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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Külhoniak is szavazhatnak a kvótákról 
2016. június 27. – Baranya Róbert – Magyar hírlap 

Több mint negyedmillió külhoni magyar állampolgár is szavazhat majd a betelepítési kvóta 

ellen kezdeményezett népszavazáson. Ők ugyanúgy levélben adhatják majd le voksaikat, mint 

az országgyűlési választáson. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 258 052 ilyen 

választópolgár van a névjegyzékben regisztrálva, a több mint nyolcmillió magyarországi 

lakcímmel rendelkező állampolgár mellett. A névjegyzékben szereplők közül a romániai 

magyarok vannak a legtöbben, több mint 113 ezren, őket a szerbiai magyarok követik. De akár 

Amerikai Szamoáról, Indonéziából, Dominikáról, Paraguayból vagy Nepálból is befuthat egy-

egy szavazat, ugyanis vannak, akik ezekből az országokból regisztráltak.  

 

Követni fogják, a magyar tanácsosokat, hogy használják-e anyanyelvüket az 

üléseken 
2016. június 27. - szekelyhon.ro 

Az anyanyelvi jogok érvényesítésének fontosságára hívja fel az RMDSZ és választott 

képviselőinek figyelmét a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO). A Barabás Miklós által 

jegyzett levélben emlékeztetik az RMDSZ ügyvezető elnökét, Kovács Pétert, hogy a szövetség 

önkormányzati listáján induló minden jelölt nyilatkozatot írt alá, amelyben vállalja, hogy 

megválasztása esetén saját hatáskörében eleget tesz a nyelvi jogok érvényesítésének, 

szorgalmazza a nyelvi jogok minél szélesebb körű gyakorlását. A CEMO felkéri Kovács Pétert, 

hogy hozza nyilvánosságra a nyilatkozatokat, amelyeket a Maros megyei és marosvásárhelyi 

RMDSZ-es képviselők, polgármesterek aláírtak, és ismertesse azok tartalmát. Amennyiben 

ezek a nyilatkozatok nem születtek meg, mihamarabb készüljenek el, az érintettek írják alá, s 

a szövetség kövesse, hogy betartják-e a benne foglaltakat vagy sem. 

 

 

Hatezer vizsgálatot végeztek a gyermekmentők Erdélyben 
2016. június 27. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Mintegy 6000 vizsgálatot végeztek Erdélyben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

(NGYSZ) önkéntes orvosai, akik kórházban, iskolákban és óvodákban szűrték, gyógyították a 

rászoruló gyermekeket. A Gyermekmentő Szolgálat beszámolója szerint a 33 orvos és 

egészségügyi szakember Székelyudvarhelyre, Kászonaltízbe, Csíkkozmásra, 

Csíkszentmihályra, Gyimesbükkre, Tusnádra, Sepsibükkszádra, Oklándra, 

Csíkszentmártonba és Csíkszeredába látogatott el. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/59476/Kulhoniak_is_szavazhatnak_a_kvotakrol
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kovetni-fogjak-a-magyar-tanacsosokat-hogy-hasznaljak-e-anyanyelvuket-az-uleseken
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kovetni-fogjak-a-magyar-tanacsosokat-hogy-hasznaljak-e-anyanyelvuket-az-uleseken
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hatezer-vizsgalatot-vegeztek-a-gyermekmentok-erdelyben
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Művészet, Trianon, hadtörténet – kitalálták, hogyan mentenék meg a gyalui 
kastélyt 
2016. június 27. - maszol.ro, transindex.ro 

Gyalun áll egy kastély. Kissé kopott, üres és öreg, de a miénk – olyannyira, hogy egy 

maroknyi csapat életet is lehelne bele, és egész sor társába, ha pénz, paripa, fegyver volna 

hozzá. Az ifjú kastélymentők szombaton ismertették a terveket a helyszínen, a PONT Csoport 

Kastély Erdélyben – stratégiák és fejlesztési modellek projekt és a Formula tábor részeként. 

 

 

Újabb Forgatag, újabb tárgyalások a helyszínekről 
2016. június 27. - szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro 

Körvonalazódik az augusztus 24–28. között tartandó Vásárhelyi Forgatag programja. Helyi és 

magyarországi fellépők is visszajeleztek már, hogy elfogadták a meghívást. A fesztivál 

költségvetése 70 ezer euró. Az idei és remélhetőleg az ezutáni forgatagok fővédnöke Kövér 

László, a magyar Országgyűlés elnöke lesz – tájékoztatott Portik Vilmos, aki szerint ez is jelzi 

az ötnapos rendezvénysorozat elismertségét, rangját. A főszervező hétfői sajtótájékoztatóján 

kifejtette abbéli reményét, hogy a megnyitón a fővédnök is jelen lesz. 

 

Törvénytelenül alakult meg a körösfői tanács? 
2016. június 27. - Krónika 

Törvénytelenül alakult meg a helyi tanács a Kolozs megyei Körösfőn, állítja az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP), amely feljelentést készül tenni az ügyben. Soós Sándor, az EMNP megyei 

elnöke hétfői sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az alakuló ülésen nem vett 

részt a megválasztott tanácsosok legalább kétharmada, így a testület nem törvényes. 

Elmondta: a kalotaszegi községben a négy EMNP-s önkormányzati képviselő bojkottálta az 

alakuló ülést, miután az RMDSZ válaszra sem méltatta együttműködési ajánlatukat. A 

néppárt magyar nagykoalíciót javasolt az RMDSZ-nek alpolgármesteri tisztséget kérve 

cserébe. 

 

Tőkés László ismét ügynökmúlttal vádolja a KREK püspökét 
2016. június 27. - Krónika 

Ismét a hatalomhoz való dörgölőzéssel és ügynökmúlttal vádolja Csűry István püspököt, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) jelenlegi vezetőjét Tőkés László 

korábbi püspök. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke által aláírt 

közleményben Tőkés az egyház titkosszolgálati átvilágításának folytatását sürgette, amely 

szerinte „az egyház megújulásának nélkülözhetetlen feltétele”. Tőkés egyébként korábban 

kezdeményezte, hogy ne legyenek egyházi tisztségekbe választhatók azok, akik 1989 előtt 

együttműködtek a román kommunista hatalom politikai rendőrségével, a Szekuritátéval, és 

szerinte ez alól Csűry István sem kivétel. 

 

Átvette hivatalát Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács új elnöke 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66327-m-veszet-trianon-hadtortenet-kitalaltak-hogyan-mentenek-meg-a-gyalui-kastelyt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66327-m-veszet-trianon-hadtortenet-kitalaltak-hogyan-mentenek-meg-a-gyalui-kastelyt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ujabb-forgatag-ujabb-targyalasok-a-helyszinekrol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/torvenytelenul-alakult-meg-a-korosfoi-tanacs
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-ismet-ugynokmulttal-vadolja-a-krek-puspoket
http://itthon.transindex.ro/?hir=43274
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2016. június 27. - transindex.ro 

Átvette hivatalát Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei tanácselnöke azt követően, hogy 

június 24-én, az elmúlt hét péntekén tette le a hivatalos esküt a megyei tanács új 

vezetőtestülete. A tanácselnök elmondta, hogy az elkövetkező időszakot a hivatal 

átvilágításával, gondjainak a leltározásával tölti, majd várhatóan július végén egy konkrét 

helyzetképet vázol a rendelkezésére álló költségvetésről és annak felhasználásáról. 

 

Újabb halasztást rendeltek el Rádulyék perében 
2016. június 27. - szekelyhon.ro 

A nyári törvénykezési szünet előtti utolsó tárgyalást tartották hétfőn Csíkszereda 

polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán és alpolgármestere, Szőke Domokos elleni 

büntetőperben a Maros Megyei Törvényszéken. Érdembeli előrelépés nem történt az ügyben, 

kizárólag a per előzetes szakaszához kapcsolódó eljárásbeli kérdésekről volt szó, és újabb 

halasztást rendelt el a bíró. 

 

Kész a Martosi Szabadegyetem teljes programja 
2016. június 27. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Alig két hét és kezdődik a Martosi Szabadegyetem. A rendezvény idén is nívós közéleti, 

kulturális, művészeti és sporttémákkal jelentkezik napközben. A Martosi Szabadegyetem 

július 6-án, szerdán kezdődik, és július 10-én, vasárnap ér véget. 

 

A strasbourgi bíróság elé kerül az RTV ügye 
2016. június 27. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) újságíróinak és szerkesztőinek egy csoportja panaszt 

nyújt be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságánál a médiaházban történt leváltások 

miatt, de a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete (NDNV) szerint kiemelt jelentőséget 

tulajdonítanak az Arežina-ügynek is, amelyet a szerbiai bíróságok előtt folytatnak le. 

Slobodan Arežina egykori programigazgató leváltása az NDNV elnöke, Nedim Sejdinović 

szerint azt célozta meg, hogy „átvegyék az irányítást a szerkesztéspolitika felett, s a Szerb 

Haladó Párt (SNS) eszközévé tegyék a közszolgálati médiumot”. 

  

Újvidék: Helyi szinten koalíciót kötött az SNS, az SPS és az LSV 
2016. június 27. – Vajdaság Ma 

Koalícióra léptek a Szerb Haladó Párt (SNS), a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) és a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) újvidéki helyi listáinak képviselői, megállapodtak a székváros 

fejlesztési programjáról, de a funkciók elosztásáról nem esett szó, jelentette be az SNS-es 

Miloš Vučević, Újvidék polgármestere, aki várhatóan a továbbiakban is marad a tisztségen. A 

021 hírportál nem hivatalos értesülései szerint az LSV a közlekedésért felel majd, a 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ujabb-halasztast-rendeltek-el-radulyek-pereben
http://www.hirek.sk/itthon/20160627161842/Kesz-a-Martosi-Szabadegyetem-teljes-programja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20281/A-strasbourgi-birosag-ele-kerul-az-RTV-ugye.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20280/Ujvidek-Helyi-szinten-koaliciot-kotott-az-SNS--az-SPS-es-az-LSV.html
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nyugdíjaspárt (PUPS) a szociális védelemért, a Szerbiai Megújhodási Mozgalom (SPO) 

továbbra is az oktatásért, illetve további két hely illeti meg majd az SNS koalíciós partnereit. 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) várhatóan polgármestersegédi posztot kap a Zöld 

Párttal (ZS) együtt, de az utóbbi megkaphatja a környezetvédelmi igazgatóságot is, arról 

pedig nincsenek információk, mit kap az Egységes Szerbia (JS) párt. 

 

A Kárpátaljai Református Egyház körlevélben kért segítséget a jégkárosultak 
számára 
2016. június 27. – Kárpátalja 

Kárpátalját is elérte az Európán átvonuló viharzóna. Június 21-én hajnalban a megye nyolc 

járásában heves esőzéssel, széllel és néhol tojás vagy ökölnyi nagyságú jéggel kísérve érkezett 

meg a zivatar. A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja a Pulzus Rádió 

kíséretében a legnagyobb kárt szenvedett Nagyszőlősi járás több településére kilátogatott a 

vihart követően. A Kárpátaljai Református Egyház gyűjtést indított a károk enyhítésére. 

 

BMKE-koncert a Szt Márton templomban 
2016. június 27. - Volksgruppen 

Június 26-án, vasárnap a jubileumi Szent Márton emlékév keretében a felsőőri Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület énekköre adott koncertet a Szent Márton templomban, 

Szombathelyen. A kórus Zebinger Franz zeneszerző által komponált egyházi dalokból álló 

ciklussal készült erre az ünnepi alkalomra. Az öt magyar egyházi ének „Éneklő egyház“ 

mottóval kamarazenei kísérettel hangzott el. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/06/27/karpataljai-reformatus-egyhaz-korlevelben-kert-segitseget-jegkarosultak-szamara
http://karpataljalap.net/?q=2016/06/27/karpataljai-reformatus-egyhaz-korlevelben-kert-segitseget-jegkarosultak-szamara
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2782540/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. június 27. – Kossuth Rádió 

 

Arad megyében is megtartották alakuló üléseiket az új összetételű tanácsok 

A múlt héten Arad megyében is megtartották alakuló üléseiket a június 5-i helyhatósági 

választások után létrejött új összetételű tanácsok. A Romániai Magyar Demokrata 

Szövetségnek öt polgármestere és alpolgármestere van Arad megyében. 

 

4 év után ismét magyar elnöke van a Maros megyei önkormányzati testületnek 

4 év után ismét magyar elnöke van a Maros megyei önkormányzati testületnek, tanácsnak, 

Péter Ferenc, Szováta volt polgármestere személyében. Beiktatása után nyilatkozott a 

legfontosabb teendőiről. 

 

Sorrendben harmadik közgyűlését tartotta a Magyar Mozgalom 

Sorrendben harmadik, illetve a tavaszi választásokat követő első közgyűlését tartotta tegnap 

Szabadkán a Magyar Mozgalom, a vajdasági magyarok legfiatalabb politikai szervezete. 

 

Könyvbemutató a Pozsonyi Magyar Intézetben 

A Pozsonyi Magyar Intézet Korona társalgójában mutatta be két új könyvét Puss Sándor 

jezsuita szerzetes. A Csallóközi GPS, a Felvidék (márvány) Útikönyve – amolyan útmutató a 

szülőföldhöz. A falvakban fellelhető márványtáblák mentén, vagyis a neves elődök révén 

mutatja be Csallóköz értékeit főleg a fiataloknak. Mint mondja a csallóközi szerzetes, hogy 

megismerjék, szeressék szülőföldjüket és ne hagyják el. 

 

Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó-torna kezdődött Csíkszeredában 

Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó-torna kezdődött hétfőn délelőtt Csíkszeredában. 16 

csapat, mintegy 200, 11-13 éves korosztályhoz tartozó gyerek vesz részt az eseményen. 

 

Két hetes anyanyelvi tábor a szomszédos országok magyar gyerekei számára 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-27_18:30:00&ch=mr1
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Vannak, akik a nemzeti összetartozás érzését csak a rossz emlékezetű népszavazás után 

tapasztalták meg, és vannak, akik már sokkal korábban vallották. Mi több, a gyakorlatban is 

megvalósították. A Radnóti Miklós gyakorló iskola és az ott tevékenykedő nemzeti érzelmű 

pedagógusok  jóvoltából megszületett "Kinyílik a világ" alapítvány 1992 óta minden 

esztendőben meghirdeti azt a két hetes anyanyelvi tábort, ahol az elszakított területekről 

érkező magyar gyermekek az anyaországgal ismerkedve az anyanyelv gyakorlására is 

alkalmat kapnak. Idén a kárpátaljai Viskről és Gyertyánligetről, a csángók lakta 

Külsőrekecsinből és a felvidéki Nagyszelmencről érkezett 48 gyermek, ők négy napon át a 

főváros látványosságaival ismerkedtek, majd Balatonakalira utaztak. 

 

Új tető díszeleg május vége óta a Temes megyei Szapáryfalva 

reformátustemplomának tetején 

Új tető díszeleg május vége óta a Temes megyei Szapáryfalva reformátustemplomának 

tetején. Csizmadia Ferenc két éve Szapáry- és Bodófalva református lelkésze, tavaly ősszel 

gyűjtést kezdeményezett a pusztulásra ítélt épület megmentésére. Az összefogás és az élni 

akarás példáját mutatja a lelkész és gyülekezetének munkája. Azonban  nem elégednek meg 

ennyivel és július 10-én találkozót szerveznek, amelyre visszavárják a falu szülötteit. 
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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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