A kárpátaljai magyarok helyzetéről és az infrastruktúra-fejlesztésekről tárgyalt
Kárpátalja kormányzójával Semjén Zsolt
2016. június 21. – MTI, Kormány.hu
Semjén Zsolt, a miniszterelnök helyettese kedden fogadta a Budapesten hivatalos látogatáson
tartózkodó Hennagyij Moszkalt, Kárpátalja megyei közigazgatásának vezetőjét. A felek a
Országházban folytatott tárgyaláson áttekintették a kárpátaljai magyar közösség helyzetét,
számba véve az utóbbi idők eredményeit. A megbeszélésen érintették a terület közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztését, szóba került, hogy vizsgálják a magyar részvétel lehetőségét
az útépítési munkálatokban.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Johannis: fontos a kisebbségpolitika a regionális béke és stabilitás
szempontjából

Mintaként szolgálna másoknak a váradi Szent László Napok
2016. június 21. - Krónika, Bihari Napló
A magyar kultúra határok fölötti egyesítő szerepéről és Szent László király országvédő
szerepéről beszéltek a nagyváradi Szent László-napok hétfő esti nyitógálájának szónokai.
„Hajrá, magyarok!" – kezdte ünnepi köszöntőjét Zatykó Gyula, a rendezvénysorozat
főszervezője, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, aki a labdarúgó Európabajnokság aktualitásán keresztül szemléltette: ahogyan nemzeti válogatottunk helyt áll a
pályán, úgy kell helyt állnunk nekünk is apaként, anyaként, mérnökként, orvosként vagy
rendezvényszervezőként a hétköznapokban. „Jó néha megállni és ünnepelni egy olyan
rendezvény keretében, amely összeköti szívünket, lelkünket" – fogalmazott Zatykó.
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Erdély

2016. június 21. - transindex.ro, MTI, Krónika, maszol.ro
Klaus Johannis államfő szerint mára már megcáfolhatatlan, hogy a kisebbségpolitika
alapvetően fontos a regionális béke és stabilitás biztosítása szempontjából. Johannis
Nagyszebenben beszélt erről azon a látogatáson, amelyet a Romániai Német Demokrata
Fórumnál (FDGR) tett kedden Joachim Gauck német államfővel közösen. A két államfő a
polgármesteri hivatalban kezdte nagyszebeni látogatását, majd felkereste a város evangélikus
templomát és a német nyelvű Brukenthal gimnáziumot. A német fórumnál mondott
beszédében - amelyet az elnöki hivatal honlapján tettek közzé - Johannis úgy vélekedett, hogy
modell értékű a románok és az erdélyi szászok, svábok tiszteleten alapuló harmonikus
együttélése és szolidaritása.
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2016. június 21. - Krónika
„Ilyen nagy dolog a Szabadság?"– ez a Márai Sándor-idézet a mottója az Erdélyi Magyar Ifjak
(EMI) idei táborának, amelyet augusztus 10. és 14. között szerveznek a
Gyergyószentmiklóstól a Gyilkostó irányában található hármas kilométerkőnél. Sorbán Attila
Örs főszervező kifejtette, az '56-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójához
érkeztünk, így esett a választás Márai Sándor Mennyből az angyal című költeményének
sorára. „Sajnos az elmúlt tábor óta történt események időszerűvé tették ezt a gondolatot,
hiszen magyar fiatalokat visznek el és börtönöznek be alapos vádak nélkül, az alkotmányos
törvényi keretet figyelmen kívül hagyva" – mondta el Sorbán.

Erdély

Jogsértéseket is boncolgatnak az EMI-táborban

Alpolgármestereket is kap az RMDSZ Maros megyében
2016. június 21. - Krónika, szekelyhon.ro
A Szociáldemokrata Párttal (PSD) való együttműködés nemcsak a megyei tanácselnöki
székhez segíti hozzá az RMDSZ-t Maros megyében, hanem jó pár alpolgármesteri tisztséghez
juttatja a szövetség képviselőit. A Maros megyei RMDSZ-szervezet vezetője, Brassai Zsombor
szerint a hétfőn megkötött koalíciós szerződés értelmében már szinte biztos, hogy PSD-s
segédlettel az RMDSZ tanácsosai közül választanak polgármester-helyettest Szászrégenben,
Marosludason, Segesváron, Alsóbölkényben és Gödemesterházán.

Kolozsvár: többnyelvű helységnévtáblát és alpolgármesteri tisztséget kér az
RMDSZ a PNL-től
2016. június 21. - transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Várhatóan szerdán születik megállapodás a PNL és az RMDSZ között a tanácsban való
együttműködésről. Eddig több ízben is tárgyaltak, azonban eddig nem sikerült megegyezni.
Az RMDSZ Kolozs megyei és kolozsvári elnöke által aláírt közlemény szerint a szövetség
Kolozs megyében mindkét román nagypártnak, a PNL-nek és a PSD-nek egyaránt esélyt adott
a tárgyalásra. A tárgyalásokon az RMDSZ nemcsak az egyik kolozsvári alpolgármesteri
tisztséget próbálja megszerezni, hanem azt próbálja elérni, hogy magyarul is kikerüljön a
helységnévtáblákra Kolozsvár neve.

PSD-RMDSZ-ALDE koalíció alakít többséget a Bihar megyei tanácsban
2016. június 21. - transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika
Az RMDSZ, a PSD és az ALDE szövetsége képezi a többséget a megalakuló Bihar megyei
tanácsban - tudatta közleményben kedden a PSD. Az önkormányzati választásokon a PNL 17,
a PSD 9, az RMDSZ 7, az ALDE pedig 2 tanácsosi mandátumot szerzett. A megyei tanács
szerdán 10 órakor tartja alakuló ülését, ahol megválasztják a tanácselnököt és az alelnököket.
A DIGI24 szerint az elnök valószínűleg Pásztor Sándor RMDSZ-es tanácsos lesz, az egyik
alelnök pedig Ioan Mang PSD-s tanácsos.
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2016. június 21. - transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Alacsony az érdeklődés a levélben szavazás iránt a külföldön élő több millió román
állampolgár között: a regisztrációs időszak több mint felének elteltével eddig alig ezren
jelezték, hogy levélben akarnak voksolni az őszi parlamenti választásokon - derült ki a
külügyminisztériumban tartott keddi sajtótájékoztatón. Egyelőre újabb külföldi
választókörzetek megszervezésére sincs igény: erre olyan városokban nyílna lehetőség, ahol
legalább százan kérik ezt. Eddig összesen 334 ilyen kérés érkezett, de nem egy adott
körzetből, hanem az egész világból - mondta a Marian Muhulet, a választási hatóság alelnöke.
Szavazni ugyanakkor Románia külképviseletein is lehet majd.

Erdély

Eddig alig ezren szavaznának levélben a külföldön élő román állampolgárok
közül a parlamenti választásokon

Függőben a marosvásárhelyi tanács kapcsán az egyezség
2016. június 21. - transindex.ro
Továbbra sincs egyezség azzal kapcsolatosan, hogy Marosvásárhelyen hogyan alakulnak az
erőviszonyok az új városi tanácsban, csak a megyei tanácsosi testület kapcsán jutott közös
nevezőre a PSD és az RMDSZ. Marosvásárhelyen az RMDSZ 10 mandátumot szerzett, de ez
messze nem elég a boldogsághoz a 23 tagú testületben. A PSD 4, a PNL 6, a Dan Mașca-féle
Szabad Emberek Pártja (POL) pedig 3 mandátumot szerzett.

Ellentmondó ítéletek feliratügyben

Rimaszombatban tartotta alakuló elnökségi ülését az MKP
2016. június 21. – Felvidék Ma, hirek.sk
Rimaszombatban tartotta alakuló elnökségi ülését a Magyar Közösség Pártja. Menyhárt
József pártelnök legfőbb prioritásként a felvidéki magyarság asszimilációjának megállítását,
valamint a déli régiók felzárkóztatását emelte ki. Hangsúlyozta: fontosnak tartja Gömört, s a
párt kiemelten kíván foglalkozni ezzel a régióval, amely eddig talán nem kapott ilyen „erős és
markáns” helyet az MKP politikájában. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke
kiemelte: egy olyan elnökség állt össze, amely működőképes és munkaképes. „Azt gondolom,
hogy egy olyan elnökség fogja most a Magyar Közösség Pártját irányítani, amelynek szívügye
a magyar közösség” – szögezte le.
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Felvidék

2016. június 22. - Krónika
Továbbra is egymásnak ellentmondó bírósági ítéletek születnek azokban a perekben,
amelyeket a csíki településeken található Községháza feliratok eltávolítása érdekében indított
a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC). Míg korábban Csíkkozmás és Madéfalva
esetében a Dan Tanasă vezette szervezet elérte a célját, a Hargita megyei törvényszék nemrég
jogerősen elutasította a csíkszentdomokosi Községháza felirat eltávolítására vonatkozó
keresetet.
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2016. június 21. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Az elmúlt fél év munkáját ismertette sajtótájékoztatóján Szabadka polgármestere. Maglai
Jenő két és fél évig vezette a várost. Véleménye szerint ez idő alatt sikerült sínre tenni az
önkormányzat működését a költségvetés és a munkatervek elfogadásával. Ugyanakkor
vannak még megoldásra váró problémák – mondta. Maglai Jenő szerint sok projekt indult el
polgármesteri mandátuma alatt, ami korábban egy helyben topogott. Példaként említette a
Palicsi-tó kérdését, a Népszínházon, a Zsinagógán, a vízműveken, a hőtelepen, a regionális
hulladéklerakó-telepen végzett munkálatokat, beruházásokat.

Vajdaság

Maglai: Helyes vágányra tereltük Szabadkát

Kocijančič: Fontos a Vajdaság pénzeléséről szóló törvény elfogadása
2016. június 21. – Vajdaság Ma
Maja Kocijančič, az Európai Bizottság szóvivője ma kijelentette, hogy fontos elfogadni a
Vajdaság pénzeléséről szóló törvényt, ami Szerbia alkotmányos kötelezettsége. Kocijančič az
RTV-nek elmondta: szoros együttműködésre van szükség a köztársasági kormánnyal, amikor
azoknak a törvényeknek a végrehajtásáról van szó, amelyek a kisebb kormányzati egységekre
és azok pénzelésére vonatkoznak.

Igor Mirović: Ambiciózus az új tartományi kormány programja

A holokauszt helyi áldozatainak állítottak emlékművet Beregszászon
2016. június 21. – MTI, Magyar Hírlap, Kárpátinfo
A holokauszt beregszászi áldozatainak neveit tartalmazó, jelentős részben a magyar kormány
támogatásával készült emlékművet avattak kedden Beregszászon, a helyi zsidó lakosság
deportálásának 72. évfordulóján. A Zrínyi Ilona utcai zsinagóga udvarán felállított emlékmű
avatási ünnepségén mondott beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
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Kárpátalja

2016. június 21. – Pannon RTV
A vajdasági parlament képviselői hétfőn megválasztották az új tartományi kormányt. Az
elnöki posztot Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt tagja fogja betölteni a következő négy évben.
Igor Mirović, a tartományi kormány újonnan megválasztott elnöke azt mondta, az új
vezetőségnek három fő feladata lesz. A felgyorsított gazdasági és mezőgazdasági fejlődés,
valamint a politikai stabilitás erősítése. Prioritás még a befektetők bevonzása és a kevésbé
fejlett vajdasági községek támogatása. A VMSZ-nek továbbra is fontos szerep jut a tartományi
kormányban. Az oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár feladatait Nyilas Mihály
fogja ellátni, aki egyben alelnöki posztot is betölt a kormányban. A VMSZ képviselői
mindemellett nyolc egyéb titkárságban töltenek be segédtitkári, illetve titkárhelyettesi
pozíciókat.
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Közel 7 ezer ház megrongálódott és többen megsérültek a jégveréstől
Kárpátalján

Kárpátalja

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos
hangsúlyozta: a magyar zsidóság a magyar nemzetpolitika integráns része, és integráns részei
maradnak azok a zsidók is, akik a világ bármely részén élnek, még ha nem is beszélik a
magyar nyelvet. Hozzátette, ennek jegyében a magyar kormány felelősséget visel azokért a
páratlan zsidó kulturális értékekért, amelyek fennmaradtak Kárpátalján, ahol már nagyon
kevés zsidó él.

Az újszülött gyermekek támogatásáról döntöttek
2016. június 21. – Muravidéki Magyar Rádió
Lendva Község Tanácsa az 5. levelező ülésén fogadta el a gyermek születésekor nyújtott
egyszeri anyagi támogatásról szóló szabályzatot. A tervek szerint az első végzéseket július első
felében juttatják el a fiatal családokhoz.

A hiányszakmák folyamatos támogatásáról
2016. június 21. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Köztársaság Kormánya tavaly júniusban fogadta el a 2015-től 2019-ig tartó
időszakra vonatkozó ösztöndíj politikát, amelyik értelmében a hiányszakmákat tanuló
középiskolásokat támogatják. Elsősorban azok figyelmét hívjuk fel, akik már tavaly
részesültek ebben az ösztöndíjban

Muravidék

2016. június 21. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Kárpátalja
Kárpátalja 37 településén mintegy 7 ezer lakóházban okoztak károkat a térségre kedden
lezúdult jégesők, a természeti csapás által legjobban sújtott Nagyszőlősi járásban hét sérültje
is van a jégverésnek. Nem végleges adatok szerint Nagyszőlős körkényén 27 település 5218
lakóházának és középületének tetőszerkezetében keletkeztek károk a térséget kora reggel ért
jégverés következtében. Súlyos jégkár ért összesen 190 hektárnyi gyümölcsöst, 150 hektárnyi
gabonafélét és 24 hektárnyi zöldséget - adta hírül a Karpatnews.in.ua kárpátaljai hírportál.

.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 21. – Kossuth Rádió
Mi várható vajdasági magyar szempontból az új tartományi kormánytól?
Mi várható vajdasági magyar szempontból a hétfőn megalakult új tartományi kormánytól,
amelynek 12 minisztere, azaz tartományi titkára között egy magyar van? Az újvidéki
képviselőház elnökét, Pásztor Istvánt, a magyar kormánytagot, Nyilas Mihályt, és az
alternatív magyar csoportosulás ellenzéki képviselőjét, Korhecz Tamás korábbi kormánytagot
halljuk a Határok nélkül munkatársának összeállításában.
Koalíciós egyezséget kötött az RMDSZ és a román szociáldemokrata párt Maros
megyei szervezete
Koalíciós egyezséget kötött az RMDSZ és a román szociáldemokrata párt Maros megyei
szervezete a következő 4 évre, így meglesz a megfelelő szavazatszám is, hogy Péter Ferencet,
Szováta volt polgármesterét megyei közgyűlési elnökké, azaz tanácselnökké válasszák. Több
megyében egyébként az RMDSZ a jobboldali liberálisokkal szövetkezett.
Legyen az autonómia a közbeszéd része - mondja a Székely Nemzeti Tanács
elnöke
A Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére nemrégiben Kolozsváron
megtartott Erdélyi Magyar Egyeztető Autonómia-kerekasztal résztvevői nyilatkozatot adtak
ki, amelyben a többi között kinyilvánítják: az erdélyi magyar szervezetek és pártok nem
kívánnak egymással vitát folytatni az autonómia megvalósításának részleteiről az őszi
parlamenti választási kampány időszakában. Ezt aláírta az RMDSZ, az Erdélyi Magyar
Néppárt, a Magyar Polgári Párt és a két meghatározó civil-politikai szervezet, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács. Ez utóbbi tegnap egy saját közleményt
is kiadott arról, hogy minden időben képviselni kell a székelység autonómiaigényét.
Tehetségnap Sepsiszentgyörgyön
Tehetségnapot tartottak a múlt hét végén Sepsiszentgyörgyön. A program
részeként felavatták az Amőba Oktatási Központ udvarán a Székely Mikó Kollégium hajdani
legendás igazgatója, Csutak Vilmos mellszobrát és átadták a tiszteletére alapított díjakat a
tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanároknak. 4,41
Nagyváradon megkezdődött a negyedik Szent László Napok rendezvénysorozata
A június 26.-ig tartó kulturális seregszemle jórészt a felújított Nagyváradi Várban zajlik. Az
eseménysorozat részeként ismét megszervezték a Szent Lászlótól Szent Lászlóig elnevezésű
kerékpártúrát, Nagyváradtól Biharkeresztesig és vissza. Ionescu Nikolett összeállítása.
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Honmegtartás, megmaradás a szülőföldön. Gondolatok a honfoglalók temetője
mellől, a kárpátaljai Tiszacsoma emlékparkjából
Kárpátalján a honfoglaló magyarokra emlékeztek a tiszacsomai emlékparkban. A Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség szervezésében felavatták a Turul madár szobrot, amelye
eredetileg a vereckei honfoglalási Emlékmű tetején szerettek volna elhelyezni. A beregvidéki
magyar község határában még 1980-ban bukkantak a kutatók honfoglalás-kori magyar
temető és település maradványaira.
75. születésnapján köszöntik Szatmárnémetiben Muzsnay Árpádot, az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület, az EMKE főtanácsosát
Adásunkkal egyidőben 75. születésnapján köszöntik Szatmárnémetiben Muzsnay Árpádot, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az EMKE főtanácsosát, a több mint 130 éve
létrehozott, majd a kommunisták által megszüntetett szervezet egyik újralapítóját. Az
ünnepséget a szatmárnémeti Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ
kiállítótermében tartják. Muzsnay Árpád nevéhez rendezvények sora kötődik. Például csak a
most következők: augusztus 5-én a sződemeteri Kölcsey-megemlékezés, szeptember 8-9-én
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megismerkedésének 170. évfordulója, november 3-5-e között
konferencia Szilágyi Domokos halálának 40. évfordulóján Szatmárnémeti - Batiz Nagysomkút - Kolozsvár színhelyekkel.
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