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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megnyílt a XIV. Vajdasági Szabadegyetem 
2016. június 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Potápi Árpád János nyitotta meg a XIV. Vajdasági Szabadegyetemet a kishegyesi Kátai-

tanyán. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy ma az 

egyik legfontosabb probléma az egész Kárpát-medencében a magyarság demográfiai helyzete. 

A cél pedig a magyarságot a szülőföldjén megtartani. A kormány erőfeszítései nyomán 

bizonyos biztató jelek már vannak, de a helyben való boldogulást gazdasági eszközökkel is 

támogatni kell. A gazdaságfejlesztés ma már – Potápi szerint - nemzetpolitikai kívánalom, 

eszköz, cél. Külön kiemelte, hogy meghirdették a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve 

program pályázatait. A jelentkezéseket az 525 millió forintos keretre július 15-éig várják és 

arra biztatta a fiatalokat, hogy pályázzanak. 

 

A kormány támogatja a kárpátaljai jégkárosultakat 
2016. június 28. – MTI, origo.hu, kormany.hu, Magyar Hírlap, propeller.hu, szon.hu 

Hatmillió forint gyorssegélyt juttat el a Kárpátaljáért felelős kormánybiztosság a múlt heti 

kárpátaljai jégverés károsultjainak megsegítésére - tájékoztatta a Miniszterelnökség kedden 

az MTI-t. A közlemény szerint a kormánybiztosság ezzel a kárpátaljai református és 

görögkatolikus egyház, valamint a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány segélygyűjtő 

akcióihoz csatlakozik két-két millió forinttal. Felidézték, hogy múlt kedden jégverés pusztított 

Kárpátalján. A leginkább sújtott nagyszőlősi és huszti járásban az eddigi adatok szerint több 

ezer lakóháznak és középületnek - egyebek mellett egyházi ingatlanoknak - a 

tetőszerkezetében keletkeztek károk, emellett súlyos jégkár ért több száz hektárnyi 

gyümölcsöst és gabonatáblát. 

 

Simon Zsolt: Nem stabil a kormány 
2016. június 29. – Új Szó 

Simon Zsolt, a Most-Híd pártot elhagyó parlamenti képviselő az Új Szónak adott interjújában 

az újságíró felvetésére, miszerint az SNS újabban „barátkozik a kisebbségekkel”, a következőt 

válaszolta: „Hogyan barátkozik? A kisiskolák megtartásáról szóló törvény előkészítésénél az 

SNS minisztere, Peter Plavčan mit javasolt? Azt, hogy megoldják az alsó tagozatos iskolák 

helyzetét. Amikor a Híd környezetvédelmi minisztere a tárcaközi egyeztetésben javasolta, 

hogy a teljes szervezettségű, 1–9-es iskolák is maradhassanak meg, mi volt a válasz? Az, hogy 

ez nem megalapozott kérés. A Kaliňák–Bašternák-ügynek köszönhető, hogy az SNS-nél ezt 

végül sikerült kiharcolni, mert nem akarták tovább feszíteni a húrt. Az SNS viszont ezt nem 

akarta megoldani, holott két hónappal korábban a kormányprogram elfogadásakor még 

másképp szavazott.”  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20284/Megnyilt-a-XIV-Vajdasagi-Szabadegyetem.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20160628-magyar-tamogatast-kapnak-a-karpataljai-jegkarosultak.html
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Több mint százezer erdélyi szavazna a kvótareferendumon 
2016. június 28. – Krónika, Magyar Hírlap 

Több mint negyedmillió külhoni magyar állampolgár – köztük több mint százezer romániai 

magyar – is szavazhat majd a betelepítési kvóta ellen kezdeményezett magyarországi 

népszavazáson. A Magyar Hírlap keddi számában arról ír, hogy az európai uniós betelepítési 

kvóta elleni népszavazás lesz az első olyan országos referendum, amelyen a megváltozott 

szabályok értelmében a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, külhoni magyarok is 

szavazhatnak. A külhoniak, ahogy az országgyűlési választáson is, levélben adhatják le 

szavazatukat. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a több mint nyolcmillió 

magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgár mellett 258 052 ilyen választópolgár van a 

névjegyzékben regisztrálva. A névjegyzékben szereplők közül a romániai magyarok vannak a 

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

 

Védőtetőt kap a megrongálódott kutyfalvi templom 
2016. június 28. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Már épül a védőtető a Maros megyei Kutyfalva gótikus templomának tornyára, amely egy 

viharban rongálódott meg – mondta el Puskás Imre kulturális örökségvédelemért felelős 

helyettes államtitkár kedden az M1 aktuális csatornán. A határon túli magyar épített 

kulturális örökség megóvását szolgáló Rómer Flóris-terv vis maior keretéből állítják helyre a 

15. században épült gótikus templomot, mely kiemelt jelentőségű műemléknek számít, 

középkori részletei a mai napig megvannak. Az istenháza súlyosan megrongálódott a június 

19-i viharban, az épület teljesen beázott, a torony szerkezete védtelenné vált, ezért gyors 

beavatkozásra volt szükség. 

 

Pásztor Sándor lett a Bihar megyei tanácselnök 
2016. - június 28. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen  

Harmadik nekifutásra választotta elnökévé az RMDSZ jelöltjét, Pásztor Sándort keddi alakuló 

ülésén a Bihar Megyei Tanács. Az MTI emlékeztet, hogy a korábban vízügyi államtitkári 

tisztséget betöltő politikus a szövetség ötödik tisztségviselője, akit megyei önkormányzati 

elnökké választottak. A két magyar többségű megyén – Hargitán és Kovásznán – kívül a 

román pártokkal kötött egyezségek alapján az RMDSZ Szatmár, Maros és Bihar megyében 

szerezte meg a megyei önkormányzati elnöki tisztséget. A képviselő-testületben relatív 

többséggel rendelkező jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) korábbi bojkottja miatt a 

Bihar Megyei Tanács csak a harmadik összehívásra tudta megtartani alakuló ülését. Pásztor 

Sándort a Szociáldemokrata Párt (PSD) és szabadelvű szövetségese, az ALDE támogatásával 

választották meg. Ha a PNL tanácsosai a harmadik összehívásnál sem jelentek volna meg, 

elveszítették volna mandátumukat. A keddi ülést ezért már nem bojkottálták, ám a 

szavazáson tiltakozásképpen nem vettek részt. 
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http://www.kronika.ro/kulfold/tobb-mint-szazezer-erdelyi-szavazna-a-kvotareferendumon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vedotetot-kap-a-megrongalodott-kutyfalvi-templom
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/pasztor-sandor-lett-a-bihar-megyei-tanacselnok
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Csűry István püspök: nem voltam besúgó 
2016. június 28. - Krónika 

„A valóságot nem ismerő ember szubjektivizmusával szemben nagyon nehéz győzni" – 

kommentálta kedden Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) 

püspöke elődje vádjait. Tőkés László hétfőn ismét „a hatalomhoz való dörgölőzéssel" és 

ügynökmúlttal vádolta meg utódját. Csűry István erre reagálva a Krónikának rámutatott, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke rendre ugyanazokat az érveket hozza fel, 

holott szerinte az egyházkerület éppen az ő idejében működött pártegyházként. „Csűry nem a 

pártérdek, hanem a magyarság érdekében politizál. Fölvállaljuk és ki is követeljük ezt a 

lehetőséget. Élünk a véleményszabadsággal, nyíltan, tiszta szívvel akarunk beszélni" – 

fogalmazott a püspök. 

 

Bemutatták a Székelyföld története című monográfiát Budapesten 
2016. június 28. - Krónika, transindex.ro 

Bemutatták a Székelyföld története című, hiánypótló háromkötetes monográfiát kedden 

Budapesten. A tudományos munka első kötete a kezdetektől 1562-ig, a második az 1562-től 

1867-ig, a harmadik az 1867-től 1989-ig tartó időszakot ismerteti – mondta el Fodor Pál, az 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója. Kiemelte: olyan, a nagyközönségnek 

is szóló munkát akartak létrehozni, amely tudományos igénnyel, megalapozottan szól a 

régióról és népéről. Mint mondta, terveik között szerepel a monográfia rövidített, angol 

nyelvű fordításának elkészítése is. 

 

Háromszéki prefektus: a magyar nyelv használata nem kötelező 
2016. június 28. - Erdély Ma 

A magyar nyelv használata egy olyan felesleges nyűg a prefektusnak, amit csak akkor kell 

használni, ha a törvény szó szerint előírja. Ez derül ki abból a válaszlevélből, amit Sebastian 

Cucu küldött egy jelenleg Németországban élő, romániai magyar állampolgár panaszára. A 

2015/115-ös, helyi választásokra vonatkozó, és az ehhez csatlakozó törvények nem írják elő 

azt, hogy a lakosságot anyanyelvén kell tájékoztatni – szögezi le válaszlevelében a prefektus. 

Sebastian Cucu hozzáteszi: ennek ellenére, a 2016. június 5-i választások előtt Kovászna 

megyében 450 darab román és magyar, kétnyelvű füzetet nyomtattak, amelyek a választások 

menetét részletezik. 

 

Peti András a marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér új igazgatója 
2016. június 28. - maszol.ro 

Peti András, a marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-es képviselője, volt alpolgármester 

nyerte el a repülőtér igazgatói állását a múlt héten megszervezett versenyvizsgán. A 

tennivalókkal kapcsolatosan Peti András úgy fogalmazott, hogy mint minden repülőtér, a 

marosvásárhelyi is a régió gazdasági motorja, tehát mindent meg kell tenni, hogy vonzó 

legyen az utasok számára, a repülőtársaságok számára. A rövid távú célkitűzések között 

szerepel a célállomások növelése, az utasforgalom növekedése és a szolgáltatások bővítése. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/csury-istvan-puspok-nem-voltam-besugo
http://www.kronika.ro/kultura/bemutattak-a-szekelyfold-tortenete-cimu-monografiat-budapesten
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=204102&cim=haromszeki_prefektus_a_magyar_nyelv_hasznalata_nem_kotelezo
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66380-peti-andras-a-marosvasarhelyi-transilvania-repul-ter-uj-igazgatoja
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Továbbá, középtávon nagyon fontos lenne a kifutópálya felújítása – mondta Peti, akinek négy 

évre szól a megbízatása. 

 

Megtörténhet, hogy csak július végén iktatják be Ráduly Róbertet 
2016. június 28. - szekelyhon.ro 

A bírói végzés már megérkezett Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda megválasztott 

polgármestere mandátumának érvényesítésére, azonban ezt még iktatnia kell a Csíkszeredai 

Választási Irodának is. Csak ezután hívhatják össze az önkormányzati képviselő-testületet, 

hogy letehesse hivatali esküjét. 

 

Vállalkozásoknál sajátítják el a mesterség alapjait 
2016. június 28. - szekelyhon.ro 

Hétfőn több mint ötezer szakközépiskolás kezdte el szakmai gyakorlatát Hargita megyében. A 

székelyudvarhelyi diákok az iskola falain belül vagy helyi vállalatoknál sajátíthatják el a 

választott mesterség alapjait. Nem jellemző, hogy külföldre utazzanak praktizálni, de a 

közeljövőben pályázatok segítségével erre is lehetőség nyílhat: az intézményvezetők 

dolgoznak rajta. 

 

Tusványos után szervezik meg az első Csángóföldi Nyári Egyetemet 
2016. június 28. - transindex.ro 

Július 24-29. között a csángóföldi Kostelken szervezi meg az I. Csángóföldi Nyári Egyetemet 

a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, 

a Klebelsberg Kuno Szakkollégium, valamint a Z Generációért Alapítvány. A nyári egyetem 

célja, hogy Csángóföldön közösségépítő műhely-helyszínt hozzanak létre a régió fiatal 

értelmisége számára, összekössék Csángóföldet és a Kárpát-medence többi régióját az ifjúsági 

konferenciák, ifjúsági együttműködések területén. 

 

Nagy lépésre készül Hármasfalu 
2016. június 29. - Krónika 

Eleget tettek a jogerős bírósági ítéletnek a Maros megyei Hármasfaluban, és leszerelték a 

települést alkotó három összenőtt falu egykori nevét jelző kétnyelvű táblákat. Vass Imre 

polgármester azonban nem adja fel a harcot: népszavazással szentesítené a három település – 

Csókfalva, Székelyszentistván és Atosfalva – történelmi nevét, ettől remélve a kérdés végleges 

lezárását. 

 

Ösztöndíjat hirdetnek a leendő sapientiásoknak 
2016. június 29. - Krónika 

A szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges, magyar anyanyelvű, lehetőleg szórványban élő 

vagy onnan származó fiataloknak kíván segítséget nyújtani a továbbtanuláshoz a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) a Domokos Pál Péter Ösztöndíjprogrammal. A 

havi 350 lejes támogatásban azok a sikeresen érettségizett diákok részesülhetnek, akik a 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/megtortenhet-hogy-csak-julius-vegen-iktatjak-be-raduly-robertet
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/vallalkozasoknal-sajatitjak-el-a-mesterseg-alapjait
http://itthon.transindex.ro/?hir=43283
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Sapientia EMTE csíkszeredai karán felvételiznek alapképzésen környezetmérnöki, 

élelmiszeripari mérnöki, génsebészeti, turisztikai mérnök-menedzseri, valamint 

élelmiszeripari biotechnológiák, illetve mesterképzésen a fenntartható biotechnológiák szak 

valamelyikére. Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval egy évre szóló szerződést kötnek, amelyben 

a diák vállalja, hogy az adott tanévben minden vizsgáját leteszi – amennyiben ez nem sikerül, 

a következő tanévtől megvonják a finanszírozást. A havi 350 lejes támogatás egyébként a 

bentlakásszoba és az étkezés költségeit fedezi. 

 

Máris megszegte az egyezséget a PNL 
2016. június 29. - Krónika 

Máris megszegte az RMDSZ-szel a múlt pénteken megkötött Kolozs megyei megállapodást a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL): bár az egyezség szerint a Kolozsvárral csaknem összenőtt. 25 

ezer lakosú Szászfenesen a szövetség állíthatott volna alpolgármestert, a helyi tanács hétfői 

alakuló ülésén, a titkos szavazáson Bogdan Pivariu, a PNL jelöltje tizenkét szavazatot kapott, 

míg az RMDSZ-es Albert Zoltán jelölt csak hetet. Az ülésen jelen volt Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke is, aki a gyűlést követően azt nyilatkozta, 

konzultálni fog a szövetség állandó tanácsával, s majd ezt követően nyilatkozik a 

megállapodás megszegésével kapcsolatban. 

 

Elhunyt Záhorszky Elemér 
2016. június 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Életének 85. évében elhunyt a Mics Károly Díjjal, és a Csemadok Életmű Díjjal kitüntetett 

Záhorszky Elemér. Az elmúlt több mint 65 évben vezetőségi tagként, kultúrfelelősként, a 

színjátszó csoport, illetve a Zenés színpad vezetőjeként végezte munkáját és öregbítette az 

érsekújvári alapszervezet jó hírét nemcsak országszerte, hanem az országhatárokon túl is. 

 

Gombaszög - a közös gondolkodás, közös cselekvés tere 
2016. június 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Csemadok egyik feladata, hogy összekösse azokat az erőket, amelyek a felvidéki magyar 

kultúra fejlesztésében és továbbvitelében érdekeltek – mondta ma a sajtó képviselőinek 

Bárdos Gyula, a kulturális szervezet országos elnöke. Ennek lesz most példája Gombaszögön, 

ahol az 58. Országos Kulturális Ünnepély szervezői szorosan együttműködnek a fiatalokkal, a 

Gombaszögi Nyári Tábor szervezőivel, hogy július második hétvégéjén és az azt követő héten 

minél több élettel, minél több rendezvénnyel töltsék meg Gömörben a festői szépségű 

gombaszögi völgyet. 

 

Bugár: A koalíció nem támogatja Kaliňák menesztését 
2016. június 28. – Felvidék Ma, Új Szó 

„A Koalíciós Tanács nem ért egyet Robert Kaliňák leváltásával” – jelentette ki az újságíróknak 

az ülés befejezése után Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. Kaliňák leváltása ügyében csütörtökön 
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http://felvidek.ma/2016/06/meghalt-zahorszky-elemer/
http://www.hirek.sk/itthon/20160628145137/Gombaszog-a-kozos-gondolkodas-kozos-cselekves-tere.html
http://felvidek.ma/2016/06/bugar-turelemre-int-a-kalinak-ugyben/
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tanácskozik a parlament rendkívüli ülése. „Sok itt a kérdés. A kérdések, gyanúsítások 

azonban még nem bizonyítékok, ezért döntöttünk így” – indokolta Bugár. „Tudják, hogy 

vizsgálják az ügyet, megvárjuk az eredményt” – fűzte hozzá. 

 

Danko szerint Bugárhoz fogható jellem nincs az ellenzék köreiben 
2016. június 28. – Felvidék Ma 

Andrej Danko házelnök, az SNS elnöke a Pravda napilappal készített interjújában úgy 

nyilatkozott, egyelőre kiáll Robert Kaliňák belügyminiszter mellett, álláspontját azonban 

megváltoztatná, ha újabb terhelő információk jelennének meg a Bašternák-ügyben. A 

beszélgetés során Danko arról is mesélt, milyen volt, amikor Bugár Bélával közösen a 

Szentatyánál jártak. „Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy megérinthettük és 

megcsókolhattuk a Szentatya kezét. Elmondtam neki, hogy olyan politikusok vagyunk, akik 

elképzelhetetlennek tartották a szlovákok és magyarok megbékélését. Megkértem őt, hogy 

áldja meg Szlovákiát, hogy stabil ország legyen, ahol ezek a nemzetek képesek együtt élni”. 

Bugár Béla kapcsán úgy nyilatkozott, „emberileg, jellemileg és társadalmilag senki még csak a 

bokájáig sem ér az ellenzékből”. 

 

Kompenzáció 
2016. június 29. – Új Szó 

„Annak ellenére, hogy a közelmúltban sikeresen lezajlott az eperjesi eperfesztivál, a vásárúti 

rétesfesztivál, a hodosi lakoma, a búcsi böllérfesztivál, a dunaszerdahelyi fröccsfesztivál, a 

dunamocsi burcsákfesztivál, illetőleg a többi, hagyományőrző és teremtő rendezvény, úgy 

tűnt, megnyugodva rogyhatunk fehér műanyag székeinkbe, ugyanis a választások óta 

meglehetősen magányos csallóközi plakátfelületek tanúságtétele szerint egy újabb patinás 

rendezvény első évadának nézünk elébe, amely Nádszegi Muzsikavonat néven zakatol. (…) Ha 

ezek a csodálatos rendezvények a jóisten (meg a Bethlen Gábor Alap, illetőleg a szlovák 

kormányhivatal) segítségével létre is jönnek, a déli régiók akkor is az ország évtizedek óta 

kiéheztetett siralomvölgyei maradnak.” 

 

Pásztor: Bizakodásra ad okot a magyar kormány nemzetpolitikája 
2016. június 28. – Magyar Szó 

Bizakodásra ad okot, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amely nemcsak a szavak, 

hanem a cselekedetek szintjén gondolkodik egységes nemzetben - hangsúlyozta Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője, a Tartományi Képviselőház elnöke kedden 

Kishegyesen a XIV. Vajdasági Szabadegyetem megnyitóján. Hozzátette, hogy a vajdasági 

magyar politikának a magyar kormány támogatása mellett hosszú évek után Szerbiában is 

van olyan partnere, amelyik elfogadja, és attól függetlenül, hogy milyen kicsi a magyarság, 

vagy a magyar érdekeket képviselő párt, megbecsüli, és egyenrangú partnerként kezeli azt. 
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http://felvidek.ma/2016/06/danko-szerint-bugarhoz-foghato-jellem-nincs-az-ellenzek-koreiben/
http://www.magyarszo.com/hu/3092/kozelet_politika/149001/P%C3%A1sztor-Bizakod%C3%A1sra-ad-okot-a-magyar-korm%C3%A1ny-nemzetpolitik%C3%A1ja.htm
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Már lehet jelentkezni a Balassi Intézet előkészítőjére 
2016. június 28. – Pannon RTV 

Lehet jelentkezni a Balassi Intézet nulladik évfolyamára. Az egyéves képzés azoknak segít 

felkészülni két érettségi-felvételi tantárgyból, akik magyarországi egyetemen szeretnének 

továbbtanulni, de az idei évben nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek. Szerb 

állampolgárságú, magyar nemzetiségű érettségizett fiatalok jelentkezését várják. Huszonöten 

nyerhetnek felvételt a nulladik évre, illetve további öten a magyarlakta szórvány területekről. 

A benyújtott pályázatok értékelése a Budapesten tartandó felvételi vizsga vagy a középiskolai 

és érettségi eredmények alapján történik. 

 

Fremond Árpád a köztársasági Mezőgazdasági Bizottság alelnöke 
2016. június 28. – Pannon RTV 

Újra Fremond Árpádot, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjét választották a szerbiai 

parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnökévé. Ma alakult meg a testület, elnöke ismét 

a haladópárti Marijan Rističević lett. A bizottság, amely ezentúl is aktív szerepet kíván vállalni 

minden olyan témában, amely érinti a mezőgazdasági termelőket, már ezen a héten, 

pénteken tart ülést. 

 

Van még hely az újvidéki Magyar Tanszéken 
2016. június 28. – Pannon RTV 

Idén mindössze a fele telhet meg a rendelkezésre álló helyeknek az újvidéki 

Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén. A 25 férőhelyre ugyanis csak tizenhárman 

jelentkeztek. Ez a szám azonban még változhat, mivel közvetlenül a beiratkozás előtt, illetve a 

második körben is érkezhetnek újabb jelentkezők. 925 egyetemistát vesznek fel idén az 

újvidéki Bölcsészettudományi Karra. 517-en állami költségen, 408-an pedig önköltségen 

tanulhatnak. Az első körben összesen 1166-an pályáztak, a legtöbben pszichológiát és 

újságírást tanulnának. A Magyar Tanszékre az előző évekhez képest érezhetően kevesebben, 

összesen tizenhárman jelentkeztek. 

 

Kárpátalján kezdett koncertkörutat Pál István Szalonna és bandája 
2016. június 28. – MTI 

Tíz helyszínt érintő, háromrészes koncertturnét kezdett kedden Kárpátalján a Magyar Állami 

Népi Együttes kísérőzenekarát vezető Pál István Szalonna és bandája a Grezsa István 

kormánybiztos vezette Kárpátaljáért felelős kormánybizottság támogatásával, amely a 

kárpátaljai nemzetiségek zenei hagyományait őrző helyi zenekarokkal közösen lép fel a térség 

hegyvidéki településein. A turné első állomásán, a Tisza forrásvidékén található Kőrösmezőn 

(Jaszinya) adott koncert előtt Pál István Szalonna az MTI-nek elmondta: az elmúlt másfél 

évben sikerült a Magyar Állami Népi Együttessel egy olyan, a Kárpátok vidékén élő népek 

zenéjét és táncait bemutató műsort elkészítenünk Megidézett Kárpátalja - Hágókon innen és 

túl címmel, amelyet egyaránt szívükbe zártak magyarok, ukránok, ruszinok, zsidók és 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=278399
http://pannonrtv.com/web2/?p=278385
http://pannonrtv.com/web2/?p=278396
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cigányok egy évvel ezelőtti, Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna számos városát és Kijevet érintő 

fellépéseinken. 

 

Még semmilyen támogatást nem kaptak az államtól a jégverés károsultjai 
Kárpátalján 
2016. június 28. – MTI 

Nem kaptak semmilyen támogatást az ukrán államtól eddig a múlt kedden Kárpátalja közel 

40 településén pusztító jégverés károsultjai, mert az érintett önkormányzatok - a megye 

kormányzója szerint - szabotálják a kárenyhítésre kiutalt pénzek elosztását. Hennagyij 

Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója a Moskal.in.ua hivatalos internetes oldalán 

megjelentetett közleményében azt írta, hogy kedd reggelig a jégverés által legjobban sújtott 

Nagyszőlősi járás községi és nagyközségi tanácsai (közgyűlései) egyetlen kopijkát nem 

osztottak szét abból a pénzből, amit az ő mint kormányzó rendelete és a nagyszőlősi járási 

tanács döntése alapján utaltak ki a jégkárosultaknak, jóllehet az összeg - összesen több mint 

kétmillió hrivnya (kb. 23 millió Ft) - még múlt pénteken megérkezett az önkormányzatok 

számláira. " 

 

A Dobronak Községi MÖNK 22.700 euróval támogatja a nemzetiségi 
programokat 
2016. június 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa a 9. rendszeres 

ülésen a 2016-os évi nemzetiségi programok támogatásáról hozott döntést. Továbbá: a 

tanácstagok többsége ellenezte a tagok visszahívását a muravidéki csúcsszervezetből. Az 

egymásközti nyilvános leszámolásokról pedig az volt a véleményük, hogy a magyarságra 

tekintve ezek közel sem építő jellegűek, inkább a nemzetiségen belüli viszálykodásról 

tanúskodnak. 

 

Évzáró a Bécsi Magyar Iskolában 
2016. június 28. - Volksgruppen 

Eredményes volt a 2015/16-os tanév a Bécsi Magyar Iskolánál, melyet vasárnap, június 26-án 

egy kötetlen évzáróval, egy kerti partival ünnepeltek. A bizonyítványokat a diákok már az 

iskolában átvehették, a vasárnap már csak az önfeledt együttlétről, játékról szólt. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174413972
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174413972
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2782758/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. június 28. – Kossuth Rádió 

Megkezdődött a Kárpát-medencei nyári szabadegyetemek szezonja    

A Kárpát-medencében megkezdődött a nyári szabadegyetemek szezonja. A sort a Vajdasági 

Szabadegyetem nyitja. Idén 14. alkalommal Kishegyesen rendezik, és a vállalkozásfejlesztés 

jegyében szervezik az egyhetes programokat. 

Más szellemben, nyitottabban tervezi a Csemadok országos és regionális 

programjait 

A felvidéki magyarok legnagyobb kulturális szervezete, a Csemadok már a márciusi 

parlamenti választást megelőzően elkezdte a "politikai árkok" betemetését, a végtelenül 

megosztott magyarság, vagy fogalmazzunk világosan az "emkápésok" és a "hidasok" 

közelítését. S miután a parlamenti választás ismét bebizonyította, összefogás nélkül 

képviselet nélkül marad a magyar közösség fele, a Csemadok még nagyobb sebességre 

kapcsolt. Más szellemben, nyitottabban tervezi és szervezi országos és regionális programjait. 

Losoncon és Rimaszombatban volt a szlovák kormány kihelyezett ülése 

A múlt héten Losoncon és Rimaszombatban volt a szlovák kormány kihelyezett ülése, ahol 

több ezer munkahelyet ígértek a régiónak, és akciótervet fogadtak el a térség fejlesztésére. Az 

ülésekre - főképp pártszimpátia szerint - polgármestereket és szakembereket is meghívtak. 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Kétnyelvűség Programjának 

koordinátora nyílt levelet intézet az RMDSZ ügyvezető elnökéhez 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Kétnyelvűség Programjának koordinátora Barabás 

Miklós nyílt levelet intézet az RMDSZ ügyvezető elnökéhez, Kovács Péterhez, amelyben a 

június 5-én megválasztott önkormányzati képviselőknek a közigazgatáson belüli anyanyelv 

használatára vonatkozó kötelezettségére hívja fel a figyelmet. 

A Szociális gyermekvédelmi Főigazgatóság Debrecenben rendezte négy napos 

Kárpát-medencei konferenciáját 

A Szociális gyermekvédelmi Főigazgatóság Debrecenben rendezte négy napos Kárpát-

medencei konferenciáját, melynek célja a szakmai tapasztalatok átadása, a magyar 

gyermekjóléti intézmények közötti kapcsolatok mélyítése volt. 

Hazatért Erdélybe az Europeádáról, - az őshonos európai kisebbségek 

labdarúgó bajnokságáról az erdélyi magyar csapat 

Hazatért Erdélybe az Europeádáról, - az őshonos európai kisebbségek labdarúgó 

bajnokságáról az erdélyi magyar csapat. Az Europeadát harmadik alkalommal szervezte meg 

a FUEN - az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, az EB-vel egyidőben. Ezúttal Dél-Tirol 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-06-28_18:30:00&ch=mr1
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volt a rendezvény házigazdája. A tornával egyidőben az RMDSZ küldöttsége az autonómia 

működését tanulmányozta, testközelből. 

 
  



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. június 29. 
11 

 

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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