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Nyomtatott és online sajtó 
 

Mintegy 2000 Kárpát-medencei diákot és tanárt táboroztat a Rákóczi Szövetség 
az idei nyáron 
2016. június 29. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Rákóczi Szövetség hagyományaihoz híven az idei nyáron is gazdag programsorozatot kínál 

a Kárpát-medencei magyar diákok és tanárok részére. A Szövetség sajtóközleményéből 

kiderül, hogy 14 nyári rendezvényükbe mintegy 2000 Kárpát-medencei diák és tanár 

kapcsolódik be, amelyek között alapiskolásoknak szóló anyanyelvi táborok, középiskolás és 

főiskolás találkozók, hagyományőrző táborok, valamint történelem és irodalom szakos 

tanároknak szóló nyári konferenciák szerepelnek. 

 

Eddig 580 millió dinár támogatást hagyott jóvá a Prosperitati 
2016. június 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Prosperitati Alapítvány első pályázati körében a 2405 beadvány közül 825, avagy a 

pályázatok 34,3 százaléka jogosult támogatásra, ezzel pedig ki is merült az első fordulóhoz 

rendelkezésre álló anyagi keret, közölték a magyar kormány 50 milliárd forintos 

támogatásának elosztásával megbízott alapítvány elmúlt időszakát értékelő sajtótájékoztatón 

Palicson. Dr. Nagy Imre, az alapítvány igazgatóbizottságának elnöke beszámolójában 

rámutatott ara, hogy 80 százalékban sikerült lefedniük a terület- és gazdaságfejlesztési 

stratégiában meghatározott prioritásokat és feladatokat. Szavai szerint jelenleg csak a sikerek 

folyamatáról lehet beszélni, a végső eredményeket majd az év végén tudják összegezni, hiszen 

mostanáig egy pályázati körben hirdettek eredményt, a második forduló pályázatait kiírták, a 

harmadik kör pedig ősszel kerülhet meghirdetésre. 

 

Megvonta bizalmát „renitenseitől" az EMNP 
2016. június 29. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nem hagyta szó nélkül az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), hogy néhány illusztris tagja – 

beleegyezésével vagy anélkül – az RMDSZ színeiben indult az idei helyhatósági választáson. 

Az alakulat országos elnöksége június 28-án Kolozsváron tartott ülésén megvonta a politikai 

bizalmat Gergely Balázstól, Portik Vilmostól, Sorbán Attilától, valamint Toró Tamástól. A 

párt szerdai közleménye azt rója fel az RMDSZ jelöltlistájának második helyén kolozsvári 

tanácsosi mandátumot szerzett Gergelynek, hogy az EMNP jelöltjei ellen kampányolt. Mint 

ismert, a korábban a néppárt országos alelnöki tisztségét betöltő Gergely Balázs a történelmi 

magyar egyházak felkérésének eleget téve fogadta el a befutó helyet az RMDSZ jelöltlistáján. 
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http://felvidek.ma/2016/06/mintegy-2000-karpat-medencei-diakot-es-tanart-taboroztat-a-rakoczi-szovetseg-az-idei-nyaron/
http://felvidek.ma/2016/06/mintegy-2000-karpat-medencei-diakot-es-tanart-taboroztat-a-rakoczi-szovetseg-az-idei-nyaron/
http://pannonrtv.com/web2/?p=278560
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megvonta-bizalmat-arenitenseitol-az-emnp
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Nem emelnek vádat a vásárhelyi tüntető ellen 
2016. június 29. - Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem emelnek vádat a kovásznai Ferencz Botond ellen, akit március 10-én, a marosvásárhelyi 

autonómiatüntetésen állított elő a csendőrség, amely később bűnügyi feljelentést tett a férfi 

ellen fehérfegyver-viselés miatt. Az ügyben nyomozó ügyészség úgy ítélte meg, hogy a vád 

alaptalan, az érvelést pedig a marosvásárhelyi bíróság elfogadta, így nem indul per a férfi 

ellen. Amennyiben az ügyészség vagy a bíróság a csendőrségnek ad igazat, Ferenczet akár 

hároméves szabadságvesztésre ítélhették volna. 

 

Újabb támadás a székely zászló ellen 
2016. június 29. - Erdély Ma, Háromszék, Krónika, szekelyhon.ro 

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület elnöke, a szolgálatos feljelentőként ismert, 

jelenleg Spanyolországban élő blogger, Dan Tanasă a múlt héten magánindítványt intézett 

Kézdiszentlélek Polgármesteri Hivatalához, illetve helyi tanácsához, amelyben a 2004/554-es 

törvény 7. cikkelyére hivatkozva arra szólította fel a község vezetőit, hogy maradéktalanul 

távolítsák el a Szent István-szobor két oldalán található székely zászlókat. 

 

Vincze Loránt: a Brexit után még inkább a régiók és a polgárok Európájára van 
szükség 
2016. június 29. - transindex.ro, maszol.ro 

A FUEN elnöke az uniós tagságra vonatkozó brit népszavazással kapcsolatban fejtette ki 

véleményét. Az európai őshonos kisebbségek legnagyobb ernyőszervezetének nevében Vincze 

Loránt sokkolónak nevezte a brit népszavazást, amelynek még a következményei nem 

egészen világosak. Nyilatkozatában több figyelmet követel az európai őshonos nemzeti 

kisebbségek számára az Unión belül. 

 

Kovács Attila: erősödött a Brassó megyei magyar érdekképviselet 
2016. június 29. - transindex.ro 

Az RMDSZ-nek Brassó megyében megyei tanács alelnöke, két municípiumi alpolgármestere, 

három polgármestere van, emellett jelentősen nőtt a községi alpolgármesterek és tanácsosok 

száma is. „Nyolc év után a közösség nagy részvételének köszönhetően újra három megyei 

tanácsosunk van az eddigi kettő helyett, továbbá Brassó városban sikerült újra megszerezzük 

a két tanácsosi helyet. Történelmi pillanat tanúi lehetünk, hiszen Brassóban magyar 

alpolgármesterünk van Barabás László személyében, Négyfaluban pedig szintén 

alpolgármesterünk van Géczi Gellért személyében, aki második mandátumát kezdheti meg. 

Ambrus Izabella, Brassó Megye Tanácsának alelnöke lett, az ő munkáját két megyei 

tanácsosunk segíti: jómagam és Tóásó Imelda.” – számolt be az önkormányzati választást 

követő eredményekről Kovács Attila, az RMDSZ Brassó Megyei Szervezetének elnöke. 
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Lesz, kihez forduljanak a városházán a szászrégeni magyarok 
2016. június 29. - szekelyhon.ro 

A június 9-ei helyhatósági választásokon Szászrégenben 5064 szavazatott kapott az RMDSZ, 

ezzel az eredménnyel a szervezet továbbra is hét képviselővel rendelkezik a 19 tagú 

testületben. A magyar tanácsosok: Nagy András, Bodó Zoltán, Márk Endre, Tudor Veronka, 

Demeter Mária, Horváth Dániel és Kelemen Szabolcs. A várost továbbra is Maria Precup 

szociáldemokrata polgármester vezeti, a szombati önkormányzati ülésen pedig ifj. Márk 

Endrét választották alpolgármesternek. Az ülésen jelen lévő 18 városi tanácsos közül 16-on 

szavaztak neki bizalmat. 

 

Soltész: a jövő a kereszténység 
2016. június 30. - Krónika, MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A kereszténység megőrzésén múlik Európa jövője – jelentette ki Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára tegnap Székelyvarságon. A Hargita megyei település 

felújított római katolikus templomának újjászentelésén mondott beszédében az államtitkár 

úgy fogalmazott: téved, és rombolást hoz az európai nemzeteknek az, aki úgy képzeli, hogy a 

bevándorlók, a betelepítések jelentik a jövőt. A hegyvidéki tanyavilágban élő, kemény 

élethelyzetekkel naponta megküzdő székelyvarságiakból erős hit és vallásosság sugárzik, az 

ünnepségen rengeteg kisgyermeket, várandós édesanyákat lehetett látni, számolt be az MTI-

nek a rendezvény után telefonon az államtitkár. Elmondta, hogy a magyar kormány 4,5 millió 

forinttal járult hozzá a székelyvarsági templom külső munkálatainak befejezéséhez. 

 

Ismét átminősítették a székely lobogót 
2016. június 30. - Krónika 

A reklámanyagok kihelyezésére vonatkozó előírások megsértésére hivatkozik a Hargita 

megyei prefektúra abban a keresetében, amelyet a Hargita megyei törvényszékhez nyújtott be 

a székely lobogó elhelyezéséért kérvényezett építkezési engedély visszavonását követelve 

Csíkszeredában. Az engedélyt az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) május 30-án váltotta ki a 

városházán annak érdekében, hogy felállítson egy zászlórudat a megyeszékhelyen. A 

zászlófelvonásra június 3-án került sor a város főterén, a rendőrség azonban még aznap 

eltávolította a lobogót az új helyéről, a szimbólum kihelyezését kezdeményező néppártos Tőke 

Ervint pedig később tízezer lejjel bírságolták meg. Már aznap kiderült, Jean-Adrian Andrei 

prefektus megtámadta a bíróságon a zászlórúd elhelyezésére vonatkozó építési engedélyt, az 

indoklás tartalma azonban mindeddig nem volt ismert. 

 

Véget ért a pozsonyi magyar nyelvű teológiai szabadegyetem első tanéve 
2016. június 29. – hirek.sk 

Befejeződött az első tanév a pozsonyi magyar nyelvű teológiai és szentírás-tudományi 

szabadegyetemen, amelyet a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű teológiai kara a 
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http://www.hirek.sk/hitelet/20160628212834/Veget-ert-a-pozsonyi-magyar-nyelvu-teologiai-szabadegyetem-elso-taneve.html
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budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve indított a 

2015/2016-os tanévben. A szabadegyetem – amelyre negyven év feletti, érettségi vizsgával 

rendelkező érdeklődők jelentkezhettek – lehetőséget kínált újabb ismeretek elsajátítására a 

szentírás-tudomány, a spiritualitás, az erkölcstan, az egyháztörténelem, a liturgika és a 

dogmatika területén. 

 

A Híd jelöltje került a Komáromi Járási Hivatal élére 
2016. június 29. – bumm.sk 

A Híd Nyitra megyei- és Komáromi járási elnöke, azaz Bastrnák Tibor és Csóka Lajos szerdai 

sajtótájékoztatójukon számoltak be a járás államigazgatási hivatalai élén történt személyi 

változásokról. Csóka Lajos, járási elnök elmondta, a járásban a Híd 3 államigazgatási hivatal: 

a járási hivatal, a közegészségügyi hivatal és az élelmiszeri- és állategészségügyi igazgatóság 

élére nevezhetett vezetőket. Az utóbbi kettő esetében a párt járási elnöksége úgy döntött: 

megerősíti az eddigi vezetőket, akik, szakmailag és vezetéskészség szempontjából is jól végzik 

munkájukat. A járási hivatal élére viszont a párt a nagykeszi Szendi Lászlót javasolta, akit a 

kormány július 1-vel ki is nevezett a hivatal élére. Szendi László, aki 2010-12 közt a 

környezetvédelmi hivatal vezetője volt, céljai közül kiemelte a kétnyelvűség erősítését a 

hivatalokban, valamint egy Akcióterv kidolgozását a járás gazdasági, infrastrukturális, 

munkahely-teremtési, szociális, idegenforgalmi fejlesztéseinek felgyorsítására.  

 

Csáky Pál: az európai együttműködésnek nincs alternatívája 
2016. június 29. – hirek.sk 

Forr(ong)ó, eseménydús nyár vette kezdetét az Európai Unióban, s azon belül Szlovákiában 

sincs politikai „uborkaszezon“. Miközben milliók örvendenek vagy éppen búsulnak a Brexit-

népszavazás végeredménye miatt, Szlovákia július 1-től fél éven át, a fokozatosan átrendeződő 

viszonyok között az EU Tanácsának soros elnöki feladatkörét látja majd el. A britek 

döntésének következményeiről, illetve a soros elnökséggel járó feladatokról a hirek.sk Csáky 

Pált, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselőjét kérdezte. 

 

Kassai gyerekek Magyarország Főkonzulátusán 
2016. június 29. – Felvidék Ma 

Egy héttel ezelőtt Szesztay Ádámot meghívta a Furcsa lakótelepen működő Krosno utcai 

alapiskola. Egy előadássorozat keretében a tanulóknak különféle foglalkozások művelői 

mutatták be hivatásukat. Mivel Kassán csak egy főkonzulátus működik – a többi tiszteletbeli 

képviselet -, így éltek a lehetőséggel, hogy egy hivatásos diplomata meséljen nekik 

munkájáról. Szesztayt sikerült nagyon kellemesen meglepni, mert a gyerekek rajzokkal 

készültek a látogatásra, amelyeken a szlovák-magyar barátságról vallottak. A főkonzul ekkor 

döntötte el, hogy a rajzokat az általa vezetett intézményben, egy kiállítás keretében 

bemutatják. Ennek ünnepélyes megnyitójára június 29-én került sor. 
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Jog- és fordítástudományi tanácskozást szervez az MNT 
2016. június 29. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács 2016. július 1-jén és 2-án Szabadkán, a Hotel Galériában és a 

Magyar Házban Anyanyelvtudat és joggyakorlat címmel jog- és fordítástudományi 

tanácskozást szervez, áll az MNT sajtószolgálata által szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

közleményben. A kétnapos konferencia központi témája a kisebbségek hivatalos 

anyanyelvhasználatának gyakorlata Szerbiában, a Kárpát-medencében és az Európai 

Unióban, valamint a vajdasági magyarság anyanyelvi körülményei, lehetőségei, kilátásai, 

kommunikáló szükségletei, politikai jogai, közigazgatási és anyanyelvhasználati mozgásterei. 

 

A vajdasági magyar gazdaságfejlesztési stratégia eredményeit ismertették 
Palicson 
2016. június 29. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési stratégia eddigi eredményeit összegezték 

ma Palicson. A Vajdasági Magyar Szövetség régóta dolgozik a gazdaságfejlesztési programon. 

Ennek megvalósulását a Magyar Kormány támogatja. A témával kapcsolatban Pásztor 

Istvánnal, a párt elnökével Gyarmat Angéla beszélgetett a helyszínen. 

 

Lemondott tisztségéről Óbecse polgármestere 
2016. június 29. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Mindössze tíz nappal a kinevezése után lemondott tisztségéről Vuk Radojević óbecsei 

polgármester, aki második mandátumát kezdte volna meg ebben a tisztségben. A leköszönő 

polgármester, aki nem vett részt a testület mai ülésén, ezentúl a tartományi kormányban 

fogja a Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságot vezetni. A polgármester 

megbízatásának megszűnésével egy időben megszűnt Dragan Tošić alpolgármester, valamint 

a Községi Tanács kilenc tagjának a megbízatása is. 

 

Vajdasági Szabadegyetem: A nap témája a vállalkozásindítás volt 
2016. június 29. – Pannon RTV 

Kedden kezdődött a XIV. Vajdasági Szabadegyetem a kishegyesi Kátai-tanyán. A 2016-os év a 

külhoni magyar fiatal vállalkozók éve, ennek kapcsán a rendezvény innovatív és intellektuális 

képzésein, tréningjein és fórumain keresztül szeretnék szakmailag támogatni a fiatalokat. 

Csoportfoglalkozásokkal kezdődött a Vajdasági Szabadegyetem második napja a kishegyesi 

Kátai-tanyán. Ezt követően csapatépítő játékokkal lazítottak a táborlakók. 

 

Öt kárpátaljaitól vonták vissza a magyar állampolgárságát 
2016. június 29. – Kárpátalja Ma 

Ismét több magyar állampolgárságot vont vissza Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke – olvasható a Magyar Közlöny 86. számában, mely június 14-én jelent meg. A 

közlemény szerint hat személytől vonta vissza magyar állampolgárságát a magyar állam, akik K
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közül öt kárpátaljai származású: Ratnikova Annamária, Ratnikova Anna, Ratnikov Krisztián 

és Trohimcsuk Viktória (Munkács), Orbán Mihály (Pisztraháza). A hatodik egy romániai 

származású Moldovan Liviu Vasile nevű személy. 

 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” – Beszélgetés 
az ötvenedik születésnapját ünneplő Kész Barnabással 
2016. június 29. – Molnár Krisztina – Kárpátalja Ma 

A Morus Tamástól származó megállapítás híven tükrözi Kész Barnabás történész, pedagógus, 

hagyományőrző munkásságát, életvitelét, hiszen tevékenysége arra irányul, hogyan tegye 

élővé hagyományainkat, hogyan adja át az őseink kultúrája iránti megbecsülést és szeretetet a 

fiataloknak. Szívén viseli magyarságunk múltját és jelenét, büszkén ölti fel a huszárruhát. A 

hétköznapokban fáradhatatlanul ingázik Salánk és Beregszász között, de sokszor Ungvárig is 

visz az útja, hiszen tavalytól a Kárpátaljai Megyei Tanácsban szolgálja érdekeinket 

képviselőként. 

 

Tánc, ének és zeneszó pezsdítette az életet Visken 
2016. június 29. – Kárpátalja  

A Felső-Tisza-vidéken egy teljes hétig állt a bál, pontosabban a festői szépségű egykori 

máramarosi koronavárosban, Visken. Idén hetedik alkalommal tartották meg a kárpátaljai 

Felső-Tisza menti szórványságot összefogó népzenei és néptánctábort június 20–25. között. A 

kárpátaljai – huszti, técsői, rahói, viski – táborozók mellett Fegyvernekről is érkezett egy 

lelkes csapat. A táborban közel 100 fiatal táncolt, kézműveskedett, énekelt és muzsikált 

együtt. A rendezvényen részt vevő gyerekek között voltak ukrán anyanyelvűek is, akik igen jól 

érezték magukat a hét folyamán. 

 

Ukrajnai nacionalisták provokációja a magyarok ellen 
2016. június 29. – Kárpátalja, Kárpátainfó.net 

A napokban valótlanságokkal tűzdelt Facebook-bejegyzést tett közzé a kárpátaljai helyzetről 

Szemen Szemencsenko, a Szamopomics párt parlamenti képviselője, a Donbász 

önkéntes zászlóalj egykori parancsnoka. A magyarokat nyíltan szeparatizmussal vádoló írás 

különlegességét az adja, hogy szerzője a Legfelső Tanács nemzetbiztonsági és védelmi 

bizottságának első elnökhelyettese. 

 

21 egyesület jelentkezett a támogatási pályázatra 
2016. június 29. – Tomka Tibor – Népújság 

Az LKMNÖK Tanácsának múlt heti ülésén döntöttek a nemzetiségi programokat kivitelező 

civil szervezetek, valamint a társalapított intézmények támogatásáról is. Az ülésen első 

olvasatban elfogadták az önkormányzat új alapszabályzatát is. Vida Törnar Judit elnök a 

határozatképesség megállapítása, a napirend, majd az előző ülések jegyzőkönyveinek 

elfogadása után megnyitotta a nemzetiségi programokat kivitelező, civil szervezetek számára 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-hagyomany-nem-a-hamu-orzese-hanem-a-lang-tovabbadasa-beszelgetes-az-otvenedik-szuletesnapjat-unneplo-kesz-barnabassal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-hagyomany-nem-a-hamu-orzese-hanem-a-lang-tovabbadasa-beszelgetes-az-otvenedik-szuletesnapjat-unneplo-kesz-barnabassal/
http://karpataljalap.net/?q=2016/06/29/tanc-enek-es-zeneszo-pezsditette-az-eletet-visken
http://karpataljalap.net/?q=2016/06/29/ukrajnai-nacionalistak-provokacioja-magyarok-ellen
http://nepujsag.net/nemzetiseg/1103-21-egyes%C3%BClet-jelentkezett-a-t%C3%A1mogat%C3%A1si-p%C3%A1ly%C3%A1zatra.html
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meghirdetett pályázatra érkezett kérvényekről szóló vitát. Az önkormányzat rendelkezik 

pályázati bizottsággal, amelynek elnöke, Soós Mihály kifejtette, a meghirdetett 13 ezer eurós 

keretre 21 egyesület jelentkezett, az igény összesen 35.630 eurót tett ki. 

 

Emlékműavatás Csentében: Talán egykoron búcsú helyszínévé is válik 
2016. június 29. – Bence Lajos – Népújság 

A 20 évvel ezelőtti pusztító viharra emlékezve szombaton a csentehegyi Kisvölgyben egyházi 

áldással felszentelték az eseményhez kapcsolódó műemléket. A Felső Jenő és a völgy 

szőlősgazdáinak, valamint a lendvai művésztelepre visszajáró művészek és művészetpártolók 

közös elképzelését ötvöző alkotás ünnepélyes felavatása Felső Alen köszöntőjével kezdődött. 

Köszönetét fejezte ki az emlékmű-szobor felállítóinak és az alkotóknak, valamint 

mindenkinek, aki segédkezett abban, hogy az út menti emlékhely létrejöhessen. 

 

Jelentkezés a BMKE nyári táboraira 
2016. június 29. – volksgruppen.orf.at 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület az idén is több nyári magyar tanfolyamot és egy 

nagyszabású nyári tábort is szervez kis- és nagyobb gyerekek számára. A felsőőri és őriszigeti 

tanfolyamokra és a balatoni táborba is lehet még jelentkezni. A foglalkozás célja, hogy 

felkészítse a diákokat az iskolakezdésre, felelevenítse a nyári szünidő ideje alatt feledésbe 

merült nyelvi ismereteket, különös hangsúlyt fektetve a beszéd gyakorlására és a kiejtésre. 
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http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/1115-eml%C3%A9km%C5%B1avat%C3%A1s-csent%C3%A9ben-tal%C3%A1n-egykoron-b%C3%BAcs%C3%BA-helysz%C3%ADn%C3%A9v%C3%A9-is-v%C3%A1lik.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2780649/

