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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar kormány az MKP-t tekinti a felvidéki magyarság politikai 
képviseletének 
2016. június 11. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Idők, 

Népszabadság 

A Magyar Közösség Pártjának tegnapi kongresszusán részt vett és a magyar kormány nevében 

rövid köszöntőt mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki megerősítette a kormány 

korábbi álláspontját: továbbra is az MKP-t tartják a felvidéki magyarok politikai 

képviseletének. „A magyar kormány egy jottányit sem tágít attól, hogy a szlovákiai magyarság 

politikai kifejeződéseként az MKP-ra tekint, és egy jottányit sem változik a támogatás” – 

mondta a miniszterelnök-helyettes. Habár kudarcot tud maga mögött az MKP, ám Semjén 

Zsolt szerint nem kell csak kudarcként tekinteni az elmúlt időszakra, még ha a cél a 

parlamentbe és a kormányzati pozícióba való kerülés is, hiszen a párt regionális szinten erős, 

súlya megkérdőjelezhetetlen és megkerülhetetlen. „Biztosíthatom önöket, semmiben sem 

változik a magyar kormány hozzáállása az MKP-hoz” – erősítette meg korábbi szavait a 

miniszterelnök-helyettes, amit a küldöttek vastapssal üdvözöltek. Semjén kitért a szlovák-

magyar kapcsolatokra is, amelyek kormányzati szinten nagyon jók, s mint mondta, s ez illetve 

a gazdasági együttműködés hozzájárulhat a vitás ügyek, a nemzetpolitika szempontjából 

fontos kérdések rendezéséhez is. 

 

Harmadszor tartanak Duna-napot az erdélyi Torockón  
2016. június 11. – MTI, kormany.hu, Krónika 

Harmadszor tartanak Duna-napot szombaton a festői szépségű erdélyi Torockón. A 

településen még a Duna televízió vásárolt meg és újított fel egy 19. századi műemléképületet. 

Az ebben berendezett Duna-ház kulturális programokat kínál a falu elszigetelten élő magyar 

közössége számára, és évente megszervezi a torockói Duna-napot. A rendezvényt a magyar 

kormány nevében köszöntő Potápi Árpád, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 

köszönetet mondott a Duna Televíziónak azért, hogy a Duna-ház létrehozásával, a Duna-nap 

megszervezésével szerepet vállal a torockói szórványközösség megerősítésében. Felszólalása 

után a közmédiának elmondta: az államtitkárság fokozottan kíván figyelni a szórványra. 

 

Az MKP elnöke Menyhárt József 
2016. június 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Tisztújító kongresszust tartott a Magyar Közösség Pártja Érsekújvárott, ahol a párt küldöttei 

országos elnököt, az OT-elnökét, szakmai alelnököket és az országos elnökség tagjait is 

megválasztották. A párt elnöki posztjára két jelölt volt, Menyhárt József és Őry Péter, Őry 

azonban az elnökválasztás előtt visszalépett a jelöléstől, így a küldöttek Menyhárt Józsefről 

szavaztak, akit elsöprő többséggel meg is választottak a magyar párt elnökévé. Az MKP új 

elnöke megköszönte Berényi Józsefnek a munkáját, mint mondta, azt, „hogy harcoltál 
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értünk”. Egyúttal azt mondta, mindkét elődjére, Csáky Pálra és Berényi Józsefre, akik tettek a 

magyarságért, mindvégig elnökként fog tekinteni. Az elnökválasztás után a küldöttek az 

Országos Tanács elnökét választották meg. Erre a posztra két jelölt volt, Őry mellett Forró 

Krisztián, a párt galántai járási elnöke vállalta a megmérettetést, ám alulmaradt, Őry Pétert 

135 szavazattal választották meg, így a párt második legfontosabb posztját ő tölti be a 

jövőben. 

 

Elutasították Soós óvását, Florea a polgármester 
2016. június 11. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen 

Nem rendelte el a Központi Választási Bizottság (BEC) a marosvásárhelyi polgármester-

választás megismétlését: a bizottság minden óvást – köztük Soós Zoltán marosvásárhelyi 

független jelöltét – elutasítva pénteken hivatalosan is kihirdette az önkormányzati 

választások végeredményét. „A leadott érvényes szavazatok száma és a mandátumok eloszlása 

sem változott a csütörtökön ismertetett nem hivatalos végeredményekhez képest" – 

tájékoztatta pénteken az MTI-t Iulian Ivan, a BEC szóvivője. Szerinte a marosvásárhelyi óvást 

is bizonyítékok hiányában, egyhangúlag utasították el. Az MTI kérdésére, hogy a bíróság 

utólag elrendelheti-e a választás megismétlését, a szóvivő azt mondta: ilyen döntést csak a 

BEC hozhatott volna. Hozzátette: a törvény szerint a Központi Választási Bizottság 

kirázólagos illetékességébe tartozik minden olyan óvás kivizsgálása és elbírálása, amely 

felveti a mandátumelosztást befolyásolni képes választási csalás gyanúját. 

 

Potápi: a németek elűzésének évei a magyar történelem egyik legsötétebb 
korszaka 
2016. június 11. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Híradó, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A magyar történelem egyik legsötétebb korszakának nevezte a magyarországi németek 

elűzésének időszakát a nemzetpolitikáért felelős államtitkár szombaton Bonyhádon, ahol a 

vagyonuktól és állampolgárságuktól megfosztott Tolna megyei németeknek állítottak 

emléktáblát. A bonyhádi járási hivatal falán elhelyezett táblát az államtitkár és Ritter Imre, a 

magyarországi németek parlamenti szószólója leplezte le ünnepélyesen. Potápi mintegy 

kétszáz emlékező előtt hangsúlyozta: a németek elűzése már 1944-ben megkezdődött, amikor 

sokan elmenekültek, illetve sokakat málenkij robotra vittek. A németek deportálása a 

kollektív bűnösség jegyében kezdődött meg, 1946 és 1948 között 220 ezer német 

honfitársunk hagyta itt kényszerűen mindenét - tette hozzá. 
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Antal Árpádot kérdeztük, miért nem lehet most román alpolgármestere 
Sepsiszentgyörgynek 
2016. június 10. – transindex.ro 

Nem szimbolikus tisztség az alpolgármesteri tisztség, így nem lehet gesztusértékű annak 

felajánlása sem, mondta Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy újraválasztott polgármestere azzal 

kapcsolatosan, hogy Mădălin Guruianu azzal kampányolt, hogy alpolgármestere lesz a 

városnak.  A PNL jelöltje azonban erről nem egyeztetett az RMDSZ-szel, és gesztusát 

zsarolásként értékelték. 

 

Arros Orsolya: Még sokat kell dolgoznunk az „üvegplafon” ledöntésén 
2016. június 10. – maszol.ro 

Választási vereségét az RMDSZ szavazóbázisának megoszlásával, választóinak 

összezavarodásával magyarázza, és szerinte még dolgozni kell a nőkkel szembeni előítéletek 

lebontásán Székelyföldön. A kampány egyetlen percét sem tartja azonban fölösleges energia-

befektetésnek, helyi tanácsosként a városért dolgozna tovább. Arros Orsolyát, az RMDSZ 

székelyudvarhelyi polgármesterjelöltjét kérdezték. 

 

Elhatárolódik Kovács Péter nyilatkozatától Horváth Anna és Csoma Botond 
2016. június 10. – transindex.ro, Krónika 

Elhatárolódott az RMDSZ kolozsvári és Kolozs megyei szervezete a Kovács Péter ügyvezető 

elnök Eckstein-Kovács Péter és László Attila polgármesterjelöltek választási eredményére 

vonatkozó nyilatkozatától. Kovács Péter a választások másnapján, hétfőn a Transindexnek 

úgy nyilatkozott, Kolozsváron az volt a cél, hogy az RMDSZ növelje a tanácsosai számát, és fel 

tudja mutatni a közösségi erejét, azt a közösségi erőt, amit négy évvel ezelőtt vagy nyolc évvel 

ezelőtt Eckstein-Kovács Péter vagy László Attila polgármester-jelöltként nem tudtak 

felmutatni. "Horváth Anna a 13 százalékos eredményével és a második helyével felmutatta 

azt, hogy az elmúlt négy évben végzett munkája meghozta az eredményt" - mondta Kovács 

Péter. 

 

Hivatalban marad a magyar helyettes főtanfelügyelő 
2016. június 10. – Nyugati Jelen 

Sikeresen versenyvizsgázott a helyettes főtanfelügyelői tisztségért Halász Ferenc, így továbbra 

is képviselheti a magyar oktatás ügyét a Temes Megyei Tanfelügyelőség vezetőségében. Az egy 

évvel ezelőtt kiírt versenyvizsga során Halász Ferenc, Cornel Petroman és Aurelien Sima 

akkori helyettes főtanfelügyelők visszaléptek az első vizsga után, arra hivatkozva, hogy nem 

volt idejük felkészülni a megmérettetésre. Halász Ferenc ideiglenes kinevezéssel továbbra is 

tisztségben maradhatott, és az Oktatási Minisztérium által újból meghirdetett versenyvizsgát 

sikeresen letette. Halász Ferenc a Temes Megyei RMDSZ hivatalban levő elnöke. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43149
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Kisebb csoportokkal is lehet óvodai és iskolai osztályokat indítani 
2016. június 10. – Nyugati Jelen 

A szenátus plénuma döntőházként véglegesen elfogadta június 8-án, szerdán azt az oktatási 

törvényt módosító kezdeményezést, amely lehetővé teszi, hogy az aktuális törvény által előírt 

létszámnál kisebb vagy nagyobb csoportokkal is lehessen óvodai vagy iskolai osztályokat 

indítani az érintett oktatási intézmény kérésére, a megyei tanfelügyelőség jóváhagyásával. A 

módosítás bárhol alkalmazható, de kiemelt figyelmet szentel a Duna-delta közelében húzódó, 

hegyvidéki területeken található, megfelelő közlekedési hálózattal nem rendelkező 

településeknek. „A kezdeményezés, amely a beiskolázási rendszert teszi rugalmasabbá, a 

kisebbségi oktatás szempontjából is fontos előrelépés. A Szórvány szempontjából azért jó, 

mert ott általában nehezebben gyűl össze egy anyanyelvű osztály, míg Székelyföldön 

pontosan ennek az ellenkezője történik, a túl nagy létszámmal vannak problémák. Általános 

jelenség, hogy évkezdés elején a szülők megrohanják az óvodákat, mert nincs elég hely. A 

törvénymódosítás erre is megoldást kínál” – fogalmazott Klárik László, az RMDSZ szenátora. 

 

Szent László Napokra készül Nagyvárad – Interjú Zatykó Gyula főszervezővel 
2016. június 10. – Bihari Napló 

Ha nyár, akkor Szent László Napok – mondják ma már egyre többen, hiszen a június 18–26. 

között immár negyedik alkalommal megszervezett nagyváradi kulturális fesztivál bizonyította 

létjogosultságát, és nem csak a város, hanem az egész térség ünnepévé nőtte ki magát. 

 

Az RMDSZ-szel tárgyal a PNL a Bihar megyei tanácsban kialakítandó koalícióról 
2016. június 10. – transindex.ro, Bihari Napló 

A vasárnapi önkormányzati választáson Bihar megyében fölényes győzelmet arató PNL az 

RMDSZ-szel folytat tárgyalásokat a helyi koalíció megkötéséről - idézte pénteki számában Ilie 

Bolojant, Nagyvárad újraválasztott polgármesterét a Bihari Napló című napilap pénteken. A 

választások végeredménye szerint a PNL 17 képviselőt juttatott be a Bihar megyei 

önkormányzatba, ahol a PSD-nek kilenc, az RMDSZ-nek 7, az ALDE-nek pedig két 

képviselője lesz. A nagyváradi városi tanácsban a PNL 18, a PSD öt, az RMDSZ pedig négy (a 

négy évvel ezelőttinél kettővel kevesebb) mandátumot szerzett. 

 

Nem kell az RMDSZ-nek az alpolgármesteri tisztség Marosvásárhelyen 
2016. június 11. – Krónika, MTI, Háromszék, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően a jobb-, de akár a baloldallal is köthetnek 

helyi egyezségeket az RMDSZ megyei szervezetei – nyilatkozta az MTI-nek Kelemen Hunor 

azt követően, hogy a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) értékelte pénteken az alakulat 

választási eredményeit, és megyénként, településenként számba vette az együttműködési 

lehetőségeket. Az RMDSZ elnöke elmondta, a SZÁT csak azt az iránymutatást szabta a megyei 

szervezeteknek, hogy a magyar közösség érdekeit kell figyelembe venni, és működőképes 

többségeket kell az önkormányzati testületekben kialakítani. „Van, ahol ez a Nemzeti 

Liberális Párttal (PNL), és van, ahol ez a Szociáldemokrata Párttal (PSD) lehetséges" – 

fogalmazott a szövetség elnöke. 
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Soós Zoltán: „Folytatjuk, nem állunk meg itt” 
2016. június 11. – maszol.ro 

Soós Zoltán nem adja fel, folytatja küzdelmet azért, hogy Marosvásárhely új pályára álljon. A 

volt független jelölt a Maszolnak nyiltakozva reménykeltőnek nevezte, hogy a helyhatósági 

választásokra sikerült politikai közösséggé kovácsolni a város magyarságát. Az interjú az 

óvásának elbírálása előtt készült. 

 

Bizalmi szavazást rendelt el az EMNP elnöksége a rosszul teljesítő 
szervezeteknél 
2016. június 11. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika 

Bizalmi szavazást rendelt el az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos elnöksége a párt 

minden olyan szervezeténél, amelyik rosszabb eredményt ért el a vasárnap tartott 

választásokon mint négy évvel ezelőtt - közölte az MTI-hez szombaton eljuttatott 

közleményében az EMNP. Az elnökség döntése értelmében a következő négy hétben kell 

minden olyan településen és megyében kielemezni a helyi kampányt és eredményeket, majd 

bizalmi szavazást tartani, ahol a párt jelöltjei elindultak és kevesebb mandátumot vagy 

kevesebb szavazatot szereztek, mint négy évvel ezelőtt. „Amennyiben a helyi, megyei elnök, 

illetve elnökség ezen a megmérettetésen elbukik, az illető szervezetekben kötelező módon 

tisztújítást kell tartani" - áll az EMNP közleményében. 

 

Ezernyi hely a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 
2016. június 11. – Krónika 

Mintegy 2500 helyet hirdetett meg magyar nyelven a 2016–2017-es tanévben a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE). A kolozsvári felsőoktatási intézmény csütörtöki közleménye 

szerint alapképzésen 1086 tandíjmentes és 1576 tandíjas hely áll a magyarok rendelkezésére, 

míg magiszteri képzésen 485 tandíjmentes és 1109 tandíjas helyet hirdettek meg magyar 

tagozaton. 

 

Duna-nap: „előretolt kulturális bástya” Torockón 
2016. június 12. – Krónika 

Harmadszor tartottak Duna-napot szombaton a festői szépségű Torockón. A Fehér megyei 

településen még a Duna televízió vásárolt meg és újított fel egy 19. századi műemléképületet. 

Az ebben berendezett Duna-ház kulturális programokat kínál a falu elszigetelten élő magyar 

közössége számára, és évente megszervezi a torockói Duna-napot. 

 

Körvonalazódnak a koalíciók az erdélyi önkormányzatokban 
2016. június 12. – Krónika 

A helyi érdekekhez alkalmazkodva, hol a PNL-lel, hol pedig a PSD-vel lépne koalícióra az 

erdélyi önkormányzatokban az RMDSZ. Míg Marosvásárhelyen ellenzéki szerepet szánnak a 

szövetségnek, Nagyváradon Ilie Bolojan polgármester továbbra is igényt tart annak 

támogatására. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65678-soos-zoltan-folytatjuk-nem-allunk-meg-itt
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ezernyi-hely-a-babeaabolyai-tudomanyegyetemen
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/duna-nap-aeloretolt-kulturalis-bastyaa-torockon
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Virág elvtárs visszatérése 
2016. június 11. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Múlt hét végén lezajlott a helyhatósági választás Romániában. Bukarestet az újkori 

történelem során először egy fiatal hölgy vezeti a jövőben. A magyar választópolgárok nem 

járultak tömegesen az urnákhoz, de azért többen, mint a Iasi megyei Mosnán, ahol egyetlen 

szavazatot sem adtak le. Marosvásárhelyen még van minimális esély rá, hogy a legtöbb voksot 

begyűjtő román polgármester mégsem foglalhatja el a székét. Riport egy furcsa és tanulságos 

választásról, amelyből az is kiderül, ki az igazi Cepoi. 

 

Menyhárt József: nyitni kell a közösen felvállalt érdekérvényesítés felé 
2016. június 10. – hirek.sk 

„Etnikai politizálásunk evidens: a felvidéki magyarság képviselete az elsőrendű feladatunk. 

Rendezetlen ügy pedig – ahogy az előbb is említettem – akad jócskán. Elég csak egykori 

diákom, Žák-Malina Hedvig ügyét említeni: az idén lesz tíz éve, hogy ügye rendezetlen. S azt 

látjuk, hogy akik egykor védelmére keltek, most azok mellett szavaznak, akik Hedviget 

meghurcolták. Nincs ez jól: az igazságnak csak egy arca van, és ezt nem írhatja felül, hogy 

tagja vagyunk egy kormánykoalíciónak vagy sem. A magyar kisebbség melletti 

elköteleződésünk viszont nem zárja ki, hogy partneri viszonyba kerülve felemeljük szavunkat 

a Szlovákiában élő egyéb kisebbségek nevében is: példának okán a magyar ajkú romák ügye 

a mi ügyünk is” – nyilatkozta Menyhárt József a tisztújítást megelőzően a hirek.sk-nak adott 

interjújában. 

 

Berényi: az MKP mindenkori feladata, hogy mindent megtegyen a magyarság 
identitásának megőrzéséért 
2016. június 11. – hirek.sk, Felvidék Ma 

„Identitásváltáson megy át a felvidéki magyarság jelentős része, a kiábrándultság is érezhető, 

és ez komoly kérdéseket vet fel, amire választ kell adni a következő vezetésnek, hogyan 

hozhatók vissza a választók” – fogalmazta meg Berényi József, az MKP előző elnöke az új 

elnökség részére a feladatot a tisztújító kongresszuson elmondott beszédében. „Megvan a 

pártban a továbblépési szándék, de nagyon sok olyan komoly kérdés van, amire választ kell 

adni, amit meg kell oldani” – zárta értékelését Berényi József, egyúttal lezárva ezzel azt a hat 

éves korszakot, amit az ő elnöksége jelentett az MKP-ban. 

 

Így néz ki az MKP új elnöksége 
2016. június 11. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja a megújulás szándékával, a közösségi összefogás, valamint a 

hatékony érdekképviselet megerősítése érdekében tartotta meg harmadik tisztújító országos 

kongresszusát – olvasható a magyar párt által kiadott hivatalos közleményben. Az 

Érsekújvárba tisztújításra összegyűlt küldöttek felhívják a figyelmet arra, hogy a választás 

után létrejött kormánykoalíció nem nyújt garanciát a szlovákiai magyarság jogállásának 
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http://mno.hu/hetvegimagazin/virag-elvtars-visszaterese-1346465
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javulásához. Kifejezték abbéli meggyőződésüket, hogy a 80 napja hivatalban lévő kormány 

programja sem az oktatás, sem a kultúra területén nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek 

rövid távon érdemben és pozitívan befolyásolnák nemzeti közösségünk életét. A Magyar 

Közösség Pártjának országos elnöksége: Menyhárt József országos elnök, Őry Péter, az 

Országos Tanács elnöke, Farkas Iván gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnök, Németh 

Gabriella egészségügyi, szociális és családpolitikai alelnök, Varga Péter mezőgazdasági és 

környezetvédelmi alelnök, Kiss Beáta oktatásügyi és kulturális alelnök, Körösi Ildikó 

önkormányzati és közigazgatási alelnök. 

 

Falunap és meggynapok Bácsfeketehegyen 
2016. június 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A bácsfeketehegyi falunapot és a meggynapokat ezúttal is hatalmas érdeklődés övezi. A 

rendezvénysorozat keretében átadták rendeltetésének az új tekepályát, új névtáblákat 

lepleztek le a kultúrotthon falán és megünnepelte egy évtizedes fennállását a Bácskai Szent 

György Borrend is. 

  

Ötvenéves rokoni kapcsolat Bácsalmás és Bezdán között 
2016. június 10. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Kereken fél évszázaddal ezelőtt létesített testvértelepülési kapcsolatot Bezdán és Bácsalmás. 

Azóta mindkét ország nagy átalakuláson ment át, azonban e változások és történések 

közepette is élő és tartalmas volt az együttműködés. Az évforduló alkalmából Bezdánban 

találkoztak a két helység elöljárói, új megállapodás aláírásával pecsételve meg további 

együttműködési szándékukat. 

  

Szlovén kollégák jártak a Pannon RTV-ben 
2016. június 11. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Magyar médiaház Vajdaságban és magyar médiaház Szlovéniában – mi minden lehet a 

különbség közöttük? A Szlovén Rádió és Televízió munkatársai Szabadkára látogattak, a 

Pannon RTV székházából pedig úgy távoztak, hogy a jövő abban van, amit itt láttak. A szlovén 

médiások nem most keltek először útra. Évente egyszer szerveznek számukra kirándulást. 

Ezúttal Vajdaságban Újvidékre és Karlócára is ellátogattak, Szabadka után pedig Palicson 

zárult a szakmai és csapatépítő kirándulásuk. 

  

Pajtić aggódik Vajdaság jövője miatt 
2016. június 10. – Pannon RTV 

Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke ma Újvidéken tartotta utolsó sajtótájékoztatóját 

ezen a poszton, miután az április 24-i választásokon a Szerb Haladó Párt nyert. A tartományi 

kormányfő az elmúlt időszak eredményeit ismertette, illetve aggodalmának adott hangot 

Vajdaság jövőjét illetően. Elmondta: a tartomány költségvetését 500 milliárd dinárral 

rövidítette meg a köztársaság. Ennek ellenére – ahogy fogalmazott – mégis nagy 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20215/Falunap-es-meggynapok-Bacsfeketehegyen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20214/Otveneves-rokoni-kapcsolat-Bacsalmas-es-Bezdan-kozott.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=275656
http://pannonrtv.com/web2/?p=275564


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 13. 
8 

eredményeket tud felmutatni az általa vezetett kormány. Pajtić a sajtótájékoztatón 

hangsúlyozta: számos támogatást tudtak biztosítani a tartomány lakosainak. Így 

szubvencióban részesültek a fiatal házasok, a földművesek és a munkanélküliek is. 

 

Lembergben tárgyalt Dr. Grezsa István kormánybiztos 
2016. június 10. – MTI, kormany.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos a gazdasági és kulturális kapcsolatok 

fejlesztését célzó munkalátogatáson vett részt Lembergben. A kétnapos program során a 

megyei vezetők mellett a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének vezetőjével is 

találkozott, akivel együtt felkeresték a második világháborúban elesett magyar katonák 

emlékművét is. A kormánybiztos tájékoztatást adott a Kárpátalját érintő gazdaságfejlesztési 

programról, valamint a kormánybiztosság támogatásával megvalósuló nyelvi képzés 

sikerességéről. 

 

A közösség az, ami megtart  
2016. június 10. – Kárpátalja 

A Batári Görögkatolikus Egyházközség támogatására gyűjtött nemrégiben Budapesten egy 

javarészt magánszemélyekből álló baráti kör. A támogatás összegét személyesen adta át az 

egyházközség számára a támogatók egy csoportja június 8-án Tivadar nagyvértanú 

tiszteletére tartott szent liturgia keretében. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés FIDESZ-

frakciójának frakcióvezető-helyettese, a gyűjtést rendező baráti társaság tagjaként 

emlékeztetett: az elmúlt évben a Derceni Református Egyházat támogatták, idén pedig az 

ökumené jegyében esett a választás a batári egyházközségre. A jó cél szolgálata érdekében 

jövőre is rendeznek majd hasonló gyűjtést, ezzel valósítva meg a gyakorlatban is a „Minden 

magyar felelős minden magyarért” elvét, mely a magyar nemzet egységének alapja. 

 

Elfoglalta hivatalát az új budapesti ukrán nagykövet 
2016. június 10. – karpatalja.ma 

Ljubov Nepop, Ukrajna frissen kinevezett magyarországi nagykövete elfoglalta tisztségét 

Budapesten – adta hírül a mukachevo.net június 10-én. A tisztviselőnőt Szederkényi Viktor, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Kelet-Európa és Közép-Ázsia Főosztályának helyettes 

vezetője, Szabó Ákos György, a minisztérium protokollosztályának vezetője, továbbá a 

nagykövetség munkatársai fogadták. Ljubov Nepop néhány napon belül megtartja első 

sajtótájékoztatóját. 

 

Munkácsi Magyarok Találkozója hetedszer 
2016. június 10. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Hetedik alkalommal rendezték meg a Munkácsi Magyarok Találkozóját (MMT), amelyen a 

helyi vagy akár a külföldön élő munkácsi magyarok újra találkozhattak, hogy beszélgessenek, 
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nosztalgiázzanak. Kuti László ungvári magyar konzul köszöntőbeszédében elmondta, hogy a 

találkozó nemcsak azért csodálatra méltó és példamutató, mert egy ötlet hagyománnyá vált, 

hanem azért is, mert a találkozó minden külső anyagi segítség nélkül, a szervezők és a 

résztvevők önerejéből valósul meg. Hangsúlyozta, ez a rendezvény is hitet ad a Kárpát-

medencében élő magyaroknak, hogy megéri kitartóan dolgozni a nemzet közösségéért. 

  

A kárpátaljai magyar szeparatizmus vádjának margójára 
2016. június 11. – karpatalja.ma 

Dőlnek a Lenin-szobrok Ukrajnában, teljes gőzzel robog a dekommunizáció, a szovjet 

uralomhoz köthető utcaneveket a Majdan és a kelet-ukrán háború hősi halottainak neve 

váltja fel. A magyar kormány az utóbbi időben, különösen az Ukrajnában kialakult politikai-

gazdasági helyzetre való tekintettel, kifejezetten odafigyel arra, hogy a kárpátaljai magyarok 

mellett a helyi ukrán közösséget is támogassa, és hogy növelje a magyar nyelv presztízsét a 

megyénkben. A két fél közeledését jelezheti a tény, hogy több mint két év után Kijev újra 

delegált vezetőt május végén a budapesti ukrán nagykövetség élére. 

 

Több, mint harminc éves hagyomány folytatása: Lapsus 
2016. június 11. – Muravidéki Magyar Rádió 

Több évtizede évente megjelenik a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diáklapja a Lapsus. Ezt 

most csütörtök este készítői nyilvánosan is bemutatták a Lendvai Könyvtárban. Az írott szó 

mellé pedig kaptunk még dalokat és kisfilmeket is. 

 

Tanévzáró az AMAPED-nél Bécsben 
2016. június 12. - Volksgruppen 

Évzáró ünnepséget tartott szombaton, június 11-én az AMAPED, az Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete Bécsben, a Dobos Bistroban. A „Vakációváró Gyermeknap és 

Tanévzáró“ című rendezvényen az AMAPED összes gyermekcsoportja fellépett, a kicsi és 

fiatal szereplők verseket, dalokat, mondókákat adtak elő. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Olmützben és Mírovban 
2016. június 12. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, Hírek.sk, Bumm.sk 

Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve második világháború 

alatti vezető politikusára emlékeztek szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban 

csehországi, szlovákiai és a magyarországi magyarok. Az idén immár 19. alkalommal 

megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ), 

valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték.  
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. június 10. – Kossuth Rádió 

Egymilliós segítség a batári görögkatolikusoknak 

Több mint egymillió forintos adományt adott át a kárpátaljai Batári Görögkatolikus 

Egyházközségnek egy budapesti, javarészt magánszemélyekből álló baráti kör képviselőjeként 

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció-helyettese. A gyűjtés szervezői tavaly a derceni 

református gyülekezetet segítették, és jövőre is kárpátaljai közösség lesz a kedvezményezett.  

Először szerveztek Temesváron helyi magyar üzletembereknek találkozót 

Először szerveztek Temesváron helyi magyar üzletembereknek találkozót. A meghívó a Bega-

parti városban tevékenykedő tiszteletbeli magyar konzul volt, Tamás Péter, aki maga is 

sikeres vállalkozó. A több mint félszáz résztvevő a rendszeres kapcsolattartás lehetőségéről 

egyeztetett, de szó volt az őszi első Temesvári Magyar Napok támogatásáról is.  

A Vajdaságban ismertette a Magyar Nemzeti Kereskedőház az Áldomás nevű 

termékvédjegyet 

A közmondás szerint jó bornak nem kell cégér, legalábbis egykor nem kellett, viszont a mai 

globális piacon a legjobb termék sem kel el, ha nem egy jó márkanév alatt kínálják a 

vevőknek. A szabadkai Magyar Főkonzulátuson megtartott Vajdasági Agrárkonferencián 

mutatták be az Áldomás márkanév alatt futó termékeket.  

A Kárpát-medence országaiból is várják a jelentkezőket a Bábes-Bolyai 

Tudományegyetem magyar tagozatára 

A Kárpát-medence országaiból, így Magyarországról is várják a magyar jelentkezőket a 

kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatára, tandíjmentes helyekre!  Az 

egyetem vezetősége tegnap ismertette a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat.  

Isten se akarja címmel jelent meg az 1944. szeptember 23.-i magyarremetei 

vérengzés feldolgozása 

Egy tragikus történelmi esemény felidézésével folytatjuk a Határok nélkült, Biharból, a 

Belényesi medencéből. Isten se akarja címmel jelent meg Gábor Ferenc nyugalmazott 

bányász tollából az 1944. szeptember 23.-i magyarremetei vérengzés feldolgozása. A mű 

hiánypótló, Gábor Ferenc visszaemlékezések alapján vetette papírra a mészárlás 

körülményeit. A szerző néhány évvel ezelőtt hasonló módon már feldolgozta két Fekete Körös 

völgyi település, Köröstárkány és Kisnyégerfalva 1919-es tragédiáját, amikor a bevonuló 

román félkatonai alakulatok 108 embert gyilkoltak meg e a két településen. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-10_18:30:00&ch=mr1
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Interjú a Teleki Érdeméremmel kitüntetett néprajzkutató Szanyi Máriával 

Egy hete kapta meg ötödmagával az elismerést Szanyi Mária, amelyet mindig a trianoni 

békediktátum aláírásának napján adnak át. A Teleki Pál Érdemérmet tíz éve alapította a 

Bethlen Gábor Alapítvány a magyar örökség elszánt védelmezőinek elismerésére. A Magyar 

Írószövetség székházában  rendezett ünnepségen a díjat átadó Lezsák Sándor a méltatásban 

szép jelképnek nevezte, hogy Sziklay Szeréna költőnő, akit Papp-Váry Elemérnéként, a 

Magyar Hiszekegy szerzőjeként ismerünk, ugyanabban a kis faluban, Jánokon született mint 

a magyarság megőrzéséért munkálkodó Szanyi Mária.  

Tolerancia-díjjal tüntették ki Karlsruheban a rozsnyói Meseszínházat 

Tolerancia-díjjal tüntették ki Karlsruheban a rozsnyói Meseszínházat. Kincsek átadásával, a 

palóc és más felvidéki népmesék feldolgozásával foglalkozik  a rozsnyói Badin Ádám és 

társulata, s ezért nemcsak a Kárpát-medencében meglátogatott gyermekek elismerését 

szerezte meg, hanem a németországi és svájci nagykövetek klubjáét is. 

 

Határok nélkül 

2016. június 11. – Kossuth Rádió 

Formák a mindenségből - életmű kiállítás nyílt a lendvai születésű Király Ferenc 

szobrászművész alkotásaiból Budapesten, a Várkert Bazárban 

Király Ferenc lendvai szobrászművész mintegy hatvan alkotásából nyílt kiállítás ,,Formák a 

mindenségből" címmel a Várkert Bazárban. A nyolcvan éves művész munkásságát Rétvári 

Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, L. Simon László, a 

Miniszterelnökség államtitkára , Metka Lajnscek, a Szlovén Köztársaság magyarországi 

ideiglenes ügyvivője, Damjana Pecnik, a Szlovén Köztársaság kulturális minisztériumának 

államtitkára, Gyutai Csaba, a Várkert Bazár ügyvezető igazgatója  valamint  P. Szabó Ernő 

művészettörténész méltatta. 

Soha! címmel megjelent a marosvásárhelyi író-rendező, Kincses Elemér 

önéletrajzi ihletésű kötete 

Kincses Elemér marosvásárhelyi színházrendező, író Soha című regényét saját és családja 

élete ihlette. A csíkszeredai Pallas Akadémia Könyvkiadó gondozásában megjelent könyv  CD-

melléklete a regény hangoskönyv-változatát is tartalmazza, a szerző saját hangjával. A könyv 

csíkszeredai bemutatóján beszélgetett az idén 70. életévét ünneplő szerzővel a Határok nélkül 

munkatársa. 

Csalafinta hozomány - a szatmárnémeti Harag György társulat bemutatója 

Nagykárolyban Buzogány Béla rendezésében 

Buzogány Béla rendező a mátészalkai Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház 

igazgatója - a marosvásárhelyi színiakadémián végzett. Gyakran rendez a szatmárnémeti 

Harag György társulatnál. A napokban Nagykárolyban, a felújított színházban mutatták be az 

általa rendezett Csalafinta hozomány című pajzán, szatmári komédiát.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-11_18:30:00&ch=mr1
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Lakodalom-lesők - a felvidéki Ájban, a 277 lakosú kis faluban ma már ritkaság 

számba megy, ha házasságot kötnek, esküvőt rendeznek a faluban születettek 

A felvidéki Ájban, ahol ma már csak 277-en élnek, nagy esemény volt a közelmúltban. 

Esküvőt tartottak a reformátusok. A falu apraja nagyja látni akarta a menyasszonyt, Katicát, 

aki Ájban nőtt föl és most, hogy bekötötték a fejét, elviszik a szülőfalujából.   

40. Durindó és 53. Gyöngyösbokréta - Tordán ezen a hétvégén rendezik a 

vajdasági magyar népzenei együttesek és szólisták, valamint a néptánc-

csoportok  hagyományőrző szemléjét 

Adásunkkal egy időben zajlik a délvidéki Tordán a vajdasági magyar népzenei együttesek és 

szólisták  hagyományőrző szemléje, a 40. Durindó, vasárnap pedig a néptánccsoportok még 

ennél is látványosabb szemléje, az 53. Gyöngyösbokréta. Szabó Gabriellával, a patinás 

rendezvényeket szervező fesztiváltanács elnökével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

  

Határok nélkül 

2016. június 12. – Kossuth Rádió 

Tisztújító közgyűlést tartott szombaton Érsekújvárban a Magyar Közösség 

Pártja 

Elnökévé a 39 éves nyelvészt, egyetemi oktatót, Menyhárt Józsefet választotta.Új emberek 

kerültek az alelnöki posztokra is. A megújulási törekvéseket megfogalmazó kongresszuson 

készült Haják-Szabó Mária összeállítása. 

Beszélgetés Urbán Ákossal, a hollandiai magyar szövetség elnökével 

A Holland királyság jelképével, a koronával egy légtérben őrzik az 56-os emigráns magyarok 

egyik kimentett lyukas zászlaját, amit ötévente, jubileumi megemlékezésekre visszakap az 

ottani magyar szövetség. Elnöke a felvidéki Bátkán született, de Kassán nevelkedett, majd 

Pozsonyban földmérő mérnöki diplomát szerző Urbán Ákos, aki 1969-ben hagyta el a 

korabeli Csehszlovákiát. Vele beszélgetett hollandiai nemzettársaink társadalmi státuszáról, 

integrációjáról és a magyar identitás megőrzéséről, valamint hazai kapcsolatrendszerükről a 

Határok nélkül munkatársa. 

Interjú Szabó Sándorral, a Petőfi Sándor Program Nyugat-Bácskában 

szolgálatot teljesítő ösztöndíjasával 

Szabó Sándor fiatal kárpátaljai történész a nemzetpolitikai államtitkárság programjában négy 

társával tavaly augusztustól most májusig dolgozott a Vajdaságban, ő a nyugat-bácskai 

szórványban. Vele készített interjút a Határok nélkül riportere. 

A napokban ünnepelte 45-ik évfordulóját a temesvári Bartók Béla Vegyeskar 

1971-ben, Tácsi László tanfelügyelő kezdeményezésére, főleg pedagógusokból alakult a Bega-

parti városban a magyar kórus. Karvezetői Teleki László, majd az 1989-es decemberi 

forradalomban elhunyt Csizmarik László volt, helyébe Elekes András lépett, jelenleg Gáspár 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-12_18:30:00&ch=mr1
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Mária vezeti a Bartók Béla Vegyeskart. Ez Temes megye leghosszabb életű művelődési 

együttese. A 45 év alatt összesen több mint 240-en fordultak meg a kórusban, a számtalan 

fellépés megannyi élményt jelentett a tagok számára. A jelenlegi 32 aktív tag többsége 

nyugalmazott pedagógus, fiatalok kevesen vannak, a legnagyobb gond tehát az utánpótlás.  

 

Magyar Hangok 

2016. június 10. – Karc Fm 

Helyhatósági választások Romániában 

A múlt vasárnapi romániai helyhatósági választásokon a magyarok lakta vidékeken egy két 

örvendetes kivételtől eltekintve általában az országos átlag alatti volt a részvételi arány, 

jellemző volt az egyre érezhetőbb választói passzivitás, az érdektelenség. Sok választási 

csalásról is lehetett hallani, például olyan kiélezett helyzetben lévő településeken, mint 

például Marosvásárhely, ahol a román polgármester, Dorin Florea mintegy másfélezer 

szavazattal nyert, de már másnapra kiderült, számos nyilvánvaló választási csalás közepette 

tudott csak nyerni, így a magyar pártok által közösen támogatott független Soós Zoltán lett a 

második befutó, aki hétfőn megóvta a választási eredményt. Ettől még az is tény, hogy a 

marosvásárhelyi magyarság súlyos megosztottságának, a voksolástól való távolmaradásának 

is szerepe volt a végeredmény alakulásában. 

Csíkszereda a június 5-i romániai önkormányzati választás sikertörténeteinek egyik helyszíne 

volt, lett. Ott az RMDSZ megőrizheti a kétharmados többségét a megyei önkormányzati 

képviselő-testületben, a szövetség listavezetője, Borboly Csaba, minden bizonnyal ismét 

tanácselnök lesz. 

A voksok több mint hetven százalékának megszerzésével pedig visszatérhet a csíkszeredai 

városháza élére Ráduly Róbert Kálmán, aki tavaly az ellene indított bűnvádi eljárás nyomán 

mondott le hivataláról. A régi/új polgármester nyilatkozott a Magyar hangoknak. 

Volt a szóványvidéken, a Parciumban is példa a választási kudarcra és a sikerre egyaránt. 

Utóbbira Arany János szülővárosában, Nagyszalontán, ahol immár sokadjára nyert meggyőző 

fölénnyel a város polgármestere, Török László, RMDSZ-es politikus. Ő is nyilatkozott a 

Magyar hangoknak. 

Megkezdődött hétfőn a 2016 - a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program 

nyári továbbképzése 

Megkezdődött hétfőn a 2016 - a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program nyári 

továbbképzése Mezőkövesden, a 200 résztvevő két turnusban többek között üzleti és 

marketing tréningen vesz részt. A programot Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár nyitotta meg. Korábban bejelentették azt is, hogy vajdasági mintára hamarosan 

indul a magyar kormány vállalkozásfejlesztési támogatási programja Kárpátalján is, az ottani 

magyar vállalkozások megerősítése érdekében. 
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Kárpát Expressz 

2016. június 11. – M1 

A Feszty Árpád-Emlékév keretében emlékeztek a Honfoglalásra Vereckén 

Magyarságtörténeti előadással vette kezdetét a Feszty Árpád-Emlékév a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán . A rendezvény résztvevői a Vereckei honfoglalási emlékmű 

körül láncot alkotva, imával, majd hét nyíllövés leadásával emlékeztek a honfoglaló hősökre. 

Látogatás a Máramaros megyei Hosszúmezőn 

Hosszúmező egyike az 5 máramarosi koronavárosnak. Ma az erdélyi Máramaros megye 

egyetlen magyar többségű községe. Magyarok,akik a mai napig aktívan meg is éli 

magyarságukat. A településen nagyon erős a hitélet is. 

Testvériskolai találkozó a debreceni és nagykárolyi diákok között 

Kirándulni indulnak a debreceni Szent József Gimnázium diákjai. Testvériskolájukat, a 

partiumi Nagykárolyban lévő katolikus líceumot látogatják meg a Rákóczi Szövetség Nemzeti 

Összetartozás Napjának alkalmából kiírt  diákutaztatási pályázatának köszönhetően.  

A Trianoni döntés évfordulójára emlékeztek a felvidéki Somorján 

1920. június 4-e a legtragikusabb dátum a magyarság számára. A tragikus eseményre együtt 

emlékezett az anyaországi és a külhoni magyarság. A felvidéki Somorján a megemlékezés 

istentisztelettel vette kezdetét. 

 

Térkép 

2016. június 11. – Duna World 

Történelmi vetélkedőt, íjászkodási rekordkísérletet és művelődéstörténeti előadást is felölelő 

programsorozattal folytatódott a Feszty Árpád emlékév, a kárpátaljai Beregszászon. A Feszty 

körkép Alapítvány nyilvánította emlékévvé 2016-ot, abból az alkalomból, hogy a festőművész 

160 évvel ezelőtt született és művésztársaival együtt 120 éve festette meg a magyarok Kárpát-

medencei honfoglalásának monumentális festményét.  

Megemlékezéseket tartott az anyaország és a külhoni magyarság is június 4-én, a Nemzeti 

Összetartozás Napján, amelyről 2010-ben határozott a magyar Országgyűlés. A Partiumban 

és a szórványnak számító Máramarosban népzenei előadásokkal, táncbemutatókkal, 

gyermekprogramokkal, koszorúzással és kerekasztal beszélgetésekkel is készültek erre a 

napra. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-06-11-i-adas-2/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-06-11-i-adas/
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Erdély után már Kárpátalján is működik a telefonos lelki segély szolgálat, együttműködve a 

magyarországi lelki elsősegély szolgálatokkal szövetségével. A telefonos vonalon a nap 24 

órájában várják azok hívását, akik bajban érzik magukat. Az első telefonos szolgálat 1950-ben 

azzal a céllal alakult meg, hogy az öngyilkosság megelőzésében segédkezzen. Az elmúlt 

évtizedek alatt ennél szélesebb területet ölel fel, vagyis általános lelki segítségnyújtást ad. 

Nők a nőkért névvel alakult meg ez a civil szervezete, hogy támogassa és elősegítse a helyi 

magyar közösséget. Az Egyesület nyitott minden kezdeményezésre, közösségépítésre, 

tevékenységük már most igen szerteágazó, adakoznak a rászorulóknak, valamint 

programokat szerveznek gyerekeknek és családoknak egyaránt. 

 

Öt kontinens 

2016. június 11. – Duna World 

Erős hittel és szilárd magyarságtudattal munkálkodik a Vancouverben és környékén élő 

magyarokért Fábián Lajos, lelkipásztor. A Vancouveri Magyar Református Egyház 20. 

évfordulóját ünnepelte nemrégiben, amelyet Fábián Lajos lelkész alapított és azóta is 

áldozatos munkával működtet. A gyülekezet lelkes tagjai és Fábián atya felesége is aktívan 

kiveszik részüket a közösséget összetartó programokból. 

A Kőrösi Csoma Sándor Program a diaszpóra és az anyaország magyarsága közötti 

kapcsolatokat hivatott erősíteni. Az ösztöndíj keretében olyan magyarországi fiatalok 

látogatnak el határon túli magyar közösségekhez, akik hagyományőrző munkájukkal segítik a 

diaszpórákban élők, Magyarországhoz való kötődését. Az ösztöndíj programot minden évben 

meghirdeti a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amelynek keretében a pályázók hat vagy kilenc 

hónapig végezhetik kultúrmissziójukat. 

A világ számos pontján gyűltek össze a Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én a 

magyarok. Los Angelesben és a kanadai Windsorban is megemlékeztek a trianoni 

évfordulójáról az ott élő magyarok.  

Csak az anyanyelvemen lehetek igazán én – mondta Kosztolányi Dezső. Szavaival a Cork-i 

Magyar Iskola és óvoda közössége is egyetért. Az intézmény a kis óvodásoktól a felsősökig 

fogadja a gyermekeket, a pedagógusok öt korosztálynak megfelelően alakítják ki 

foglalkozásaikat. A legkisebbek mondókákon és népdalokon keresztül sajátítják el a magyar 

nyelvet és kultúrát, míg a nagyobbak a magyar nyelvóra mellett már a magyar történelmet és 

földrajzot is tanulják. 

Népzene, néptánc, gyerektáborok és cserkészet, az Ausztráliában élő magyar pedagógusok 

nemcsak magyar nyelvre, hittanra és történelemre tanítják a kint élő magyarokat, hanem 

színes és változatos programokat is szerveznek nekik. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-06-11-i-adas/

