Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Teljessé vált a Magyar Nemzeti Kereskedőház irodahálózata a Felvidéken
2016. június 22. – MTI, Magyar Hírlap, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Megnyitották a Magyar Nemzeti Kereskedőház közép-európai kereskedelemfejlesztési
hálózatának új irodáját szerdán Ipolyságon, s ezzel teljessé vált az intézmény - hét irodából
álló - felvidéki hálózata. Az iroda megnyitójával egybekötött gazdasági fórumon mondott
beszédében Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete elmondta: a
magyar kormány kiemelt célja, hogy növelje a gazdasági jelenlétet a kereskedelem és a
befektetések terén is, hogy ilyen módon is szorosabbra fűzze Magyarország és a szomszédos
országok magyarlakta területei közti kapcsolatot. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a megnyitót követő gazdasági fórumon az
államtitkárság idei tematikus évéről, a márciusban elindított, 2016 a külhoni magyar fiatal
vállalkozók éve programról beszélt. Az MTI-nek nyilatkozva elmondta: az államtitkárság
tematikus évének és az irodahálózatnak a célkitűzései között több átfedés is van, s a
kereskedőházzal partneri viszonyban bonyolítják le a fiatal vállalkozók évét, amelynek 525
millió forintos pályázati kerete a múlt héttől hozzáférhető.

Pataki Csaba lett Szatmár Megye Tanácsának elnöke
2016. június 22. - maszol.ro, transindex.ro
A tanácsosok eskütétele után, titkos szavazással egyöntetűen Pataki Csabát választották meg
a Szatmár megyei tanács új elnökének a testület szerdai alakuló ülésén. A szavazást követően
Pataki Csaba a Maszolnak elmondta: a közösségért, a szatmáriakért fog dolgozni. „Ez egy
nagy felelősség. Politikailag és nemzetiségtől függetlenül mindenki megbízik bennem, ezért
gyakorlatilag ugyanazt fogom tenni, mint amit a kampányban ígértem. Mindenkiért
egyformán fogunk dolgozni. Mindannyiunk közös érdeke az, hogy csapatként működjön ez az
intézmény. Ez a történet nem csak egy emberről szól, hanem sokkal többről. Minden
szatmáriról” – nyilatkozta a megyei önkormányzat frissen megválasztott vezetője.

Több magyar nyelvű műsoridőt szeretne a szlovák közmédiában az MKP
2016. június 22. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A szlovák közszolgálati médiában sugárzott magyar nyelvű adások műsoridejének a magyar
anyanyelvű lakosság létszámához való arányosítása céljából törvénymódosítást készít elő a
Magyar Közösség Pártja (MKP) - tájékoztatta az MTI-t szerdán Őry Péter, a párt országos
tanácsának elnöke. A törvénymódosítás kidolgozásáról és arról, hogy a jelenlegi helyzet
rendezését a szlovák közszolgálati médiánál, illetve az annak működését felügyelő szerveknél
is kezdeményezni fogja az MKP, kedden döntöttek a párt országos elnökségének ülésén. Ez
volt az első elnökségi ülés, a másfél hete megtartott, a pártnak szinte teljesen új összetételű
vezetőséget választó tisztújító kongresszusa óta.
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Kincses: autonómia nélkül nem marad fenn az erdélyi magyarság
2016. június 22. - Krónika, MTI, transindex.ro, Bihari Napló
Erdély autonómiájáról nem lehet lemondani, hiszen ha nem lesz autonómia, akkor a
kisebbségi sorba taszított magyarság hosszú távon nem fog fennmaradni – jelentette ki
kedden Kincses Előd ügyvéd Brüsszelben, a Balassi Intézetben rendezett Marosvásárhely
fekete márciusa című könyve második angol nyelvű kiadásának bemutatóján. A szerző szerint
az autonómia azt jelenti: az ország határai tiszteletben tartása mellett, a határokon belül jogot
kap egy bizonyos kisebbség arra, hogy fennmaradjon, és hogy jól érezhesse magát saját
szülőföldjén. „Az erdélyi magyarság jelenleg jogos önvédelmet gyakorol, amit elismerni és
támogatni kell" – tette hozzá a marosvásárhelyi ügyvéd.

Nem tud megalakulni a Bihar megyei tanács a PNL bojkottja miatt
2016. június 22. - transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika
A legtöbb mandátumot szerzett PNL távolmaradása miatt nem tudta megtartani a szerdára
meghirdetett alakuló ülését a Bihar megyei tanács - közölte az Agerpres hírügynökség. A 35
tagú testületben a PNL 17, a PSD kilenc, az RMDSZ hét, és az ALDE két mandátumot szerzett.
A PNL képviselői azért bojkottálták az alakuló ülést, mert kedden az RMDSZ, a PSD és az
ALDE megállapodott arról, hogy az RMDSZ-es Pásztor Sándort választják meg a testület
elnökévé, és az alelnöki tisztségeket a két román párt jelöltjei kapják.

Alpolgármestere lesz Brassóban, tanácsalelnöke a megyében az RMDSZ-nek
2016. június 22. - transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Brassó magyar alpolgármestere Barabás László, a megyei tanács alelnöke Ambrus Izabella
lesz – közölte az RMDSZ. „Az eredményes tárgyalásoknak köszönhetően az RMDSZ
megkapja a Brassó Megyei Tanács egyik alelnöki és Brassó város egyik alpolgármesteri
tisztségét. Reméljük, hogy ez az együttműködés a tanácsok megalakulásában és működésében
is megvalósul. Az idők során eddig nem volt példa rá, de most Brassónak magyar
alpolgármestere lesz Barabás László személyében. 2008–2012 között a megyei tanács
alelnökeként tevékenykedhettem, és most folytathatjuk a munkát. Újra sikerült megszerezni
az alelnöki tisztséget, amelyet ezúttal Ambrus Izabella vállal fel. A vezetői tisztségek az
érdekképviseleti munkának súlyt, illetve a magyar közösségnek erőt adnak. Így megint csak
bebizonyosodott, hogy az RMDSZ szerepvállalása az önkormányzatokban nélkülözhetetlen” –
fogalmazott Kovács Attila, az RMDSZ Brassó Megyei Szervezetének elnöke.

Magyar alpolgármestere lesz Temesvárnak
2016. június 22. - transndex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, MTI
Magyar alpolgármestere lesz Temesvárnak, Farkas Imre személyében - tudósít a
LiveTimisoara.ro a PNL és RMDSZ között megkötött egyezségnek alapján, amelyet Nicolae
Robu, a PNL Temes megyei szervezetének társelnöke, temesvári polgármester és Halász
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Ferenc, az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnöke írt alá. Az egyezségnek két pontja van,
az egyik azt szögezi le, hogy a Temesvári Helyi Tanácsban a 12 PNL-s és az 2 RMDSZ-es
tanácsos koalíciója biztosítja a többséget, a második pont arra vonatkozik, hogy a
megyeszékhely egyik alpolgármesteri tisztségét a PNL, másikat az RMDSZ kapja meg, Dan
Diaconu és Farkas Imre fogja betölteni a két tisztséget.

Megalakult az új Arad Megyei Tanács
2016. június 22. - maszol.ro
Szerda délelőtt tartották a június 5-i helyhatósági választások eredményeként kialakult új
összetételű Arad Megyei Tanács alakuló ülését. A szabályok értelmében a legidősebb
tanácsos, Aurel Ardelean vezette a gyűlést a két legfiatalabb képviselő – köztük az RMDSZ-es
Péró Tamás – asszisztálásával. A 33 tagú megyei tanácsban a legtöbb mandátumot, 16-ot a
Nemzeti Liberális Párt szerezte, 11 tanácsosa van a Szociáldemokrata Pártnak, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség, a Népi Mozgalom Pártja (PMP) és a Liberálisok és
Demokraták Koalíciója (ALDE) 2-2 képviselőt juttatott be. Az RMDSZ két tanácsosa Faragó
Péter, a megyei szervezet elnöke és Péró Tamás, az ügyvezető elnök.

Törvényértelmezés: nem büntethetők a 2013 előtt rokonaikat alkalmazó
honatyák
2016. június 22. - maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Krónika
Egy értelmező törvény elfogadásával korlátozta a családtagjaikat irodájukban alkalmazó
képviselők és szenátorok büntethetőségét a parlament szerdán. A képviselőház és szenátus
együttes ülésén csaknem egyhangúan - egyetlen tartózkodással - szavazta meg azt az
értelmezést, amely szerint a törvényhozók esetében csak 2013 augusztusától kezdődően
számít jogsértésnek a családtagok alkalmazása, mert akkor lépett hatályba ennek tilalma a
képviselők és szenátorok jogállásáról szóló törvényben. Több honatyát korábban jogerősen el
is ítéltek emiatt. Egyikük Máté András, az RMDSZ frakcióvezetője, akire hat hónap
felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki, mert a feleségét alkalmazta az irodájában. „A ma
elfogadott, új értelmezés szerint, mivel 2012 előtt nem volt megtiltva a rokonok alkalmazása,
nem jár semmilyen jogi következménnyel, ha valaki ezt a tiltás előtt megtette” – magyarázta a
Maszolnak. Hozzátette, ilyen értelemben az ügyében hozott bírósági ítéletnek sincs már
semmilyen jogi következménye.

Egyelőre nincs RMDSZ-PNL megállapodás Kolozs megyében
2016. június 22. - maszol.ro
Egyelőre nem írt alá megállapodást az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kolozs
megyei szervezete a megyei önkormányzati együttműködésről. Csoma Botond megyei
RMDSZ-elnök szerdán a maszol.ro-nak elmondta, a tárgyalások még nem zárultak le. A
politikus nem kívánta részletezni, hogy aláírják-e végül a felek a megállapodást, és ha igen,
mikor. Emlékeztetett: a megyei tanács alakuló ülésén nem kötelező elnököt is választani.
Ezzel értésre adta, hogy a pártok közötti alkudozások az alakuló ülés utánra is elhúzódhatnak.
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Két liberális alpolgármestere van Nagyváradnak
2016. június 22. - maszol.ro, Bihari Napló
Szerdán megtartotta alakuló ülését a nagyváradi helyi tanács, és megválasztották az
alpolgármestereket is. Florin Birta és Dacian Palladi egyaránt a kétharmados többséggel
rendelkező liberálisok tanácsosa. A helyi tanácsban a 18 tagú PNL-frakciót Daniel Negrean,
az öttagú PSD-frakciót Liviu Sabău-Popa, a négytagú RMDSZ-frakciót Huszár István vezeti.
Az alpolgármester-választás során Florint Birta 17, Dacian Palladi 16 szavazatot kapott, a PSD
és az RDMSZ nem is nevesített jelölteket.

Formai hiba a Községháza javára
2016. június 22. - szekelyhon.ro, Krónika
Jogerős és végleges döntéssel elutasította a Hargita Megyei Törvényszék a Dan Tanasă
vezette egyesületnek a csíkszentdomokosi Községháza felirat eltávolítására vonatkozó
keresetét. Formai okokból döntöttek így, és ezen a felülvizsgálati kérés sem változtatott.

A külföldön élők szavazataira is számít az RMDSZ
2016. június 22. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro
A külföldön élő erdélyi magyarok szavazataira is számít az RMDSZ az őszi parlamenti
választásokon, ezért arra bátorítja őket, hogy regisztráljanak, és voksukkal vegyenek részt a
közösség jövőjének megalapozásában. Az RMDSZ azt követően tette közzé szerdai
hírlevelében Kovács Péter ügyvezető elnök felhívását, hogy a bukaresti külügyminisztérium
előző napi sajtótájékoztatóján kiderült: a külföldön élő román állampolgárok közül ez idáig
alig ezren jelezték, hogy levélben kívánnak voksolni. „Azok, akiknek el kellett hagyniuk az
országot, nem jókedvükből tették, hanem a munkahelyek hiánya vagy az alulfizetettség okán.
Ahhoz, hogy élhető jövőt, biztos perspektívát biztosíthassunk, elengedhetetlen, hogy részt
vegyünk a döntéshozásban, hogy jövőnket magunk alakíthassuk Erdélyben, Romániában" hangsúlyozta Kovács Péter.

Ismét Tamás Sándor a Kovászna megyei tanács elnöke
2016. június 22. - transindex.ro, maszol.ro
A következő négy évben a megyei önkormányzati elnöki tisztségével Tamás Sándort, az
alelnöki teendők ellátásával pedig Henning Lászlót és Grüman Róbertet bízza meg Kovászna
Megye Tanácsa. A június 22-én, szerdán tartott alakulóülésen kizárólag technikai jellegű
döntéseket hoztak. Létrejött az RMDSZ frakció, az MPP, EMNP csoport, illetve a PNL és PSD
színekben induló tanácsosokat tömörítő Nem Nemzetiségi Alapon Szerveződő Pártok
Csoportja.
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Magyar alpolgármestere lesz Aranyosgyéresnek
2016. június 22. - transindex.ro
Aranyosgyéresen RMDSZ-es alpolgármester lesz a következő négy évben, tudta meg a
transindex.ro Csoma Botondtól, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnökétől. A PNL és
az RMDSZ által megkötött megállapodás értelmében az alpolgármesteri tisztséget Szabó
Róbert fogja betölteni.

Alpolgármesterek nélkül maradhat Dorin Florea
2016. június 22. - Krónika
Egyedülálló helyzetet idézhet elő Marosvásárhelyen az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt
(PSD) egyezsége: a Krónika értesülései szerint a két alakulat közül egyik sem tart igényt az
alpolgármesteri székekre, ugyanakkor mást sem támogatnának ennek megszerzésére. A két
párt a megyei önkormányzatban való együttműködésre írt alá négy esztendőre szóló
egyezséget a napokban. Míg Brassai Zsombor Maros megyei RMDSZ-elnök szerint a
megállapodás nem terjed ki a megyeszékhelyi tanácsra, Peti András, a szövetség
marosvásárhelyi elnöke az ellenkezőjét állítja.

Kulturális napot tartanak az Europeadán, az őshonos kisebbségek EB-jén

Felvidék

2016. június 22. - transindex.ro
A dél-tiroli St. Martin de Tor-i Ladin Múzeumban tartják június 22-én, szerdán az Europeada
Kulturális Napját, amelyen a bajnokságon résztvevő kisebbségi csoportok is bemutatkoztak
egy közös produkcióban. A kulturális nap egyrészt pihenőt jelent a csapatoknak a soron
következő meccsek előtt, másrészt pedig lehetőséget nyújt a nyelvi és kulturális sokszínűség
népszerűsítésére, többek közt a házigazda ladin közösség jobb megismerésére. Az eseményen
részt vesz az RMDSZ által összeállított erdélyi magyar válogatott, a közös bemutatón pedig
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester képviselte az erdélyi magyarságot. Vincze Loránt,
az Europeadát szervező FUEN nevében elmondta: „Hosszú út vezetett a ladin nyelv és kultúra
elismeréséhez és védelméhez, de egyértelmű, hogy mára a nyelvi újraélesztés
sikertörténeteként könyvelhetik el a dél-tiroliak. Az európai kisebbségek sokat tanulhatnak
tőlük, hiszen Dél-Tirol az együttélés mintapéldája Európában."

Csökkent a Smer, nőtt a nemzetiek népszerűsége
2016. június 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Bašternák-botrány, amely miatt aktuális a belügyminiszter, Robert Kaliňák (Smer-SD)
leváltása, már a Smer-SD támogatottságán is meglátszik. A kormánypárti Smernek a Focus
ügynökség legutóbbi felmérése során 26,4 %-ot mért, ami a májusi eredménnyel
összehasonlítva ez 2,3 %-os csökkenést jelent. A felmérés során javultak a SNS
preferenciaszavazatai, a májusi 11,2 %-ról 14,5 %-ra emelkedtek. A Most-Híd pártra a
választók 5,9, az MKP-ra a voksolók 3,5 százaléka szavazna.
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Simon szeretné megtudni Žitňanskától, hogy Kaliňák mögött áll-e
2016. június 22. – hirek.sk
Simon Zsolt független képviselő szerint Lucia Žitňanskának, a Most-Híd vegyespárt
igazságügyi miniszterének ki kell mondania, hogy támogatja-e Robert Kaliňák
belügyminisztert. Simon Zsolt interpellációjában feltette a kérdést, Žitňanská szerint rendben
van-e az, hogy Kaliňák ügyét a neki alárendelt rendőrség vizsgálja. „Önök szerint nem lenne
helyesebb és etikusabb az, ha a belügyminiszter visszalépne, s ezzel lehetővé tenné az eset
igazságos, elfogulatlan kivizsgálását?” – kérdezte interpellációjában Žitňanskától Simon.

Elérhetőbbé válik a kisebbségi jogsegélyszolgálat a Felvidéken
2016. június 22. – Felvidék Ma
A budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és annak operatív intézménye, a
Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) együttműködési megállapodást kötött a Szövetség a Közös
Célokért (SZAKC) társulással annak érdekében, hogy a jogsegélyszolgálat könnyebben
elérhető legyen a Felvidéken. A megállapodást a KJI igazgatója, Csóti György és a SZAKC
igazgatója, Pogány Erzsébet írta alá Dunaszerdahelyen, június 22-én. A megbeszélésen jelen
volt Menyhárt József, az MKP elnöke is.

Elkezdték a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény kidolgozását
2016. június 23. – Új Szó
Megkezdődött a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény kidolgozása, az ezzel megbízott
munkacsoport a napokban alakult meg. A tervezet várhatóan decemberben kerülhet a
kormány elé. A jogszabályt a kulturális minisztérium fogja beterjeszteni, a szöveget kidolgozó
munkacsoportot a tárca művészeti főosztályának igazgatója, Zuzana Komárová vezeti, az
alelnöke pedig Bukovszky László (Híd) kisebbségi kormánybiztos.

Átlátszó cselezések

Vajdaság

2016. július 23. – Barát József – 168 óra
Az egyetlen olyan szlovákiai politikus, aki a rendszerváltás óta minden egyes
törvényhozásnak tagja volt. Elemzők többször leírták: alighanem ő lenne az ország elnöke –
ha nem magyarnak születik. 2009-ben megalapította a szlovák-magyar Most-Híd pártot, a
szervezet szakított a tisztán etnikai politizálással, és az egész Kárpát-medencében egyedülálló
módon kétnemzetiségű, regionális part lett. Tavasszal a Híd saját híveinek is meglepetést
szerezve a szociáldemokrata Smer párttal és a Szlovák Nemzeti Párttal lépett koalícióra.
Lapunknak Bugár azt mondja, jó döntést hozott.
(A cikk teljes terjedelmében a 168 óra 2016. június 23-I számában olvasható)

Újítás a kisebbségi nyelvek környezetnyelveként való oktatásában
2016. június 22. – Vajdaság Ma
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A minisztérium felmérést végez a kisebbségi nyelvek iránti tanulói érdeklődésről. Annak
érdekében, hogy növeljék az érdeklődők számát a nemzeti kisebbségek nyelvének
környezetnyelvként való tanulása iránt, a szerbiai oktatási miniszterim olyan kérdőíveket
továbbított az iskoláknak, amelyek szerint akár több iskola közösen is megszervezheti majd az
ilyen jellegű oktatást. Az iskolákban eddig is volt lehetőség arra, hogy a diákok egy kisebbség
nyelvével és kultúrájával ismerkedjenek meg válaszható tárgy keretében, a szülőknek
azonban csak igen kis hányada élt ezzel a lehetőséggel, éppen ezért végül csak néhány
iskolában tudták megszervezni az ilyen jellegű oktatást.

Zenta: Újra Ceglédi Rudolf lett a község polgármestere
2016. június 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Újra Ceglédi Rudolfot választották meg Zenta község polgármesterévé. A Vajdasági Magyar
Szövetség polgármesterjelöltjét a községi képviselő-testület ma délelőtti ülésén a képviselők
titkos szavazáson, szavazattöbbséggel választották meg a tisztségre. A község alpolgármestere
Győri István, a Szerb Haladó Párt (SNS) tagja lett.

Magyarkanizsán megkezdődött a II. Tábor határok nélkül
2016. június 22. – Pannon RTV
Nyolc vajdasági középiskola részvételével tegnap délután Magyarkanizsán megkezdődött a II.
Tábor határok nélkül elnevezésű négynapos diákvetélkedő. A vegyes csapatok küzdelme
értékes külföldi utazásokért folyik. Az ehhez szükséges támogatást a Tartományi Oktatási
Titkárság biztosítja. Óbecsei, verbászi, kúlai, szabadkai, zombori, kevevári, mitrovicai és
magyarkanizsai diákok versengenek az idei Tábor határok nélkül vetélkedőn.

Óbecse: Nem maradhat polgármester Vuk Radojević

Kárpátalja

2016. június 22. – Magyar Szó
Óbecse jelenlegi polgármestere, Vuk Radojević a tartományi kormány tagja lett, a
Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságot fogja vezetni Igor Mirović
kormányában. Ezt az jelenti: rövidesen lemond polgármesteri megbízatásáról, helyét a
községi képviselő-testület valamelyik képviselője veheti majd át. Sajtóspekulációk szerint a
legnagyobb esélye erre az újonnan kinevezett alpolgármesternek, Dragan Tošićnak és a Linde
gas Srbija vállalat igazgatójának, Zoran Popovnak van. Mindketten a Szerb Haladó Párt
választási listáján szerepeltek.

Kölcsey-emléktáblát avattak Huszton
2016. június 22. – Kárpátalja
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Kárpátalja

„Hosszú évek teltek el, amikor végül is elérkezett a pillanat, hogy felavathatjuk a Kölcseyemléktáblát ott, ahova álmodtuk, ahol a tábla szövege szerint is rendeltetési helye van” –
kezdte ünnepi beszédét Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének
elnöke a huszti Várhegyen, a vár bejáratánál, ahol június 18-án ünnepélyes keretek között
avatták fel a Himnuszunk költőjére és örök érvényű soraira emlékeztető, ifj. Hidi Endre által
készített emléktáblát. Sari József köszönetet mondott az emlékmű felállításában nagy
szerepet vállaló Kozma Józsefnek, a KMKSZ Huszti Alapszervezete elnökének, továbbá
Lukanec Ihor, Ljaskó Sándor, Tóth István és Hrabár Mihály vállalkozóknak. Majd a KMKSZ
elnökével, Brenzovics Lászlóval és Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzullal
leleplezték az új emléktáblát.

Ungvári diákok tanulmányi kirándulása Sárospatakon és környékén
2016. június 22. – karpatalja.ma
A Határtalanul! program keretében a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma
jóvoltából az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola 50 fős csapata
június 13-tól 17-ig tartalmas tanulmányi kiránduláson vett részt. A kirándulás öt napja alatt
Sárospatak város és környékének nevezetességeit tekintettük meg, rengeteg élménnyel
lettünk gazdagabbak.

Az uniós források rendszeréről tartottak előadást a Rákóczi-főiskolán

Muravidék

2016. június 22. – karpatalja.ma
Tanulj, pályázz, nyerj! – Bevezetés az európai források rendszerébe címmel tartott
ismeretterjesztő előadást a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve június 21-én a beregszászi felsőoktatási
intézményben. A főiskola Felnőttképzési Központjának képviseletében Puskás Róbert
köszöntötte a Magyar Fejlesztési Központ előadóit és a résztvevőket, majd tolmácsolta Váradi
Natáliának, a központ vezetőjének üdvözlő szavait.

55–45-ös arány a nemzetiség javára
2016. június 22. - Népújság
Nem teljes összetételben – Abraham Boris lemondott tisztségéről, emiatt július 17-én
Hodoson választásokat tartanak – a hodosi községi tanács elfogadta a 2016-os költségvetés
módosítását, illetve a községi tanács és az ellenőrzőbizottság ügyrendjének módosítását.

Felháborító a minisztérium hozzáállása
2016. június 22. - Népújság
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A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa határozottan kitart az általa már megerősített
regionális jellegű fejlesztési projektek mellett, annak ellenére, hogy az első tárgyalási kör az
illetékes Gazdasági Minisztériumban sikertelen volt.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. június 22. – Kossuth Rádió

Gömörben tartotta első ülését a Magyar Közösség Pártjának új elnöksége
Ki a központból vidékre! Gömörben tartotta első ülését a Magyar Közösség Pártjának új
elnöksége. A rimaszombati ülésen a szlovák belpolitika aktualitásaival foglalkoztak, köztük a
szlovák közmédia, benne a magyar műsorok helyzetével.

Levélszavazás Romániában, ami az erdélyi magyarság parlamenti képviseletét
befolyásolhatja, hiszen, úgy tűnik, egyelőre nem túl nagy az érdeklődés
A külföldön élő több millió román állampolgár, köztük a romániai magyarok közül nagyon
kevesen regisztráltak a román hatóságoknál. A júniusi önkormányzati választásokon az
RMDSZ hajszállal az 5% alatt maradt. Ez parlamenti választások esetében azt jelentené, hogy
bejutna ugyan az RMDSZ egy kedvezményes törvénnyel, az úgynevezett alternatív küszöb
elérésével, a bukaresti törvényhozásba, de jelentősen veszítene parlamenti létszámából,
politikai befolyásából.

Kincses Előd: Az erdélyi magyarság autonómiájáról nem lehet lemondani
Az erdélyi magyarság autonómiájáról nem lehet lemondani, hiszen ha nem lesz autonómia,
akkor a kisebbségi sorba taszított magyarság nem fog megmaradni - hangsúlyozta Kincses
Előd ügyvéd Brüsszelben, a Balassi Intézetben rendezett Marosvásárhely fekete márciusa
könyve angol nyelvű bővített kiadásának bemutatóján. A kötetet Boris Kálnoky a német Die
Welt tudósítója ismertette, a beszélgetésen részt vett Tőkés László európai parlamenti
képviselő is.

Munkácsra szállított segélyt a NEEKA holland-magyar civil szervezet
A kárpátaljai Munkács és környékbeli iskoláinak vitt teljes bútorzatot és egyéb felszerelést a
NEEKA holland-magyar civil szervezet, amelynek kirendeltségei vannak más határon túli
magyarlakta területeken is. A Határok nélkül munkatársa is elkísérte a szállítmányt.
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Látogatás az árkosi Irgalmasság Anyja Otthonban
Mindig akkor küldi a Jóisten az adományt, amikor szükség van rá - ezt már Francesca nővér
mondja, aki a székelyföldi Árkoson, az Irgalmasság Anyja Otthonban vállalt szolgálatot. Böjte
Csaba, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, vezetője a szükségben levő anyákra is
gondolt, amikor felkarolta a leányanya-otthon fenntartásának gondolatát.

Erdélybe látogattak a szegedi a Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai
A szegedi Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola már évek óta
igyekszik a lehető legtöbb diákjával megismertetni Erdélyt, történelmét és kultúráját. A
Határtalanul Program segítségével idén is a lehető legtöbb gyermekkel indultak az utazásra.
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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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