Nyomtatott és online sajtó

Vezető hírek

A kormány a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztését támogatja
2016. június 9. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kárpátalja, karpatalja.ma,
Kárpátinfo, 3szek.ro
A kárpátaljai magyarság gazdasági megerősítését célzó, közel 30 milliárd forintos
gazdaságfejlesztési támogatási program idei beindításáról írt alá együttműködési
megállapodást
Magyar
Levente,
a
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője csütörtökön
Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott aláírási ünnepségen
Magyar Levente hangsúlyozta: a magyar nemzet egésze felívelő időszakát éli, nap mint
tapasztalhatóak szellemi-anyagi gyarapodásának jeleit.

A magyar kormány integrálni, nem asszimilálni szeretné a nemzeti
kisebbségeket
2016. június 9. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, InfoRádió, Magyar Hírlap,
Hírek.sk, Magyar Demokrata, Inforadio, Karpatalja.ma, Vajdaság.ma
A magyar kormány integrálni és nem asszimilálni szeretné a Magyarországon élő nemzeti
kisebbségeket - emelte ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár csütörtökön
Budapesten. Az államtitkár a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kétnapos konferenciájának
zárónapján rámutatott: az a szándékuk, hogy a nemzetiségi mozaikok bekapcsolódjanak a
magyar nemzet egészébe, s együtt, teljes képet alkothassanak. Eközben meg kell tenni
mindent annak érdekében, hogy ezek a darabok ne veszítsék el saját, önálló formájukat,
színüket. A közös múlt arra tanított többek között, hogy ha „meg tudjuk becsülni a velünk élő
nemzetiségeket, akkor hatalmas eredményekre vagyunk képesek együtt”, a nemzeti és etnikai
kisebbségek pedig a magyarság ügyének élharcosai lesznek - mondta az államtitkár, aki a 13
nemzetiséget anyanyelvén köszöntötte.

EMNP: Sorbán lemondásra szólít, a vezetőség szélhámossággal vádol
2016. június 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt jelenlegi vezetőségének azonnali hatállyal történő lemondását, és
a tisztújító kongresszus összehívását követeli Sorbán Attila. A politikus szerdán este az
alakulat választmányi elnöki minőségében bocsátott ki közleményt, amelyben úgy vélekedett,
hogy – figyelembe véve a párt céljait és potenciálját – a június 5-ei helyhatósági választások
csúfos vereséget jelentenek az EMNP számára. Csütörtökön viszont az EMNP szintén
közleményben pontosította, hogy Sorbán Attila a néppárt tagja ugyan, de már nem tölti be a
választmányi elnöki tisztséget. Az alakulat sajtóirodája közölte, a néppárt belső demokratikus
rendje szerint bármely tag szabadon nyilváníthat véleményt a párt belső fórumain.
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2016. június 9. – Felvidék Ma
Őry Péter visszalép, és az elnöki tisztség helyett az Országos Tanács elnöki posztját pályázná
meg – a Felvidék Ma információi szerint a Magyar Közösség Pártja kongresszusa előtt ez a
forgatókönyv is felmerült a párt keddi országos elnökségi ülésén. Őry sem megerősíteni, sem
cáfolni nem kívánta az értesülést. A Felvidék Ma információi szerint tehát Menyhárt József,
akit a hetekben újraválasztottak a Dunaszerdahelyi járás elnökévé, ellenjelölt nélkül
maradhat: az MKP keddi elnökségi ülésén ugyanis felmerült, hogy Berényihez és Bárdoshoz
hasonlóan Őry Péter is visszalép, és inkább az Országos Tanács elnöki tisztségéért szállna
versenybe. Őry elmondta, Menyhárt Józseffel abban egyeztek meg, hogy a pártra való
tekintettel mától már nem kívánnak nyilatkozni. „Mindkettőnk célja az, hogy megpróbáljuk
összetartani, és előrevinni a pártot, spekulációkra ezért nem kívánunk reagálni” – tette hozzá.

Erdély

Őry visszalép, Menyhárt vetélytárs nélkül marad?

Hárít a választási iroda Soós óvása ügyében
2016. június 9. – Krónika, Erdély Ma, Magyar Hírlap
A bukaresti Központi Választási Iroda (BEC) illetékes dönteni a szavazatok újraszámlálásáról
és a választások megismétléséről Marosvásárhelyen – közölte csütörtökön a városi választási
iroda, ezzel mintegy függőbe hagyva az RMDSZ helyi szervezete és a Soós Zoltán által
benyújtott óvást. A szövetség fellebbezésében a vasárnapi eredmények érvénytelenítését
kérte, indoklásában pedig a városházán tapasztalt állítólagos csalásra hivatkozik, amelynek
több szemtanúja is volt, többek között a városi választási iroda elnöke. A polgármesteri
hivatalban tetten érték az egyik választási körzet elnökét, Lăcrămioara Stanciut – egyébként
az önkormányzat alkalmazottja –, hogy szavazólapokat pecsételt és érvénytelenített. Az
RMDSZ szerint Stanciu azt mondta, felettese, Angela Roşca utasítására kezdett el
pecsételgetni többedmagával.

Négy szavazat hiányzott, hat került elő Udvarhelyen
2016. június 9. – Krónika, transindex.ro
Miután óvást nyújtott be a választási bizottsághoz Pui Nándor székelyudvarhelyi független
tanácsosjelölt, kiderült, hogy több szavazatot kapott, mint amennyit korábban számoltak.
Bejuthat a képviselő-testületbe, de úgy tűnik, bírósághoz kell fordulnia. Molnár Zsigmond, az
udvarhelyi választási bizottság alelnöke rámutatott, az óvás benyújtása után valóban találtak
még hat, Pui Nándorra leadott érvényes voksot. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a
csíkszeredai választási bizottságnak továbbították kedden, ugyanis ők hivatottak dönteni, ez
elegendő-e ahhoz, hogy a jelölt bekerüljön a tanácsosok közé.

Átszervezés és egymásra mutogatás Udvarhelyszéken
2016. június 9. – Krónika
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Erdély

Az RMDSZ átszervezéseket tervez azokon az udvarhelyszéki településeken, ahol a szövetség
rossz eredményeket ért el a helyhatósági választásokon – jelentette ki Bíró Barna Botond, az
RMDSZ udvarhelyszéki ügyvezető elnöke. Mint mondta, Székelyudvarhelyen – ahol az
RMDSZ polgármesterjelölte, Arros Orsolya csupán a harmadik lett a megmérettetésen –
azzal magyarázható a kudarc, hogy a helyiek nem érzik a szövetség jelenlétét a városban.

Mindenki vesztes
2016. június 9. – Krónika
Bár az önkormányzati választásokat követően mindhárom magyar párt igyekezett
győztesként beállítani magát, a helyzet az, hogy valójában egyikük sem nyert. A magyar–
magyar versenyt valóban toronymagasan megnyerő RMDSZ azzal fényezte magát, hogy
sikerült visszahódítania Szatmárnémetit. Az MPP az általa elnyert polgármesteri címekkel
büszkélkedett, míg az EMNP azzal, hogy sikerült megőriznie a súlyát. Holott a helyzet az:
mindhárom párt rengeteget veszített. A magyar szavazók közül ugyanis a románokhoz képest
arányaiban jóval többen maradtak távol az urnáktól.

Lemond a városi képviselői tisztségéről Guruianu az RMDSZ hozzáállása miatt
2016. június 9. – transindex.ro
Lemond helyi tanácsosi mandátumáról Mădălin Guruianu, akit Sepsiszentgyörgyön a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben választottak meg. Guruianu a Facebookon jelentette
be döntését, melyet azzal indokolt, hogy az RMDSZ nem fogja kinevezni őt a város
alpolgármesterévé.

Vita alakult ki Eckstein-Kovács Péter és Kovács Péter között a kolozsvári
eredmények kapcsán
2016. június 9. – transindex.ro
Vita alakult ki Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke, választási kampányfőnök és a
2012-es helyhatósági választásokon polgármesterjelöltként induló Eckstein-Kovács Péter
között a kolozsvári választási eredmények kapcsán. Eckstein nehezményezte Kovács Péternek
a kolozsvári eredmények kapcsán megfogalmazott hétfői kiértékelését. Kovács Péter hétfőn a
Transindexnek úgy nyilatkozott, Kolozsváron az volt a cél, hogy az RMDSZ növelje a
tanácsosai számát, és fel tudja mutatni a közösségi erejét, azt a közösségi erőt, amit négy
évvel ezelőtt vagy nyolc évvel ezelőtt Eckstein-Kovács Péter vagy László Attila polgármesterjelöltként nem tudtak felmutatni.

Marad az ingyenes magyar helyek száma a BBTE-n az idei felvételin
2016. június 9. – maszol.ro
Alap- és mesterképzésen is a tavalyihoz hasonló tandíjmentes hely várja a jelentkezőket a
Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, utóbbin idén huszonnégy helyet tölthetnek be a roma
kisebbség tagjai – hangzott el csütörtökön, Kolozsváron. A magyar tagozat megőrizte korábbi
számait: közel 1100 alapképzéses, közel 500 mesterképzéses ingyenes helyet hirdetnek meg –
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Az SNS átengedte a Most-Hídnak a nyugat-szlovákiai járási hivatalokat
2016. június 9. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma
A Szlovák Nemzeti Párt az ország délnyugati részében, főként a Nyitra és Nagyszombat
megyében működő járási hivatalok elöljárói posztjainak többségét átengedte a Most-Híd
pártnak. A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) az eredeti megállapodás szerint a Komáromi Járási
Hivatal élére is saját emberét tette volna, de a koalíciós tanács múlt heti ülése után ezt a járást
végül meghagyta a Bugár Béla vezette pártnak, amely viszont Szlovákia északi tájain nem
rendelkezik majd elöljárókkal.

Felvidék Erdély

mondta el Soós Anna a magyar tagozat vezetője. Ioan Pop, a BBTE rektora kiemelte, az állam
pozitívan diszkriminálja a német és magyar nyelvű oktatást, miután a nagyon kis csoportokat
is fenntartják annak ellenére, hogy ez költséges az egyetem számára.

Szakmai fórum az EU-s pályázatokról Királyhelmecen
2016. június 9. – hirek.sk, Felvidék Ma
Az uniós források rendszeréről és azok hatékony felhasználásáról tartottak szakmai fórumot
Királyhelmecen. A Magyar Nemzeti Kereskedőház kassai és királyhelmeci irodája a magyar
kormány Magyar Fejlesztési Központjával együtt hívta életre a találkozót.

Esterházy-konferencia kötetbe fűzve
2016. június 9. – hirek.sk
Elsőként a kassai ipariban, majd a Rovásban mutatták be Esterházy Jánosról a Középeurópai dialógus jegyében című kiadványt, amely egy tudományos konferencia előadásait
tartalmazza.

Jeszenszky: a V4-ek missziója az európai egység megmentése

Fejsztámer Róbert Magyarkanizsa új polgármestere
2016. június 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A magyarkanizsai községi képviselő-testület ma délelőtti alakuló ülésén megválasztották az
önkormányzat végrehajtó szerveit. Az ülésen a Magyar Mozgalom színeiben megválasztott
legidősebb képviselő, Kurunci Veronika oromhegyesi nyugdíjas pedagógus elnökölt. A
Községi Választási Bizottság jelentésének elfogadása után hitelesítették a képviselők
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2016. június 9. – hirek.sk, Felvidék Ma
Visegrádi Együttműködésnek nagyon nagy jövője és egy missziója is van, ez a feladat a
„düledező” európai egység megmentése – jelentette ki Jeszenszky Géza volt külügyminiszter
csütörtökön Pozsonyban azon a konferencián, amelyet Magyarország pozsonyi nagykövetsége
rendezett a V4 keretében folytatott együttműködés 25. évfordulója alkalmából.
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Vajdaság

mandátumait, majd letették a képviselői fogadalmat. Titkos szavazással Miloš Kravić, a Szerb
Haladó Párt (SNS) jelöltje személyében megválasztották a községi képviselő-testület új
elnökét, aki átvette az ülés vezetését frissen megválasztott helyettesével, Szarapka Edével, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jelöltjével együtt.

90 éves a Vajdasági Levéltár: Az államfő a levéltárak jelentőségéről és a
savamalai esetről is szólt
2016. június 9. – Vajdaság Ma
Tomislav Nikolić szerbiai államfő ma Újvidéken kijelentette: a levéltárak, közöttük a
Vajdasági Levéltár is, az ország és a nemzet identitásának intézményei, hiszen egy
professzionális levéltárost az objektivitás, a pártatlanság és a bátorság jellemez. Nikolić a
Vajdasági Levéltár fennállásának 90. évfordulója alkalmából megnyitotta azt a kiállítást,
amely a Legrégebbi levéltári dokumentumok a Vajdasági Levéltárban a 12. és a 17. század
között címet viseli.

Topolya: Ismét Kislinder Gábort választották polgármesternek
2016. június 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A topolyai községi képviselő-testület alakuló ülése két héttel ezelőtt félbeszakadt, amikor az
eskütételt követően elrendelt szünet után a képviselők többsége nem tért vissza a terembe. Az
ülés folytatásában ma titkos szavazással Saša Srdićet (SNS) választották meg a testület
elnökévé. Helyettesének Kovács Lászlót (VMDP) választották meg, szintén titkos szavazással.
Ezután polgármesternek Kislinder Gábort (VMSZ), helyettesének pedig Marina Popovićot
(SNS) választották meg.

Tomislav Nikolić: Jó, ha a nemzeti kisebbségek a hatalom részét képezik

Megalakult az új összetételű Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács
2016. június 9. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó
A Nemzeti Összetartozás Napjára való megemlékezést követően Beregszászon az Ukrajnai
Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) járási, városi és regionális szervezeteiből, a kollektív
tagok által delegált küldöttekből, illetve a megyei, járási, városi tanácsok UMDSZ-színekben
mandátumhoz jutott képviselőiből megalakult az új összetételű Ukrajnai Magyar Nemzeti
Tanács (UMNT). A szövetség alapszabálya szerint a négyévenként ülésező közgyűlések között
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2016. június 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Jó lenne, ha a nemzeti kisebbségek képviselői a hatalom részévé válnának, jelentette ki ma
Újvidéken Tomislav Nikolić szerbiai államfő. Szerinte ez fontos lenne az állam számára, mert
tovább fokozná a stabilitást. Nikolić elmondta: közölte az új szerbiai kormány
megalakításával megbízott Aleksandar Vučićtyal, hogy egyes nemzeti kisebbségek képviselői
jelezték, készek a kormányzó hatalom részévé válni.
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2016. június 9. – Muravidéki Magyar Rádió
Részben zártkörű volt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának
tegnap este megtartott 8. soros ülése. A közösség és a nemzetiségi művelődési intézet 2015-ös
évi zárszámadásának megvitatása, az oktatási külön törvény módosításának javaslatai, a
Lendvai
Kétnyelvű
Középiskola
igazgatójának
kinevezéséhez
szükséges
véleménykinyilvánítás, valamint az alelnök kinevezése szerepelt napirenden.

Újra volt magyar hét Pulán
2016. június 9. – Huncro.hr
A HMDK Isztria megyei szervezete június 1-je és 4-e között rendezte meg a sorrendben
immár 17. pulai/pólai magyar hetet. A rendezvény iránt érdeklődő isztriai magyarok ezúttal is
különböző programok között válogathattak. A szombati gálaműsorban a kórógyi, az alfalusi
és szlovákiai művészeti együttesek mutatkoztak be.

Fontos nekik magyarságuk megőrzése és kultúrájuk ápolása
2016. június 9. – Huncro.hr
Huszonkét évvel ezelőtt alakult meg a HMDK újgráci egyesülete, amelynek tagjai máig a
kultúra és hagyományőrzés által igyekeznek megőrizni magyarságukat. Az egyesületnek
tánccsoportja és tamburazenekara is van, tagjai örömmel fogadják a meghívásokat, évente
több mint tíz fellépésük van. Vendégszerepléseikre a leggyakrabban a megyében kerül sor,
ugyanis jó kapcsolatot ápolnak más helyi kisebbségekkel, illetve a horvát egyesületekkel is, de
távolabbi rendezvényeken is szerepelnek.

Horvátország

Varga Edit lett a MMÖNK Tanácsának alelnöke

Muravidék

az UMNT a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete. A kiosztott kvóták alapján az új
összetételű Nemzeti Tanácsnak 79 tagja van, közülük 64 jelen volt a fórumon.

Horvát-magyar idegenforgalmi kapcsolatok
2016. június 9. – Huncro.hr
A magyar SZÉP Kártyához hasonló üdülési csekkel élesztenék fel nálunk is a belföldi
turizmust, erről folytatott tárgyalásokat Anton Kliman horvát turisztikai miniszter Bienerth
Gusztáv magyar turisztikai kormánybiztossal múlt kedden Tihanyban – közölte a horvát
illetékes tárca.
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Határok nélkül
2016. június 9. – Kossuth Rádió

Beregszászban aláírták a kárpátaljai magyar gazdaságfejlesztési megállapodást
Beregszászban aláírták a kárpátaljai magyar gazdaságfejlesztési megállapodást, amely idénre
kétmilliárd, majd 5 milliárd forintnyi pályázati forrásról rendelkezik. Emellett egy 20 milliárd
Ft-os hitelkeret is megnyílik majd vállalkozók előtt - jelentette be Magyar Levente
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség és a gazdasági programot koordináló Egán Ede alapítvány elnöke elmondta: július
közepén várható a vissza nem térítendő támogatási pályázatok kiírása.

Gazdaságfejlesztési támogatás a Vajdaságban
A kárpátaljaihoz hasonló, ám valamivel nagyobb összegű, mintegy ötven milliárdos
tőkeinjekció jut a Vajdaságnak is. A délvidéki pályázatok első köreit már le is zárták.
A következő beszélgetésben is szó lesz a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való
megmaradásához, boldogulásához szükséges támogatáspolitikáról.

Kövér László az Országgyűlés elnöke volt a vendége tegnap a Polgárok Házában
a Nemzeti Fórum Kölcsey Körének
A kör, amelynek vezetője Horváth Béla, mindig a magyar kulturális és közélet jeles szereplőit
hívja meg konferencia-sorozatának estjeire, de mint Lezsák Sándor a Nemzeti Fórum elnöke,
az országgyűlés alelnöke bevezetőjében elmondta: a Kölcsey Kör ezúttal először köszönthet
közjogi méltóságot a pulpituson. Kövér László előadásában a nemzet megmaradásával
összefüggő kérdésekről: demográfiai helyzetről, gazdaságról, családpolitikáról beszélt.

Államtitkári szinten szeretne részt venni a belgrádi kormányban a VMSZ
Az utóbbi két évhez hasonlóan a Vajdasági Magyar Szövetség, a VMSZ nem miniszteri, hanem
államtitkári szinten szeretne részt venni a belgrádi kormányban. Ezt erősítette meg a Szerb
Haladó Párt elnökével, Alekszandar Vucsiccsal folytatott tegnapi megbeszélése után Pásztor
István VMSZ-elnök. A tárgyalások még folytatódnak. Hogy mely minisztériumokban szeretne
helyeket a magyar párt, és miként hasznosítható a kormányzati szerepvállalás - erről beszélt
szabadkai munkatársunknak, Németh Ernőnek, a délvidéki magyarság belső
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parlamentjeként, szerbiai kisebbségi önkormányzatként működő Magyar Nemzeti Tanács
elnöke, Hajnal Jenő.

Két magyarellenes törvénykezdeményezést utasított el tegnap a román szenátus
Két magyarellenes törvénykezdeményezést utasított el tegnap a román szenátus; egyik a
polgármesteri piros-sárga-kék vállszalagról és a zászlókitűzés rendjéről szólt, a másik a
kisebbségi nyelvek hivatalos használatának betiltásáról. Az RMDSZ sikerként könyveli el a
tervezetek elbukását. Tánczos Barna Hargita megyei szenátor szerint ez a helyhatósági
választások utáni konjunktúrával magyarázható; sok helyen szükségük van a román
pártoknak a magyar szervezettel való önkormányzati együttműködésre.

Pozsonyban a félidejéhez érkezett a Több mint szomszéd magyar kulturális hét
Pozsonyban a félidejéhez érkezett a Több mint szomszéd magyar kulturális hét. Koncertek,
előadások, kiállítások és szakmai fórumok után a hét második felében a magyar
gasztronómiáé a főszerep a fővárosi sétatéren. A Határok nélkül tudósítója a
rendezvénysorozat főszervezőjét, Czimbalmosné Molnár Éva nagykövetet kérdezte, majd az
esemény egyik programjában, a Visegrádi Négyek alapítóinak beszélgetésén részt vevő
Jeszenszky Géza volt külügyminisztert.

Júliusban újból szerb nyelvi továbbképzést
középiskolásoknak a Magyar Nemzeti Tanács

szervez

vajdasági

magyar

Júliusban újból szerb nyelvi továbbképzést szervez vajdasági magyar középiskolásoknak a
Magyar Nemzeti Tanács, ugyanis a többségi nemzet nyelvének ismerete nehezebben
érvényesülnek a fiatalok. Az évek óta futó program ez évi tudnivalóiról Jerasz Anikó, a
Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke beszél.

Idén kevés végzőst bocsátott útjára Temesvár két magyar középiskolája
A Bartók Béla líceumban 37-en, a Gerhardinumban kilencen végeztek. Amint A Határok
nélkül riporterének ballagáskor készített interjújában elmondták, fontos volt számukra az
anyanyelven való tanulás, és képzeletbeli batyujukban sokat visznek magukkal az iskolából.
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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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