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Nyomtatott és online sajtó 
 

Karizmatikus vezetők segíthetik a külhoni magyarság megmaradását 
2016. május 30. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, InfoRádió, hirek.sk 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint a magyarság megmaradásának a titka a 

minőségi intézményrendszer mellett az, hogy legyenek karizmatikus vezetői a külhoni magyar 

közösségeknek. Szilágyi Péter A megmaradás útjai - helyzetkép a külhoni magyarságról 

címmel hétfőn a fővárosi Magyarság Házában rendezett konferencián kiemelte: 96 éve 

bekövetkezett a felfoghatatlan, és az ezeréves Magyarországot feldarabolták. Trianonnal új 

korszak kezdődött, a múlt eltörlésének és átfestésének kora, százezrek kényszerültek elhagyni 

otthonaikat, milliók életét keserítették meg csak azért, mert magyarnak születtek - 

fogalmazott. Kiemelte: minden keserű és nehéz történés ellenére mégis ma, közel száz évvel 

az országvesztés után, magyarok százezrei őrzik az anyanyelvet, élik meg a  magyar kultúrát, 

az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és a kárpátaljai nemzetrészekben. Összetartozásunk egyre 

inkább élő valósággá válik a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt - mutatott rá. 

 

Minisztériumi felszólítás dák jelképek használatára 
2016. május 30. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen  

A zászlótörvényt figyelmen kívül hagyva, a román szimbólumokat kéri számon a 

Sepsiszentgyörgy lobogóját megszavazó önkormányzaton a közigazgatási és fejlesztési 

minisztérium. Antal Árpád polgármester hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 

napokban levelet kaptak a szaktárcától a tavaly másodszor is elfogadott városzászló ügyében. 

Ebben a minisztérium arról tájékoztatja az önkormányzatot, hogy az ügyben kikérték a 

prefektúra véleményét, mely nem tartja célszerűnek a zászlót, mivel szerinte „nem 

reprezentatív a helyi közösség számára". A prefektúra szerint a heraldikai szakértő nem vette 

figyelembe a történelmi tényeket, miszerint „Erdély területén számtalan dák lelet van, és a 

zászlón nincsenek dák szimbólumok". A levélben a szaktárca arra utasítja az önkormányzatot, 

keresse meg zászlóügyben a megyei önkormányzat elnökét és a prefektust, ugyanis nekik kell 

előterjeszteniük Bukarestben a városzászlót hivatalosító kormányhatározat-tervezetet. 

 

Kelemen: jó esély van visszaszerezni Marosvásárhelyt és Szatmárnémetit 
2016. május 30. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek a június 5-ei helyhatósági választáson jó esélye van 

megszerezni Szatmárnémeti és Marosvásárhely polgármesteri tisztségét, ehhez azonban 

szerinte tudatosítani kell az emberekben a választások tétjét. A szövetségi elnök hétfő 

délutáni kolozsvári sajtótájékoztatóján elmondta, az RMDSZ számára nagyobb téttel bír a 

hétvégi megmérettetés a román pártokhoz képest, mivel az önkormányzatok irányításán 

túlmenően biztonságot is kell nyújtania a magyar embereknek etnikai identitásuk 

megőrzéséhez. Elmondta, mivel meggyőződése szerint jövőre alkotmánymódosítás és 

közigazgatási reform várható Romániában, a megválasztandó önkormányzati képviselőkre, 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/karizmatikus-vezetok-segithetik-a-kulhoni-magyarsag-megmaradasat
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polgármesterekre komoly kihívások várnak. Kelemen Hunor úgy vélte, Szatmárnémetiben és 

Marosvásárhelyen csak az RMDSZ jelöltje képes leváltani a jelenlegi polgármestert. 

 

Bakondi: nem indokolt a kerítés a magyar–román határon 
2016. május 30. - Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

A jelenlegi migrációs helyzet nem indokolja, hogy Magyarország meghosszabbítsa déli 

határzárát a Romániával közös zöldhatára felé – jelentette ki Bakondi György, Orbán Viktor 

miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatornán.  Bakondi 

György hangsúlyozta, a már megépített határzár fontosságát mutatja, hogy annak hiányában 

már több mint egymillióan haladtak volna át az országon, és ez hatalmas biztonsági 

kockázatot jelentene.  

 

Átláthatóvá teszi a költségvetési pénzek elköltését az RMDSZ 
2016. május 30. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ a június 5-i helyhatósági választásokat követően a költségvetésére vonatkozó 

valamennyi adatot közzétesz 2009-ig visszamenőleg – jelentette be hétfői kolozsvári 

sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. A szövetség elnöke szerint a szervezet honlapján 

nyilvánosságra hozandó adatok között szerepel majd a román költségvetési támogatásoknak a 

nyilvános és nem nyilvános pályázatok útján történő elköltése, továbbá az is, hogy milyen 

összegeket fordított az alakulat bérezésre és rezsiköltségre. A politikus az Átlátszó Erdély 

munkatársának adatigénylési kérése nyomán számolt be az adatok „átláthatóvá" tételéről 

hozott döntésről.  

 

Eltemették Tempfli Józsefet Nagyváradon 
2016. május 30. - Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

A nagyváradi római katolikus püspöki székesegyház kriptájában végső nyugalomra helyezték 

hétfőn Tempfli Józsefet, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott 

püspökét.  Az MTI beszámolója szerint a zsúfolásig megtelt székesegyházban tartott 

engesztelő szentmisén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek elmondta: a papi hivatás ma 

isteni elhívás kérdése. Felidézte: Tempfli József az isteni hívást olyan korban hallotta meg, 

amikor az egyház vezetői a kommunista diktatúra börtöneiben voltak. Azt követően 

jelentkezett a gyulafehérvári papi szemináriumba, hogy Márton Áron püspököt kiengedték a 

börtönből. Az engesztelő szentmisén neves közéleti személyiségek is részt vettek, köztük 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Soltész Miklós, az EMMI államtitkára, Tőkés László, az 

EMNT elnöke és Szilágyi Zsolt, az EMNP vezetője.  
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A politika belülről - választási kiadás 
2016. május 30. - transindex.ro 

A vasárnapi önkormányzati választásokról beszélgetett A politika belülről legfrissebb 

adásában Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével Balázsi-Pál Előd. A műsor hétfőn, május 

30-án 21.35-kor nézhető meg az Erdély TV-n, kedden meghallgatható az Erdély FM-en, 

kivonata pedig az alábbiakban olvasható. 

 

Horváth Anna: folytatnunk kell a szociális lakásépítési programot Kolozsváron 
2016. május 30. - transindex.ro, maszol.ro 

A Desire Alapítvány képviselőivel szociális lakáspolitikákról tárgyalt ma reggel Horváth Anna, 

az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltje, valamint Csoma Botond és Rácz Levente városi 

tanácsos-jelöltek a Szentegyház utcai kampányirodában Kolozsváron. Az alapítvány a 

Szociális lakásokat most! című programja keretében önkormányzati képviselőkkel és 

jelöltekkel ismertette a leginkább rászorulók lakhatási esélyeinek növelését célzó 

kezdeményezését. 

 

Az RMDSZ jelöltjeinek támogatásra biztat Böjte atya a választások előtt 
2016. május 30. - maszol.ro 

Az RMDSZ jelöltjeinek támogatására biztat a szövetség honlapján hétfőn közzétett 

üzenetében Böjte Csaba. A dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke felhívásában aggodalmát 

fejezte ki amiatt, hogy Románia újból „a kisebbségek elutasításának útjára lépett”. Felidézte: 

sorkatonasága ideje alatt egyetlen magyar szóért száz fekvőtámaszt kellett végeznie. 

„Remélem, hogy soha nem jön vissza az az idő!” – fogalmazott. „Fogjunk össze Erdély 

legerősebb, a jelképeinkért küzdő érdekvédelmi szervezetével és tegyünk meg mindent, hogy 

a választásokon olyan pozícióba kerüljenek helyi és országos szinten, hogy meg tudják védeni 

demokratikus eszközökkel a Romániában élő kisebbségek jogait!” – olvasható a felhívásában.  

 

Seres Dénes: a szilágysági magyar közösség jövője a választások tétje 
2016. május 30. - maszol.ro 

Az emberekkel való rendszeres beszélgetést tartja a hiteles képviseletnek Seres Dénes 

parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke. „A június 5-i szavazás 

eredményei nem csak a következő négy évet határozzák meg, hanem hosszútávon érintik a 

szilágyságiak életét. A célunk, hogy minél jobb eredményeink legyenek helyi és megyei 

szinten is, mert a helyhatsági választások tétje az, hogyan alakul a szilágysági magyar 

közösségünk helyzete és jövője. A választások eredményétől függ, hogy folytathatjuk-e a 

munkát, településeink fejlesztését, megalapozva ez által megmaradásunk feltételeit. Ha a 

közösség június 5-én az RMDSZ-re szavaz, a biztonságra is szavaz. A biztonság békét, 

nyugalmat jelent, a veszély elhárítására, az állami társadalmi – azon belül a családok – 

biztonsága megőrzését, közösségi értékeinknek” – hangsúlyozta Seres Dénes parlamenti 

képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke vasárnap Kárásztelken. 
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Bokor Tibor: Kézdivásárhely legyen Székelyföld egyik gyöngyszeme 
2016. május 30. - maszol.ro 

„Akkor leszek boldog, ha már nem lesz mit csinálni a városban, mert minden útja, tere, 

épülete, rendszere rendben lesz. De rengeteg még a tennivaló, 30-40 év elmaradását nem 

lehet 4 év alatt behozni. A polgármesterség nem mindig a népszerű döntésekről szól. Ha 

haladni akarunk, be kell vállalnunk olyan dolgokat is, amelyek megoldása nehéz és 

időigényes. De még mindig jobb, mint nem csinálni semmit” - nyilatkozta a Maszolnak Bokor 

Tibor, Kézdivásárhely RMDSZ-es polgármestere, aki második mandátumára pályázik.  

 

Minden sepsiszentgyörgyi háztartást felkeresnek a sepsiszentgyörgyi RMDSZ 
jelöltek 
2016. május 30. - maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A választások előtt néhány nappal kezdte el kampányát Antal Árpád az RMDSZ 

sepsiszentgyörgyi polgármester jelöltje és a szövetség tanácsosjelöltjei. A harmadik 

mandátumra pályázó Antal Árpád hétfői „kampányindító” sajtótájékoztatóján rámutatott: 

kényszerűségből indították a választások előtti utolsó héten a kampányt, hiszen az elmúlt 

időszak „furcsán alakult” számára, ugyanis amikor a hivatalától való eltiltás miatt visszatért a 

60 napos kényszerszabadságról az volt a legfontosabb számára, hogy átvegye az eddig 

elvégzett feladatokat és megszervezze a munkát.  

 

A romák felzárkóztatását sürgette Soós Zoltán független jelölt 
2016. május 30. - maszol.ro 

Építsd magad program beindítását javasolta Soós Zoltán marosvásárhelyi független 

polgármesterjelölt a romák felzárkóztatására. A Marosvásárhelyen élő roma közösségek valós 

integrációja komoly kihívást jelent a városnak – véli Soós Zoltán. A független jelölt szerint 

olyan programok kivitelezésére van szükség, amelyek csökkentik az elmúlt 25 év alatt csak 

egyre növekvő társadalmi szakadékot a roma közösségek és a többi lakos között. 

 

Pályáznának, de a hivatalnál nem írják alá a bérleti szerződést 
2016. május 30. - szekelyhon.ro 

Jogtalanul használja a marosvásárhelyi Művészeti Gimnázium az egyház épületét. Noha a 

római katolikus egyház már tavaly októberben kérte a városházát, hogy újítsák meg az év 

végén lejárt szerződést, ez máig nem történt meg.  A városháza honlapján a májusi 

határozattervezetek között rejtőzködik az a szerződés, amelyet a római katolikus egyház és a 

polgármesteri hivatal képviselői kellene aláírjanak ahhoz, hogy a Művészeti Gimnázium 

jogosan működhessen az egyház tulajdonában levő épületben. Azért mondjuk, hogy 

rejtőzködik, mert a májusi tanácsülés már lejárt, így a tervezetek között csak azok 

szerepelhetnének, amelyeket már napirendre tűztek és tárgyaltak róla. A júniusi ülésen 

szereplő tervezetek, amelyekről a vasárnap megválasztott tanácsosok tárgyalnak majd, egy 

más helyen olvashatók. Ha napirendre tűzik.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65116-bokor-tibor-kezdivasarhely-legyen-szekelyfold-egyik-gyongyszeme
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65118-minden-sepsiszentgyorgyi-haztartast-felkeresnek-a-sepsiszentgyorgyi-rmdsz-jeloltek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65118-minden-sepsiszentgyorgyi-haztartast-felkeresnek-a-sepsiszentgyorgyi-rmdsz-jeloltek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65103-a-romak-felzarkoztatasat-surgette-soos-zoltan-fuggetlen-jelolt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/palyaznanak-de-a-hivatalnal-nem-irjak-ala-a-berleti-szerzodest
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Az RMDSZ megőrizné pozícióit, az EMNP maximalizálná a szavazatokat 
2016. május 31. - Krónika 

A vasárnapi helyhatósági választások legnagyobb tétje Nagyváradon, hogy a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) többséget tud-e szerezni a helyi önkormányzatban, ahol a helyi 

magyarságot jelenleg hat RMDSZ-es tanácsos képviseli. Az már korábbról is látszott, és a 

felmérések is azt mutatják, hogy a polgármesteri tisztségért zajló versengés – melyre két 

magyar jelölt is bejelentkezett – nem lesz szoros, az immár a harmadik mandátumára pályázó 

Ilie Bolojan népszerűsége ugyanis töretlennek tűnik a bihari megyeszékhelyen. Bár a 47 éves 

liberális matematikatanár többször hozott hevesen vitatott döntéseket, a városvezetési 

stratégiája is megosztja az embereket, az IRES közvélemény-kutató intézet legfrissebb 

felmérése azt mutatja, a helybeliek 59 százaléka Bolojan-párti, a polgármester vetélytársai 

pedig az öt százalékot sem érték el.  Az RMDSZ jelöltje, Huszár István jelenlegi 

alpolgármester a második helyen áll 3 százalékkal, míg Zatykó Gyula a hatos listát 0,4 

százalékkal zárja. A megkérdezettek 16 százaléka egyelőre nem hozott döntést.  

 

Hárman indulhatnak a pártelnöki posztért az MKP tisztújító kongresszusán 
2016. május 30. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Három személyt, Bárdos Gyulát, Menyhárt Józsefet és Őry Pétert, jelölték a Magyar Közösség 

Pártja (MKP) elnöki posztjára a szlovákiai magyar párt járási szervezetei hétfőn záruló 

konferenciáikon - közölte az MTI-vel Szigeti László az MKP Országos Tanácsának (OT) 

elnöke hétfőn. Mindhárom pártelnök-jelölt az MKP jól ismert politikusának számít. Bárdos 

Gyula a párt korábbi OT elnöke és első államfőjelöltje jelenleg a szlovákiai magyarság 

legnagyobb kulturális és közéleti szervezetének, a Csemadoknak az elnöke. Menyhárt József a 

párt dunaszerdahelyi járási elnöke, a márciusi parlamenti választáson képviselőjelölt-lista 

negyedik helyén szerepelt. Őry Péter az MKP önkormányzatiságért felelős alelnöke, 

Csallóközcsütörtök polgármestere. Az MKP járási konferenciáin döntés született arról, is, 

hogy a regionális szervezetek kiket jelölnek az OT élére, vagyis a párt második legmagasabb 

pozíciójába. „Az OT élére szintén hármas jelölés érkezett, Bárdos Gyulát, Berényi Józsefet és 

Forró Krisztiánt jelölték” - mondta Szigeti László. 

 

Tokár Géza: zökkenőmentessé kell tenni a kulturális támogatások folyósítását 
2016. május 30. – hirek.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos vezetésével május 30-án először ülésezett a 

kormányhivatal mellett működő emberjogi és kisebbségi bizottság. A három és fél órás 

ülésen, amelyen a felvidéki magyarságot Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 

szóvivője, valamint Bárdos Gyula – a Csemadok országos elnöke és Szekeres Klaudia, a 

Jogsegélyszolgálat munkatársa képviselte, egyebek mellett a nemzeti kisebbségek 

kultúrájának idei évre vonatkozó támogatási programjáról és a jogállásukról szóló jelentéssel 

kapcsolatos javaslatról is szó esett. 
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http://www.bumm.sk/belfold/2016/05/30/harman-indulhatnak-a-partelnoki-posztert-az-mkp-tisztujito-kongresszusan
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Szesztay Ádám a tervező-elemző tevékenység újjászervezésébe kezd 
2016. május 30. – Felvidék Ma 

Haraszti Attila váltja ősztől Szesztay Ádámot a kassai főkonzuli tisztségben. Szesztay 

már megkapta a hivatalos értesítést Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumától, 

miszerint 2016. augusztus 31-én befejeződik szlovákiai küldetése. Másfél évig dolgozott 

Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzuli kerületében az abaúji, bodrogközi, gömöri és 

Ung-vidéki magyar közösségekkel. Szesztay kifejtette, új feladatot kap, a külügy két évvel 

ezelőtt megszüntetett tervező-elemző tevékenységének az újjászervezése lesz a feladata. 

 

Újszerű szlováknyelv-tanítás 
2016. május 31. – Új Szó 

Szeptembertől három magyar tanítási nyelvű alapiskolában az új módszertan alapján 

taníthatják a szlovák nyelvet. Az új módszer kevesebb nyelvtanra és több kommunikációra 

épülne. Egyelőre nem lehet tudni, hogy bevezetésével emelkedne-e a szlovákórák száma. 

 

Áll a kisebbségi támogatások fizetése 
2016. május 31. – Új Szó 

A közbeszerzési szabályok változása miatt később juthatnak a pénzükhöz a kisebbségi 

kulturális szervezetek – egyelőre még nem tudni, kit mennyire érinthet a változás. Ami biztos, 

hogy két hete nem hagyott jóvá új szerződést a kormányhivatal. A kisebbségi kulturális 

támogatásokat, amelyeket a kormányhivatal folyósít, az utóbbi években tavasz végétől fizetik 

ki a támogatást elnyert szervezeteknek. Idén március 17-én zárult a pályázatokat elbíráló 

szakmai bizottságok ülésezése. Mivel először a kisebb létszámú kisebbségek bizottságai 

üléseztek, ezek kapják meg először a pénzüket is, a magyar pályázók a végére maradnak. Idén 

azonban tovább csúszhat a támogatások folyósítása egy adminisztratív akadály miatt. 

 

Ismét tiltakozást tartottak a Vajdasági RTV épülete előtt 
2016. május 30. – Magyar Szó 

Egy hét leforgása alatt már másodszor tiltakoztak a Vajdasági RTV dolgozói és az őket 

támogató polgárok, mert a médiaház vezetősége nem teljesítette egyetlen követelésüket sem. 

A megmozdulást a Vajdasági Televízió székháza előtt tartották meg, később pedig a Vajdasági 

RTV igazgatóságának épülete elé vonultak a résztvevők. Több mint ezer ember vett részt a 

tiltakozáson. Több közéleti személyiség és politikus is jelen volt a megmozduláson. 

 

Faktor plus: Az SNS-t a polgárok alig 50 százaléka támogatja 
2016. május 30. – Vajdaság Ma 

A Faktor plus közvélemény-kutató ügynökség kutatása szerint a Szerb Haladó Párt (SNS) 

listáját a megkérdezett polgárok 50,1 százaléka támogatja, míg a második helyen áll a 

szocialisták listája 10,8 százalékkal, a harmadik pedig a Szerb Radikális Párt 8 százalékkal. A 

Faktor plus első választások utáni felmérése szerint a negyedik helyen az Elég volt mozgalom 
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http://felvidek.ma/2016/05/szesztay-adam-a-tervezo-elemzo-tevekenyseg-ujjaszervezesebe-kezd/
http://www.magyarszo.com/hu/3067/kozelet_media/147396/Ism%C3%A9t-tiltakoz%C3%A1st-tartottak-a-Vajdas%C3%A1gi-RTV-%C3%A9p%C3%BClete-el%C5%91tt.htm
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23659/Faktor-plus-Az-SNS-t-a-polgarok-alig-50-szazaleka-tamogatja.html
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áll 7,5 százalékos támogatottsággal, ezt követi a DSS-Dveri 5,6 százalékkal, a Demokrata Párt 

listája 5 százalékos támogatottságot élvez, az SDS-LDP-LSV koalíciót pedig a megkérdezettek 

4,9 százaléka támogatja. A felmérés szerint az emberek 42 százaléka támogatja Szerbia uniós 

csatlakozását, 35 százaléka ellenzi, 23 százaléka pedig nem tudja, vagy nincs róla véleménye. 

 

Porosenko kinevezte Ukrajna budapesti nagykövetét 
2016. május 30. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Miután két éven át betöltetlen volt a tisztség, Petro Porosenko elnök Ljubov Nepopot nevezte 

ki Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövetévé – jelentette a LIGA.net.A 

kinevezésről szóló rendelet május 30-án jelent meg az államfő weboldalán – teszi hozzá a 

portál. A LIGA.net emlékeztet, hogy Ukrajnának mintegy két éven át, a Majdan 2014 eleji 

győzelme óta nem volt követe Magyarországon. Korábban a tisztséget Jurij Muska töltötte be, 

akinek a hazatérését követően Mihajlo Junger képviselte Ukrajnát ideiglenes ügyvivőként a 

magyar fővárosban. Kinevezéséig Ljubov Nepop Ukrajna megbízott képviselője volt az 

Európai Uniónál. 

 

A magyar–ukrán együttműködésről tárgyaltak a Huszti járásban 
2016. május 30. – karpatalja.ma 

Magyarországi üzleti küldöttség érkezett Husztra május 25-én – tette közzé a Karpatszkij 

Objektív hírportál. A vendégek Olekszandr Packannal, a Huszti Járási Tanács vezetőjével és a 

járási közigazgatási hivatal elnökhelyettesével, Viktor Szabadossal tárgyaltak. Amint azt 

Cservenné Boros Andrea, a delegácó tagja, a Jabil Circuit Hungary Kft. HR-menedzsere 

elmondta, magyarországi munkahelyeket ajánlanak a kárpátaljaiaknak. – Fizetjük a 

vízumdíjat, a szállást, az étkezést és a szociális hozzájárulást is – tette hozzá a cég képviselője. 

 

Segítség kárpátaljai magyaroknak 
2016. május 30. – Kárpátalja 

Tiszabökény, Mezővári és Verbőc is részesül az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület által 

szervezett jótékonysági esten összegyűlt pénzadományokból. „Már korábban is 

adományoztak a miskolciak ennek a településnek, és a gyülekezet gondnoka be is számol 

arról, hogy mire fordították a pénzt. Azért pénzt gyűjtünk, mert úgy tudjuk, hogy a határon 

gyógyszereket, ruhaneműt nagyon körülményes átjuttatni” – mondta Kardos Katalin, a 

szervezet elnöke. Az előző évi adományt egyrészt szükségre, másrészt az élet jobbítására 

fordították. 

 

Kárpátaljai magyar újságírók találkozója 
2016. május 30. – Kárpátifno 

Talán nem vádolnak meg elfogultsággal, ha azt állítom, hogy színes a kárpátaljai magyar 

médiapaletta. Van országos terjesztésű lapunk, s a megye településeit lefedő újságokban sem 

szűkölködünk. S amiben már csak kevesen reménykedtek: otthonainkban végre egy olyan 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/05/30/porosenko-kinevezte-ukrajna-budapesti-nagykovetet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-magyar-ukran-egyuttmukodesrol-targyaltak-a-huszti-jarasban/
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/30/segitseg-karpataljai-magyaroknak
http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/karpataljai-magyar-ujsagirok-talalkozoja
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kárpátaljai magyar nyelvű rádió szól, amely rövid idő alatt képes volt belopni magát a 

hallgatók szívébe. A minap Babják Zoltánnak, Beregszász polgármesterének a 

kezdeményezésére mintegy negyven újságíró gyűlt össze a Dédai-tó partján, hogy 

szeretetvendégség keretében megvitassa a szakma ügyes-bajos dolgait. 

 

Megavers a Diaszpórában 2016 - tengerentúli magyar szavalóverseny 
2016. május 30. – Nemzeti Regiszter 

A Megavers a Diaszpórában a tengerentúli magyar fiatalok szavalóversenye. A szolnoki 

kezdeményezésre indult Megavers ötletét kölcsönözve és a kanadai Dél-Ontáriói 

Szavalóverseny eddigi tapasztalataira támaszkodva született meg a Megavers a Diaszpórában. 

Az ötletgazda Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke és a Diaszpóra 

Tanács Kanadai Társelnöke, aki Losonc Csongor, torontói Kőrösi Csoma Sándor Program 

ösztöndíjassal közösen szervezte meg a három kontinenst érintő versenyt. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 30. – Kossuth Rádió 

Utolsó elnökségi ülését tartja az MKP a tisztújító közgyűlés előtt 

A felvidéki Magyar Közösség Pártja, az MKP utolsó elnökségi ülését tartja – a június 11-ére 

összehívott tisztújító közgyűlés előtt. A márciusi választási kudarc után, amely immár a 

harmadik sikertelen próbálkozás volt az öt százalékos parlamenti küszöb átlépésére, az MKP 

országos elnöksége testületileg lemondott. Azóta a magyar szervezet ügyvezetője, Szigeti 

László, az országos tanács elnöke.  

Szokatlanul csendes a romániai önkormányzati választás kampánya 

A romániai önkormányzati választás kampánya szokatlanul csendes. Ennek egyik 

magyarázata, hogy nem szervezhetnek kampányrendezvényeket, nem helyezhetnek ki óriási 

plakátokat, nem fogadhatnak el külső finanszírozást, a kormány fedezi a pártok 

kampányköltségét, utólagos fizetéssel. Marad tehát a sajtó. 

III. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia Budapesten 

Eötvös József Collegium - a magyarság közös eszménye a címe a III. Kárpát-medencei 

Szakkollégiumi Konferenciának, amit Budapesten az ELTE Eötvös Collegiuma szervez.  A 

kedden kezdődő négynapos rendezvényen - amely a Magyar Összetartozás Napjának 

előestéjén ér véget, a Kárpát-medence mindegyik magyar lakta régiója képviselteti magát. 

Harmadik Magyar Hagyományok Napja 

Kézműves vásár, néptánc és népzene, bográcsos, kürtőskalács esperes módra, magyar borok 

biztosították a harmadik Magyar Hagyományok Napjának sikerét a temesvári Bartók Béla 

líceum udvarán. Az Összetartozunk Székelyföld-szórvány programra Hargita megyei 

termelők érkeztek, a csíkszentkirályi Vadrózsa néptánccsoport a térség táncait is elhozta, 

mellettük a helyiek citerásai és táncosai is hozzájárultak a jó hangulathoz 

Történelmi vetélkedő, kirándulás, és egy rekordkísérlet – Beregszászon 

folytatódik a Feszty Árpád emlékév 

Feszty Árpád születésének160. és A magyarok bejövetele körkép létrejöttének 120. 

évfordulója alkalmából a Feszty - Körkép alapítvány a Kárpát-medencei magyar ajkú 

diákoknak pályázatot írt ki, valamint történelmi - és kulturális vetélkedőt tart. Első állomása 

Kolozsvár után, június 2. és 4. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola lesz a 

helyszíne a 2. fordulónak. 

 

 

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


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 30. 
10 

Harmadik alkalommal tartották meg a dévai Szent Ferenc Alapítvány 

székelyhídi Gyermek Jézus Otthonának búcsúját 

Harmadik alkalommal tartották meg a dévai Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi Gyermek 

Jézus Otthonának búcsúját.  A búcsút gyermeknapi ünnepséggel kötötték össze, így több száz 

gyermek szórakozott felhőtlenül a székelyhídi Stubenberg kastély udvarán. A rendezvényt a 

köztársasági elnök felesége Herczeg Anita is megtisztelte jelenlétével.  

 

Magyar Hangok 

2016. május 27. – Karc FM 

Jövő vasárnap tartják Romániában az egyfordulós helyhatósági választásokat, egy nappal a 

magyar Nemzeti Összetartozás Napja után. A kettős aktualitás jegyében kértem rövid 

helyzetértékelésre, helyzetelemzésre Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárt. 

Milyennek látja az erdélyi magyar közösség helyzetét magyar diplomataként? - elsőként erről 

kérdeztem Zsigmond Barna Pál Csíkszeredai főkonzult, aki Marosvásárhely szülötteként a 

jövő vasárnapi romániai helyhatósági választásokkal kapcsolatban is nyilatkozott a Magyar 

hangoknak.    

Az előző két beszélgetésben már szó esett a romániai jövő hétvégi választásokról, azon belül is 

a marosvásárhelyi voksolás komoly tétjéről. Vajon, mekkora esélyt lát arra maga az első 

számú érintett, a város magyarsága által előválasztáson megszavazott közös polgármester-

jelöltje, hogy több mint két évtized után ismét magyar vezetője legyen Erdély egykori 

központjának. Erről kérdeztem a függetlenként induló korábbi RMDSZ-es politikust, Soós 

Zoltánt. 

Merre tart a felvidéki magyarság, milyen a közhangulat most az ottani magyar közösség 

körében azt követően, hogy nemrég, a legutóbbi választásokon a Magyar Közösség Pártja 

harmadszorra sem jutott be a szlovák parlamentbe? - erről kérdeztem Gubík Lászlót, a Via 

Nova, azaz az Új Út ifjúsági mozgalom minap újraválasztott elnökét. 

 


