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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar kormány és a magyar társadalom a kárpátaljai magyar közösség 
mellett áll 
2016. június 24. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A magyar kormány és a magyar társadalom a kárpátaljai magyar közösség mellett áll, ez a 

közösség ahogyan eddig is, ezután is számíthat Magyarország támogatására - jelentette ki 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken 

Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diplomaátadó ünnepségén. A 

beregszászi református templomban megtartott rendezvényen az államtitkár kiemelte: a 

főiskola létrehozásakor az volt az alapvető cél, hogy a magyar diákok helyben, anyanyelvükön 

kapjanak minőségi tudást. Az évek során azonban az intézmény a magyar szellemi, 

tudományos élet központjává vált. Ma a főiskola nemcsak a kárpátaljai magyarság 

anyanyelvű felsőoktatásában játszik kiemelkedő szerepet, de vállalja a magyarság 

kultúrájának az ápolását - tette hozzá. 

 

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója kapta a Lőrincz 
Csaba-díjat 
2016. június 24. – MTI, Kormány.hu, hirek.sk, Felvidék Ma 

Kántor Zoltán szociológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója vehette át a 

kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységért odaítélt Lőrincz Csaba-díjat 

pénteken Budapesten. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az ünnepségen 

kiemelte: Lőrincz Csaba élete során „szétosztotta önmagát” a közösségért, az egységes magyar 

nemzetért, mindezt sokszor a háttérben, észrevétlenül. Hatalmas életmű az övé - fogalmazott 

az államtitkár. A róla elnevezett elismerés azokat illeti, akik önzetlenül, teljes odaadással 

tudnak munkálkodni az egész nemzetért. Az idei díjazott is közéjük tartozik, Kántor Zoltán az 

egyik legfáradhatatlanabb harcosa a külhoni magyarság ügyének. Elgondolásai, fogalmai 

határozták és határozzák meg azt a stratégia dokumentumot, amely alapjává vált a 

nemzetpolitikai gondolkodásnak - összegzett. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának fideszes elnöke azt mondta: egyedülálló a magyar közéletben a nyolcadik 

alkalommal kiosztott díj, amely kiemelkedő elméleti és gyakorlati nemzetpolitikai, 

külpolitikai tevékenységért jár. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a díjazottat 

méltatva felidézte Kántor Zoltán eddigi pályáját, és tekintélyes tudományos, kutatói munkáját 

emelte ki. 

 

Az RMDSZ a koalíciós tárgyalások nagy nyertese 
2016. június 26. - transindex.ro 

Bár nem értek el túl jó eredményt a június 5-i önkormányzati választásokon, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) számos vezető 

tisztséget szerzett a megyei tanácsokban, miután ez a két szervezet képezte a mérleg nyelvét - 
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írta a Mediafax hírügynökség vasárnap az ország 41 megyéjében lezajlott koalíciós 

tárgyalások eredményeit összegezve. A Traian Basescu volt államfő vezette PMP kilenc, míg 

az RMDSZ nyolc megyében lett része a helyi többségnek. Míg a közvetlen választási 

rendszerben 2012-ben az RMDSZ-nek csak a két magyar többségű megyében, Hargitában és 

Kovásznában sikerült megnyerni a tanácselnök-választást, az idei, közvetett rendszerben 

további két megyében - Maros, Szatmár megyében- sikerült támogatást szereznie a román 

pártoktól ahhoz, hogy magyar tisztségviselőt válasszanak a megyei önkormányzat elnökévé. A 

Mediafax szerint a magyar szövetség a koalíciós tárgyalások legfőbb nyertese: csak kettővel 

lesz kevesebb megyei elnöke, mint a liberálisoknak, ahhoz képest, hogy az RMDSZ megyei 

listái a voksok öt, míg a liberálisoké a szavazatok 30 százalékát kapta országos szinten. 

 

Többnyelvű kolozsvári helységnévtáblát ígér a PNL 
2016. június 24. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, MTI 

Előzmények nélküli helyzetet teremt a kisebbségpolitikában, ha az RMDSZ-nek tett ígéretét 

betartva a román liberális párt hozzájárul a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezéséhez 

Kolozsváron és a megye más településein. Az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által 

kötött megállapodás értelmében háromnyelvű, román-magyar-német helységnévtáblákat 

helyeznek el Kolozsváron és a többi Kolozs megyei településen, ahol a két politikai alakulat 

alkot többséget a helyi önkormányzatban. A pénteken nyilvánosságra hozott egyezség 

értelmében azokon a településeken is elfogadnak majd erre vonatkozó tanácsi határozatokat, 

ahol a nemzeti kisebbségek számaránya nem éri el a közigazgatási törvényben rögzített húsz 

százalékos küszöböt. Az RMDSZ és a PNL Kolozs megyei szervezeteinek megállapodása kitér 

arra is, hogy Horváth Anna marad a kincses város alpolgármestere, továbbá Vákár István lesz 

a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. Horváth Annát péntek délelőtt be is iktatták a tisztségébe, 

majd le is tette hivatali esküjét, magyarul is elmondva: „Esküszöm”. 

 

Ezt tartalmazza a Kolozs megyei PNL-RMDSZ protokollum 
2016. június 24. - transindex.ro, maszol.ro 

A kolozsvári és a Kolozs megyei tanács alakuló ülésének napján, pénteken, június 24-én írta 

alá a PNL az RMDSZ-szel az együttműködési protokollumot, melynek értelmében a 

következő négy évben támogatják egymást a megyei és a megyeszékhelyi tanácsokban. A 

dokumentum legfontosabb pontja a kolozsvári háromnyelvű helységnévtáblák kihelyezése, de 

kitérnek az egyéb, a város határán elhelyezendő üzenetek többnyelvűsítésére is: például az 

úgynevezett totemoszlopokon szereplő feliratokra és üdvözlő feliratokra. Határidő nincs 

meghatározva, ezt Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke azzal 

magyarázta, hogy nem az volt a cél, hogy ultimátumot adjanak a PNL-s partnereknek, ezért 

úgy fogalmaztak, hogy a többnyelvűsítés a lehető legrövidebb időn belül menjen végbe. 
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Vida Noémi Erikát választották Nagybánya alpolgármesterévé 
2016. június 24. - transindex.ro, Krónika 

19-19 szavazattal Rob Marinelt, a Szövetség Nagybányáért tanácsosát, illetve Vida Noémi 

Erika RMDSZ-es tanácsost választották meg a pénteki alakuló ülésen Nagybánya 

alpolgármesteri tisztségeibe - közölte a Transindexszel Kovács Richárd tanácsos. Marinelt 

ugyanakkor ideiglenes polgármesternek is választották, ugyanis Cătălin Cherecheș június 5-

én újraválasztott polgármester előzetes letartóztatásban ül Szamosújváron. A választásokat is 

előzetesből nyerte meg. 

 

Péter Ferencet megválasztották a Maros megyei tanács élére 
2016. június 24. - transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Péter Ferencet, az RMDSZ jelöltjét választotta meg pénteken a Maros megyei önkormányzat a 

testület elnökévé. Szováta volt polgármestere 24 szavazatot kapott, a PNL jelöltje 10 voksot. 

Az RMDSZ jelöltje a szövetség és a PSD közötti egyezség nyomán nyerte el a tisztséget. Ezzel 

négy éves kihagyás után Maros megyének ismét magyar megyei tanácselnöke lett. 

Marosvásárhelyen a városi tanács is megtartotta alakuló ülését, amelyen hivatalába iktatták a 

június 5-i helyhatósági választáson ötödik polgármesteri mandátumát megnyert Dorin 

Floreát. Alpolgármestereket nem választottak, ezt a döntést későbbi időpontra halasztották. 

 

Magyar alpolgármestert választottak Nagyenyeden 
2016. június 24. - maszol.ro 

Pénteki alakuló ülésén az RMDSZ-es Lőrincz Helgát választotta alpolgármesternek a 

nagyenyedi helyi tanács. A magyar elöljáró megválasztását az tette lehetővé, hogy a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) az RMDSZ-szel működik majd együtt az önkormányzatban. A PNL-nek 

nyolc, a szövetségnek három tanácsosa van a 19 fős testületben. Lőrincz Helga a Bethlen 

Gábor Kollégium tanára, ugyanakkor a Fehér megyei tanfelügyelőség kisebbségi oktatásért 

felelős tanfelügyelője is. 

 

Arad megyében három alpolgármestere már van az RMDSZ-nek 
2016. június 24. - maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Eddig három településen választottak magyar alpolgármestert az Arad megyei települések 

helyi tanácsainak alakuló ülésein. Csütörtökön Bognár Leventét ötödször választották meg 

Arad alpolgármesterének, rajta kívül a megyeszékhely melletti Sofronya községben is a 

magyar érdekvédelmi szövetség jelöltje lett az alpolgármester a szentpáli illetőségű Sandu 

Krisztián személyében. Pénteken a Bánság és a Partium határán lévő Vinga községben is 

megalakult a helyi tanács, amelynek a 9 Nemzeti Liberális Párti (PNL) képviselőn kívül tagja 

2-2 RMDSZ-es, szociáldemokrata párti és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 

színeiben bejutott választott. 
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Közel száz év után, magyar alpolgármestert választott a Temesvári Tanács! 
2016. június 24. - Nyugati Jelen 

Történelmi pillanatok szemtanúi lehettünk 2016. június 24-én, pénteken a Temesvári 

Városháza tanácstermében: Farkas Imre mérnök, vállalkozó személyében, közel 100 év után 

újból magyar alpolgármestert választott a frissen megalakult temesvári önkormányzat. Az 

RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt tanácsosai támogatásával, Dan Diaconu (PNL) régi-új 

alpolgármester és Farkas Imre 14-14 szavazatot kapott, az ellenzék jelöltjei, Dugulescu 

Marius (PMP) és Adrian Orza (független) 13-13 szavazattal alulmaradtak az alpolgármester-

választáson.  

 

Elkészültek a műemlék feliratok, és mégsem teszik ki 
2016. június 24. - szekelyhon.ro 

Noha a múlt év utolsó hónapja volt a határidő, Marosvásárhelyen még mindig nincsenek 

kihelyezve a műemlék épületekre a nemzetközi szabványoknak megfelelő többnyelvű 

táblácskák – közölte Kovács István Dávid, a Demokratikus Marosvásárhelyért elnevezésű 

civil szervezet vezetője. A város sajátos történelmi jellegének megőrzéséért küzdő szervezet 

több alkalommal is jelezte, hogy törvény szabályozza a műemlék épületek megjelölését, 

nemzetközileg elfogadott táblák kihelyezését azokra, ám Marosvásárhelyen ezen a téren is 

mulasztások tapasztalhatók. 

 

Nem tehette le a hivatali esküt Ráduly Róbert Kálmán 
2016. június 24. - szekelyhon.ro, maszol.ro 

A bíróság még nem küldte ki a végzést Ráduly Róbert Kálmán mandátuma érvényesítéséről, 

így Szőke Domokos látja el a csíkszeredai polgármesteri feladatokat mindaddig, amíg a 

megválasztott városvezető is leteheti a hivatali esküt. Jean Adrian Andrei, Hargita megye 

prefektusa az alakuló ülés kezdetén magyarul gratulált Csíkszereda önkormányzati 

képviselőinek, majd közölte, hogy Ráduly Róbert Kálmán, megválasztott polgármester csak 

egy következő ülésen teheti le a hivatali esküt, mert a csíkszeredai bíróság nem küldte ki a 

végzést a mandátuma érvényesítéséről. 

 

Gálfi: új korszak kezdődik Székelyudvarhelyen 
2016. június 24. - szekelyhon.ro 

Tizenhét városatya jelenlétében alakult meg a székelyudvarhelyi önkormányzati-képviselői 

testület, amely további két taggal fog bővülni a következő ülésén. Gálfi Árpád (MPP-EMNP), 

polgármester beiktatása utáni beszédében együttműködésre kérte fel a képviselőket, továbbá 

szakmaiságot, hatékonyságot és őszinteséget vár el tőlük, valamint a hivatal dolgozóitól. 

 

További magyar polgármesterek tették le az esküt Arad megyében 
2016. június 25. - maszol.ro 

Szombaton három olyan Arad megyei településen tartották meg a helyi tanácsok alakuló 

ülését, ahol RMDSZ-es vezetésű az önkormányzat. Nagyiratoson (ide tartozik 
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közigazgatásilag Nagyvarjas és Kisvarjas) a június 5-i helyhatósági választásokon 

mandátumot szerzett képviselők eskütétele után a második mandátumát kezdő Papp Attila 

RMDSZ-es polgármester is letette a hivatali esküt. A szintén magyar határ menti Kisiratoson 

a kilenc RMDSZ-es és két szociáldemokrata párti tanácsos magyarul folytatta az ülést, miután 

a prefektúra képviselője távozott. Az újonnan megalakult helyi tanács előtt nem tehette le a 

polgármesteri esküt a választásokon a legtöbb szavazatot kapott Korondi Erika, mert nem 

érkezett meg a mandátumát igazoló bírósági végzés. Németpereg a másik Arad megyei 

község, ahol a településvezető és helyettese is RMDSZ-es. 

 

Szombaton sem alakulhatott meg a Bihar megyei tanács 
2016. június 25. - maszol.ro, Krónika 

Szombaton sem sikerült megtartani a Bihar megyei tanács alakuló ülését, ezért keddre újabb 

(harmadik) ülés hívott össze Claudiu Pop prefektus. A forgatókönyv azonos volt a szerdai 

ülésével: a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tanácsosai nem jelentek meg, ezért nem volt meg a 

testület megalakulásához szükséges kétharmados többség. Az RMDSZ hét, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) kilenc és a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) 

két tanácsosa ismét jelen volt. A PNL képviselői azért bojkottálták ismét az alakuló ülést, 

mert korábban az RMDSZ, a PSD és az ALDE megállapodott arról, hogy az RMDSZ-es 

Pásztor Sándort választják meg a testület elnökévé, és az alelnöki tisztségeket a két román 

párt jelöltjei kapják. A liberálisoknak 17 tanácsosuk van a 35 fős testületben. 

 

Tizenkét százalék alatt a mandátumot szerzett RMDSZ-es nők aránya 
2016. június 25. - maszol.ro 

Az önkormányzatokban mandátumot szerzett RMDSZ-esek mindössze 12 százaléka nő - 

derült az RMDSZ Nőszervezete összesítéséből. A nők képviselete a megyei tanácsokban a 

legrosszabb: Közép-Erdélyben például csupán Brassó megyében van jelen egyetlen RMDSZ-

es nő a testületben, Partiumban mindössze Szatmár, Bihar és Máramaros megyében 

képviseltetik magukat (1-1-1 nő), Székelyföldön Maros megyében 1, Hargita megyében 3, 

Kovászna megyében pedig 2 nő ül a testületben. A helyi tanácsokban valamivel jobb a helyzet. 

Ha a nők arányát nézzük a mandátumot szerzett RMDSZ-esek körében, a legrosszabb 

teljesítményt Székelyföld nyújtja (Maros megyében 9, Hargita megyében 11, Maros megyében 

9 százalék). Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a számokkal kapcsolatban szombaton a 

Nőszervezet harmadik kiértékelő küldöttgyűlésén Kolozsváron elmondta, a szövetségnek 

közös feladatának kell tekintenie a nőkkel szembeni rossz beidegződések megváltoztatását. 

 

Elballagtak a MÜTF végzősei 
2016. június 25. - szekelyhon.ro 

Tizennyolc MÜTF-ös hallgató vehette át pénteken a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 

Szent István termében a tanulmányaikért járó oklevelet. Az ünnepségen Gálfi Árpád, frissen 

beiktatott polgármester is beszédet mondott. Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere 

kijelentette, hálával tartozunk az udvarhelyi főiskola alapítóinak, hiszen az intézmény 

rendhagyó oktatási modellje alkalmazkodik a leggyorsabban a munkaerőpiac kihívásaihoz 
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azáltal, hogy nem csak szakokat, hanem tudást hoznak át Magyarországról. Szerinte ahhoz, 

hogy versenyképes maradhasson Udvarhely, az itt lévő felsőoktatási intézmények 

hatékonyak, fenntarthatónak és rugalmasak kell legyenek és a tudás mellett értéket is kell 

közvetítsenek – a MÜTF pedig ilyen. Arra kérte a végzős diákokat, hogy ne menjenek el 

külföldre egy jobb megélhetés reményében, ne adják fel szüleik, nagyszüleik örökségét. 

 

Viszályt szít a zászlótörvény 
2016. június 25. - Erdély Ma, Háromszék 

Június 28-án tartja soros ülését az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának 

Monitoring Bizottsága, és ezen napirendre tűzték négy székelyföldi polgármester beadványát 

a székely zászló ügyében – hívta fel a figyelmet Kelemen Hunornak címzett nyílt levelében 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Úgy tűnik azonban, hogy az ülésen a 

magyar álláspontot senki sem képviseli majd, megoszlik ugyanis a vélemény a „megvádolt” 

jogszabályról. 

 

Elkészült a Kastély Erdélyben stratégia – javaslatokat tettek a gyalui várkastély 
belakására 
2016. június 26. - Krónika 

Mintegy háromszáz erdélyi kastély pontos leírását tette hozzáférhetővé az interneten a 

kolozsvári Pont Csoport a Kastély Erdélyben – stratégiák és fejlesztési modellek című projekt 

keretében. Összesen 301 kastély leírása szerepel a Kastély Erdélyben – stratégiák és 

fejlesztési modellek című kiadványban, az adatbázist fel akarják használni a műemlék 

épületek felújítására, állagmegőrzésére, hasznosítására kiírt különböző pályázatok anyagában 

– jelentette ki Farkas András a Pont Csoport elnöke szombaton, a gyalui várkastélyban 

megtartott bemutatón. A bemutatót a Pont Csoport által a kastélyban szervezett egyhetes 

Formula tábor nyílt napján tartották, amely interdiszciplináris eszmecserék sorával kívánta a 

jelenleg romos kastély helyzetét megtárgyalni. 

 

Családias hangulatban zajlott a nagyváradi Szent László Napok 
2016. június 26. - Krónika 

Vevők voltak a nagyváradiak a Szent László Napok kínálatára: a vasárnap este véget ért 

rendezvénysorozat idén is több ezer helybélit és környékbelit meg tudott szólítani, a legtöbb 

program pedig igazi családias hangulatban zajlott. Bár a kánikula gyakran „beavatkozott” a 

váradi magyarság legfontosabb kulturális rendezvényébe, a késő délutáni és esti programok 

még a barátságtalan időjárás ellenére is rendkívül népszerűnek bizonyultak 

 

MKP: Az Európai Unió továbbra is a megoldást jelenti 
2016. június 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártjának továbbra is meggyőződése, hogy az Európai Unió a megoldást 

jelenti, nem pedig a problémát, s az uniót meg kell reformálni, nem pedig felbomlasztani. A 
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pártnak továbbra is meggyőződése, hogy az Európai Unió a megoldást jelenti, nem pedig a 

problémát. „EU-tagságunk tizenkét éve alatt Szlovákia és polgárai egyértelműen sikeresebbek 

lettek az EU-n belül annál, mint amilyenek az EU-n kívül lehettek volna. Bár a nemzeti 

kisebbségek védelme terén az Európai Unió továbbra sem rendelkezik jogkörökkel, világos, 

hogy az EU-n belül sokkal kisebb az esélye a szélsőséges kisebbségellenes kilengéseknek, 

mint az EU-n kívül” – fejtették ki. 

 

Híd: az EU szempontjából sajnálatos döntés 
2016. június 24. – bumm.sk, Új Szó 

Nagy-Britannia tegnap népszavazással döntött arról, hogy kilép az Európai Unióból. Az EU 

szempontjából ez egy nagyon sajnálatos döntés, hiszen az Unió már sosem lesz olyan, mint 

amilyen eddig volt – áll a Híd párt Brexittel kapcsolatos közleményében. Nagy-Britannia 

döntése teljesen megváltoztatja Szlovákia soros EU-elnökségét is, hiszen az első számú 

témává lép elő. Annak ellenére, hogy a kilépési folyamat évekig húzódik majd, az időrendet, 

és a tárgyalási kereteket az elkövetkezendő pár hónap során határozzák majd meg. Nagyon 

fontos lesz, hogy Szlovákia sikeresen vegye a feladatokat az elnökség során, hiszen az EU 

történetében soha egyetlen tagállam sem állt ekkora feladat előtt. 

 

I. Duna-parti Piknik: “Aratni való van bőven” 
2016. június 26. – Felvidék Ma 

Első alkalommal rendezték meg ma – hagyományteremtő szándékkal – a komáromi járásbeli 

Dunamocson az I. Duna-parti Pikniket, amelynek célja, hogy teret adjon a közéletünkben 

érlelődő időszerű kérdések kötetlenebb megvitatásának, a felvidéki magyar közösségért 

munkálkodók közötti eszmecserének. A szervezők (társszervezőként a Szövetség a Közös 

Célokért is szerepet vállalt a rendezvény létrejöttében) példaként az 1943-as Szárszói 

Találkozót, valamint a magyar rendszerváltásban komoly szerepet játszó Lakitelki Találkozót 

említették. Duray Miklós a beszélgetés során elmondta, hogy az MKP-ban már régen 

megfogalmazódott, melyik az a három fő társadalmi csoport, amelyekre a pártnak kiemelten 

figyelnie kell. Mint elhangzott, az egyikbe a szlovákiai magyar közösség, a másikba a további 

kisebbségek, a harmadik csoportba pedig a magyarlakta régiókban élő szlovákok tartoznak. 

Duray szerint, míg a párt korábbi vezetése alatt állt – utalva a pártszakadás előtti időkre – 

nem volt érdek ezek képviselete, addig jelenleg nincs meg a kellő szervezettség mindehhez. 

Duray Miklós továbbá elmondta, hogy meglátása szerint átgondolásra vár az MKP 

pártstruktúrája. Véleménye szerint a járási szervezetek helyett a kisrégiókat kell előtérbe 

helyezni. 

 

Akcióterv – Fülek 950 ezer eurót kap 
2016. június 26. – hirek.sk 

Fülek városa 950.000 eurót kap különféle fejlesztési projektekre a kormány által a június 23-i 

losonci kihelyezett ülésén jóváhagyott Losonci járás fejlesztési akciótervének köszönhetően – 

erősítette meg Agócs Attila, Fülek polgármestere. „Ezek például olyan infrastrukturális 

jellegű projektek, mint például a városi körforgalom. Szociális területről pedig a városi 
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szociális vállalat, továbbá a gondozóközpont előkészítése, valamint lakáskérdésekben történő 

jogi segítségnyújtás a peremre szoruló közösségek képviselőinek. Az oktatási 

létesítményekben a helyi szakközépiskola műhelyeinek új felszereléséről és az inkluzív 

oktatási központról van szó, az együttműködés szintjén pedig a gazdákkal együtt létre 

akarunk hozni egy kisebb füleki piacteret, ahol regionális termékeket árusítanának“ – sorolta 

Agócs. 

 

Marko Lazić Kishegyes község polgármestere 
2016. június 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Marko Lazićot választották Kishegyes község polgármesterévé. Polgármester-helyettesnek 

Kerekes Zoltánt, a képviselő-testület elnökhelyettesévé pedig Zlatko Popovićot választották 

meg. A községi képviselő-testület május 31-én megtartott alakuló ülésén csak annak elnökét 

választották meg Szügyi István (VMSZ) személyében. A második ülésen Marko Lazićot 

polgármesternek, Kerekes Zoltánt a helyettesének, a képviselő-testület elnökhelyettesének 

pedig Zlatko Popovićot választották meg. Marko Lazić szeghegyi lakos, mostanáig – mintegy 

harminc éve már – a szenttamási kataszteri hivatalban dolgozott. 

 

MM-közgyűlés: A választási eredmények a jövőbeli feladatokat is 
meghatározzák 
2016. június 25. – Vajdaság Ma 

Sorrendben harmadik, illetve az áprilisi választásokat követő első közgyűlését tartotta 

Szabadkán a Magyar Mozgalom civil szervezet. A választási eredmények értékelésén túl a 

közgyűlésen lépéseket tettek a szervezet alapszabályának őszi módosítása irányába, valamint 

a pénzügyekről és az MM jövőképéről is szó esett. A Magyar Mozgalom az ismert 

körülmények miatt köztársasági szinten nem tudott mérhető eredményt felmutatni, hét 

vajdasági önkormányzat területén indított helyi választási listát, nem mindenhol azonos 

módszer szerint, a tartományi listájuk 16 500 szavazata pedig két mandátum megszerzéséhez 

volt elég, mondta el dr. Korhecz Tamás társelnök, aki vitaindítójában számszerűsítve is 

áttekintette a választási eredményeket, községekre lebontva. 

 

Zenta: Szobrot kapott dr. Berényi János és dr. Széll Endre 
2016. június 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodája szoborparkjában szobrot kapott két kiváló 

szakember és kutató, dr. Berényi János és dr. Széll Endre sokrétű és szerteágazó tevékenysége 

révén jelentős mértékben hozzájárult az intézmény szellemiségének, illetve magának az 

intézménynek a megteremtéséhez is, hangsúlyozta az ünnepségen mondott beszédében dr. 

Lengyel László, a Pro Scientia Naturae Alapítvány elnöke, hangsúlyozva, ők ketten az általuk 

képviselt intézmények lehetőségeit és kereteit messze felülmúlva, őszinte jóbarátként, szívvel-

lélekkel segítették a térségünk és a közösségünk fejlődésére irányuló törekvések 

magvalósítását, időt és energiát nem sajnálva dolgoztak az építő jellegű projekteken és 
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rendezvényeken, munkájukat éppen ezért széles körben ismeri a Kárpát-medencei 

agrárszakma. 

 

Lendák Imre lett a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács új elnöke 
2016. június 26. – Pannon RTV 

Szombaton este tartotta meg tisztújító ülését a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Zentán, a 

Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában. A testület új elnöke Lendák Imre, két alelnöke 

Csányi Erzsébet és Lengyel László, titkára Hózsa Éva, pénztárosa pedig Takács Márta lett. A 

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 2008-ban alakult meg. Alapító elnöke dr. Berényi János 

volt. Alapvető célja, hogy hozzájáruljon a magyar-magyar, magyar-szerb, valamint a 

nemzetközi tudományos együttműködés sikerességéhez. Tevékenységének kiemelkedő 

eredményei a rendszeresen megszervezett Vajdasági Magyar Tudóstalálkozók voltak. 

 

Már 305 kárpátaljait hívtak be sorkatonai szolgálatra  
2016. június 26. – Kárpátlja 

A 2016-os évben már 305 kárpátaljait hívtak be sorkatonai szolgálatra. Közülük kétszázan 

Ukrajna Fegyveres Erőinél, a többiek a határőrségnél, a nemzeti gárdánál és az állami 

speciális szállítási szolgáltatásnál fognak szolgálni. A fent írottakról Bohdan Cseremisz 

ezredes, a Kárpátaljai Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka számolt be egy 

sajtókonferencián. 

  

Kárpátaljai részvétel A Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai 
Kiállítás és Vásáron Békéscsabán 
2016. június 24. – karpatalja.ma 

Június 17–19. között került hatodik alkalommal megrendezésre A Kárpát-medence Nemzeti 

Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár Békéscsabán, melyen első alkalommal 

képviseltette magát Kárpátalja is. A kiállítás során a rendezvényre kilátogatók 

megismerkedhettek a Kárpát-medence jellegzetességeivel, mezőgazdasági termékeivel, 

sajátosságaival, kézműves értékeivel. Az idei vásáron közel 70 kiállító mutatta be termékét. 

Kárpátaljáról érkezett Furman Éva beregiszőttes-készítő, Mezőkaszonyból Szűcs Zoltán és 

felesége, Mária, méhészek, Beregszászból pedig Puskás Ildikó és Puskás Róbert mutatta be a 

híres salánki édességet, a hólabdát. 

 

A horvátországi magyar oktatásért idén is 
2016. június 24. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) idén is folytatja beiskolázási 

programját, amelynek során a magyar általános iskolákba iratkozó elsősöket, az ötödikben 

magyarul továbbtanulókat és a magyar középiskolába iratkozó első osztályos diákokat 
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részesíti támogatásban. A diáklétszám-csökkenés megállítása érdekében létrehozott 

programot öt évvel ezelőtt indította a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. 

 

Találkoztak a Szentlászló nevű települések képviselői 
2016. június 24. – Huncro.hr 

A Szent László királyunkról elnevezett Kárpát-medencei települések találkozóját a 21. 

alkalommal rendezték meg. A június 17-19. közötti eseménynek ezúttal Jászszentlászló 

(Magyarország) adott otthont, amelyen a horvátországi Szentlászló küldöttsége is részt vett. A 

Szentlászló nevű települések először 1992 januárjában fogtak össze, amikor Vácszentlászló 

polgármesterének a kezdeményezésére segélyakciót szerveztek a háború sújtotta szlavóniai 

Szentlászló Magyarországra menekült lakóinak a javára. 

 

Nyáron szünetel a Drávatáj 
2016. június 24. – Huncro.hr 

A Szlavón Televízió június 25-én sugározza a Drávatáj című magazin nyári szünet előtti utolsó 

adását. Ezt követően majd csak szeptemberben indul újra a kéthetente jelentkező, a 

horvátországi magyarság (köz)életéről szóló magyar nyelvű televíziós adás, kulturális 

magazinműsor. 

 

Magyar Nap Graz-ban 
2016. június 24. - Volksgruppen 

Szombaton, június 25-én került sor a gráci magyar szervezetek közös, nyárköszöntő 

ünnepségére. Az immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő programon magyar 

táncház, gyermeksarok és természetesen magyar konyha is várta az érdeklődőket. Az 1888-

ban alapított Gráci Magyar Egyesület, a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, a 

Magyar Katolikus Közösség és a Magyar Evangélikus Gyülekezet minden Graz-ban és Graz 

környékén élő magyart, és azokat is várta, akik kedvelik a magyar zenét és konyhát. 

 

Évzáró ünnepség az alsóőri óvodában 
2016. június 24. - Volksgruppen 

Pénteken délután tartotta meg évzáróját, nyárünnepét az alsóőri kétnyelvű óvoda. Az 

ünnepségre a falu parkjában került sor, ahol a fák árnyékban a szülők, nagyszülők is örömmel 

nézték a kicsik rendhagyó műsorát. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. június 24. – Kossuth Rádió 

Sorra alakulnak a megyei közgyűlések Romániában 

Romániában a hónap eleji választások után most alakulnak a megyei közgyűlések - ottani 

szóhasználattal - tanácsok és a tepelülési önkormányzatok; a tanácselnököket választják meg 

a politikai alkuknak megfelelően, ugyanígy a városi és községi alpolgármestereket. A 

polgármestereket a három héttel ezelőtti választáson a szavazópolgárok választották meg. 

Erdélyben az RMDSZ  nyolc megyében elnöki vagy alelnöki tisztséghez jutott, a 

közgyűlésekben, ahol szükség volt rá a román jobboldallal vagy a ballal léptek koalícióra. 

Gyorsmérleg következik Kelemen Hunor RMDSZ-elnöktől.  

Horváth Anna továbbra is Kolozsvár alpolgármestere 

Horváth Anna továbbra is Kolozsvár alpolgármestere. Ma választották meg a kincses város 

önkormányzatának alakuló ülésén. A városházán többségben levő liberálisoknak a megyei 

önkormányzatban volt égető szükségük az RMDSZ-re, ez pedig a megyei alelnöki és az 

alpolgármesteri tisztségért kérte cserébe a támogatásért. Illetve bekerült az alkuba a 

kolozsvári magyar helységnévtáblák ügye is. Ezek kihelyezést is feltételül szabták.  

Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusi tagjai elé vitte az erdélyi egyházi 

ingatlanok visszaszolgáltatásának ügyét Kató Béla 

Az elakadt erdélyi egyházi ingatlan visszaszolgáltatás ügyét vitte az Amerikai Egyesült 

Államok kongresszusi tagjai elé Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. 

Azon amerikai politikusok közül találkozott néhánnyal, akik 3 éve levélben kérték John 

Kerry  külügyminisztert, gyakoroljon nyomást a román kormányra az elkobzott egyházi 

vagyon visszaszolgáltatása érdekében. A találkozó különös fordulatot vett. Amerikában 

ugyanis úgy tudják, Romániában megjelent az a törvény, amely rendezi az egyházak 

jogfolytonosságát. Most keresik, de egyelőre nem találják ezt a törvényt.  

Kevés a gyerek és jelentős az elvándorlás a Délvidéken 

Kevés a gyerek, jelentős az elvándorlás és az asszimiláció, ezért aztán a délvidéki magyarok 

évek óta aggodalommal várják az újabb tanévkezdést. Marad-e, lesz-e településükön magyar 

nyelvű oktatás. A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség is nyaranta 

kemény küzdelmet folytat a szerbiai oktatási minisztériummal azért, hogy megmaradjanak az 

eddigi magyar tagozatok az iskolákban. Idén sincs ez másként.  

Tegnap kezdődtek a felvételik az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán    

Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán tegnap kezdődtek a felvételik. A jelentkezők azzal 

szembesültek, hogy magyar nyelvű felvételi lehetőség nincs feltüntetve a jelentkezési lapon, 

holott - a bíróság ideiglenes, ám kötelező érvényű határozatot hozott, miszerint az idei 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-06-24_18:30:00&ch=mr1
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felvételi vizsgát az intézmény köteles lesz megszervezni magyar nyelven is. A Vajdasági 

Magyar Diákszövetség korábban már feljelentést tett diszkrimináció miatt a Jogtudományi 

kar ellen, mivel a kisebbségek nyelvén nem szervezték meg a felvételi vizsgát.   

Diplomaátadó és tanévzáró a kárpátaljai magyar főiskolán    

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a helyi magyarság megmaradásának és 

fejlődésének egyik alappillére, - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár az  intézmény ünnepélyes tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén 

Beregszászon.  Főiskolán közel 1500 diák tanul,  idén mintegy 150 hallgató vehette át a 

diplomáját. A felvételizők júliustól adhatják be jelentkezéseiket.  

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója kapta idén a Lőrincz 

Csaba-díjat 

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója kapta idén a Lőrincz Csaba-díjat, a 

Pro Minoritate - Kisebbségekért Alapítvány rangos kitüntetését. A ma délutáni ünnepi 

rendezvényt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár nyitotta meg a budapest 

Benczúr Házban. A Pro Minoritate nyolcadik alaklommal adta ki a díjat, először 2009-ben, 

egy évvel a nemzetpolitika zseniális tervezőjeként ismert Lőrincz Csaba halála után. Kántor 

Zoltán tevékenységéről Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke mondott 

laudációt, a díj jelentőségéről  Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

beszélt.  

  

Határok nélkül 

2016. június 25. – Kossuth Rádió 

Két év szünet után megtartotta 13. Találkozóját a Budakalászi Civil Fórum 

Két év szünet után megtartotta 13. találkozóját a Budakalászi Civil Fórum, amelyre a Kárpát-

medence egészéből közel hatvan résztvevő érkezett különböző kulturális szervezetek 

képviseletében. A két év szünet megritkította ugyan a tagok számát, de a főszervező, 

Romhányi András, a 25 esztendős Magyar Kollégium Kulturális Egyesület elnöke így is 

elégedett. 

Szatmárnémetiben rövidesen újrakezdenek egy csaknem száz éve abbahagyott 

boldoggá avatási eljárást 

Szatmárnémetiben rövidesen újrakezdenek egy csaknem száz éve, a Trianoni diktátum idején 

abbahagyott, egy magyar püspököt érintő boldoggá avatási eljárást. Hám János 

egykori  városépítő munkájára ma is iskola és utcanév emlékeztet Szatmárnémetiben. Az 

1781-ben szegény sorba született néhai magyar püspököt a ferencesek karolták föl, nekik 

köszönhető pappá szentelése. Zakar Péter egyháztörténész avat be az újraindult boldoggá 

avatás menetébe. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-06-25_18:30:00&ch=mr1
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Magyar színházak kisvárdai fesztiválja 

Nem a nosztalgia szülte a most következő dallamot, éppen hogy a Bolondok táncából idézünk. 

28. alkalommal találkoznak ugyanis a színészek határon innen és túlról Kisvárdán. A Magyar 

Színházak Kisvárdai Fesztiválja június 17-én kezdődött, a záróünnepségre és a versenyművek 

méltatására szombat este, nem sokkal adásunk után kerül sor. A versenyprogramban az 

eddigiekhez képest több lesz a díszbemutató, és magas művészi színvonalú, kifejezetten 

közönségbarát produkciók.  

Csűfesztivált tartanak július utolsó hétvégéjén a Kolozsvár melletti Mérában 

Csűrfesztivált tartanak július utolsó hétvégéjén a Kolozsvár melletti Mérában. A fesztivál 

segítséget nyújthat a funkciójukat vesztett hatalmas mérai kőcsűrök megmentésében is, 

helyszínül a mérai csűrök és porták fognak szolgálni. 

Gömöri lakodalom  

A nyár a házasságkötések időszaka is. A berzétei református lelkész Mudi Róbert, aki  8 évvel 

ezelőtt álmodta meg, hogy a felvidéki magyar, árván maradt gyermekek számára családtípusú 

árvaházat építenek a településen, a közelmúltban megházasodott.  A gyülekezet apraja-nagyja 

segítő kezet nyújtott a lelkészének, akit szeretet és tiszetelet övez a faluban. A hagyományokat 

tisztelve vőfélyt is fogadott a vőlegény,mégpedig az árvaház ügyét évek óta segítő és támogató 

Tóth Zoltánt, a Kerecsen Motoros Egyesület vezetőjét. A gömöri lakodalmat Mács Ildikó 

kísérte végig mikrofonjával. 

  

Határok nélkül 

2016. június 26. – Határok nélkül 

118 év után újból erdészeti vándorgyűlés Erdélyben, a magyar köztársasági 

elnök jelenlétében 

Erdészet és nemzetpolitika. Székelyföldön Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt 

kormányfő-helyettes jelenlétében tartotta vándorgyűlését az Országos Erdészeti Egyesület. 

118 év után ismét Erdélyben. Az egyesület 150 éve alakult, Európa és Magyarország egyik 

legrégebbi, folyamatosan működő szervezete. Kiadványa, az Erdészeti Lapok a mai napig 

rendszeresen megjelenik havonta. A jubileumi rendezvény központjának megválasztása az 

erdész szakma kiemelkedő személyiségéhez, az egyesület egyik alapítójához kapcsolódik. 

Sepsikőröspatakon született és  Kálnokon nyugszik Bedő Albert, aki főerdőmesterként és 

földművelésügyi államtitkárként is tevékenykedett.  

Szent László Búcsú Debrődön 

Egy felvidéki meghívóval, a debrődi Növénytemplom szombati Szent László búcsúját ajánljuk 

kedves hallgatóink figyelmébe. A  Kárpát-medence legészakibb magyar faluja Debrőd. 

Határában a Szent László tisztáson tartják szombaton 11 órától a hagyományos búcsút. A 

kultikus hely most kezdi visszanyerni régi fényét. Nagyban hozzájárult ehhez, hogy 2007- ben 

felújították és újraszentelték a 14.században épült templomot.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-06-26_18:30:00&ch=mr1
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Honmegtartás, megmaradás a szülőföldön. Gondolatok a honfoglalók temetője 

mellől, a kárpátaljai Tiszacsoma emlékparkjából  

Kárpátalján a honfoglaló magyarokra emlékeztek a tiszacsomai emlékparkban. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség szervezésében felavatták a Turul madár szobrot, amelye 

eredetileg a vereckei honfoglalási Emlékmű tetején szerettek volna elhelyezni. A beregvidéki 

magyar község határában még 1980-ban bukkantak a kutatók honfoglalás-kori magyar 

temető és település maradványaira.  

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. 

Magyarországon a ReConnect Hungary résztvevői 

Visszakapcsolódni Magyarországhoz - így hangzik magyarul az amerikai magyar származású 

fiatalok ösztöndíja, a ReConnect Hungary, amely lehetőséget biztosít egy kéthetes 

magyarországi és határon túli tanulmányútra. Célja, hogy megismerhessék őseik szülőföldjét, 

megerősítsék identitásukat, a magyar nemzethez való kötődésüket. Egyúttal pedig hírt 

vigyenek az Egyesült Államokba és Kanadába a Kárpát-medencei magyarságról, és részt 

vegyenek a magyar jövő alakításában. A 2012-ben indult program első csoportja még tizenkét 

fős volt, mostanra megháromszorozódott a létszám. A szervező a New York-i székhelyű 

Amerikai Magyar Emberi Jogi Alapítvány, a HHRF, amely negyven éve hatékony lobbi 

tevékenységet folytatva áll a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában.  

 

Magyar hangok  

2016. június 24. – Karc FM 

118 év után ismét Erdélyben a Kárpát-medence erdészeinek vándorközgyűlése - 

Áder János köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is a meghívottak között 

Több mint egy évszázad után ismét Erdélyben - a tervek szerint Áder János magyar 

köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter is részt vesz a héten a Kárpát-medence erdészeinek háromszéki 

vándorközgyűlésén. A június 22–25. között tartandó rendezvény központi helyszíne 

Sepsikőröspatak, ahol ezer Kárpát-medencei erdész emlékezik a falu szülöttére, Bedő Albert 
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főerdőmesterre, földművelésügyi államtitkárra. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 

már a rendezvényre tartva, útközben a nyilatkozott a Magyar hangoknak. 

Gesztusok és szimbólumok helyett érdemi lépések - mondja műsorunkban 

Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár  

A gesztusok és szimbólumok helyett érdemi lépések; a közösségi mellett, személyre szabott, 

vállalkozásösztönző támogatások – ez a lényege az alapvető szemléletváltásnak a magyar kül-, 

és külgazdaság-politikában – mondta a Karc FM Magyar hangok című műsorának 

nyilatkozva Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár. A politikus kérdésre 

válaszolva megerősítette: a magyar kormány mérlegeli annak lehetőségét, hogy miként 

lehetne az itthon már igen népszerű családtámogatási rendszert, a CSOK-ot a külhoni magyar 

családok számára is elérhetővé tenni, az ottani magyar közösségek megerősítése érdekében.   

Kántor Zoltán szociológus, politológus kapta idén a Kisebbségekért Pro 

Minoritate Alapítvány Lőrincz Csaba Díját. Ő is nyilatkozott a Magyar 

hangoknak. 

A temesvári születésű Kántor Zoltán szociológus, politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója kapta idén a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány által 2009-ban alapított 

Lőrincz Csaba Díjat. Ő is nyilatkozott a Magyar hangoknak. 

 

Kárpát Expressz 

2016. június 25. – M1 

Jókai Napok Komáromban 

Jókai Mór munkássága és szelleme a mai napig jelen van a felvidéki Komáromban. A 

nagymesemondó itt született. Emlékét a városban szobor őrzi, és egy idén már 56. 

alkalommal megrendezett fesztivál, a Jókai napok. A rendezvény a felvidéki színház 

seregszemléje már több mint fél évszázada. Az idei megmérettetésre is érkeztek a Felvidék 

minden tájáról. 

Fiatalok kalákában újították fel a Csiszárfürdő egyik medencéjét 

Ezek a fiatalok a mondáiról híres Bálványos ásványvízforrásokkal teli erdejében, kalákába 

mennek, a csiszárfürdő timsós medencéjének felújításában segédkeznek. A Csiszárfürdő a 

múlt század elején a nagyobb székelyföldi népi fürdők egyike volt, amelyet Csiszár Dénes 

ükunokái visszavásároltak és felújításába kezdtek. A munkákat kalákában, az önkéntes 

munka ősi, Székelyföldön még élő formájában végezték lelkes segítőkkel.   

Látogatás a legdélebbi magyarlakta települések egyikén, Versecen 

Ízes magyar szavakkal boldog magyar emberek fogadták a Kárpát Expressz stábját a délvidéki 

Versecen. A nagy múltú délbánsági város egyike a legdélebbi magyarlakta településeknek. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-06-25-i-adas-5/
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Azonban ilyen erős tudatú szórvánnyal ritkán találkozik az ember. A város lakossága kb. 36 

ezer fő, amelyből mindössze 2000 fő magyar. A közösség nagyon aktív életet él. Tagjai 

többnyire a Petőfi Sándor Kultúregyesületben gyűlnek össze. 

16. századi magyar leletek Nagymuzsaly romtemplománál 

Szenzációs, 16. századi magyar leletek kerültek elő azon az ásatáson, amelyet az Ungvári 

Nemzeti Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szakemberei végeznek a Beregszász 

melletti Nagymuzsaly község romtemplomában. A magyar és ukrán szakemberek, valamint 

régészhallgatók közreműködésével zajló feltáráson középkori magyar sírokat, edényeket és 

pénzérméket talált a csapat.  

 

Térkép 

2016. június 25. - Duna World 

Ha nyár akkor utazás és nem feltétlenül a jól megszokott tengerparti utazás, hiszen számtalan 

felfedezetlen kincs van a külhonban is. Muravidék, Lendva a szlovéniai magyarság kulturális 

központja egy kedves és vendégszerető kisváros. A következő riportban a muravidéki város 

bemutatása látható. 

Az ausztriai Máriacelltől, az erdélyi Csíksomlyóig vezet 1400 km-en, ez a Mária út, amely nem 

csak spirituális értékkel bír, hanem mindenki felé nyitott akár kulturális, akár természetes 

értékeket kereső turisták előtt. Egyénileg, vagy csoportosan, gyalogosan, de kerékpárral is 

zarándokok és maratonisták teszik meg az utat, június 18-án indultak útnak, akikhez 

útközben bárki csatlakozhat egy-egy órára, vagy napra.  

Valahányszor valaki jót cselekszik a világon egy pillangó száll fel a levegőbe és viszi a hírt a jó 

Istennek - ezek Wass Albert szavai, empátia, figyelem, mosoly, mind kell ahhoz, hogy 

segítsünk, jót tegyünk valakivel. Egy rendhagyó recept a délvidékről. 450 gyermeknek 

sütöttek lángost lelkes vajdasági önkéntesek Kishegyesen, a Női Fonó tagjai. 

Felvidéki magyar művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Brüsszelben, az Európai 

Parlamentben. Az ötlet Csáky Páltól származik, a képviselő ezzel a tárlattal kívánja felhívni a 

figyelmet Szlovákiai nemzetiségi sokszínűségére, elsősorban a félmilliós felvidéki magyar 

közösségre. A kiállítás több felvidéki festő, szobrász alkotásaiból állt össze.  

Másfél évszázados évfordulóját ünnepli az Országos Erdészeti Egyesület. A társulás ebből az 

alkalomból Erdélyben tartott jubileumi vándorgyűlést, amelyen az elmúlt 150 év erdészeinek 

értékmentő tevékenységét méltatták. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Áder János 

köztársasági elnök is. 

Az elmúlt két hét eseményei, a magyar válogatott szereplése a futball Európa-bajnokságon 

mindenkit lázba hozott, a válogatott labdarúgói a külhoni magyarok szemében is igazi 

nemzeti hősök. Erdélyben ma már akár óriás kivetítőn is nyomon lehet követni a válogatott 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-06-25-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 27. 
17 

eseményeit, de nem volt ez mindig így. Az izgalom határon innen és túl, mindenhol 

határtalan. 

 

Öt kontinens 

2016. június 25. - Duna World 

A ReConnect Hungary ösztöndíjasai már több mint egy hete élvezhetik a magyarok 

vendégszeretetét és nem csak ők élvezik ezt az együttlétet, hanem a szervezők is és évről évre 

próbálnak új programelemeket kialakítani és megújulni. Nemcsak Budapestet kívánják 

láttatni a fiatalokkal, hanem a határon túli területeket is, idén Somorjára látogatnak. Az idei 

évben külön, hangsúlyos pillér, hogy magyarországi gyakornoki programokkal és 

ösztöndíjakkal is megismerkedhetnek. 

A Los Angeles-i Magyar Házban hét év kihagyás után ismét elindították a Széchenyi tea 

elnevezésű kulturális programot. A rendezvénysorozatot több évtizeddel ezelőtt Szörényi Éva 

hozta létre, az 56'-os szellemiség megőrzése érdekében. A művésznő halála után most 

indították újra a sorozatot. A hétvégi programban szerepelt filmvetítés, színi előadás és zenei 

műsor. 

Argentína kormányai az eddigi ügyvivő helyett nagykövetet nevezett ki Budapestre. A 

diplomata díszvacsorán találkozott az Argentínai Magyar Intézetek vezetőivel. Az esten 

elmondta, hogy több éves európai tartózkodást követően jól ismeri a közép-kelet európaiak 

gondolkodását és mivel az Argentínában élő magyarok nagyban hozzájárultak a fejlődéshez, 

szeretné ha jobban megismerné egymást a két nép. 

Gulyás partikat tartanak, Kürtős kalácsot esznek és tradicionális népi hagyományokat 

tartanak a tanulás mellett a Tel-Aviv-i magyar iskolában. Az Izraelben lévő magyar iskola 

mellett óvoda is működik és várja a tanulni vágyó gyerekeket. 

Kanadában 300-350 ezer főre becsülik a magyarok számát, közülük jelentős számban élnek 

Kelownában és környékén. A város Kanada dél-nyugati részében fekszik, 1981-ben javarészt 

56’-ban emigráltak hozták létre a kulturális egyesületet. Közösségi intézményük, a Magyar 

Ház 2010 óta működik jelenlegi formájában, lelkesen és hitelesen igyekszik képviselni és 

megjeleníteni a magyar kultúrát. 

 
  

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-06-25-i-adas/
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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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