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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Strasbourgba került Tőkés nagyváradi zászlópere 
2016. június 7. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult Tőkés László a nagyváradi képviselői 

irodájának az erkélyére 2014 júniusában kitűzött székely zászló ügyében foganatosított 

közigazgatási intézkedések ügyében - közölte kedden az európai parlamenti képviselő 

sajtóirodája. A közlemény szerint a strasbourgi székhelyű emberi jogi bíróságon döntenek 

majd arról, hogy a képviselői irodára kifüggesztett, és „azóta is ott lobogó zászló 

reklámhordozónak minősül-e, amint azt a román hatóságok és a velük cinkosságot vállaló 

igazságszolgáltatás állítja, vagy pedig nemzeti, történelmi jelképnek, aminek az egész világ 

magyarsága tartja, s amelynek szabad használatát a román alkotmány is szavatolja”.  

 

Visszaállhat az erdélyi magyar egypártrendszer 
2016. június 7. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Magyar szempontból jónak nevezhetők az eredmények, a magyar szervezetek közül főleg az 

RMDSZ tudott erősíteni, és elsősorban a Székelyföldön kívüli területeken szerepelt jól – 

állapították meg az MTI által megszólaltatott erdélyi elemzők a vasárnapi önkormányzati 

választásokat értékelve. Székely István Gergő politológus a székelyföldi alacsonyabb 

részvételt annak tudja be, hogy több helyen „lefutott volt a verseny”, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) nem állított ellenjelöltet az RMDSZ-szel 

szemben. Kiss Tamás szociológus is úgy vélte: erősödött az RMDSZ, elsősorban a 

Székelyföldön kívüli térségekben. Nagyon fontosnak nevezte a szatmárnémeti polgármesteri 

tisztség visszaszerzését, Marosvásárhelyen pedig Soós Zoltán is jobban „megszorította” a 

tisztségben lévő Dorin Floreát, mint korábban Frunda György vagy Borbély László, az 

RMDSZ közismert politikusai. 

 

Nem szűnik meg a Márton Áron Szakkollégium 
2016. június 7. – 888.hu 

Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent, mely a Márton Áron Szakkollégium 

megszűnéséről értekezett. Ám Balassi Intézet cáfolja a sajtóban megjelent információkat. A 

Balassi Intézet elkötelezett a Márton Áron Szakkollégiumi hálózat működtetése mellett - írta 

közleményében az intézmény. Hógemburg Tamás, szakkollégiumi igazgató a sajtóban 

megjelent aggódó hangvételű írások kapcsán is megerősíti, hogy a nemzetpolitikai 

szempontból prioritásként kezelt Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) nem szűnik meg. 
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Magabiztos RMDSZ-fölény a székely megyékben 
2016. június 7. – Krónika 

Túlteljesítette tervét az RMDSZ Maros megyei szervezete: az alakulat 15 képviselőt delegálhat 

a megyei önkormányzatba, míg az előző ciklusban tizenhárom tagú frakciója volt. 

Tizenötödikként a Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltje, Bíró József Attila is tagja lesz a 

magyarság érdekeit képviselő csapatnak. Péter Ferenc, a szövetség listavezetője és megyei 

tanácselnökjelöltje – Szováta korábbi polgármestere – a választások előtt még arról beszélt, 

hogy 12-13 helyre számítanak, de nem titkolt céljuk, hogy visszaszerezzék a tanácselnöki 

tisztséget, miután 2012-ben Lokodi Edit Emőke kénytelen volt fejet hajtani a liberális Ciprian 

Dobre előtt. Erre most reális esély nyílik, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) „csak” 10-10 képviselőt delegálhat a testületbe. 

 

Egyértelmű a PSD győzelme a választásokon 
2016. június 7. – Krónika 

Bár valamelyest csökkent a különbség a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) között a vasárnapi önkormányzati választás – kedden, 99,46 százalékos 

feldolgozottság után közzétett – részeredményei szerint, a PSD diadala továbbra is 

egyértelmű. A Szociáldemokrata Párt (PSD) a polgármesterekre leadott szavazatok 37,62 

százalékát szerezte meg, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 32,63 százalékot kapott, az RMDSZ 

4,13 százalékot, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 5,89, százalékot ért el, 

független jelöltekre 5,2 százaléknyian szavaztak. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a 

voksok 0,28 százalékát kapta, a Magyar Polgári Párt (MPP) 0,25 százalékot ért el. Két jelölt 

EMNP–MPP támogatással győzött. 

 

Izmosodó magyar érdekképviselet 
2016. június 7. – Krónika, maszol.ro 

Míg a helyi tanácsokban nem mindenhol sikerült megőriznie képviseletét, a megyei 

önkormányzatokban azonos, vagy az eddiginél nagyobb súllyal vág neki az újabb választási 

ciklusnak az RMDSZ. A részeredmények szerint a szövetség 2281 helyi, illetve 93 megyei 

önkormányzati képviselői mandátumot szerzett. A Magyar Polgári Párt (MPP) 158 helyi és 6 

megyei, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 207 helyi és 6 megyei, míg az EMNP–MPP-

koalíció 33 helyi tanácsi helyet mondhat magáénak. 

 

Magyar nyelvű igazságszolgáltatást kér a jogvédelmi szolgálat 
2016. június 7. – Krónika 

Beadványt intézett az RMDSZ Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálata a sepsiszentgyörgyi 

bírósághoz és törvényszékhez, amelyben arra figyelmeztetik az intézményeket, hogy Románia 

vállalta, biztosítja a magyar közösség tagjai számára az anyanyelvhasználatot az 

igazságszolgáltatásban, ez azonban mindeddig nem történt meg a sepsiszentgyörgyi 

bíróságon és törvényszéken. 
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„Felmelegítette” régi terveit a vásárhelyi elöljáró 
2016. június 7. – Krónika, Erdély Ma 

Marosvásárhely régi-új polgármestere, Dorin Florea ott folytatná a munkát, ahol abbahagyta, 

ötödik mandátumában azokat az elképzeléseit szeretné kivitelezni, amelyekről évek óta 

beszél, és amelyeket elmondása szerint mások lehetetlenítettek el.  

 

Ellentámadásba lendült az ötödször megválasztott Dorin Florea 
2016. június 7. – MTI, maszol.ro 

Gyűlöletkeltéssel vádolta választási ellenfeleit Marosvásárhely ötödször megválasztott 

polgármestere. Dorin Florea keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: amíg ellenfelei 

"gyűlöletre építenek, ne is reménykedjenek abban, hogy valaha megnyerhetik a 

marosvásárhelyi választásokat". Az újraválasztott polgármester kijelentette: a 

marosvásárhelyiek - amint azt a szavazatukkal is bizonyították - "a kultúra, az oktatás, az 

egészségügy, a gazdasági folyamatok tekintetében is európai szellemű várost akarnak, 

harmóniát, megértést és kölcsönös tiszteletet".  

 

Csalási lajstromot állított össze Soós kampánystábja  
2016. június 7. – Krónika 

Érvénytelennek nyilvánított voksok, eltűnt választókörzeti feljelentések, választópolgári 

visszajelzések is alátámasztják a választási csalás alapos gyanúját Marosvásárhelyen – állítja 

Soós Zoltán kampányirodája, amely korábban bejelentette óvási szándékát. A kampánystáb 

információi alapján a csalásnak egy egészen magas szintre fejlesztett formájáról van szó, egy 

évek alatt kidolgozott és kipróbált mechanizmusról. Soósék közleménye szerint a választási 

törvénynek ellentmond, és jogszabálysértésnek minősül, ha a szavazócédulákat tartalmazó 

mappák nincsenek pecséttel ellátva és szabályszerűen lezárva. Több esetben pecsét nélküli, 

újrapecsételt és felbontott, a választási körzetek által érvénytelennek nyilvánított 

szavazócédulákat tartalmazó mappákat szállítottak a városi választási irodába (BEM). 

 

Vass Levente: minden EMNP-re leadott szavazat a román pártokat erősítette 
Marosvásárhelyen 
2016. június 7. – transindex.ro 

Az RMDSZ vásárhelyi választmányának elnöke szerint az EMNP külön listája miatt úszott el a 

tanácsban az RMDSZ többség, és Dan Mașca miatt nem lett Soósból polgármester. 

 

Lehet, hogy nem érvényesítik Florea polgármesteri mandátumát? 
2016. június 7. – transindex.ro 

A Mediatica.ro portál meg nem nevezett forrásai szerint az Országos Feddhetetlenségi 

Ügynökség (ANI) hivatalból eljárást kezdeményez Dorin Florea vasárnap újraválasztott 

marosvásárhelyi polgármester ellen, és az is előfordulhat, hogy nem érvényesítik Florea újabb 

mandátumát. A több román párt által támogatott, de a helyhatósági választásokon 

függetlenként induló polgármester ugyanis a PNL több hivatalos dokumentumát társelnöki 

E
rd

é
ly
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43108


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 8. 
4 

minőségben írta alá, annak ellenére is, hogy a jelöltetésekor kitöltött érdeknyilatkozatában 

függetlennek tartotta magát. 

 

Jogerős: Kézdivásárhelyen is le kell venni a székely zászlókat 
2016. június 7. – transindex.ro, Háromszék, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A brassói táblabíróság jogerős ítélete értelmében Bokor Tibornak, Kézdivásárhely 

polgármesterének el kell távolítania azt a két székely zászlót, amelyet 2014. július 26-án 

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul 

jelenlétében vontak fel a város egykori katona neveldéje előtti téren, a Hősök emlékműve 

mellett. 

 

Coica gratulált Kereskényinek, és az egyik román ellenjelöltet okolja a 
vereségért 
2016. június 7. – maszol.ro 

„Nagy pofot kaptunk a választóktól” – jelentette ki a szatmárnémeti polgármesteri szék 

elvesztése utáni első nyilatkozatában Dorel Coica. A Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje 

szerint vereségét elsősorban a román szavazók távolmaradása okozta. Coica gratulált 

legyőzőjének, az RMDSZ-es Kereskényi Gábornak, amiért sikerült mozgósítania 

szavazótáborát. 

 

Hogyan sikerült Kereskényinek az, ami Soósnak nem? – politológust kérdeztünk 
2016. június 7. – maszol.ro 

Miért sikerült Szatmárnémetiben Kereskényi Gábornak az, ami Marosvásárhelyen Soós 

Zoltánnak nem? Mi mondható el a részvételi arányokról? Illyés Gergő politológust a 

helyhatósági választások gyors kiértékelésére kérte a maszol.ro. 

 

Kolozsváron kevesen múlott az RMDSZ hatodik tanácsosi mandátuma 
2016. június 7. – maszol.ro, transindex.ro 

Alig 278 szavazaton múlott, hogy Kolozsváron hat tanácsosi mandátumot szerezzen az 

RMDSZ – közölte Facebook-oldalán Nistor Dániel, a szövetség listájának hatodik helyezettje. 

A kolozsvári tanácsban az RMDSZ-re leadott mandátumok öt tanácsosi helyet jelentenek, a 

szövetségnek eddig mindössze négy önkormányzati képviselője volt. 

 

Hidasok váltják a Smer és az SNS embereit néhány dél-szlovákiai járási hivatal 
élén 
2016. június 7. – Új Szó 

A következő hetekben dönthet a kormány a járási hivatalok elöljáróinak cseréjéről. A 

kormányprogramban szó esik ugyan az államigazgatási posztok politikamentesítésétől, azt 

azonban Robert Kaliňák belügyminiszter is bevallotta, a járási hivatalok élén nem látja 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43098
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szükségesnek a politikai jelölés mechanizmusának megváltoztatását. Így várhatóan a 

koalíción belüli arányok alapján osztják le a járási hivatalok elöljárói posztjait, a Hídnak 

körülbelül kilenc hely járhat. Biztosan a Híd kapja a posztot a Dunaszerdahelyi, a Komáromi 

és az Érsekújvári járásban. 

 

A Hídba lépnének át a sieťesek? 
2016. június 7. – Új Szó 

Miután felröppent a pletyka, hogy a Sieť a Boris Kollár pártjából távozó három parlamenti 

képviselővel alakíthat parlamenti frakciót, a parlamentben azt is hallani lehetett, hogy 

Radoslav Procházkát hagyják ott képviselői, akik a Hídba távozhatnak. A kormányt ugyan 

nem veszélyeztetné, de a Sieťet teljesen tönkretenné, ha a parlamenti képviselői vagy azok 

többsége kilépne a pártból. Háttér-információk szerint ugyanis olyan élesek az ellentétek 

Radoslav Procházka és a párt képviselőinek nagy része között, hogy nem kizárt a 

pártszakadás. Ez azonban nem veszélyeztetné a kormányt, egyes hírek szerint ugyanis a 

távozó képviselők a Híd frakciójában köthetnének ki.  

 

Kukkónia termékek regionális minőségi védjeggyel 
2016. június 7. – hirek.sk 

Dunaszerdahelyen Product of Kukkonia regionális minőségi védjegyet mutatott be a 

Kukkonia Polgári Társulás. A kezdeményezés célja a helyi alapanyagokból előállított, 

tartósítószerek nélküli termékek népszerűsítése. A Kukkónia termékek megjelölése ezentúl 

kétnyelvű lesz, ami kihangsúlyozza azok regionális jellegét. 

 

Szesztay Ádám idő előtt távozik kassai posztjáról 
2016. június 7. – Felvidék Ma 

Másfél év kassai szolgálat után, idő előtt ért véget Szesztay Ádám kiküldetése Kassán. A 

Felvidék Ma megkérdezte a főkonzult, hogyan értékeli ezt az időszakot. „Egy diplomatát nem 

azért helyeznek ki külszolgálatra, hogy neki adjon valamit az ott töltött időszak, hanem azért, 

hogy elvégezze a rábízott feladatokat. Énrám azt bízták, hogy foglalkozzam sokat a 

gazdasággal, azon belül is különösen a határvidékeken való munkahelyteremtéssel, 

próbáljam erősíteni a két ország és a két nemzet közötti együttműködést, párbeszédet, és 

kísérjem figyelemmel a konzuli kerületben élő magyarság életét. Azt hiszem, arányosan 

viszonylag sokat sikerült ezeken a területeken tennem, ami jó érzés, tehát ez is lehet válasz 

arra, hogy mit adott nekem ez a másfél év.” 

 

Magyarul a kassai repülőtéren 
2016. június 8. – Új Szó 

A kassai repülőtér újonnan már nemcsak szlovákul és angolul, hanem magyarul is csábítja az 

utasokat. Bár a helyi vasútállomáson továbbra sem tervezik a kétnyelvű táblák kihelyezését, a 

repülőtér egy magyar nyelvű honlappal rukkolt elő. 
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Szembemegy Ficóval a jelentés 
2016. június 8. – Új Szó 

A kormányban uralkodó skizofrén állapotokról tesz tanúbizonyságot a nemzeti kisebbségek 

helyzetéről szóló jelentés, amelyet a kormányhivatal a kisebbségi kormánybiztosi hivatallal 

együtt dolgozott ki, és amelyet szerdán tárgyal a kormány. A jelentés alapvetően felsoroló 

jellegű, említés szintjén szerepel csak benne a kisebbségi jogok védelméről szóló, a 2016–

2020 közötti időszakra kidolgozott akcióterv is, amelyet tavaly decemberben hagyott jóvá a 

kormány kisebbségi tanácsa. 

 

Vučić: A cél a lehető legjobb kormány megalakítása 
2016. június 7. – Vajdaság Ma 

Aleksandar Vučić miniszterelnök-jelölt a mai kormányalakítási tárgyalások után tartott 

sajtótájékoztatóján kijelentette, ma még nem kristályosodott ki a kormány összetétele, s az is 

lehetséges, hogy a korábbi hírek ellenére csak június 16-a után alakul meg, a cél mindenesetre 

az, hogy a lehető legjobb kormány álljon össze, írja a Tanjug. Aleksandar Vučić holnap 15 

órától tárgyal a kisebbségi listák képviselőivel, elsőként a Vajdasági Magyar Szövetséggel. 

  

Pásztor: Két héten belül megalakulhat a tartományi kormány 
2016. június 7. – Vajdasági RTV 

Nem lát áthidalhatatlan akadályt a tartományi kormány megalakítására vonatkozó 

tárgyalások tekintetében Pásztor István, a tartományi képviselőház múlt héten megválasztott 

elnöke. A Napjaink hétfő esti adásában elmondta: arra számít, hogy a következő 10-15 

napban sor kerül a parlament ülésére, amelyen megválasztják a testületeket és megalakul a 

kormány is. 

  

Kinka Rita zongoraművész lett a Művészeti Tanács elnöke 
2016. június 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Művészeti Tanács ülésén Kinka Rita zongoraművészt, az újvidéki Művészeti Akadémia 

képviselőjét választották meg a tanács elnökévé, ami fontos lehet Újvidék szempontjából, a 

város ugyanis indult az Európa Kulturális Fővárosa címért 2021-ben, írja a 021 hírportál. 

Kinka Rita zongoraművész Európa szinte összes országában fellépett már egy európai alap 

támogatásának köszönhetően. Az újvidéki Művészeti Akadémián és a belgrádi Zeneművészeti 

Karon tanult, később pedig New Yorkban és Brüsszelben tökéletesítette tudását. Számos 

hazai és külföldi díj nyertese, az újvidéki Művészeti Akadémia rendes tanára. 

  

Zentán járt a VMMI Mutogató programja 
2016. június 7. – Pannon RTV 

Vajdaság több települése után ma délután a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolába érkezett a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Mutogató programja. Az intézmény pedagógusainak és 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23684/Vucic-A-cel-a-leheto-legjobb-kormany-megalakitasa.html
http://rtv.rs/hu/politika/pásztor-két-héten-belül-megalakulhat-a-tartományi-kormány_726037.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20194/Kinka-Rita-zongoramuvesz-lett-a-Muveszeti-Tanacs-elnoke.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=275007
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diákjainak egy komplex drámapedagógiai foglalkozást tartottak. A programot a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet hívta életre, amelynek illetékesei a jövőben is várják mindazon 

pedagógusok jelentkezését, akik maguk is szívesen részt vennének a programban. 

  

A bejegyzett pártok kétharmada nemzeti kisebbségi 
2016. június 7. – Magyar Szó 

Az április 24-i választások eredményének mentén a Szerbiai Képviselőházba a nemzeti 

kisebbségeket képviselő és jelöltlistát állító pártok közül öt, a Tartományi Képviselőházba 

pedig három jutott be. A köztársasági parlamentben a Vajdasági Magyar Szövetségnek négy 

képviselője van, a Muamer Zukorlić vezette sandžaki Bosnyák Demokratikus Közösségnek és 

a Sulejman Ugljanin vezette sandžaki Demokratikus Akció Pártjának 2-2, a Zöldeknek – 

szlovák pártként jegyezték be – és a Demokratikus Tevékenység Pártjának pedig 1-1 

képviselője van. A vajdasági parlamentben a VMSZ-t hat, a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége–Horvátok Demokratikus Közössége koalíciót 2, a Zöldeket pedig 1 

képviselő képviseli. 

 

Egy helyen a kárpátaljai tehetségek 
2016. június 7. – Kárpátalja 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

közös szervezésében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával idén 5. alkalommal 

szervezték meg a Kárpátaljai Magyar Tehetségnapot. A jubileumi alkalomra a szervezők 

különleges programokkal készültek. A minden év június első szombatján megszervezett 

tehetségnappal a szervezők ünnepélyes keretek között értékelik az elmúlt év eseményeit. Így 

most június 4-én összegezték a KMPSZ és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által a 

2015/2016-os tanévben végzett tehetségfejlesztő munkát. 

 

„Csak annak a nemzetnek lehet jövője, amelyik ismeri és ápolja múltját” 
2016. június 7. – Kárpátalja 

Június 2-án vette kezdetét a nemzeti összetartozás napja alkalmára időzített kétnapos 

diákvetélkedő Beregszászban a Feszty-körkép Alapítvány szervezésében. A vetélkedőn a 

honfoglalásra és Feszty Árpád életének jeles eseményeire helyezték a hangsúlyt. Az esemény 

kárpátaljai házigazdái a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) voltak. 

 

III. Kárpátaljai Magyar Katolikus Családi Nap 
2016. június 7. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Változatos programmal várták a szervezők június 4-én a Pásztor Ferenc Közösségi Ház 

udvarán harmadik alkalommal megrendezett Kárpátaljai Magyar Katolikus Családi Nap 

résztvevőit. Az immáron hagyománnyá váló rendezvény a Beregszászi Római Katolikus 

Plébánia és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) közös szervezésében jött létre. 
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http://www.magyarszo.com/hu/3074/kozelet_politika/147762/A-bejegyzett-pártok-kétharmada-nemzeti-kisebbségi.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/06/07/egy-helyen-karpataljai-tehetsegek
http://karpataljalap.net/?q=2016/06/07/csak-annak-nemzetnek-lehet-jovoje-amelyik-ismeri-es-apolja-multjat
http://karpataljalap.net/?q=2016/06/07/iii-karpataljai-magyar-katolikus-csaladi-nap
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Aki átlőtte a Vereckei-hágót 
2016. június 8. – Barta Boglárka – Demokrata 

Tizenhét világrekordot állított fel, melyek közül eddig egyetlenegyet sem tudott senki 

megdönteni. 653 méterrel ő tartja például az íjász távlövés egyik világrekordját, melynek 

elismeréseként Belső-Mongóliában emlékművet is kapott. Legutóbb a Feszty Árpád-emlékév 

keretében a Vereckei-hágón lőtte át hét nyílvesszőjét. Mónus József tradicionális távlövő 

íjásszal ennek apropóján a múlt tiszteletéről, a tudás szabadságáról, jövőbeli terveiről és a hit 

szerepéről beszélgettünk. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016. június 8-i számában olvasható) 

 

A felülírt múlt a magyar bécs példáján 
2016. június 7. - Volksgruppen 

Június 6. és 8. között „A felülírt múlt a magyar bécs példáján” címmel szervez konferenciát az 

Ausztriai Magyar Kutatóintézet és a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke Bécsben . A többnapos 

nemzetközi találkozón magyar, osztrák és indiai előadók tartanak előadást. 

 

Nyári óvoda a bécsi Komensky-ben 
2016. június 7. - Volksgruppen 

Egészen július végéig tartanak a foglalkozások a Bécsi Magyar Iskolaegyesület magyar - 

német kétnyelvű óvodai csoportjában Bécsben. A cseh Komensky Iskolaegyesület keretei 

között a nyári ovódai foglalkozásokra nagy az igény, így idén is nagy létszámú csoport állt 

össze. A nyári időszakban a programban kirándulásokra és számos kézségfejlesztő játékra 

kerül majd sor. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2778985/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2778990/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. június 7. – Kossuth Rádió 

 

Kedden kezdte meg kormányalakítási tárgyalásait a szerb kormányfő 

Ma kezdte meg kormányalakítási tárgyalásait a szerb kormányfő, holnap ül asztalhoz a 

kisebbségi pártok vezetőivel. Állítólag a hét végéig dönt a kabinet összetételéről. A Vajdasági 

Magyar Szövetség, a VMSZ biztosan szerepet kap az új belgrádi kormányban is, de vajdasági 

szinten is. A központi hatalomban államtitkári tisztségekre pályázik, de egyelőre kevés a 

konkrétum arról, hogy milyen pozíciókra számíthat. Interjú Pásztor István VMSZ-vezetővel, a 

tartományi képviselőház régi-új elnökével.  

 

Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Magyar Közösség Pártja 

Szombaton, Érsekújváron tartja tisztújító kongresszusát a Magyar Közösség Pártja, az MKP. 

Elnöksége még márciusban a sikertelen választás után mondott le, ugyanis a 105 ezer kapott 

szavazat nem volt elegendő az 5 százalékos parlamenti küszöb átlépéséhez. A magyar 

érdekvédelmi szervezet elnöki tisztségére ketten pályáznak, Őry Péter volt önkormányzati 

alelnök, Csallóközcsütörtök polgármestere, akivel a múlt héten közöltünk interjút, és 

Menyhárt József, az MKP Dunaszerdahelyi járási elnöke, a nyitrai Konstantin Egyetem 

oktatója, a verséneklő Kicsi Hang duó tagja kapta.  

 

A nyelvi jogokról, a nyelvi diszkriminációról tartottak közmeghallgatást az 

Európai Parlamentben 

Brüsszelben a nyelvi jogokról, a nyelvi diszkriminációról tartottak közmeghallgatást az 

Európai Parlamentben. Az erdélyi magyarságot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető 

elnöke, Sándor Krisztina képviselte. 

 

Több mint 5000 diák végzett az elmúlt 25 év alatt a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetemen 

Több mint 5000 diák végzett az elmúlt 25 év alatt a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetemen, illetve annak jogelődjén a Sulyok István Református Főiskolán. A romániai 

rendszerváltozás utáni első államilag elismert önálló magyar felsőoktatási intézmény 

gazdasági válsággal küzd. A vezetőség folyamatosan orvosolja a csődközeli helyzetet, így az  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-07_18:30:00&ch=mr1
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egyetem megőrzi önállóságát, a magyar kormány támogatásával újépülettel is bővül.  

 

Tehetség nap Kárpátalján 

Tehetség nap Kárpátalján. A GENIUS Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség több száz diáknak tartott közös ünnepélyest tanévzárót Beregszászban. A 

cél: felkutatni és kiaknázni a helyi magyar tehetségeket.  

 

Beszélgetés a Határtalanul program résztvevőivel  

Most még több tanuló következik és néhány tanár, zömmel anyaországiak, akik a 

Határtalanul iskolaprogram keretében utaztak a Kárpát-medencében, történelmi 

helyszíneket látogattak meg, és természetesen testvérintézményi kapcsolatokat építettek ki. 

Interjú a Gömörbe látogató nógrádi diákokkal, s a látogatásukat viszonzó almágyiakkal, a 

szikszói Szepsi Csombor Márton iskola tanulóival, akik Felvidéken a kilenc egykori magyar 

bányavárost látogatták végig a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola diákjainak 

kíséretében és a csornai diákokkal, akik Csíksomlyón találkozott a Határok nélkül 

munkatársa. 
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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   
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