági választásokon. 

 

A csíkszeredai polgármesteri hivataltól vár választ a törvényszék 
2016. május 26. – Krónika 

A csíkszeredai polgármesteri hivatalnak is nyilatkoznia kell a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke 

Domokos elleni büntetőper következő tárgyalásáig arról, hogy a két vádlott okozott-e kárt a 

városnak – közölte tegnap a tárgyalást vezető bíró. A megyeszékhely tavaly lemondott 

polgármestere, illetve alpolgármestere ellen indult per tegnapi tárgyalása is ugyanolyan 

gyorsan véget ért a Maros megyei törvényszéken, mint ahogy ez áprilisban történt. Ezúttal a 

tárgyalást vezető bíró azt kérte a perbe magánfélként belépett csíkszeredai polgármesteri 

hivataltól, hogy a következő tárgyalási időpontig közölje: a két vádlott tevékenysége okozott-e 

kárt a városnak, és ha igen, pontosítsák, hogy miről van szó, és az összeget is – tájékoztatott 

Milu Timoce, a Ráduly védelmét ellátó kolozsvári ügyvédi iroda ügyvédje. 
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A Hálónak és a Most-Hídnak nincs gondja Vážny jelölésével a Szociális Biztosító 
élére 
2016. május 25. – hirek.sk, korkep.sk 

Az Irány-Szociáldemokrácia képviselőjének, Ľubomír Vážnynak már gyakorlatilag semmi 

sem áll az útjában a Szociális Biztosító igazgatói székébe vezető úton. Kifogásai még a 

jobboldali koalíciós partnereknek sincsenek, akik azonban állítják, hogy jelölésével 

kapcsolatban semmiről sem hallottak. Pedig Bugár Béla vezette Most-Híd volt az, amely az 

Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) képviselőjének, Ľubomír Vážny magyar fordításban 

"Komoly" vezetéknevével bocsátkozott – utólag szemlélve – az elvieket tekintve komolytalan 

szójátékot. „Problém pri eurofondoch s korupciou je VÁŽNY”, azaz „Az európai uniós 

forrásokat övező korrupciós probléma KOMOLY”. 

 

Szigeti László: Oktatásügy, nyelvhasználat a Most-Híd ígéretei tükrében 
2016. május 25. – hirek.sk 

Elvárjuk a Most-Híd parlamenti képviselőitől és kormánytagjaitól, hogy munkájukat ne a 

vizet prédikálunk és bort iszunk elv alapján végezzék, hanem ígéreteikhez híven tegyenek 

meg mindent jogállásunk javításáért, köztük a vasúti kétnyelvűség megoldásáért is. Szlovákia 

legnépszerűbb politikusa, aki egy héttel az idei parlamenti választások után bejelentette, hogy 

a MOST-HID kormányra lép a SMER, SNS és SIEŤ pártokkal, a kormányprogram elfogadása 

után elégedetten nyilatkozta, hogy pártja választási programjának 90 %-a bekerült e fontos 

anyagba. Elsősorban a kisiskolák megmentéséről, a vasúti kétnyelvűség kezeléséről, az R-7-es 

autópálya megépítéséről és egyéb dolgokról beszélt. Hogy a felvidéki magyarokat érintő 

problémák jelentős része kimaradt a kormányprogramból, arról az elnök úr nem tett említést. 

 

A haladópárti Saša Maksimović lett Törökbecse község elnöke 
2016. május 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Saša Maksimović, a Szerb Haladó Párt (SNS) képviselőjét választották meg ma Törökbecse 

község elnökévé. A helyi hatalmat ma állította fel az SNS, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) és a Miša Vrebalov – Milivoj Vrebalov nevű polgári csoportosulás. Törökbecsén az 

SNS 14, a VMSZ 1, az említett polgári csoportosulás pedig 3 mandátumot szerzett a 

választásokon. A községi képviselő-testület elnöke Mirjan Jakšić lett, az Aleksandar Vučić 

Szerbia Győzedelmeskedik lista képviselője, aki az előző összetételű képviselő-testületben is 

ezt a funkciót töltötte be. 

 

A magyarkanizsai vállalkozók megismerkedhettek a támogatási lehetőségekkel 
2016. május 25. – Pannon RTV 

Támogatói tevékenységek a vállalkozói szellem ösztönzésére címmel tartottak előadást 

kedden este Magyarkanizsán. A Magyarkanizsai Önálló Vállalkozók Általános Egyesületében 

megtartott rendezvényt a nyolc környékbeli önkormányzat által alapított, szabadkai 

székhelyű Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezte. A szerbiai Vállalkozások Éve 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160525154347/A-Halonak-es-a-Most-Hidnak-nincs-gondja-Vazny-jelolesevel-a-Szocialis-Biztosito-elere.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160525154347/A-Halonak-es-a-Most-Hidnak-nincs-gondja-Vazny-jelolesevel-a-Szocialis-Biztosito-elere.html
http://www.hirek.sk/velemeny/20160520083558/Szigeti-Laszlo-Oktatasugy-nyelvhasznalat-a-Most-Hid-igeretei-tukreben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20157/A-haladoparti-Sasa-Maksimovic-lett-Torokbecse-kozseg-elnoke.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=272745
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2016 elnevezésű támogatói programot a Szerbiai Fejlesztési Alap Start Up programját, 

valamint a Szerbiai Fejlesztési Ügynökség aktuális pályázatait ismertető találkozón mintegy 

harminc helybeli vállalkozó vett részt. 

 

VRTV: a szerkesztők feljelentést tesznek 
2016. május 25. – Magyar Szó 

A Vajdasági Rádió és Televízió leváltott szerkesztői tekintélyük és méltóságuk aláásása, 

valamint a szakmai integritásukat ért támadás miatt feljelentést tesznek. A közvélemény 

szerint van alapja a leváltott szerkesztők keresetének, és ezt a véleményt osztja Slobodan 

Beljanski ügyvéd, médiaszakértő is. A Danas napilapnak adott nyilatkozatában elmondta, 

több törvényt is megsértett a médiaház. – Még gyűjtjük a szükséges információkat, nemcsak a 

munkatörvény megsértése terén, hanem mobbing és diszkrimináció ügyében is. Egyúttal, 

véleményem szerint, ez egy kampányszerű beavatkozás volt, ahol a köztájékoztatási törvényt 

áthágták, ezért a professzionalizmus és a független szerkesztéspolitika elve sérült, valamint a 

törvénytelen hatalomgyakorlás tilalma is. 

 

Szerbiában közel 90 személytől vonták vissza a magyar állampolgárságot 
2016. május 25. – Magyar Szó 

Kedden ismét kihelyezett konzuli fogadónap volt Törökbecsén, ezúttal közel 120 honosítási 

kérelmet vettek át Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai. Dr. Plank Zoltán 

konzul szerint az utóbbi időben ismét megnövekedett az érdeklődés a magyar állampolgárság 

megszerzése iránt, ezért újból heti két alkalommal is kijárnak a konzulátus munkatársai 

fogadónapokra, de a Szabadkai Főkonzulátuson is 40–50 személy adja át naponta a 

honosítási kérelmét. 

 

Kárpátaljára látogatott Misovicz Tibor gazdasági ügyekért felelős helyettes 
államtitkár 
2016. május 25. – karpatalja.ma 

Misovicz Tibor gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár május 24-én tett látogatást 

Kárpátalján. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megbeszélést folytatott Orosz 

Ildikóval, az intézmény rektorával, Brenzovics László parlamenti képviselővel, a KMKSZ 

elnökével, valamint Szalipszki Endrével, Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

főkonzuljával. Látogatása során a helyettes államtitkár a Rákóczi-főiskolán megtekintette az 

újonnan nyílt Barkáts Jenő Ásványtárat, az intézmény termeit, laboratóriumait, valamint a 

Felsőfokú Szakképzési Intézetet. 
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http://www.magyarszo.com/hu/3063/kozelet_media/147054/VRTV-a-szerkeszt%C5%91k-feljelent%C3%A9st-tesznek.htm
http://www.magyarszo.com/hu/3063/vajdasag_torokbecse/147087/Szerbi%C3%A1ban-k%C3%B6zel-90-szem%C3%A9lyt%C5%91l-vont%C3%A1k-vissza-a-magyar-%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1got.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-latogatott-misovicz-tibor-gazdasagi-ugyekert-felelos-helyettes-allamtitkar/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-latogatott-misovicz-tibor-gazdasagi-ugyekert-felelos-helyettes-allamtitkar/
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A gyerekek nagyon örültek – Ajándékok Magyarországról az Ilosvai 1. Sz. 
Középiskolának 
2016. május 25. – Kárpátalja 

A dr. Grezsa István vezette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság eddig több mint ötven 

kárpátaljai iskolába juttatott el készségfejlesztő játékokból álló ajándékcsomagokat. 

Legutóbb, május 24-én, kedden az Ilosvai 1. Számú Középiskolába látogatott el egy 

háromtagú magyarországi küldöttség Kota Györgynek, a kormánybiztos tanácsadójának a 

vezetésével. Kota György köszöntötte az iskola tanulóit a szomszédos Magyarország 

kormányának nevében, majd munkatársaival, Lőrincz Ernővel, valamint Mogyorósi Kornéllal 

átadták a gyermekeknek az ajándékokat. 

  

Kárpátaljára látogatott Bács-Kiskun megye küldöttsége  
2016. május 25. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten hivatalos látogatást tett Kárpátalján Bács-Kiskun megye küldöttsége, élén 

Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével – jelentette a Kárpátaljai Megyei 

Tanács sajtószolgálata. A vendégeket fogadta Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó, 

valamint Mihajlo Rivisz, a megyei tanács elnöke és helyettese, Barta József. Mihajlo Rivisz a 

vendégeket üdvözölve mindenekelőtt megköszönte, hogy nyitottak a két megye közötti 

együttműködés lehetőségeinek megvitatására, valamint háláját fejezte ki azért a 

támogatásért, amelyet Magyarország nyújt Ukrajnának és Kárpátaljának ezekben az 

országunk számára nehéz időkben. 

  

10 éve egy májusi napon… Kerek évfordulót ünnepeltek Verbőcön 
2016. május 25. – Kárpátalja 

A Verbőci Középiskola fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte május 20-án a település 

közössége, az intézmény tanári kara és diákjai. Az iskola dísztermében a középiskola egykori 

és jelenlegi tanárai, a Nagyszőlősi Járási Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

több tisztségviselője, magyarországi vendégek énekelték együtt a magyar és az állami 

himnuszt. Erdei Péter beregszászi konzul köszöntőjében az igazgató asszony gondolatát 

továbbfűzve úgy vélekedett, hogy az elmúlt 10 év mutatja, hogy az intézménynek van 

létjogosultsága. Az iskolában ukrán és magyar nyelven is folyik az oktatás, márpedig egy 

nemzet megmaradásában, a kultúra átadásában, ápolásában igen nagy szerepe van az 

anyanyelvű oktatásnak. 

 

Tagságot nyert az MMÖNK a FUEN-ben 
2016. május 25. - Népújság 

A lengyelországi Wroclawban tartott kongresszusán az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója (FUEN) új elnököt választott Vincze Lóránt személyében. A kongresszuson a 

szlovéniai magyarság képviseletében jelen volt Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/05/25/gyerekek-nagyon-orultek
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/25/gyerekek-nagyon-orultek
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/25/karpataljara-latogatott-bacs-kiskun-megye-kuldottsege
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/25/10-eve-egy-majusi-napon
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/892-tags%C3%A1got-nyert-az-mm%C3%B6nk-a-fuen-ben.html
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elnöke, aki felszólalásában bemutatta a muravidéki magyar közösséget, majd az előzetesen 

beadott tagfelvételi kérvény alapján az MMÖNK, vagyis a muravidéki magyar közösség teljes 

jogú tagságot nyert a szervezetben. 

 

Jelentős módosításokkal készülnek 
2016. május 25. - Népújság 

Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő hétfőn sajtótájékoztatót tartott, 

amelyen a nemzetiségi médiát néhány fontosabb, a kisebbséget is érintő időszerű parlamenti 

kérdésről tájékoztatta. A nemzetiségi képviselő elsőként az év elején bevezetésre került online 

pénztárgépek kapcsán elmondta, hogy törvénymódosítás várható, amely többek között 

megszüntetné a pénztárgépek használatát a kisebb egyesületek, illetve egyéb, kisebb 

pénzforgalmat lebonyolító szervezetek körében, majd áttért a múlt héten első olvasatban 

tárgyalt egyenlő regionális fejlődést biztosító törvényre, amely a gazdaságfejlesztési 

alapítványok működését hivatott szabályozni. 

 

A régi kerékvágásban az önkormányzatok 
2016. május 25. - Népújság 

A kétnyelvű községek és a községi nemzetiségi önkormányzatok zöme már megállapodott az 

idei év finanszírozásának megoszlási arányáról, amelyek az eddig megszokottakhoz 

hasonlóan alakulnak. Ahogy erről már tájékoztattuk olvasóinkat, több hónapos huzavona 

után május elején a szlovén kormány hivatalosan is meghozta a kétnyelvű községek, illetve a 

községi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásáról szóló kormányrendeletet. 

 

Szociális vállalkozások és a szövetkezetek – kihívás a gazdasági függetlenség 
eléréséért 
2016. május 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet által szervezett első eseményen, amelyre május 

31-én, kedden kerül sor Csentében, a szociális vállalkozások és a szövetkezetek 

létrehozásának jelentősége lesz terítéken. A műhelymunka célja a szociális vállalkozás 

ösztönzése Lendva Községben, illetve a Lendvai Közigazgatási Egység területén. 

 

Ingyenes tábor ausztriai magyaroknak 
2016. május 25. - Volksgruppen 

Táborozni szerető, ausztriai magyar gyerekek jelentkezését várja az Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete. Augusztusban a zánkai Erzsébet Táborban üdülhet egy héten 

keresztül 20 gyerek teljesen ingyen és bérmentve. A tábor kitűnő lehetőséget biztosít a 

magyar nyelv gyakorlására, ápolására. 
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http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/894-jelent%C5%91s-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sokkal-k%C3%A9sz%C3%BClnek.html
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174407522
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174407522
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2776402/
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Integrált magyar külképviselet megnyitása Isztambulban 
2016. május 25. – Nemzeti Regiszter 

2016. május 23-án Isztambulban dr. Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára megnyitotta 

Magyarország Főkonzulátusának új hivatali épületét, ahol a főkonzulátusi irodák mellett az 

Isztambuli Magyar Intézet, az Eximbank isztambuli képviselete, valamint a Magyar-Török 

Kereskedőház is elhelyezésre került. 

 

Clevelandtől Csíksomlyóig 
2016. május 25. – Nemzeti Regiszter 

Mezei András atya, a clevelandi Szent Imre templom plébánosa 37 clevelandi zarándokkal 

utazott a Csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A zarándokok négy nappal korábban találkoztak 

Budapesten, ahonnan egy rövid magyarországi kitérő után Erdély északi részén beléptek a 

mai Románia területére, érintve néhány fontosabb magyar várost, és megtekintve azok 

magyar vonatkozású nevezetességeit. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 25. – Kossuth Rádió 

Megmenekültek a felvidéki magyar kisiskolák 

Megmenekülnek a felvidéki magyar vagy magyar tagozatos 1-4 osztályos kisiskolák, a többi 

kis létszámú oktatási intézmény ügyében még nincs döntés.  A szlovák kormány elfogadta az 

alsó tagozatos kisiskolák kötelező osztálylétszám eltörléséről szóló törvényjavaslatot. 

Bizonytalanság a vajdasági magyar oktatási intézményekben 

Bizonytalanság van néhány vajdasági magyar oktatási intézmény háza táján is. Bár 

Szerbiában alig egy hónap múlva kezdődik a középiskolai beiratkozás, néhány iskola még 

mindig nem tudja, hogy pontosan milyen szakokkal indulhat meg az oktatás szeptember 1-én. 

A belgrádi oktatási minisztérium néhány esetben nem hagyta jóvá a középiskoláknak, hogy 

azokat a közkedvelt szakokat nyissák meg őszre, amelyeket eredetileg terveztek. Emiatt a 

vajdasági tartományi oktatási titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács közösen interveniált, de 

még nem érkezett válasz. 

Az EMNP tagjaként, de az RMDSZ listáján indul Gergely Balázs a választásokon 

Az Erdélyi Magyar Néppárt tagjaként, mégis az RMDSZ listáján, a második, biztos befutó 

helyen indul a kolozsvári önkormányzati választásokon Gergely Balázs, a történelmi egyházak 

javaslatára. Ő maga leginkább civilként határozza meg magát, a Kolozsvári Magyar napok 

főszervezőjeként. Ettől függetlenül, a néppárt Kolozsváron indít mind önkormányzati listát, 

mind polgármesterjelöltet a júniusi helyhatósági választásokon.   

A románság viszonya az erdélyi magyarság törekvéseihez – előadás a Jakabffy 

Elemér-napokon 

Miként viszonyul a románság az erdélyi magyarság törekvéseihez, szimbólumhasználatához 

és a kettős állampolgársághoz? E témakörben tartott előadást a múlt heti Jakabffy Elemér-

napokon, Szatmárnémetiben Kiss Tamás kolozsvári szociológus, politikai elemző. 

Beszélgetés Aranyos Dominika Fannival, a Petőfi Sándor Program 

ösztöndíjasával 

Közel egy éve érkeztek Kárpátaljára a nemzetpolitikai államtitkárság  Petőfi programjának 

ösztöndíjasai. A megye szórványvidékein négy fiatal  tevékenykedik; kulturális programokat, 

táncházakat szerveztek, magyar nyelvet és történelmet tanítottak, vagy éppen 

cserkészcsapatot hoztak létre. Aranyos Dominika Fanni a kárpátaljai Felső-Tisza vidékén 

teljesített szolgálatot. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-25_18:30:00&ch=mr1
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A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveinek magyar diákéletét felidéző 

beszélgetés a Bánsági Magyar Napokon 

Szabad szellemiségű magyar ifjúság a kommunista-nacionalista Ceausescu-diktatúra idején 

Temesváron. A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveinek magyar diákéletét felidéző 

beszélgetés volt az egyik legizgalmasabb rendezvénye a nemrégiben lezajlott Bánsági Magyar 

Napoknak. Három-négy évtizede a mintegy 1800 temesvári magyar egyetemista színjátszó 

csoportot, önképző kört működtetett, de volt Magyar adása a vezetékes diákrádiónak, 

városismereti séták, kiránduló mozgalom, néptánccsoport, táncház, labdarúgó bajnokság, és 

saját folk-rock együttes, a később országszerte híressé lett Garabonciás. 

Elhunyt Temfli József nyugalmazott nagyváradi római katolikus püspök 

Elhunyt Temfli József, nyugalmazott nagyváradi római katolikus püspök.  Egyháza és a 

magyar nemzet hű szolgája. 54 éve szentelték pappá, 26 éve püspökké. A nagyváradi 

püspökség gyászjelentésben közölte a szomorú hírt. 

 


