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Vezető hírek

A Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai az egész
magyar nemzetet képviselik
2016. június 6. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu,
Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai olyan „őrhelyre” mennek,
ahol az egész magyar nemzetet képviselik - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes az idei programok hétfői budapesti zárókonferenciáján. Egyértelmű
volt, hogy az emigráció magyarsága nagy figyelmet igényel - jelentette ki a miniszterelnökhelyettes, és felidézte a Magyar Diaszpóra Tanács megalakítását. A Kőrösi Csoma Sándorprogram eredetileg nem szerepelt a tervek között - jegyezte meg, hozzátéve: maguk sem
gondolták, hogy ekkora sikere lesz. Emlékeztetett: 2013-ban az ösztöndíjasok számát és a
program költségvetését megduplázták. Kitért arra, hogy az ösztöndíjasoknak jelentős
szerepük van az állampolgárság felvételének segítésében is, az összmagyarság szempontjából
ez a legfontosabb.

Marosvásárhelyen Soós Zoltán megóvja a polgármester-választás eredményét
2016. június 6. - MTI, Híradó.hu, Erdély Online, Erdély Ma, Háromszék, transindex.ro, szekhelyek.ro
Megóvja a marosvásárhelyi polgármester-választás eredményét Soós Zoltán független jelölt,
aki 1705 szavazattal maradt alul Dorin Florea román jelölttel szemben - közölte hétfőn a
magyar jelölt sajtóirodája. A közlemény szerint választási “csalás alapos gyanúja” miatt
nyújtják be kedden az óvást, aznap délig pedig várnak minden olyan tárgyi bizonyítékot a
választópolgároktól, amelyekkel meg lehet erősíteni az óvást. A mindhárom erdélyi magyar
párt által támogatott független jelölt stábja szerint kérdőjelek merültek fel az érvénytelen
szavazatokkal kapcsolatban, amelyek száma körülbelül ugyanannyi, mint az első két jelölt
közötti különbség.

Sikeres a magyar szereplés
2016. június 6. – MTI, Kormány.hu, Erdély Online, Mandiner, Krónika, Magyar Idők
Gratulációját fejezte ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a
vasárnapi romániai önkormányzati választásokon induló magyaroknak az elért
eredményekért. A kormányfő helyettese kiemelte: a voksoláson több mint 200 magyar jelölt
szerzett polgármesteri tisztséget. Semjén Zsolt külön gratulált a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) sikeréhez, jelezve, hogy Székelyföld két legnagyobb városában,
Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön nagy győzelmet arattak. Azt mondta: ez azért is
fontos, mert Romániában egyre brutálisabb magyarellenesség tapasztalható, és az
igazságszolgáltatáson keresztül zaklatják a magyarságot.
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Potápi Árpád János államtitkár gratulál az erdélyi magyarság választási
eredményeihez
2016. június 6. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu
A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára gratulált a vasárnapi romániai
helyhatósági választásokon induló magyar jelöltek választási sikereihez. Az ideiglenes
eredmények arról tanúskodnak, hogy stratégiai fontosságú helyeken erősödött a magyarság
önkormányzati jelenléte. Ezek közül kiemelkedik Szatmárnémeti, ahol Kereskényi Gábor
személyében újra magyar polgármester kapott bizalmat. Tekintettel a romániai politikai
légkör belső feszültségeire, az anyanyelv-és szimbólumhasználatában korlátozott erdélyi
magyarságot érő napi kihívásokra, kiemelten fontos a hangsúlyos jelenlét a különböző
döntéshozó szinteken. Külön elismeréssel adózunk azon önkormányzati vezetőknek, akik a
koncepciózusnak tűnő hatósági meghurcoltatásuk ellenére vállalták a megmérettetést, és
elnyerték a választók bizalmát.

Nemzetpolitikai államtitkárság: elindult a 2016 - a külhoni magyar fiatal
vállalkozók éve program nyári továbbképzése

Magyarország

2016. június 6. – MTI, Kormany.hu, Webradio, Korkep.sk, Magyar Hírlap
Megkezdődött hétfőn a 2016 - a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program nyári
továbbképzése Mezőkövesden, a 200 résztvevő két turnusban többek között üzleti és
marketing tréningen vesz részt. A nemzetpolitikai államtitkárság MTI-hez eljuttatott
közleménye szerint a programot Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár
nyitotta meg. A helyettes államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy a jelen lévő fiatal
vállalkozókon is múlik a határon túli magyarság gazdasági megerősödése, amely
elengedhetetlen ahhoz, hogy képesek legyenek szülőföldjükön élni és boldogulni.

Romániai választás - NPKI: jó eredmények, alacsony részvétel
2016. június 6. – MTI, hirek.sk
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szerint jó eredmények születtek a vasárnapi
romániai helyhatósági választásokon, az alacsony részvételi arány ugyanakkor aggasztó.
Kántor Zoltán az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága hétfői ülésén azt mondta: a
magyar képviselet összességében megerősödött annak ellenére, hogy kevesen mentek el
szavazni. Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzője kiemelte: nincs
„protesthangulat" Romániában. Ez is oka az alacsony részvételnek, ami azonban nem
kiugróan alacsony - mutatott rá. Megjegyezte: a részvételi hajlandóság négy éve volt
különösen magas, s most visszaállt a nyolc évvel ezelőtti szintre.
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RMDSZ-es megelégedettség a választások után
2016. június 6. - Krónika, Erdély Ma, Erdély Online, Háromszék, transindex.ro, maszol.ro,
szekelyhon.ro
Kelemen Hunor szerint a vasárnapi önkormányzati választások egyelőre nem hivatalos
eredményei azt igazolják, hogy az RMDSZ „azonos hullámhosszon van” a választókkal –
számol be a kronika.ro. A szövetség elnöke hétfőn kolozsvári sajtótájékoztatón foglalta össze
az alakulat eredményeit. Elmondta, az eddig ismert eredmények szerint az RMDSZ-nek a
négy évvel ezelőttihez képest alacsonyabb részvétel ellenére is sikerült megőriznie vezető
szerepét az erdélyi magyar politikai szervezetek között: 196 polgármesterjelöltje szerzett
mandátumot, és további 7–8 olyan független vagy a Magyar Polgári Párthoz (MPP) tartozó
jelölt van, akit az RMDSZ segített győzelemhez.

Nem jöttek be a Néppárti számítások – Toró továbbra is bizakodó
2016. június 6. - Erdély Ma, szekelyhon.ro
Csalódás jellemezte az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszentgyörgyi székházában a helyi és
megyei önkormányzati jelölteket a tegnap éjfél tájékán már körvonalazódó, nem túl kedvező
– polgármesterjelöltjeik kivétel nélkül alulmaradtak, illetve a képviselő-testületekben sem
szerepeltek meghatározó módon – eredmények után. Toró T. Tibor, az alakulat országos
alelnöke elismerte, az EMNP számára az eredmény nem túl biztató, de a székely megyékben
tapasztalt alacsony részvétel is komoly megfontolásra kell hogy késztesse a politikai elitet,
hiszen beigazolódott: a pluralizmus hiánya távol tartja a szavazókat.

Szilágyi Zsolt: az EMNP megőrizte politikai súlyát
2016. június 6. - Krónika, Háromszék, transindex.ro, szekelyhon.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) politikai súlyának megőrzéseként értékelte Szilágyi Zsolt
pártelnök hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján azt, hogy az EMNP megközelítőleg annyi
önkormányzati képviselői mandátumot szerzett a vasárnapi önkormányzati választásokon,
mint négy évvel ezelőtt. A párt vasárnap három polgármester megválasztásának örülhetett.
Székelyudvarhelyen és Szentegyházán formailag a Magyar Polgári Párthoz (MPP) tartozik a
polgármesterré választott politikus, de az EMNP és a MPP koalíciójának jelöltjeként indult.
Az elnök közölte, hogy Gyergyószárhegyen függetlenként az EMNP jelenlegi Hargita megyei
önkormányzati képviselője szerzett polgármesteri mandátumot.

Biró Zsolt: kapocs az MPP
2016. június 7. - Háromszék, transindex.ro, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltjei – a párt párhuzamos szavazatszámlálása szerint – 15
polgármesteri tisztséget szereztek. Biró Zsolt pártelnök elmondta, a párt valamennyi
polgármesterjelöltje
más
magyar
jelöltekkel
versenyezve
győzedelmeskedett.
Gyergyószentmiklóson és Tusnádfürdőn az RMDSZ támogatását is élvezte az MPP jelöltje,
Székelyudvarhelyen és Szentegyházán pedig az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP)
koalícióban nyertek. „Ez is azt jelzi, hogy az MPP a kapocs szerepét tölti be az erdélyi magyar
politikában” – jelentette ki a pártelnök.
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Ugyanolyan súllyal lesz jelen Hargita Megye Tanácsában az RMDSZ, mint eddig
2016. június 6. - transindex.ro, Erdély Online
Hargita megyében az RMDSZ megtartotta támogatottságát. Azokon a településeken, ahol
leváltották az eddigi polgármestert, nem pártokat, hanem személyeket büntettek a választók
– jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke június 6-i, hétfői
sajtótájékoztatóján, amelyen az önkormányzati választásokat értékelte. Szerinte az alacsony
részvétel üzenetét a politikusoknak fel kell dolgozniuk. Alázatra van szükség, komoly
kapcsolattartásra a választókkal – tette hozzá.

Illyés Gergő: Székelyudvarhelyen összezavarodott az RMDSZ szavazóbázisa
2016. június 6. - transindex.ro
Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt közös jelöltje, Gálfi
Árpád lett a polgármester, megelőzve Bunta Levente Zoltánt, aki az RMDSZ-szel történő
szembemenését követően függetlenként indult, és Arros Orsolyát, az RMDSZ jelöltjét. Illyés
Gergő politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint Gálfi győzelme két
dolognak tudható be: az RMDSZ szavazói megosztottak voltak a polgármester személyét
illetően, míg az MPP-nek és az EMNP-nek sikerült összefogni az ellenzéki szavazóbázist.

A közöny diadala
2016. június 7. - Háromszék
Megszokhattuk: választások után vesztesek alig akadnak, valamilyen formában minden párt
győzelmet hirdet. Kisebbet, nagyobbat, de diadalt. Idén azonban nagyon nehéz nyertesnek
kikiáltaniuk magukat az erdélyi magyar pártoknak, ünneplés helyett önvizsgálatra, elemzésre
és új stratégiákra lenne szükség - írja a Háromszék.

El kell távolítani a székely zászlókat
2016. június 7. - Háromszék, szek-helyek.ro
A brassói táblabíróság május 26-i jogerős ítélete értelmében Bokor Tibornak, Kézdivásárhely
régi-új polgármesterének el kell távolítania azt a két székely zászlót, amelyet 2014. július 26án Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul
jelenlétében vontak fel a céhes város egykori katonaneveldéje előtti téren, a Hősök
emlékműve mellett.

Növelte tanácsosai számát a Kovászna Megyei Tanácsban az RMDSZ
2016. június 6. - transindex.ro, maszol.ro
Kovászna megye 45 közigazgatási egységében 34 RMDSZ-es polgármester és 3 RMDSZ által
is támogatott MPP-s polgármester nyert; a négy magyar többségű várost továbbra is a
Szövetség képviselői vezetik - összegeztek a választásokat kiértékelő sajtótájékoztatón az
RMDSZ háromszéki vezetői. A 45 polgármesterből 34 RMDSZ-es, 4 PSD-és, 3 MPP-és, 2
ALDE, 2 független. A leadott érvényes szavazatok értelmében a helyi tanácsosi mandátumok
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száma összesen 553, amelyből: RMDSZ 338, EMNP 51, PSD 45, PNL 28, MPP 24, ALDE 20,
17 független, UNPR 11, és további 19 tanácsos nyert mandátumot más párt színeiben.

94,63%-os feldolgozottság mellett tett közzé részeredményeket a BEC
2016. június 6. - transindex.ro
94,63%-os feldolgozottság mellett újabb részeredményeket tett közzé a Központi Választási
Iroda. A pártokra leadott szavazatok száma, ezek aránya az összes leadott szavazathoz
viszonyítva, valamint az elnyert mandátumok száma a következőképpen állt a 20 órakor
közzétett adatok szerint: Polgármester-választás: PSD: 2496617 szavazat - 37,47% - 1578
mandárum, PNL: 2197329 szavazat - 32,98% - 1030 mandátum, ALDE: 370899 szavazat 5,56% - 60 mandátum, Független jelöltek: 337043 szavazat - 5,05% - 48 mandátum, RMDSZ:
337043 szavazat - 4,61% - 195 mandátum, MPP: 19355 szavazat - 0,29% - 13 mandátum,
EMNP: 21064 szavazat - 0,31% - 0 mandátum.

Antal Árpád: „Nem fogunk visszaélni most sem a többségünkkel”
2016. június 6. - maszol.ro, szekelyhon.ro
Sepsiszentgyörgyön a helyhatósági választásokon vasárnap ismét fölényesen – a szavazatok
73,2 százalékával – győzött, így harmadik mandátumát kezdi meg Antal Árpád. A
polgármester elmondta, hogy nem fognak visszaélni a választók bizalmával, hiszen ez
felelősség és az elkezdett munkát folytatják. A városi tanácsban az előző ciklushoz hasonlóan
most is kétharmada lesz az RMDSZ-nek így Antal Árpád szerint biztos, hogy a következő
években látványos eredményeket tudnak felmutatni.

Ahol egyetlen szavazat döntött
2016. június 6. - szekelyhon.ro
Ritkán történik meg a választások alkalmával, hogy csupán egy szavazaton múljon a
győzelem. A Marosvásárhely közelében levő Maroskeresztúr községben vasárnap háromszor
számolták újra a szavazatokat, míg mindenki meggyőződött: egy szavazattal lett polgármester
a székelykakasdi Kovács Edit.

Nagy Zoltán nyert Gyergyószentmiklóson
2016. június 6. - szekelyhon.ro
Nagy Zoltán megbízott gyergyószentmiklósi polgármester, illetve a hivatalban lévő
gyergyószéki polgármesterek nagy része folytatja tevékenységét – ezek az eredmények
körvonalazódtak vasárnap éjfélkor. Nagy Zoltán nagy különbséggel – a szavazatok mintegy
80 százalékát megszerezve nyerte el a városvezetői tisztséget. A megbízott polgármesterből
választott polgármester lett.
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Pánczél Károly Királyhelmecen: “Egységes és erős nemzetben gondolkodunk”
2016. június 6. – Felvidék Ma
A 20. századi történelmünk tragédiái és jelen problémáink gyökere az első világháborút
lezáró békediktátumban keresendők, mondta Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás
Bizottságának elnöke Királyhelmecen. A Rákóczi Baráti Köre – Királyhelmec és Vidéke
Társulás szervezésében június 5-én a nemzeti összetartozás napját ünnepelték a helyi
magyarok a Bodrogközi Magyar Közösség Házában.

Trianonra emlékeztek Esztergomban és Párkány környékén
2016. június 6. – Felvidék Ma
Esztergomban több éve együtt emlékeznek Trianonra a Duna mindkét partjáról érkezők, az
Országzászló szomszédságában, az Összetartozás oszlopánál. Nánán június 4-én a trianoni
emlékkőnél gyülekeztek a helybéliek. Az esztergomi rendezvény szervezői a Polgári Kör, az
Ezredév Polgári Társulás, az MKP párkányi szervezete és a nánai székhelyű LIMES-ANAVUM
Regionális Honismereti Társulás tagjai voltak, az ünnepi szónok pedig dr. Gulyás Gergely az
Országgyűlés alelnöke, dr. Völner Pál államtitkár és dr. Varga István ügyvéd voltak.

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés Léván a megtartás jegyében
2016. június 6. – Felvidék Ma
Léván június 5-én tartották meg a Nemzeti Összetartozás Nap alkalmából a megemlékezést.
Az eseményfolyam a lévai református templomban vette kezdetét. A megemlékezésen a lévai
magyar szervezetek és intézmények mellett a környékbeli és magyarországi vendégek is
megjelentek.

Vajdaság

Újraválasztották Szmieskó Zoltánt a MEP élére
2016. június 6. - Vajdaság Ma
A Magyar Egység Párt (MEP) június 5-én megtartotta tisztújító közgyűlését, amelyen
újraválasztották Szmieskó Zoltánt a párt élére, áll a MEP szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményében. A jövőben a párt alelnöki tisztségét Erdmann Ferenc és Novák József tölti
be, a Tanács elnökének pedig Romoda Ferencet választották. A küldöttek ezenkívül
elfogadták a MEP elnökének a következő időszakra (2017. június 1-jéig) vonatkozó
munkatervét, melynek legfontosabb elemei a vajdasági magyarok érdekvédelme, a párt
tagságának bővítése, az MNT-vel való együttműködés fejlesztése és a koalíciós partnerekkel,
tehát a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ) és a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal
(VMDP) való szoros együttműködés, áll a MEP elnöke által aláírt közleményben.

Vučević maradhat Újvidék polgármestere, a VMSZ biztos partner
2016. június 6. - Vajdaság Ma, Pannon RTV
Miloš Vučević újvidéki polgármester, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke arra számít, hogy
ismét ő lesz a haladók újvidéki polgármesterjelöltje. Mai közlése szerint június 17-én
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várhatóan két ülést tart majd a városi képviselő-testület: az elsőn megalakul a testület, a
másodikon pedig megválasztják a polgármestert és a városi tanács tagjait. Az SNS városi
szervezetének székházában megtartott sajtótájékoztatóján Vučević közölte: a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) és a Zöld Párt az első partnerek az új városi hatalom
megalakításában.

Ülésezett az MNT Oktatási Bizottsága
2016. június 6. - Pannon RTV
Idén eddig körülbelül százzal kevesebb magyar gyereket írattak be magyar tannyelvű első
osztályba Vajdaságban, mint tavaly. A Magyar Nemzeti Tanács tanszercsomagján is kisebb
változásokat eszközölnek majd – hangzott el hétfőn, az MNT Oktatási Bizottságának ülésén.
A Magyar Nemzeti Tanács jövőre azokat a magyar hallgatókat is támogatja, akiknek nem volt
lehetőségük anyanyelvükön folytatni tanulmányaikat. Ezek a diákok ezentúl az Európa
Kollégiumba is felvételt nyerhetnek. A diákotthonba jövőre már azok is jelentkezhetnek, akik
Újvidék 30 kilométeres körzetén belül laknak.

Kárpátalja

Testvér-települési megállapodást kötött Mezőkaszony és Budafok-Tétény
2016. június 6. – karpatalja.ma
Jelentős eseményre került sor Mezőkaszony számára a nemzeti összetartozás napján, ugyanis
testvér-települési együttműködést kötött Budafok-Tétény önkormányzattal.
A két település között 2015-ben indult intenzív kapcsolat, amely most hivatalos formát öltött,
mely abban nyilvánult meg, hogy Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere ünnepélyes
keretek között aláírta Tóth Sándor mezőkaszonyi polgármesterrel a két település közötti
testvérkapcsolatot igazoló okmányt. A június 3-ai eseményen beszédet mondott Brenzovics
László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, aki
elismerte a magyar állam erőfeszítéseit és támogatását, amely a kárpátaljai magyarság
számára igen fontos megtartó erővel bír.

Kárpátalját is támogatja Paks
2016. június 6. – Kárpátalja
Öt színpadon ötven koncert lesz az idei paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon július 1. és
3. között. A szervezők a borbarát találkozóra ezúttal már a határon túlról is várnak
borászokat, emellett idén is meghirdetik a főzőversenyt, amelynek bevételéből a Kárpátalján
fekvő Visk magyar óvodájának építését segítik.

Beregszászban tartott közgyűlést a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok
Társulása
2016. június 6. – Kárpátinfo
Közgyűlést tartott a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT). A
polgármestereket és a vendégeket Pái Béla, a KHÖT ügyvezetője köszöntötte, akik között ott
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volt Szalipszki Endre, a Beregszászi Konzulátus főkonzulja, Petruska István, a Beregszászi
Járási Közigazgatási Hivatal elnöke, Sin József, a járási tanács elnöke. A napirendi pontok
között szerepelt a három tagú számlálóbizottság megalakítása, a KHÖT taglétszámának
módosítása: Császlóc és Szászfalu csatlakozott a társuláshoz.

Őrvidék

Népcsoportokat fogadott a minisztérium
2016. június 6. - Volksgruppen
Az Oktatási Minisztériumban tartottak hétfőn megbeszélést az Ausztriában államilag elismert
népcsoportok képviselői Nekula Kurt szekcióvezetővel. A találkozó központi témája a
népcsoporti óvodai gyermeknevelés és az óvodapedagógusok képzése voltak. A magyar
népcsoportot Zsótér Írisz az Ausztriai Magyar Népcsoporttanács elnöke, valamint Hollós
József elnökhelyettes képviselték.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 6. – Kossuth Rádió
Helyhatósági választások Romániában
Bár Soós Zoltán mintegy 1700 szavazattal alulmaradt a marosvásárhelyi polgármesterválasztáson Dorin Floreaval szemben, a magyar összefogás révén elért több mint 40
százalékos eredményére a jövőben lehet építeni - véli a politológus. Szatmárnémetiben
viszont nagy magyar siker Kereskényi Gábor győzelme, és nagy meglepetés, hogy az RMDSZ
korábbi polgármesterét és mostani jelöltjét is legyőzte Gálfi Árpád az Erdélyi Magyar Néppárt
és a Magyar Polgári párt jelöltje. Ezekkel az eredményekkel summáztuk hajnali műsorunkban
is a romániai helyhatósági választások magyar vonatkozású eseményeit, de nyilván sokkal
fontosabb, hogy 210 körüli a magyar polgármesterek száma, zömmel RMDSZ-esek, de 14 –
gyel büszkélkedik a Magyar Polgári Párt is, s ezt részint önállóan, részint az RMDSZ-szel vagy
az Erdélyi Magyar Néppárttal közösen érte el. A kispártok közül az MPP a polgármesteri
mandátumaira büszke, míg az Erdélyi Magyar Néppárt a mandátumaira, hiszen fél százalékos
az eredménye országos viszonylatban, az RMDSZ ebben a kategóriában 5 és fél százalék fölött
teljesített.
Kolozsváron értékelte a helyhatósági választások eredményeit Kelemen Hunor
Kolozsváron értékelte hétfő délután a tegnapi romániai önkormányzati választás eredményét
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, de Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke is a
Kincses Városban tartott sajtótájékoztatót.
Az MPP elégedett a választásokon elért eredményeivel
A Magyar Polgári Párt elégedett az önkormányzati választásokon elért eredményeivel. Interjú
Biró Zsolttal, az MPP elnökével.
Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester-jelölt szereplését értékeli Peti
András
Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester-jelölt, a magyarság közös jelöltje mintegy 1700
szavazattal maradt alul a város eddig polgármesterével, Dorin Floreával szemben. Soós
Zoltán szereplését Peti András városi RMDSZ-vezető értékeli.
Választási eredmények a szórványból
Az Erdélyi Magyar Néppárt először indított jelölteket Temes megyében, és először juttatott be
egy képviselőt az óteleki tanácsba. Viszont nem miatta vesztett az RMDSZ jelöltje, hiszen a
román rivális a két magyar szervezetre leadott voksoknál jóval többet szerzett.
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Sikeres volt az RMDSZ Temes megyében
A Temesvár összlakosságában alig 5 százalékot kitevő magyarságnak ismét van képviselője a
városi tanácsban, és a megye két települését vezeti majd magyar polgármester. Négy
településen sikerült növelni a képviselők számát, több helyen viszont csökkent a magyar
tanácsosok száma. Összesen 18 településen már biztos az RMDSZ-es jelenlét.
Eredmények Arad megyében
Arad megyében sikerült megtartania az öt polgármesteri mandátumot az RMDSZ-nek.
Miként alakult a pártlistás szavazás? Ezt elemzi a Határok nélkül munkatársa.
Konferencia a
választásokról

budapesti

Magyarság

Házában

a

romániai

helyhatósági

Nos, magyar szempontból, kik a győztesek, kik a vesztesek, hiszen a pártok értékelésében sok
a szubjektív elem. Két szakértőt kérdezett a Határok nélkül munkatársa a budapesti
Magyarság Házában megtartott elemző beszélgetés során. Illyés Gergelyt, a Nemzetpolitikai
Kutatóintézet munkatársát és Pászkány Zsoltot, a külügyi intézet munkatársát.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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