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Nyomtatott és online sajtó 
 

Németh Zsolt: Fontos a minszki megállapodás végrehajtása a kárpátaljai 
magyarság szempontjából is 
2016. június 20. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, InfoRádió, karpatalja.ma 

A minszki megállapodás végrehajtása a kárpátaljai magyarság számára fontos, Ukrajna 

szuverenitása szempontjából kulcsfontosságú, amit Magyarország a messzemenőkig támogat 

- hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, az Európa 

Tanács (ET) öt napos parlamenti közgyűlésének első napján az MTI-nek telefonon adott 

nyilatkozatában hétfőn. Elmondta: a minszki megállapodás fontos része a decentralizáció 

igénye Ukrajnával szemben, amelyre a kárpátaljai magyarság is számít, hiszen ebben a 

keretben tudja az alapvető emberi és kisebbségi jogait érvényesíteni. Ezért is kiemelt 

jelentőségű, hogy Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnöke, az ukrán parlament képviselője látogatást tesz az Európa Tanácsban, részt vesz a 

parlamenti közgyűlés vitáin és felszólal a néppárti frakció ülésén - tájékoztatott Németh Zsolt. 

 

Maros: RMDSZ-es paktum a PSD-vel, Péter lesz a tanácselnök 
2016. június 20. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet 

Megállapodást kötöttek az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD) területi szervezetei 

arról, hogy együttműködnek a Maros megyei önkormányzatban. A megállapodás szerint a 

testület elnöki tisztségét az RMDSZ, két alelnöki tisztségét pedig a PSD adja. Az RMDSZ 

korábban Péter Ferencet, Szováta polgármesterét nevesítette a megyei elnöki tisztségre. Péter 

Ferenc már nem indult a szovátai polgármester-választáson, és a megyei önkormányzatban 

szerzett képviselői mandátumot. Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének 

elnöke az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a megállapodás kizárólag a megyei 

önkormányzatra vonatkozik, a marosvásárhelyi önkormányzati többség kialakításáról tovább 

folynak a tárgyalások. 

 

Magyarországon tárgyal Kárpátalja kormányzója 
2016. június 20. – MTI, Kormany.hu 

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

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár ma délelőtt fogadta Hennagyij Moszkal kormányzót, a Kárpátaljai Területi 

Állami Közigazgatási Hivatal vezetőjét. A találkozón jelen volt Buhajla József, Magyarország 

ungvári főkonzulja is. 
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Ádert és Semjént is várják a háromszéki erdésztalálkozóra 
2016. június 20. – Krónika 

Áder János magyar köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is részt vesz 

a tervek szerint a Kárpát-medence erdészeinek háromszéki találkozóján. A magyarországi 

Országos Erdészeti Egyesület 118 év után szervezi ismét Erdélyben vándorgyűlését. A június 

22–25. között tartandó rendezvény központi helyszíne Sepsikőröspatak, ahol ezer Kárpát-

medencei erdész emlékezik a falu szülöttére, Bedő Albert főerdőmesterre, földművelésügyi 

államtitkárra. 

 

Az erdélyi szászokról is tárgyalt Johannis a német elnökkel 
2016. június 20. – Krónika, transindex.ro 

Németország számára fontos keleti szövetségeseinek a biztonsága, az a tény pedig, hogy 

Oroszországgal is meg akarja őrizni a párbeszéd lehetőségét, nem jelenti azt, hogy ne tartaná 

magát szerződéses kötelezettségeihez – hangoztatta Joachim Gauck német elnök hétfőn 

Bukarestben, Klaus Johannis államfővel tartott közös sajtóértekezletén. A megbeszélésen a 

romániai német kisebbség kulturális és oktatási érdekeinek érvényesítése is a témák között 

szerepelt: a felek egyebek között megállapodtak abban, hogy a két ország együttműködik az 

erdélyi szász erődtemplomok felújításában. A megválasztásáig a Romániai Német Demokrata 

Fórumot irányító Johannis közölte, a német–román barátság leginkább annak 

tulajdonítható, hogy a románok évszázadokig együtt éltek a szászokkal és svábokkal 

Erdélyben, a Bánságban és Bukovinában. A kisebbségek hídszerepét Gauck is méltatta, aki 

Romániát a nemzeti kisebbségek és kultúrák konglomerátumának nevezte. Azt mondta: örül, 

hogy vannak olyan németek, akik Romániában akarnak jövőt építeni a kommunizmus nehéz 

időszaka után, amikor az erdélyi és bánsági németeket a hatalom akadályozta az ország 

elhagyásában. (Gauck arról nem tett említést, hogy a Ceauseşcu diktatúra kiárusította az 

erdélyi szászokat az NSZK-nak.) 

 

Lépéselőnyben a PSD 
2016. június 20. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI 

Baloldali győzelmet vetítenek előre az év végi parlamenti voksoláson a júniusi önkormányzati 

megmérettetésen elért eredmények. A Mediafax hírügynökség elemzése szerint, amennyiben 

a romániai alakulatok erőviszonyai nem változnak, ismét a Szociáldemokrata Párt (PSD) és 

szövetségesei alakíthatnak kormányt, míg a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az 

RMDSZ ellenzéki szerepre készülhet. A PSD a Victor Ponta vezette kormány tavaly 

novemberi lemondása és a szakértői Cioloș-kabinet beiktatása után is megőrizte parlamenti 

együttműködését volt koalíciós partnereivel, a Románia Haladásáért Országos Szövetséggel 

(UNPR) és a Călin Popescu Tăriceanu szenátusi házelnök vezette új szabadelvű párttal, az 

ALDE-val, az önkormányzati voksolás után pedig a megyei önkormányzatok 

háromnegyedében közösen alakítottak többséget. Az MTI által idézett Mediafax szerint a PSD 

körül kiépült pártszövetség az RMDSZ és akár a (parlamentben könnyített eljárással 

képviselethez jutó) kisebbségi frakció támogatása nélkül is kormányképes lehet a novemberi 

választások után, ha tartani tudja jelenlegi támogatottságát. 
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Csalódott a marosszéki EMNP 
2016. június 20. - Krónika, szekelyhon.ro 

Csalódtak a választási eredményekben, de nem ábrándultak ki a politikából és nem 

mondanak le a szervezetépítésről az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosszéki vezetői. 

Csalódásnak nevezték az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosszéki vezetői, hogy az 

alakulatnak megyeszerte mindössze 22 tanácsosi helyet sikerült szereznie a helyhatósági 

választásokon. „Az etnikai keringő, a centrifugális erő csapott ki minket” – fogalmazott a 

Krónikának a június 5-ei kudarcot kommentálva Pálosi Csaba, az EMNP marosvásárhelyi 

ügyvivő elnöke. A megbízott vezető szerint ugyanaz történt, ami az utóbbi négy-öt választások 

alkalmával: az utolsó pillanatban azok a polgárok is az RMDSZ mellé álltak, akik egyébként 

nem értenek egyet a szövetség politikájával. Mindez pedig a kampány végére csúcsosodó 

magyar–román csatának tulajdonítható – véli az állatorvos-politikus, aki szerint június 5. 

előtt egy-két héttel már nem választási programok, hanem etnikumok kerültek egymással 

szemben. 

 

Fontosabb a bevándorló, mint az őshonos kisebbség? 
2016. június 20. - Krónika 

Az Európai Unió különböző jelentései nagyobb figyelmet fordítanak a nemrég érkezett 

bevándorló csoportokra, mint az őshonos kisebbségek jogi helyzetének tárgyalására – 

kifogásolta Sógor Csaba EP-képviselő azon a meghallgatáson, amelyet az Európai Parlament 

állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) tartott a napokban az alapvető emberi 

jogok védelmének 2015-ös helyzetéről. Az RMDSZ-es politikus felháborodásának adott 

hangot az EU alapjogi ügynökségének jelentése kapcsán, amely úgy fogalmaz: a rendelkezésre 

álló adatok hiányosak és elégtelenek ahhoz, hogy valós képet nyújthassanak a kisebbségek 

hátrányos megkülönböztetéséről. A képviselő szerint körbe kell nézni a tagállamok háza táján 

az ilyen jelentések összeállításakor, mert a jogsértések tetten érhetők. 

 

Reptérigazgató lenne Peti András 
2016. június 20. - Krónika, szekelyhon.ro 

Peti András marosvásárhelyi tanácsos, a helyhatósági választásokon az RMDSZ helyi 

tanácsosjelölt-listájának vezetője, volt alpolgármester is megpályázza a Transilvania 

repülőtér vezérigazgatói tisztségét. A tulajdonos Maros megyei önkormányzat által 

meghirdetett versenyvizsgára hárman jelentkeztek, a korábbi fordulókon az egyik pályázó 

már kiesett, a héten pedig eldől, hogy ki ülhet az igazgatói székbe. A tisztségre Peti András 

mellett Ştefan Petru Runcan, a repülőtér korábbi vezetője és Ionela Ciotlăuş volt 

alpolgármester jelentkezett. 

 

Képzőművészeti egyetem Sepsiszentgyörgyön: pró és kontra érvek 
2016. június 20. - transindex.ro 

Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád polgármester, Ütő Gusztáv képzőművész, tanácsosjelölt és 

Bedő Zoltán tanácsosjelölt bejelentették a június 5-i helyhatósági választások előtt, hogy 

székely képzőművészeti kar beindításában gondolkodnak, a Sapientia Erdélyi Magyar 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/csalodott-a-marosszeki-emnp
http://www.kronika.ro/belfold/fontosabb-a-bevandorlo-mint-az-oshonos-kisebbseg
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/repterigazgato-lenne-peti-andras
http://multikult.transindex.ro/?cikk=26029


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 21. 
4 

Tudományegyetem keretében. A helyszín a Kovászna Megyei Kórház tüdőgyógyászati 

osztályának helyet adó műemlék épület, az egykori fiúárvaház lenne. De mit szólnak ehhez az 

erdélyi képzőművészek? 

 

Összefogással a magyar sírhelyek megmentéséért 
2016. június 20. – hirek.sk 

Hiánypótló önkéntes tevékenységbe fogott a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesület: 

megkezdte a határon túli magyarlakta területek temetőinek teljes körű felmérését és 

dokumentálását. Nem titkolva aggodalmát, hogy talán pár évtized múlva némelyekben majd 

csak elvétve lehet magyar sírhelyeket találni, amelyek bizonyíthatnák az őshonos kisebbség 

egykori ottlétét. Az észak-komáromi református temetőben májusban indított kezdeményezés 

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének pártfogásával 

valósul meg. 

 

Megvan Procházka lehetséges kihívója 
2016. június 20. – bumm.sk, Új Szó 

Az öt Radoslav Procházkával szembehelyezkedő Sieťes parlamenti képviselő minél előbb 

szeretnék megtartani az országos tanácsot. Procházka ellenében Cséfalvay Katalint tervezik 

jelölni. „Jó jelölt lenne” – mondta el a SITA-nak Andrej Hrnčiar, akit Procházka pénteken 

visszahívott Sieť első alelnöki pozíciójából. A tanács összehívása Procházka kezében van, 

eredetileg szeptember elejére tervezték az ülést. 

 

Így néz ki az MKP Országos Tanácsa 
2016. június 20. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa a kongresszus közötti időszakokban a párt 

legfelsőbb szerve. Az Országos Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai: az Országos 

Elnökség tagjai, a járási elnökök és a járási konferenciák által delegált tagok. Az OT tagjai 

kétharmados többséggel módosíthatják a párt alapszabályát. Az Országos Tanács évente 

legalább négyszer ülésezik, a tárgyalásokat az Országos Tanács elnöke hívja össze. 

 

Megválasztották az új tartományi kormányt 
2016. június 20. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Vastapssal köszöntötték a tartományi parlamenti képviselők a megválasztott új tartományi 

kormány tagjait. A hosszas vitát a képviselők eskütételei, majd a gratulációk követték. Az 

ülésen jelenlevő 113 képviselőből 81 támogatta az új kormányt és annak tagjait, míg 29-en 

ellene szavaztak. Két képviselő tartózkodott, egy személy pedig nem vett részt a szavazáson. 

Az eredmény kihirdetését követően az új vajdasági kormány tagjai kivonultak a képviselők elé 

és letették az esküt. A várakozásoknak megfelelően a kormány részét a Szerb Haladó Párt és 
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választási koalíciós partnerei, a Szocialisták Mozgalma és a Szerbiai Szociáldemokrata Párt, 

illetve a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség képezi. 

 

Pásztor: A tartomány pénzelése és hatáskörei képezik a prioritást 
2016. június 20. – Pannon RTV 

Az új tartományi kormány prioritásai között kell, hogy legyen a tartomány pénzeléséről és 

hatásköreiről szóló törvény kérdésének megoldása, mert ez alkotmányos-jogi kérdés – 

jelentette ki Pásztor István, a vajdasági képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

Pásztor az RTS-nek elmondta, elégedett a tárcák számával és az egyéb feladatokkal, 

amelyeket pártja kap az új tartományi kormányban. Reményét fejezte ki, hogy a Szerb Haladó 

Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotta többségi koalíció 

szilárd és egységes politikai erő lesz. 

 

Tizennyolc éves a VMSZ újvidéki szervezete 
2016. június 20. – Pannon RTV 

Fennállásának 18. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezete. 

Ez alkalomból bált szerveztek a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. Tizennyolc 

évvel ezelőtt Galambos László vezetésével tíz ember alapította meg a VMSZ újvidéki városi 

szervezetét. Az évforduló megünneplésének fontos összekötő szerepe van.  

 

Az új tartományi hatalom rövidre zárja a VANUK történetét 
2016. június 20. – Vajdaság Ma 

Rövid időn belül megszűnik a a Vajdasági Tudományos, Művészeti és Kulturális Akadémia 

(VANUK), erre lehet következtetni a tartományban hatalomra kerülő Szerb Haladó Pártból 

(SNS) érkező kijelentések alapján. Milenko Jovanov, a haladók alelnöke és tartományi 

frakcióvezetője közölte: nem változott meg a VANUK-kal kapcsolatos véleményük. „Amikor 

megalakul a kormány, hamar döntést hozunk majd arról is, mi legyen a VANUK-kal, de a 

korábban közölt álláspontunk nem változott” – szögezte le. 

 

A közösség, amely építi a falu jövőjét 
2016. június 20. – Magyar Szó 

Márton Áron egykori erdélyi püspök tiszteletére egy őt ábrázoló vitrázst szenteltek meg 

szombaton a kelebiai Apostolok oszlása plébániatemplomban, illetve megtörtént a nevét 

viselő majdani közösségi ház alapkőletétele is a plébánia mellett lévő udvarban. A szentmise 

keretében a Pro Musica Kamarakórus és a kelebiai templom ifjúsági kórusa énekelt, majd a 

plébános megáldotta a vitrázst, amelyet Paskó atya és a kelebiai hívek ajánlottak fel a 

templomnak, majd ezt követően került sor az alapkőletételre. 
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Megemlékezés és emlékműavatás a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban 
2016. június 20. – karpatalja.ma 

Együtt ünnepelt a helyi magyarság június 19-én, vasárnap a tiszacsomai Honfoglalási 

Emlékparkban. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szervezésében idén is megvalósult 

a már hagyományos ünnepség a beregszászi járási településen. Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztos köszöntötte az 

egybegyűlteket. Beszédében kitért arra, hogy a magyarok már 1100 éve itt élnek a Kárpát-

medencében, melynek bizonyítéka ez a honfoglalás kori csontokat őrző sírkert is a település 

határában. Az ünnepség keretében Grezsa István kormánybiztos és Brenzovics László együtt 

avatták fel Matl Péter az emlékparkban elhelyezett két alkotását. 

  

Véget ért a Karitász egy éven át tartó kárpátaljai segélyprogramja 
2016. június 20. – karpatalja.ma 

Véget ért a Katolikus Karitász egy éven át tartó, 85 millió forintos segélyprogramja 

Kárpátalján, melynek során havonta 116 településen 500 család részesült támogatásban. A 

Katolikus Karitász a kárpátaljai partnerszervezettekkel közösen kidolgozta a rászoruló 

családok megsegítésének módját. Több alkalommal tárgyaltak velük személyesen is, míg 

kialakult a közös megoldás. A lebonyolításban közvetlen partnerük a Kárpátaljai Szent 

Márton Karitász volt, de aktív segítséget nyújtottak a református és görögkatolikus egyházak 

képviselői, önkéntesei is. 

 

„Nem nyafogásra, munkára van szükség” 
2016. június 20. – Muravidéki Magyar Rádió 

Ma Radencin, az ottani Vendéglátóipari és Turisztikai Szakközépiskolában tartotta 62. soros 

ülését a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa. Az ülés napirendjén a muravidéki 

középiskolák problematikája, a régió fejlesztési programjai és a jégelhárítás kérdése szerepelt. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/megemlekezes-es-emlekmuavatas-a-tiszacsomai-honfoglalasi-emlekparkban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/veget-ert-a-karitasz-egy-even-at-tarto-karpataljai-segelyprogramja/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174412408
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. június 20. – Kossuth Rádió 

Megalakult Újvidéken az új vajdasági kormány 

Újvidéken megalakult a 12 tagú új vajdasági kormány, amelynek egy magyar tagja van.  

Huszton tartotta választmányi ülését a KMKSZ 

Ukrajnában továbbra is nagy a bizonytalanság, mivel nem valósultak meg a két évvel ezelőtti 

hatalomváltáskor megfogalmazott célok, sem az európai politikában, sem a béke és a 

stabilitás helyreállítása tekintetében. E gondolatokat Brenzovics Lászó a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke fejtette ki Huszton az érdekvédelmi szervezet választmányi 

ülésén. A magyar-ukrán kapcsolatokról szólva hangsúlyozta: voltak, akik mondvacsinált 

konfliktust próbáltak szítani azzal, hogy szeparatizmussal vádolták meg a kárpátaljai 

magyarokat. Az ország lakosságának 50%-a nem ukrán nemzetiségű, a tartós béke érdekében 

biztosítani kell jogaiknak a betartását - mondta a KMKSZ elnöke, egyúttal köszönetet 

mondott a magyarországi támogatásokért, benne 2 milliárd Ft értékű gazdaságfejlesztési 

program elindításáért. 

Újabb nyertes pályázatokat hirdetett ki a Prosperitati Alapítvány 

Lassan ismerté válik a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési program első körös 

pályázatainak összes eredménye. Ma az öntözőrendszerekre kiírt pályázatok nyerteseivel írta 

alá a szerződéseket. a magyar kormány támogatásával megvalósuló programot koordináló 

Prosperitati Alapítvánnyal. 

Az erdélyi magyar agrárképzésről és a kutatási tevékenységről tartottak 

megbeszélést Csíkszeredában 

Az erdélyi magyar agrárképzésről és a kutatási tevékenységről tartottak megbeszélést 

Csíkszeredában, Sapientia egyetemen a Magyar Tudományos Akadémia képviselője 

részvételével. 

Múlt hét végén ballagtak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

végzősei 

Múlt hét végén ballagtak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzősei, 

köztük a magyar tagozat több mint 300 hallgatója. A Színház téren tartott közös ünnepséget 

követően a magyar végzősöket a Vártemplomban, az immár hagyományossá vált hálaadó 

ökumenikus istentiszteleten búcsúztatták. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-06-20_18:30:00&ch=mr1
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25. tanévét zárta a Nagyváradon újraindított Lorántffy Zsuzsanna Református 

Gimnázium 

25. tanévét zárta a Nagyváradon újraindított Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium. 

Ebből az alkalomból öregdiák találkozót is tartottak, amelyre meghívták a régi, az 1900-as 

évek elején alapított, majd a kommunista rendszerben megszüntetett iskola egykori végzőseit, 

az új Lórántffy pedig egy emlékkönyvet is megjelentetett. 

Újabb hét Magyar Örökség Díjat adtak át az MTA dísztermében 

Szombaton újabb hét Magyar Örökség Díjat adtak át a Magyar Tudományos Akadémia 

dísztermében. Mint tudjuk, olyan alkotók munkásságáról vagy életművekről dönt 

állampolgári javaslatok alapján a  köztiszteletnek örvendő személyiségekből álló zsűri, 

amelyek az utókor számára is megőrzendő értékek, méltók arra, hogy a magyar örökség részét 

képezzék. A most kitüntetettek között volt Gárdonyi Zoltán Németországban elhunyt 

zeneszerző, zenetudós és fia: Gárdonyi Zsolt Németországban alkotó zeneszerző, tanár, 

orgonaművész. 

 

 

 


