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Duşa román óriászászlót vonat fel Csíkszeredában 
2015. június 22. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen, szekelyhon.ro, Napi Gazdaság 

Hargita megye legmagasabb zászlórúdjára a megye legnagyobb román zászlaját vonják fel 

Csíkszeredában pénteken, a román zászló ünnepén – jelentette be Mircea Duşa védelmi 

miniszter. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint a tárcavezető erről a Brassó megyei 

Nagysinken beszélt hétfőn, miután megszemlélte a Trident Joust 15 és a Resolute Castle 15 

elnevezésű nemzetközi hadgyakorlatok műveleteit. „A trikolórnak Hargita megyében is 

otthon kell lennie” – jelentette ki a Hargita megyei származású miniszter, akit Victor 

Ponta miniszterelnök többször is kormánya magyarszakértőjének nevezett. 

 

Ideiglenes kormányfője van Romániának 
2015. június 22. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Iohannis államfő Gabriel Oprea belügyminisztert, nemzetbiztonsági miniszterelnök-

helyettest nevezte ki ideiglenes kormányfővé hétfőn arra az időszakra, amíg Victor Ponta 

miniszterelnök képtelen ellátni hivatalát. A térdszalagműtéten átesett Victor Ponta – 

egészségi állapotára hivatkozva – levélben kérte az elnöktől, hogy néhány hétig ruházza át 

helyettesére a kormányfői teendőket. 

 

SaS: működésképtelen a szlovák állampolgárság visszaadásának rendszere 
2015. június 22. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Működésképtelen a szlovák állampolgárság visszaadásának idén februártól hatályos 

rendszere – véli Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke. A liberálisok 

alkotmányellenesnek tartják egy másik állam állampolgárságát is kérvényező lakosok 

szlovák állampolgárságának megvonását, s a rendelet átértékelését kérik. Martin Klus, az 

SaS külpolitikával és politikai rendszerrel foglalkozó csoportvezetője abszurd rendszernek 

nevezi a személyazonosság elkobzás utáni visszaadását. „Az emberek az egyik nap elvesztik 

az állampolgárságukat, másnap pedig azt miniszteri kivétel alapján visszakaphatják. 

Természetesen megfelelő bürokratikus fordulatokat követően. Ezt a helyzetet 

tarthatatlannak és ilyen formájában megvalósíthatatlannak tartjuk” – szögezte le. 

 

Székely fővárosi projekt: konzultáció hat városban 
2015. június 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

Konzultációsorozatot indítanak Erdély hat városában: június végén Kolozsváron, 

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen és 

Sepsiszentgyörgyön várják az érdeklődőket a Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 

2021 program keretében. Az ötletgyűjtő konzultációk június 24-e és július elseje között 

zajlanak. Ezeken bárki részt vehet és javasolhat ötleteket, konkrét programokat a 

Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021 pályázatát illetően. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/duaa-orias-roman-zaszlot-kivan-felvonatni-csikszeredaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=188106&cim=ideiglenes_kormanyfoje_van_romanianak
http://www.hirek.sk/belfold/20150622134856/SaS-mukodeskeptelen-a-szlovak-allampolgarsag-visszaadasanak-rendszere.html
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/szekely-fovarosi-projekt-konzultacio-hat-varosban


 

 

 

 

 

 
3 

Folytatódik a huzavona az árkosi kastélyért 
2015. június 22. – Krónika 

Tovább tart a huzavona a viszszaszolgáltatott árkosi Szentkereszty-kastély új tulajdonosai 

és az abban működő kulturális központ között. Kincses Előd, az örökös Jankovich-Bésán 

család ügyvédje a Krónikának elmondta, felajánlotta, hogy megvásárolják a berendezést 

egy közös megegyezéssel kiválasztott szakértő felértékelése alapján, ám kérik, hogy a 

kulturális központ vezetősége cserébe vonja vissza a telekkönyvezés ellen indított pernek a 

megfellebbezését. Az ügyvéd úgy fogalmazott, „rendkívül pimasz választ” kapott levelére, 

amelyben a kulturális központ vezetősége kétségbe vonja, hogy van tárgyalási jogalapja, 

szerintük nincs akivel párbeszédet folytatni. 

 

Hatósági felügyelet alatt van Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos 
2015. június 22. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Hatósági felügyelet alá helyezte Ráduly Róbert Kálmánt, Csíkszereda múlt szerdán 

lemondott polgármesterét hétfőn a Marosvásárhelyi Ítélőtábla, helyt adva az Országos 

Korrupcióllenes Ügyosztály (DNA) fellebbezésének. A tisztségéből felfüggesztett Szőke 

Domokos alpolgármester hatósági felügyelet elleni fellebbezését ugyanakkor elutasították, 

így egyelőre nem térhet vissza a polgármesteri hivatalba. 

 

Kié a nagyobb? 
2015. június 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A csíkszeredai óriástrikolór felvonását beharangozó Mircea 

Dușa védelmi miniszterből nem először könyököl ki a grandománia, avatott ő már 24 

négyzetméteres trikolórt is a Székelyföldön. Persze nem véletlen, hogy miért éppen itt, és 

nem mondjuk Galacon. A vele egy követ fújó román politikusok szerint leginkább a 

többségében magyarok lakta vidékeken kell fitogtatni a román államiságot, egyáltalán azt, 

hogy ki az úr a háznál. Merthogy Dușa fejében erről szól a román zászló emléknapja, nála 

ez a nemzeti önérzet és büszkeség csimborasszója: hogy kié a nagyobb. Nála a félelem ott 

kezdődik, ha ez a bizonyosság nincs. Az attól való rettegés, hogy nem neki( k) áll a zászló, 

hogy a Székelyföld és Erdély ne adj’isten nem Románia”. 

 

Vádat emeltek az operaház igazgatója ellen, Demeter András is érintett 
2015. június 22. – maszol.ro 

Vádat emeltek az ügyészek a bukaresti operaház felfüggesztett igazgatója, Răzvan Ioan 

Dinca ellen. A bukaresti I. kerületi bírósági ügyészség hétfői közleménye szerint az 

igazgatót hivatali visszaéléssel és okirat-hamisítással vádolják. Az ügyben Demeter András 

is érintett, aki korábban a közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatója volt, jelenleg a rádió 

igazgatótanácsának tagja. Demetert érdek-összefonódással vádolják amiatt, hogy 

tanácsadói tisztségben alkalmazta vezérigazgatóként a rádiónál Dincát. Ezt az időszakot 

megelőzően és utána is Demeter szerződéses viszonyba lépett a bukaresti 
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operettszínházzal, amelynek igazgatója szintén Dinca volt. Demeter András színész, a 

bukaresti operettszínház három produkciójában játszik. 

 

Adománygyűjtő futás indul kedden Dévától Budapestig 
2015. június 22. - MTI 

Adománygyűjtő futást rendeznek június 23. és 27. között Dévától Budapestig a Böjte 

Csaba ferences szerzetes vezette dévai gyermekotthon lakóinak megsegítésére. Az 

adománygyűjtő váltófutáson előzetes regisztráció után - www.devabudapestfutas.hu - 

bárki részt vehet. Magyarországon 13 helyszínen lehet bekapcsolódni a programba, 

Erdélyben az öt kilométeres dévai szakaszra, továbbá Lippán és Aradon is lehet 

csatlakozni, akár egy kilométeres szakaszra is. A résztvevők június 23-án 10 órakor 

startolnak Déván és június 27-én érnek célba - a Mozgás Éjszakája rendezvény 

nyitópillanatára időzítve - a budapesti Hősök terén - közölték a szervezők az MTI-vel. 

 

Életfát avattak Nagyborosnyón 
2015. június 23. – Háromszék, Erdély Ma 

Jóval az istentisztelet előtt zsúfolásig telt vasárnap a nagyborosnyói református templom. 

A több mint háromszáz résztvevővel a Nagyborosnyói Református Egyházközség 

kezdeményezésére a templom udvarán állított életfa avatására került sor. Az egy rönkből 

faragott emlékjelre az elmúlt tíz évben  megkeresztelt 67 gyermek neve került fel. Az életfa 

Szabó Ottó szobrászművész alkotása. Nemcsak bibliai, hanem ősmagyar jelkép is, az életet, 

a megmaradást és nem utolsósorban a család intézményének jelentőségét hirdeti. 

 

Ismét magyar felirat kerül Cirill és Metód komáromi szobrára 
2015. június 22. – hirek.sk 

2015. június 23-án, 10.00 órakor közösen helyezi el a Cirill és Metód-szobor talapzatára a 

magyar feliratot Jozef Černek, a komáromi Matica slovenská házának igazgatója és Halász 

Béla, a Fontos vagy! mozgalom képviselője. Jozef Černek azon reményének adott hangot, 

hogy a közös fellépés a nyilvánosság számára egyértelművé teszi, hogy Komáromban nincs 

ok a viszálykodásra szlovákok és magyarok közt. Halász Béla hozzátette, hogy ha ismét 

eltűnne a magyar felirat, tartósabb megoldást keresnek. 

 

Emléktáblát avattak Losoncon a református templomban 
2015. június 22. – Felvidék Ma 

A református templom felszentelésének 150-ik, állami tulajdonból az egyház tulajdonába 

való visszaszerzésének 10. évfordulója emlékét örökíti meg a templomhajó déli falán 

elhelyezett fekete márványtábla. A vasárnapi, június 21-i ünnepi istentiszteletet Nagy Ákos 

Róbert a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Gömöri Egyházmegyéjének esperese 

tartotta. 
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Madari.sk – egy weboldal a magyarokról szlovákoknak 
2015. június 22. – Felvidék Ma 

Lassan három éve lesz annak, hogy a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet 2012 szeptemberében elindította a madari.sk nevezetű weboldalt, 

amely a Szlovákiában élő magyarokkal kapcsolatos témákról, az itteni magyarság 

problémáiról szeretné informálni a szlovák társadalmat, mégpedig szlovák nyelven.  

 

Szijjártó Péter nyitja meg a Vajdasági Szabadegyetemet 
2015. június 22. – Vajdaság Ma 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Pásztor István, a vajdasági tartományi 

képviselőház elnöke, valamint Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

nyitja meg július 2-án a XIII. Vajdasági Szabadegyetemet az észak-bácskai Kishegyesen. A 

szabadegyetem honlapján szereplő program szerint a rendezvény már július 1-jén délután 

elkezdődik, akkor csapatépítő játékokkal és borkóstolóval várják a résztvevőket. A "valódi" 

megnyitó előadást a második napon Szijjártó Péter, Pásztor István és Hajnal Jenő tartja, 

ugyanakkor a beszélgetésben részt vesznek a szervezők is. 

 

Egységes politikai fellépést javasol Csorba Pásztornak 
2015. június 22. – Vajdaság Ma 

Haladéktalan és egységes politikai fellépést sürget Csorba Béla, a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt elnöke az eszkaláló migrációs helyzet miatt, ennek érdekében levéllel 

fordult Pásztor Istvánhoz, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez. Magyarország a 

zöldhatár lezárásával kívánja gátolni az állam és az EU területére történő további illegális 

bevándorlást. Szerbia ugyanakkor, legalábbis az eddigi hivatalos megnyilatkozások 

alapján, semmiféle határzárra nem készül az ország déli végein. Rendkívül fontos, hogy 

elkerüljük a vajdasági magyarok és az észak-vajdasági községek túszhelyzetbe kerülését, 

ami abban az esetben fog bekövetkezni, ha a bevándorlók további tömegeit, tartós 

elhelyezésüket, élelmezésüket és megfelelő egészségügyi ellátásuk terhét a szerb kormány 

az ilyenkor szokásos „nagyvonalúságával” az érintett önkormányzatokra kényszeríti. 

Ennek megakadályozása érdekében haladéktalan és egységes politikai fellépésre van 

szükség. 

 

Szabadka: Átadták az idei Dr. Bodrogvári Ferenc-díjakat 
2015. június 22. – Vajdaság Ma 

Hétfő este rendezték meg az idei Dr. Bodrogvári Ferenc-díjak ünnepélyes átadását, a 

Szabadkai Városháza dísztermében. Idén Andrej Boka, filmrendezőt, Dušan Svilar, 

énekest, és Kanyó Ervin festőművészt, grafikust tüntették ki a művészet terén kiemelkedő 

eredményéért. Az elismerést minden évben olyan, negyven évnél fiatalabb alkotók kapják, 
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akik munkásságukkal, alkotásaikkal és tetteikkel hozzájárultak Szabadka város kulturális 

fejlődéséhez. 

 

Hétfőn tartották a szerbiai nemzeti kisebbségek kérdéseivel foglalkozó 
munkacsoport ülését Belgrádban 
2015. június 22. – Pannon RTV 

Második ülését tartotta a szerbiai nemzeti kisebbségek kérdéseivel foglalkozó 

munkacsoport Belgrádban. Az ország uniós csatlakozási tárgyalásainak részeként kell 

ennek a munkacsoportnak megalkotnia a saját programját a kisebbségvédelem 

tekintetében. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az ülés után a Pannon RTV-

nek elmondta: több országos kisebbségi önkormányzat nem küldte el az észrevételeit, így 

halasztani kellett a döntést, hogy egy egységes tervezet készüljön, amelyben lefektetik az 

alapelveket és megszabják a tartalmi elemeit a kisebbségi akciótervnek. 

 

Megidézett Kárpátalja – másodszor is Beregszászban 
2015. június 22. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A Magyar Állami Népi Együttes május végén és június elején több helyszínen tartott 

jótékonysági előadást Megidézett Kárpátalja – Hágókon innen és túl címmel. Június 21-én 

ismét Beregszász közönsége láthatta a Kárpátalján élő népek sokszínű tánckultúráját, 

immár másodszor. Az előadást Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának főkonzulja nyitotta meg. Köszöntőt mondott Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának miniszteri biztosa. Beszédében 

kiemelte: a turné egyúttal jótékonysági célokat is szolgál, mert egyrészt emlékezünk az 

ukrajnai harcok áldozataira, valamint támogatást és lelki segítséget kíván nyújtani a 

hétköznapokban gondokkal küszködőknek. 

 

Argentin adomány Kárpátalja megsegítésére 
2015. június 22. – Kárpátinfo, Kárpátalja 

A Magyar Református Szeretetszolgálat „1 euro - 1 kenyér” Kárpátalját segítő 

programfelhívására, amit a diaszpórában élő magyar közösségekhez juttatott el, 

megérkeztek az első adományok - közli a Kárpátalja Hetilap. Az Argentínai Magyar 

Intézmények Szövetségének képviselője, Kerekes Ágnes és Vass Gyöngyi a múlt hónapban 

hozták el a közösség 1000 dolláros adományát. Az eseményen részt vett és elismerő 

szavakkal méltatta a Szeretetszolgálat munkáját az Argentin Köztársaság ideiglenes 

ügyvivője, Claudio Giacomino miniszter. Kiemelte annak jelentőségét, hogy az 

Argentínában élő magyarok őrzik gyökereiket, felelősnek érzik magukat magyar 

honfitársaik sorsa iránt is, hidat képezve a két nép között. 
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Ne hanyagoljuk el anyanyelvünket! 
2015. június 22. – Muravidéki Magyar Rádió 

Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő sajtóértekezletet tartott, 

amelyen a hatáskörébe tartozó és a magyar nemzeti közösséget érintő időszerű kérdésekről 

tájékoztatta a nemzetiségi médiát. 

 

Vizsga magyar tanárok számára Burgenlandban 
2015. június 22. - Volksgruppen 

Június 19-én került sor Kismartonban a Pedagógiai Fősikolán azokra a magyar vizsgákra, 

amelyek által a főiskola magyar szakos hallgatói jogosultságot szereztek a magyar nyelv 

tanítására Burgenlandban. Hét fő végezte el kiválló eredménnyel a tanfolyamot, azaz 

vizsgát, tudatta az ORF Burgenland magyar szerkesztőségével Pathy Lívia, a magyar 

nyelvért felelős szakfelügyelő Burgenlandban. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

