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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A diaszpóra magyarsága egyre növekvő súllyal vesz részt a nemzetpolitika 
építésében 
2016. június 8. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap, InfoRádió 

A diaszpóra magyarsága egyre növekvő súllyal vesz részt a nemzetpolitika építésében - 

mondta Grezsa István kormánybiztos a Kőrösi Csoma Sándor-program idei ösztöndíjasainak 

képzését megnyitva szerdán Budapesten. Grezsa István kiemelte: a Kőrösi Csoma Sándor- és 

a Petőfi Sándor program 150 ösztöndíjasa közül 130 új résztvevőként kapcsolódik be a 

munkába. Úgy fogalmazott: már negyedik alkalommal indítják el a programot, és mindig 

azzal a reménnyel, hogy minden ösztöndíjasuk helyt áll ott, ahová küldik. A déli féltekére 

utazókhoz fordulva elmondta: a dél-amerikai, az ausztrál, és az új-zélandi magyar közösségek 

elsősorban emigráns közösségekből alakult ki, ugyanakkor az elmúlt 25 évben elkezdett 

átrajzolódni az életük.  

 

Ülésezett a Máért szórvány szakbizottsága 
2016. június 8. – MTI, Magyar Hírlap, kormany.hu 

A Petőfi Sándor-program elmúlt egy évi tapasztalatairól és idei pályázatairól, valamint a 

temesvári szórvány oktatási központ tevékenységéről tárgyalt szerdai ülésén a Magyar 

Állandó Értekezlet szórvány szakbizottsága. Az ülésen Grezsa István kormánybiztos 

elmondta: a 2013 óta sikeresen futó Kőrösi Csoma Sándor Program mintájára jött létre a 

szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program. Bodó Barna, a szakbizottság társelnöke 

köszöntőjében úgy fogalmazott: a nemzetépítésben rendkívül fontos szerepet játszik a 

szórvány.  

 

Ismét államtitkári szinten venne részt a szerb kormányban a Vajdasági Magyar 
Szövetség 
2016. június 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap 

Az utóbbi két évhez hasonlóan a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nem miniszteri, hanem 

államtitkári szinten szeretne részt venni a kormányban - hangsúlyozta Pásztor István, a 

VMSZ elnöke a magyar sajtónak adott szerdai belgrádi nyilatkozatában. A politikus 

Aleksandar Vučićtyal, a választásokat megnyerő Szerb Haladó Párt (SNS) elnökével 

találkozott Belgrádban, hogy a kormánykoalíció lehetőségéről, valamint a 

kormányprogramról tárgyaljon. Szerdán megerősítették, hogy a VMSZ és a SNS országos, 

tartományi és önkormányzati szinten is együttműködik. Emellett tárgyaltak a leendő 

miniszterelnök tervezett kormányprogramjáról, amely teljes mértékben elfogadható a magyar 

párt számára - tette hozzá a VMSZ elnöke. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-diaszpora-magyarsaga-egyre-novekvos-sullyal-vesz-reszt-a-nemzetpolitika-epiteseben
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http://magyarhirlap.hu/cikk/57779/Ulesezett_a_Maert_szorvany_szakbizottsaga
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23687/Ismet-allamtitkari-szinten-venne-reszt-a-szerb-kormanyban-a-Vajdasagi-Magyar-Szovetseg.html
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Gyergyószék: vidéken aggódik az RMDSZ 
2016. június 8. – Krónika 

A megszerzett mandátumok tekintetében elégedett az RMDSZ a gyergyószéki választási 

eredményekkel, a részvételi arány csökkenését viszont rossz jelként értékelik a szervezet helyi 

képviselői. Bende Sándor, az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnöke emlékeztetett, 

míg 2012-ben a gyergyói térségben a szavazásra jogosultak 55 százaléka vett részt a 

választáson, vasárnap ez az arány 41 százalékra zsugorodott. Bende szerint nemcsak 

Gyergyószékre, de Székelyföld egészére jellemző az általános kedvetlenség, a közöny. 

 

Ismét napirenden az újratervezés Marosvásárhelyen 
2016. június 8. – Krónika, Erdély Ma 

Míg az RMDSZ országos vezetői közül többen egyértelmű sikertörténetként próbálják tálalni 

a szövetség választási eredményeit, Brassai Zsombor, a szervezet Maros megyei elnöke 

szerdai kiértékelőjén azt mondta, a fényes politikai siker mellett a szervezet világos üzenetet 

kapott választóitól.  

 

Kolozs megyei választási siker aggasztó jelekkel 
2016. június 8. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Meg kívánja őrizni a Kolozs megyei közgyűlés alelnöki és a kolozsvári alpolgármesteri székét 

az RMDSZ, azonban egyelőre nem tárgyaltak együttműködésről a román pártokkal – közölték 

a választások eredményét értékelő szerdai sajtótájékoztatójukon a szövetség megyei vezetői. 

Horváth Anna, az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltje elmondta: a jó eredmény 

elsősorban annak köszönhető, hogy a román szavazati hajlandóság 27 százalékkal csökkent 

2012-höz képest, ami mintegy 30 ezerrel kevesebb voksot jelent, ehhez képest az RMDSZ 

csak 490-nel kapott kevesebb szavazatot. Az elöljáró ugyanakkor hozzáfűzte, a teljes választói 

névjegyzék Kolozsváron 3800 személlyel tartalmaz kevesebbet, a hiányzó 490 szavazat 

megfelel a magyarság számarányának. 

 

Alpolgármester maradhat Bognár Levente Aradon 
2016. június 8. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Megtarthatja alpolgármesteri tisztségét Bognár Levente Aradon, miután Gheorghe Falcă 

újraválasztott elöljáró úgy nyilatkozott, hogy az egyik alpolgármesteri tisztség a magyarságot 

illeti meg. 

 

Semmitmondó választ küldött az uniós biztos Tőkés levelére 
2016. június 8. – Krónika 

Semmitmondó választ kapott Tőkés László az Európai Bizottságtól arra a levelére, melyben az 

EP-képviselő a marosvásárhelyi magyar közösséget sújtó hátrányos megkülönböztetés ellen 

emelte fel a szavát. Tőkés levelében arra volt kíváncsi, hogy az EB mely mechanizmusok 
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révén kérheti számon Romániától a diszkrimináció tilalmára, illetve az emberi és kisebbségi 

jogokra vonatkozó, a tagállamokra nézve kötelező érvénnyel bíró előírások betartását. A 

jogérvényesülésért felelős uniós biztos válaszában azzal hárította el a panaszt, hogy „a 

bizottság alapvetően nem rendelkezik hatáskörrel a kisebbségek tekintetében (…), illetve a 

regionális és kisebbségi nyelvek használatát szabályozó rendszerrel kapcsolatos ügyekben”. 

 

Varga Attila az alkotmánybíróság új magyar tagja 
2016. június 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Varga Attila alkotmányjogászt, volt RMDSZ-es parlamenti képviselőt választotta szerdán 

alkotmánybíróvá a képviselőház. Az alsóház 254-3-as szavazataránnyal választotta a taláros 

testület új tagjává a volt honatyát. Varga megválasztása után kijelentette: tudatában van a 

tisztséggel járó felelősségnek. 

 

Csíkdánfalván is eltüntetnék a Községháza feliratot 
2016. június 8. – Krónika 

A csíkdánfalvi polgármesteri hivatal épületéről is el kell távolítani a Községháza feliratot – 

döntött alapfokon a Hargita megyei törvényszék a magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan 

Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) feljelentése nyomán. 

 

A BEC-hez jutott Soós Zoltánék választási rendellenességekről szóló feljelentése 
2016. június 8. – transindex.ro 

Továbbküldi a Marosvásárhelyi Körzeti Választási Iroda azt a két panaszt, amellyel az 

RMDSZ, illetve Soós Zoltán független jelölt megóvta a vasárnapi polgármester-választás 

eredményeit - tudósít a Marosvásárhelyi Rádió. Az óvást ma tárgyalta a választási iroda, 

alelnöke azt nyilatkozta, Robert Tunsu a rádiónak nyilatkozva elmondta, az RMDSZ-nek a 

szavazatok újraszámolására vonatkozó kérését továbbítják a Központi Választási Irodához. 

 

Gálfi Árpád: ezt a választást nem Szász Jenő, hanem Gálfi Árpád nyerte 
2016. június 8. – transindex.ro 

Fölényes győzelmet aratott a vasárnapi önkormányzati választásokon az MPP és az EMNP 

közös polgármester-jelöltje a háromesélyes székelyudvarhelyi versenyben. A leköszönő Bunta 

Leventét és az RMDSZ jelöltjeként induló Arros Orsolyát egyaránt maga mögé utasító Gálfi 

Árpádot első polgármesteri lépéseiről, a városi tanácsban várható viszonyokról, Szász Jenő 

felbukkanásáról és az országos politikáról kérdezte a transindex.ro. 

 

Elutasították a magyar polgármestereket támadó törvénykezdeményezést 
2016. június 8. – MTI, maszol.ro 

Két fontos kisebbségellenes törvénykezdeményezést utasított el véglegesen június 8-án, 

szerdán a szenátus plénuma, a honatyák nagy többsége ugyanis leszavazta mind a magyar 

polgármesterek ellen indított Mircea Duşa-féle kezdeményezést, mind pedig a kisebbségi 

nyelvek betiltását célzó, Bogdan Diaconu által kezdeményezett tervezetet. 
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Nőtt a román tanácsosok száma a Hargita megyei önkormányzatban 
2016. június 8. – maszol.ro 

Az előző négyévi ciklushoz képest eggyel kevesebb tanácsosi mandátumot szerzett az RMDSZ 

Hargita Megye Tanácsában, és nőtt a román pártok tanácsosainak száma a vasárnapi 

helyhatósági választások után. Az RMDSZ megyei tanácsosi mandátumainak száma 

tizenkilenc lesz az újonnan megalakuló testületben. Négy évvel ezelőtt is ennyien jutottak be, 

de a visszaosztásnak köszönhetően szereztek még egy mandátumot, és a szövetség 

megszerezte a megyeitanács-elnöki mandátum is, így volt huszonegy RMDSZ-es tagja a 

tanácsnak. Borboly Csaba megyeelnök a román alakulatok eredményes kampányának 

tulajdonítja a két román párt megyei tanácsi eredményét, jól tudtak mozgósítani anélkül, 

hogy koalícióba tömörültek volna. 

 

Sepsiszentgyörgyi EMNP: nem ünnepelünk, dolgozunk tovább 
2016. június 8. – Erdély Ma 

Úgy tűnik, a sepsiszentgyörgyiek kétharmadának mindegy, ki a polgármester, a többiek nagy 

része pedig Antal Árpádra szavazott – kezdte az önkormányzati választás kiértékelőjét Bálint 

József, az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje tegnapi sajtótájékoztatóján. Hozzátette: 

meglepetés nincs, esélyeivel tisztában volt. Az Erdélyi Magyar Néppárt jobb eredményre 

számított Sepsiszentgyörgyön, abban bíztak, legalább három képviselőt be tudnak juttatni a 

tanácsba, de végül csak ketten lesznek: Bálint József és Kolcza István. 

 

Megvan a két Arad megyei tanácsosi mandátum a magyaroknak 
2016. június 8. – Erdély Ma 

Megvan a végleges, hivatalos eredmény az Arad megyei tanácsosi mandátumokat illetően, és 

most már biztos: az RMDSZ-nek sikerült két tanácsost bejuttatni a megyei képviselő-

testületbe. A tisztséget Faragó Péter megyei RMDSZ-elnök és Péró Tamás ügyvezető elnök 

fogja betölteni. 

 

Székelyföldi terrorvád – Ellehetetlenítik a Beke család megélhetését 
2016. június 8. – Erdély Ma 

Beke Csilla, a több mint fél éve vizsgálati fogságban sínylődő Beke István Attila felesége múlt 

hét végén Facebook-oldalán magyar és román nyelven számolt be arról, hogy a román 

hatóságok hónapok óta nyomást gyakorolnak rá, kényszeríteni próbálják, hogy adja el a Beke 

család közel tizennyolc éve működő vállalkozását. Meglátása szerint a román hatalom egy 

tollvonással tönkre akarja tenni cégüket, családjukat és az életüket. 
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Jóváhagyta a 2015-ös nemzetiségi jelentést a kabinet 
2016. június 8. – bumm.sk, hirek.sk 

A nemzetiségek nyelvhasználatáról szóló törvény betartásával kapcsolatban tavaly a 

kormányhivatal három panaszt kapott – derült ki a nemzeti kisebbségek jogairól és 

helyzetéről szóló, 2015-re vonatkozó jelentésből, amelyet szerdán elfogadott a kormány. Két 

panasz fizikai személyektől érkezett, ugyanis felmerült a gyanúja, hogy sérült a kétnyelvű 

okiratok kiadásáról szóló törvény. Egy panaszt jogi személy nyújtott be, és 68 ruszin falut 

érintett. Felmerült a gyanú, hogy a közigazgatási szerveket nem jelölték meg a kisebbség 

nyelvén, valamint a települést jelző közlekedési táblák nem voltak feltüntetve a kisebbség 

nyelvén. 

 

Több mint szomszéd – szlovák-magyar párbeszéd a kultúra nyelvén 
2016. június 8. – hirek.sk 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Pozsonyi Magyar Intézet szervezésében június 6-

13. között harmadik alkalommal kerül sor a Több mint szomszéd – Magyar kulturális hét 

megrendezésére Pozsonyban. Zene, irodalom, képzőművészet, táncművészet - a kultúra és a 

művészetek minden ága a legmagasabb szinten jelenik meg. Ma egyebek mellett tudományos 

tanácskozás és szakmai eszmecsere is zajlik a Széchenyi-emlékév alkalmából. 

 

Vučić: Senkinek nem ajánlottam semmit, a VMSZ biztos partner 
2016. június 8. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetséggel egyetértünk minden Szerbia számára fontos kérdésben, a 

Muamer Zukorlić vezette Szandzsáki Bosnyák Demokratikus Közösséggel (BDZS) komoly és 

jó tárgyalást folytattunk, Sulejman Ugljaninnak több megjegyzése volt az állami szervek 

működésére, e tekintetben gyanúmnak adtam hangot, a Zöldektől pedig ma sokat tanultam – 

így foglalta össze a Aleksandar Vučić a kormányalakítással kapcsolatos mai egyeztetéseket, 

amelyek során a nemzeti kisebbségek pártjait várta tárgyalóasztalhoz. A kormányalakítási 

tárgyalások már tegnap megkezdődtek, az első fordulót is jónak és nyíltnak értékelte, ma 

pedig közölte: egyedül az biztos, hogy a hatalom minden szintjén együttműködnek majd a 

Vajdasági Magyar Szövetséggel, mert a Szerbia számára fontos kérdésekben teljes mértékben 

megegyezik a véleményük. 

 

Megalakult a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság 
2016. június 8. – Vajdaság Ma 

Tegnap alakult meg Zentán a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság (VMÉB), amelynek 

feladata, hogy a létrehozandó szakbizottságokkal együtt dolgozva szakmailag segítse és 

ösztönözze a helyi értéktárak munkáját, továbbá szervezze a fellelhető nemzeti értékek 

azonosítását és döntsön a külhoni nemzetrész értéktárba bekerülő nemzeti értékeiről, 

tájékoztatta szerkesztőségünket a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI). 

Beszámolójukban kifejtik: a VMÉB létrehozása egy következő lépése annak az értékgyűjtő 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.hirek.sk/belfold/20160608154250/Jovahagyta-a-2015-os-nemzetisegi-jelentest-a-kabinet.html
http://www.hirek.sk/kultura/20160608001351/Tobb-mint-szomszed-szlovak-magyar-parbeszed-a-kultura-nyelven.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23689/Vucic-Senkinek-nem-ajanlottam-semmit--a-VMSZ-biztos-partner.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20198/Megalakult-a-Vajdasagi-Magyar-Ertektar-Bizottsag.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 9. 
6 

mozgalomnak, amely 2015 óta szerveződik a Magyarország Kormányának Földművelésügyi 

Minisztériuma és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása és koordinálása mellett, így 

bekapcsolva a határon túli értékgyűjtést a magyarországi folyamatokba. 

 

Az EB alelnökével tárgyalt Deli Andor 
2016. június 8. – Pannon RTV 

Az Európai Bizottság alelnökével, Jyrki Katainennel tartott bilaterális megbeszélést Deli 

Andor EP-képviselő kedd este. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap témakörét járták körbe, 

amelyet tavaly hoztak létre azzal a céllal, hogy az eddigi uniós támogatási rendszerbe 

bevonják a magántőkét is, és ezzel növeljék a meglévő pénzeket. A Fidesz-KDNP vajdasági 

származású képviselője rámutatott arra, hogy fontos lenne a tagállamokon túlmenően olyan 

projekteket is pénzelni, amelyek tagjelölt országokat is érintenek, mint amilyen Szerbia. 

 

Ada: Megalakult az új összetételű községi képviselő-testület 
2016. június 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között tették le a képviselői esküt az adai községi képviselő-testület tagjai 

a kkt ma esti alakuló ülésén, amelyen megválasztották a testület elnökét, elnökhelyettesét, 

valamint titkárát is. A községi képviselő-testület ülése a legidősebb tag, Tóbiás László 

irányításával vette kezdetét, akinek munkáját a két legfiatalabb tag, Dijana Manojlović és 

Pintér Olivér, valamint a kkt eddigi titkára, Vastag Róbert segítette. A képviselők 

mandátumának hitelesítése és ünnepi eskütétele után megválasztották a testület 

tisztségviselőit is. 

 

Zombor: Megalakult az új képviselő-testület 
2016. június 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Megtartotta alakuló ülését Zombor város 61 tagú új képviselő-testülete. Ahogyan az várható 

volt, változások történtek az előző felálláshoz viszonyítva. A testület elnöke dr. Zoran 

Parčetić, aki mindeddig a városi tanács tagjaként egészségügyi és szociális kérdésekkel 

foglalkozott. A polgármesteri széket az eddig a közigazgatási hivatal élén álló Dušanka 

Golubović foglalta el. Mindketten a Szerb Haladó Párt (SNS) tagjai, ahogyan helyetteseik is. 

 

Mogherini: a nemzeti kisebbségek jogai alapvető elemeit képezik az EU és 
Ukrajna közötti társulási megállapodásnak 
2016. június 8. – MTI, Webrádió, Kárpátalja 

Az emberi és alapvető szabadságjogok - ideértve a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 

jogait - alapvető elemeit képezik az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásnak - 

jelentette ki Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője 

magyar európai parlamenti képviselők kérdéseire adott válaszában. A főképviselő aláhúzta: 

az Európai Unió figyelemmel követi a társulási megállapodást, a társulási ütemtervet, 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=275110
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20200/Ada-Megalakult-az-uj-osszetetelu-kozsegi-kepviselo-testulet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20199/-Zombor-Megalakult-az-uj-kepviselo-testulet.html
http://webradio.hu/hirek/kulfold/mogherini_a_nemzeti_kisebbsegek_jogai_alapveto_elemeit_kepezik_az_eu_es_ukrajna_kozotti_tarsulasi_megallapodasnak
http://webradio.hu/hirek/kulfold/mogherini_a_nemzeti_kisebbsegek_jogai_alapveto_elemeit_kepezik_az_eu_es_ukrajna_kozotti_tarsulasi_megallapodasnak
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továbbá az együttműködés konkrét prioritási területeit is meghatározza, beleértve a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogainak biztosítását, illetve tiszteletben tartását. 

 

„Élni fog a nemzet, amely összetart” 
2016. június 8. – Kárpátalja 

Szürtében tartotta központi Nemzeti Összetartozás napi rendezvényét a KMKSZ, ahol a 

református templom kertjében áll a helyi közösség által kigondolt, megtervezett és a szürtei 

Jankovics Zsolt által megalkotott, két évvel ezelőtt felavatott, a nemzeti összetartozást 

jelképező emlékmű, amely imára kulcsolt kezet ábrázol, és az Ima a nemzetért nevet kapta. 

Ünnepi beszédében renzovics köszönetet mondott a magyar kormánynak és Magyarország 

polgárainak azért a szolidaritásért, amelyet tanúsítanak a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai 

magyarság vonatkozásában, azért a sok támogatásért, amely nélkül még nehezebb lenne itt 

megmaradni magyar közösségként. És köszönetet mondott a kárpátaljai közösség minden 

tagjának azért a nyugalomért, amellyel viseljük a sorsnak a megpróbáltatásait. 

 

70 éve indult újra a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola 
2016. június 8. – Kárpátalja 

Június 4-én ünnepelte működése 70. évét a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola. Az intézmény elődje már 1880-ban fogadta a diákokat Magyar Királyi Elemi 

Fiúiskola néven, ám a szovjet uralom elkobozta az iskolának otthont adó épületet, hogy abból 

orosz tannyelvű Tarasz Sevcsenko Középiskolát csináljon. 1946-ban az iskola újraindult a 

jelenlegi Munkácsi Szent István Líceum épületében, hála azoknak az embereknek, akik 

szembementek a hatalmi rendelkezéssel és kiharcolták azt, hogy legyen magyar nyelvű 

iskolája Munkácsnak. Az intézményben jelenleg 50 tanár oktat mintegy 450 diákot magyar 

nyelven. 

 

Felavatták Nagybégány játszóterét és emlékparkját 
2016. június 8. – karpatalja.ma 

A nemzeti összetartozás ünnepén, június 4-én avatták fel a Nagybégány központjában 

kialakított játszóteret és emlékparkot. Az ünnepségen Faragó László, Magyarország 

Beregszászi Konzulátusának konzulja szólt a jelenlévőkhöz, majd Gulácsy Géza, a KMKSZ 

alelnöke és Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Járási 

Középszintű Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. 

 

Varga Edit az új nemzetiségi alelnök 
2016. június 8. - Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK) kedd esti ülésén 

zárt körben tárgyalt a közösség új alelnökének a kinevezéséről (Abraham Boris lemondása 

után), és Varga Edit tanácstagot, a Dobronak Községi MÖNK tagját nevezte ki a tisztségre. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/06/08/elni-fog-nemzet-amely-osszetart
http://karpataljalap.net/?q=2016/06/08/70-eve-indult-ujra-munkacsi-3-szamu-ii-rakoczi-ferenc-kozepiskola
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felavattak-nagybegany-jatszoteret-es-emlekparkjat/
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/984-varga-edit-az-%C3%BAj-nemzetis%C3%A9gi-aleln%C3%B6k.html
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Nemzetközi Zrínyi konferencia Bécsben 
2016. június 8. - Volksgruppen 

Zrínyi Miklós magyar-horvát író, költő, hadvezér, politikus születésének 450. évfordulója 

alkalmából rendezett kedden nemzetközi konferenciát a Bécsi Magyar Nagykövetség 

épületében a Bécsi Magyar Történeti Intézet. A tudományos tanácskozás mottója a „Zrínyi 

Miklós - egy közép-európai hős 1566 - 2016“ volt. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2779207/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. június 8. – Kossuth Rádió 

 

Tagja lesz az új belgrádi kormánynak a VMSZ 

Belgrádban ma délután folytatódtak a kormányalakítási tárgyalások. Végérvényessé vált, 

hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tagja lesz az új belgrádi kormánynak, amelyben 

államtitkárok révén képviselteti magát.  

 

Alulmaradt Soós Zoltán Dorin Floreával szemben 

A marosvásárhelyi polgármester-választáson alulmaradt Soós Zoltán, a magyar szervezetek 

közös, ám függetlenként induló jelöltje bejelentette, milyen bizonyítékokat gyűjtöttek, 

gyűjtenek ahhoz, hogy megóvják Dorin Florea jelenlegi városvezető győzelmét. A 

sajtótájékoztatón az RMDSZ méltatta Soós Zoltán teljesítményét, 40 százalékos választási 

eredményét, ezen felül pedig az RMDSZ megyei vezetője, Brassai Zsombor kiemelte, hogy 

szervezete jobban teljesített a megyei és a városi önkormányzati szinten, hiszen relatív 

többsége van mindkét testületben, s valószínűleg a 15 fős megyei magyar frakció jelöltje, 

Péter Ferenc lesz a tanács, vagyis a közgyűlés elnöke. Persze ez a 10-10 fős román jobb és 

baloldali frakciótól is függ.  

 

Az RMDSZ meg szeretné őrizni a kolozsvári alpolgármesteri és a Kolozs megyei 

alelnöki tisztséget 

Az RMDSZ meg szeretné őrizni a városi alpolgármesteri és a Kolozs megyei alelnöki tisztséget 

- jelentették ki a szervezet helyi vezetői egy szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón. Az elmúlt 

négy évhez képest a megyében öt helyett hét, a városban négyhez képet öt képviselője lesz az 

RMDSZ-nek, de nem biztos, hogy a nagyobb létszám elég a boldogsághoz, azaz a megyei 

alelnöki és az alpolgármesteri tisztség megőrzéséhez.  

 

Aggodalommal szemlélik a felvidéki magyar társadalomban zajló kedvezőtlen 

folyamatokat a székelyföldiek 

Aggodalommal szemlélik a felvidéki magyar társadalomban zajló kedvezőtlen folyamatokat a 

székelyföldiek, és a Nyugat Európai Magyarok Országos Szövetségének dániai, svédországi, 

angliai, hollandiai tagjai, akiket a megállíthatatlanak tűnő asszimiláció miatt hívott Losoncra 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-08_18:30:00&ch=mr1
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tanácskozásra a Pro Kalondiensis polgári társulás. A Kármán József Alapiskola dísztermébe 

szervezett többnapos találkozón a résztvevők arra a megállapításra jutottak, hogy át kell 

értékelni a felvidéki magyar társadalmat vezetni hivatott közösségi elit eddigi munkáját.  

 

Visszatér Zselízre az Országos Népművészeti Fesztivál 

Léva és Párkány között, a Garam partján fekszik a hétezres, többségében magyar lélekszámú 

kisváros, Zselíz, ahova most visszatér az Országos Népművészeti Fesztivál. A rendszerváltozás 

után néhány év kihagyást és más helyszíneket követően idén már ismét ebben a városban 

tartják a fesztivált, mégpedig a jubileumi, ötvenediket. Beszélgetés a szervezőkkel. 

 

Máté és Márk evangéliumával kezdődtek el a Hangos Biblia felvételei 

Csíksomlyón 

Csíksomlyón, Máté és Márk evangéliumával kezdődtek el a Hangos Biblia felvételei, Benyik 

György biblikus professzor, szegedi plébános kezdeményezésére, aki a Szentírás szövegeivel 

együtt rögzíteni igyekszik a magyar nyelvnek azon változatait is, amelyek máig élnek az 

erdélyi, felvidéki vagy délvidéki dialektusban. Szellemi értékek megőrzése, közösségek 

megtartása - ez is célja az akciónak. 
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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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