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Nyomtatott és online sajtó 
 

Izsák Balázsnak ki kell fizetnie tavalyi bírsága kisebbik felét 
2017. június 8. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro 

A Maros megyei törvényszék jogerős ítéletében fenntartotta annak a bírságnak a kisebbik 

részét, amelyet Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökére rótt ki a 

csendőrség a 2016-os székely szabadság napja szervezéséért – közölte csütörtökön az SZNT 

sajtószolgálata. A 2016. március 10-én tartott felvonulás miatt Izsák Balázst a Maros megyei 

csendőrség tízezer lejes büntetéssel sújtotta. A jogorvoslati alapfokú eljárás során a bíróság a 

büntetés nagyobbik, hatezer lejes tételét megsemmisítette, viszont fenntartotta a másik 

büntetési tételt, amelyet azzal az állítólagos indokkal szabott ki a csendőrség, hogy a 

rendezvényt megelőzően nem kapták meg az előzetes bejelentést. 

 

Vásárhelyi utcanévtáblaügy: rendelete visszavonására szólította fel az RMDSZ a 
prefektust 
2017. június 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Dózsa György út kétnyelvű utcanévtábláinak az eltávolítására vonatkozó 

rendelete visszavonására szólította fel csütörtökön az RMDSZ Lucian Gogát, Maros megye 

prefektusát. Állásfoglalásában az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete és országos ügyvezető 

elnöksége megállapította, hogy a prefektus semmilyen törvényes alapot nem jelölt meg 

átiratában a kétnyelvű utcanévtáblák eltávolítására, ezért a többnyelvűség megszüntetésére 

vonatkozó utasítása hivatali visszaélésnek, hatáskörtúllépésnek minősül. „Felszólítjuk a 

prefektust, hogy tegyen eleget jogos kérésünknek, vonja vissza törvénytelen utasítását, 

lehetővé téve a kétnyelvű utcanévtáblák visszahelyezését Marosvásárhelyen – fogalmaznak az 

állásfoglalásban. – Amennyiben a prefektus nem vonja vissza azonnali hatállyal 

rendelkezését, az RMDSZ országos vezetősége határozott válaszlépéseket helyez kilátásba” – 

áll a dokumentumban. 

 

Szűkülnek a nemzetiségek nyelvhasználati jogai az ukrán médiában 
2017. június 8. – Kárpátalja, MTI, Pannon RTV, Kárpátalja Ma 

Annak ellenére, hogy Ukrajna egyre közelebb kerül az Európai Unióhoz, a jelenlegi politikai 

vezetés az ország területén élő nemzeti kisebbségek alapvető jogait fokozatosan korlátozza. 

Mindezt törvényes keretek közé burkolva, s az Európai Unió felé azt kommunikálva, hogy 

figyelembe veszik a kisebbségek jogait. A valóságban azonban folyamatosan szűkítik az 

Alkotmány által garantált nyelvi jogokat. 
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Törvényszék: jogos a gyergyószentmiklósi őrtűz ügyében kirótt bírság 
2017. június 8. – Krónika, MTI, maszol.ro 

A Hargita megyei törvényszék szerdán kimondott jogerős ítéletben törvényesnek találta azt a 

bírságolási jegyzőkönyvet, amelyet 2015 októberében, Székelyföld határainak kivilágításakor 

Gyergyószentmiklóson rótt ki a rendőrség a máglyához fát szállító személyre. Az esetről Árus 

Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke számolt be csütörtökön egy gyergyószentmiklósi 

sajtótájékoztatón, és az általa vezetett blogon. A Hargita megyei rendőrség 2015-ben azért 

rótt ki 2000 lej bírságot, mert a gyergyószentmiklósi őrtűzgyújtás szervezői fuvarlevél nélkül 

szállították Árus Zsolt udvaráról az általa törvényesen vásárolt faanyagot a tűzgyújtás 

helyszínére.  

 

Magyar nyelvű közigazgatási képzés indul Kolozsváron 
2017. június 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Magyar tannyelvű közigazgatási alap- és magiszteri képzést indít Kolozsváron a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon – 

jelentették be a felsőoktatási intézményen csütörtökön tartott kerekasztal-beszélgetésen. 

Magyar nyelven eddig Szatmárnémetiben és Sepsiszentgyörgyön volt elérhető hasonló 

képzés. Az eseményen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök rámutatott: az új képzés hozzájárul 

ahhoz, hogy az adminisztrációban dolgozók hatékonyabban szolgálják ki a magyar 

embereket. 

 

Magyar megbízott polgármestere van Harasztosnak 
2017. június 8. – Krónika 

Magyar megbízott polgármestere van a Kolozs megyei Harasztos községnek, miután az eddigi 

elöljáró lemondott mandátumáról. A polgármesteri feladatokat ideiglenesen az RMDSZ-es 

Szabó József eddigi alpolgármester látja el. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének 

közleménye szerint Daniel Drăgulin, a községnek a Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben 

megválasztott polgármestere május 22-én lemondott tisztségéről, és június 6-a óta Szabó 

József tölti be a megbízott polgármesteri tisztséget a következő előrehozott választásokig. A 

törvény értelmében a kormánynak 90 napon belül kell megszerveznie az új helyhatósági 

választásokat a községben. 

 

Nyílt levél a magyar közmédiának a geokódolás megszüntetéséért 
2017. június 8. – Krónika, Erdély Ma, Bihari Napló 

Nyílt levelet intézett Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetének 

elnöke Vaszily Miklóshoz, az MTVA vezérigazgatójához a magyar sportesemények televíziós 

geokódolásának feloldását kérve. A kezdeményező emlékeztetett: legutóbb a hétfői 

Magyarország–Oroszország barátságos labdarúgó-mérkőzéskor maradtak le a határon túliak 

a magyar nyelven zajló közvetítés öröméről. Ugyanakkor nem csak a jelentős sportesemények 

közvetítése elérhetetlen számukra, hanem az azokról készült híradós összeállítások is: ezek 

alkalmával a képernyő elsötétül, levágva egy-egy híradós összeállítás elejét és végét – írja 

Fancsali Ernő. „Sokunk meggyőződése, hogy e kialakult helyzet méltatlan azzal a több tízezer 
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határon túli nézővel szemben, akik anyanyelvükön szeretnék követni sportolóink 

munkásságát, s akik a magyar közvetítéseket hallgatva szeretnének örvendezni a sikereknek. 

A nemzeti egység szellemében kérjük, találjanak megoldást e tarthatatlan állapot 

orvosolására, és biztosítsák a magyar érdekeltségű sportesemények zavartalan közvetítését 

Magyarország határain túl is!” – fogalmaz a kezdeményező nyílt levelében, amelynek 

internetes petíció változatát bárki aláírhatja. 

 

Brassóba „költözne” a Sepsi OSK – Új futballközpont épülhet magyar állami 
támogatásból 
2017. június 8. – Krónika 

Mégiscsak van esély arra, hogy az élvonalba jutott Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 

labdarúgócsapata Brassóban játssza hazai mérkőzéseit – derült ki a sporttörténelmi feljutás 

alkalmából rendezett, szerda esti Edda-koncertet megelőző sajtótájékoztatón. Diószegi 

László, a piros-fehérek főtámogatója kifejtette: a barcasági stadionnak egy tűzvédelmi 

engedélyt kell megszerezni, és néhány apró javítás után – kimeszelik az öltözőket, 

megjavítják az elektronikus beléptetőrendszert – alkalmassá válhat arra, hogy ott fogadják 

vendégeiket a Liga 1-ben. Megerősítették ugyanakkor a sajtóértesüléseket, hogy jövő év 

tavaszán magyarországi támogatással egy új futballközpont építését tervezik a város 

csíkszeredai kijáratánál, szemben az új sportarénával. A projekt még egyeztetés alatt áll, ezért 

a részletekről később tájékoztatnak. 

 

Önkormányzati eredményeiről számolt be a Kolozs megyei RMDSZ 
2017. június 8. – maszol.ro, Krónika 

A kolozsvári önkormányzati munka egyéves eredményei között szerepel a többnyelvű 

helységnévtábla elfogadása, magyar nyelvű bölcsődék megvalósítása, megyeszinten a magyar 

közösségek infrastruktúra-fejlesztése – számolt be csütörtökön az eredményeiről a Kolozs 

meggyei RMDSZ. Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere elmondta, a legnagyobb siker a 

többnyelvű helységnévtábla elfogadása volt Emil Boc polgármester részéről. A szászfenesi 

bejárathoz már felállították a táblát, remények szerint mielőbb megkapják az engedélyt a 

kisbácsi, apahidai és feleki bejáratokhoz is. 

 

Nem hagyja annyiban a zászlóperekben született ítéletet Csíkszereda 
2017. június 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ügyvédi segítséggel küzd tovább Csíkszereda önkormányzata a városháza homlokzatára 

kitűzött székely zászló, valamint a városzászló eltávolíttatása ellen. Az ügycsomót 

megvizsgálva több joghézagot is találtak a jogerős ítéletben, ezért a visszautasított rendkívüli 

fellebbezés után is harcol a polgármesteri hivatal. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/sport/brassoba-bkoltozner-a-sepsi-osk-n-uj-stadiont-terveznek-magyar-allami-tamogatasbol
https://kronika.ro/sport/brassoba-bkoltozner-a-sepsi-osk-n-uj-stadiont-terveznek-magyar-allami-tamogatasbol
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81736-onkormanyzati-eredmenyeir-l-szamolt-be-a-kolozs-megyei-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81761-nem-hagyja-annyiban-a-zaszloperekben-szuletett-iteletet-csikszereda


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 9. 
4 

Ballagnak a MOGYE és a Sapientia végzősei 
2017. június 8. – szekelyhon.ro  

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának végzősei idén is külön 

búcsúznak az egyetemtől. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen háromnapos 

ballagási ünnepséget szerveznek. 

 

A kisebbségi média helyzetéről tartottak tanácskozást Brüsszelben  
2017. június 8. – transindex.ro 

Szerdán került megrendezésre a kisebbségi nyelvű média helyzetével foglalkozó tanácskozás 

Brüsszelben, amely főképp a kárpát-medencei határon túli magyar sajtó helyzetét volt 

hivatott áttekintetni. Bocskor Andrea, Deli Andor, Csáky Pál, Deutsch Tamás, Sógor Csaba és 

Tőkés László magyar néppárti EP-képviselők meghívására újságírók és médiaszakemberek 

érkezek Brüsszelbe Kárpátaljáról, Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből. A konferencián jelen 

volt Balázs Bence, a Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Európai Szervezetének 

(MIDAS) képviselője is, aki bemutatta a szervezet munkáját és szerepét.  

 

Még gazdagabb kínálatot ígér idén a Szent László Napok 
2017. június 8. – Bihari Napló 

Igazi fesztiváli kavalkáddal várja az idén immár 5. Szent László Napok a nagyváradi várba a 

városból és a környékről – határon innen és túlról – érkezőket, a kulturális fesztiválon belül 

pedig valóságos gyermekfesztivállal várják a legkisebbeket is. Szent László évében pedig még 

több rendezvény mutatja be városalapító lovagkirályunk életét, a róla szóló legendákat. 

Zatykó Gyulával, a Szent László Napok főszervezőjével beszélgettek. 

 

Megyei választások – Nyitra megyében az MKP Farkas Ivánt indítja 
elnökjelöltként 
2017. június 8. – hirek.sk 

A közelmúltban Nyitra megyében is lezajlottak a Magyar Közösség Pártja járási konferenciái, 

amelyeken eldőlt, a Nyitra megyéhez tartozó Komáromi, Érsekújvári, Vágsellyei, Nyitrai és 

Lévai járásban, illetve a 6. választási körzetnek számító Párkányi körzetben 25 

képviselőjelöltet állít az MKP. A párt Nyitrai Kerületi Tanácsa május 24-i lévai ülésén a járási 

konferenciák jelöltjei közül megyeelnöknek Farkas Iván jelenlegi megyei frakcióvezetőt 

jelölte. 

 

Felmérés: 8 párt jutna a parlamentbe 
2017. június 8. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

A szavazatok 26,2 %-ának megszerzésével a Smer-SD nyerte volna a parlamenti 

választásokat, ha a voksolást május végén, illetve június elején tartják. Összesen 8 párt jutott 

volna a parlamentbe – derült ki a Focus közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A 7. 

helyen a Most-Híd végzett volna 6,9 százalékkal, ami 12 mandátumot jelentett volna. A 
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bejutási küszöb alatti eredményt érne el a Magyar Közösség Pártja 4 százalékos 

támogatottsággal.  

 

Erőt merítenek a jelen sikereiből, hogy fenntartsák a korszerű vidéki iskolát 
2017. június 8. – Felvidék Ma 

A Karvai Szakközépiskola élére a 2008/2009-es tanévtől Varga Péter kertészmérnök 

személyében új igazgató került. A jelen oktató-nevelői munkája merít a múlt szellemiségéből, 

sikereiből, tanul az elkövetett hibás döntésekből. „A szlovákiai magyar középiskolákat már 

több éve teljes mértékben elérte a demográfiai hullám, ami a gyermeklétszám apadásában 

érhető tetten, ezért minden egyes tanulóért harcolnia kell az iskola vezetésének. A 

mezőgazdasági szakképzés az agrárium fejlődéséhez vezető út egyik kulcstényezője, hiszen 

alapvető feladata, hogy a tanulókat olyan korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel lássa el, 

amelyek nemzetközi összehasonlításban is versenyképesek, ezen túlmenően pedig 

továbbképzési lehetőségeket biztosítson az agrárszektorban dolgozók számára az új 

technológiai módszerek, piaci információk megismerésére” – mondta tájékoztatójában az 

iskola igazgatója. 

 

Évadzárót tartott a Palics Magyar Művelődési Egyesület 
2017. június 8. – Pannon RTV 

Tánc, színielőadás, népi énekek, citeraszó, kellemes hangulat. Csütörtök eset tartotta 

évadzáró ünnepségét a Palics Magyar Művelődési Egyesület. A fiatalok bemutatták, mit 

tanultak az elmúlt évben, a közönségnek pedig tetszett a vigadalom. Az egyesület tervei között 

szerepel egy felnőtt kézimunkacsoport indítása is. Valamint más foglalkozásokra is lenne 

igény, de ezeket egyelőre nem tudják megszervezni, mivel az egyesületnek még nincs saját 

székháza. 

 

Pásztor István: Igazságos társadalmat építünk 
2017. június 8. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az igazságszolgáltatás és a média címmel kétnapos nemzetközi tudományos tanácskozást 

szerveznek Palicson. Az Öko Központban számos előadást tartanak a szerbiai és külföldi 

szakemberek, többek között egyetemi tanárok, jogászok, valamint bíróságok, ügyészségek, az 

EBESZ és a sajtó képviselői. Olyan társadalmat építünk, ahol igazságosság uralkodik, ahol a 

különböző állami szférák ellátják feladatukat és nem lépik át azok határait – erről beszélt 

Pásztor István a konferenciát megnyitó beszédében. A Tartományi Parlament elnöke 

hozzáfűzte, olyan társadalomban szeretnénk élni, amelyben mindannyian ki tudjuk mondani, 

le tudjuk írni véleményünket, de ugyanakkor nagyon fontos tényező a felelősség, a 

következmények kérdése is. 
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Szabadka – Folytatódhat a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújítása 
2017. június 8. – Pannon RTV 

Másfél millió euróból folytatódhat a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújítása, 

illetve további felszerelése. Az anyaországi támogatásból most – az elképzelések szerint – 

teljes egészében helyreállítják az épületet. A munkálatok újabb, most már ötödik szakasza 

hamarosan elkezdődhet, jelen pillanatban a tervezés van folyamatban. A helyreállítás egy 

hosszan tartó folyamat, amely már 2004-ben elkezdődött – nyilatkozta Lepeš Josip a Pannon 

RTV-nek. A Kar dékánja elmondta, eddig a munkálatokra szintén másfél millió eurót 

költöttek, a magyar államnak köszönhetően, amiből az épület csaknem a felét felújították. 

 

A kormány elfogadta a tartományi költségvetés módosítását 
2017. június 8. – Pannon RTV 

A vajdasági kormány elfogadta az idei évi tartományi költségvetés átütemezéséről szóló 

javaslatot, mely összértéke 66,1 milliárd dinárt tesz ki. A javaslat által az aktuális tartományi 

büdzsé közel 2,5 milliárd dinárral, illetve 3,9 százalékkal nőtt, s ezt az összeget gyakorlatilag 

teljes egészében Vajdaság-szerte megvalósítandó nagyberuházásokra fordítják. Elsősorban 

infrastrukturális beruházásokról van szó, melyre körülbelül 618 millió dinárt szánnak. 

További 423 millió dinárt különítenek el az egészségügyi és szociális védelmi beruházásokra. 

Ebből 213 millió megy az egészségügyi intézmények újjáépítésére és felújítására, 210 millió 

dinár pedig új felszerelések beszerzésére. 

 

Mintegy húsz határátkelőhelyet kellene építeni Kárpátalján a megye 
kormányzója szerint 
2017. június 8. – Kárpátalja 

Mintegy húsz új határátkelőhelyet kellene megépíteni Kárpátalján ahhoz, hogy akadálytalan 

legyen az európai uniós vízumliberalizáció hatályba lépésével megnövekedő utasforgalom – 

közölte csütörtökön Hennagyij Moszkal, a megye kormányzója. A megyevezető személyes 

honlapján (Moskal.in.ua) azt írta, hogy kijevi hivatalos látogatása során átadta az ukrán 

közútkezelő vállalatnak és a kormánynak annak a 19 nemzetközi határátkelőhelynek a 

listáját, amelyeket Kárpátalján meg kellene építeni ahhoz, hogy biztosítható legyen az „uniós 

vízummentesség teljes értékű működése”. A lista szerint az ukrán–magyar határon nyolc új 

átkelőt – köztük öt közútit és három tiszai komposat – kellene létesíteni. Az ukrán–román 

határon hat, az ukrán–szlovákon négy, az ukrán–lengyel kárpátaljai határszakaszon pedig 

egy átkelőre lenne szükség. A kormányzó szerint minden tervezett határátkelőhelyhez új utat 

kellene építeni vagy a meglévőt felújítani. 

 

Hat ország, egy nemzet, egy evangélium 
2017. június 8. – Kárpátalja 

A Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a beregszászi református gyülekezet utcai 

evangelizációt szervezett Hat ország, egy nemzet, egy evangélium címmel. Estéről estére 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=337130
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21487/A-kormany-elfogadta-a-tartomanyi-koltsegvetes-modositasat.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/08/mintegy-husz-hataratkelohelyet-kellene-epiteni-karpataljan-megye-kormanyzoja-szerint
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/08/mintegy-husz-hataratkelohelyet-kellene-epiteni-karpataljan-megye-kormanyzoja-szerint
http://www.hetilap.karpatinfo.net/hetilap/kultura/hat-orszag-egy-nemzet-egy-evangelium
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megtelt Beregszász főtere, hogy Isten igéjére figyelve együtt készüljön a közösség pünkösd 

ünnepére. Taracközi Ferenc, a gyülekezet vezető lelkésze hangsúlyozta, a rendezvénnyel azt 

szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten népe, köztük a magyar nemzet határokkal 

szétszakítottságban élő tagjai is testvérek, akiknek ugyanaz az evangélium hirdettetik.  

Kedden Szenn Péter horvátországi református lelkész a keresztyén közösséghez való tartozás, 

az Istennel való áldott kapcsolat fontosságára hívta fel a figyelmet, a nehéz időkben is legyünk 

lankadatlanok, és Isten megsegít, hangsúlyozta. 

 

Megalakulásának 85. évfordulóját ünnepelte a zágrábi Ady Endre Magyar 
Kultúrkör 
2017. június 8. – Új Magyar Képes Újság 

zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkört 1932-ben alapították Zágrábban élő magyarok, 

valamint a fővárosban tanuló vajdasági és horvátországi magyar egyetemisták. Az Ady-kör a 

60-as és a 70-es években élte fénykorát, amikor évente ötven egyetemista is érkezett a horvát 

fővárosba a Vajdaságból és Szlavónia-Baranyából. Ranogajec-Komor Mária, a szervezet 

elnöke elmondta, hogy ezeknek az egyetemistáknak második otthona volt az egyesület, 

amelynek legfőbb feladata a magyar kultúra és a hagyományok ápolása. 

 

Magyar napot tartottak Vinkovciban 
2017. június 8. – Új Magyar Képes Újság 

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület szervezésében szombaton magyar napot tartottak a 

szlavóniai kisvárosban. A városi színházban rendezett műsorban baranyai és szlavóniai 

kultúregyesületek léptek fel, a végén pedig együtt csárdásoztak a színház épülete előtt. 

 

Húsz embernek adnak munkát szervezeteink 
2017. június 8. – Új Magyar Képes Újság 

A horvát Munkaközvetítő Hivatal közmunkaprogram-pályázatára a HMDK központi irodája 

segítségével idén is több szervezetünk jelentkezett. Matijević Olivér országos titkár elmondta, 

jelenleg 18 személy alkalmazását hagyták jóvá, de reméli, hogy további nemzettársainknak 

tudnak még pár hónapra megélhetést biztosítani. 

 

Több eseményt is terveznek a rijekai magyarok 
2017. június 8. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK fiumei székhellyel működő Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének tagjai az 

év során folyamatosan szerveznek programokat, a következő időszakra is többet terveznek. A 

HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének tagjai nemrég fogadták a Vukováron és 

a szlovéniai Lendván szolgálatot teljesítő Petőfi-ösztöndíjasokat. 
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http://www.kepesujsag.com/megalakulasanak-85-evfordulojat-unnepelte-zagrabi-ady-endre-magyar-kulturkor/
http://www.kepesujsag.com/megalakulasanak-85-evfordulojat-unnepelte-zagrabi-ady-endre-magyar-kulturkor/
http://www.kepesujsag.com/magyar-napot-tartottak-vinkovciban/
http://www.kepesujsag.com/husz-embernek-adnak-munkat-szervezeteink/
http://www.kepesujsag.com/tobb-esemenyt-terveznek-rijekai-magyarok/
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A Diaszpóra Tanács kanadai társelnökeinek gondolatai a Körösi Csoma Sándor 
Program sikeréről 
2017. június 8. – Nemzeti Regiszter 

Évekkel ezelőtt, amikor a Körösi Csoma Sándor program beindult még nem lehetett tudni, 

hogy a program milyen hatással lesz az a diaszpórában élő magyarokra. A célok 

meghatározása szerint a külhoni magyar közösségeket egy olyan intézményrendszerré kellett 

kiépíteni, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar 

önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 9. – Kossuth Rádió 

Nem hagyja annyiban a zászlóperekben született ítéletet Csíkszereda  

Nem hagyja annyiban a zászlóperekben született ítéletet Csíkszereda. A hivatalhoz két 

felszólítás érkezett, de a végrehajtási utasításba nem foglalták bele, hogy el kell távolítani a 

zászlókat. Jelen pillanatban tehát a polgármester úr nem tudja, hogy mit kell végrehajtani  - 

magyarázta a városvezetés jogi képviselője a mai sajtótájékoztatón. 

Az európai kisebbségi média helyzetéről tanácskoztak Brüsszelben 

Az európai kisebbségi média helyzetéről szóló konferencián vett részt Vincze Loránt, az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN elnöke Brüsszelben, az Európai 

Parlamentben. A konferencia lehetőséget nyújtott az ukrajnai, szerbiai, szlovákiai, romániai 

és magyarországi politikusok, szakértők és újságírók számára a közép- és kelet-európai 

kisebbségi média helyzetének megismerésére. A konferencián elhangzott, a Minority 

SafePack segíti a kisebbségi médiát Európában.  

Az MKP Kisebbségi Kulturális Alapról 

A szlovák törvényhozás egy hónappal ezelőtt fogadta el a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 

törvényt, amely a kisebbségek kezébe adja az állam által kultúrájuk ápolására szánt összeg 

elosztásának a jogát. Az alapot létrehozó törvény kidolgozója, a Most - Híd szlovák-magyar 

vegyes párt szerint ezzel lényegében megvalósul a kisebbségek kulturális önigazgatása, a 

Magyar Közösség Pártja ezt tagadja.  

Iskolai kórusok pályázhatnak 

Június 30-ig pályázhatnak már működő vagy a jövő tanévtől munkájukat megkezdő iskolai 

kórusok minisztériumi támogatásra. – jelentette be  Hoppál Péter kultúráért felelős 

államtitkár mai sajtótájékoztatóján, amit stílusosan a Julianna Református Általános Iskola 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/koszonet-kanadai-magyar-szervezeteink-neveben-a-korosi-csoma-sandor-program-osztondijasainak
http://www.nemzetiregiszter.hu/koszonet-kanadai-magyar-szervezeteink-neveben-a-korosi-csoma-sandor-program-osztondijasainak
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-09_04:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-09_04:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 9. 
9 

kóruspróbáján tartott. Az emberi erőforrások minisztere által 100 millió forintos 

keretösszeggel támogatott iskolai kórusoknak szóló pályázaton magyarországi és határon túli 

iskolák fenntartói vehetnek részt. Reméljük azok az iskolai kórusok is élni fognak az imént 

meghirdetett pályázat lehetőségével - amelyek azon az aradi pünkösdváró gyermekkórus-

találkozón vettek részt, amit a Kölcsey Egyesület rendezett. A tavaly elindított rendezvény 

pozitív visszhangra talált, idén több mint 100 gyerek vett részt a találkozón. Pataky Lehel 

Zsolt összeállítása. 

Nyelvkvóta Ukrajnában 

Petro Porosenko ukrán államfő jóváhagyta  a nyelvkvóták bevezetését az ukrajnai 

televíziózásban és rádiózásban. A Kárpátaljai  Televízió és Rádió Társaság magyar 

műsorainak helyzetén szerencsére nem ront az új törvény, igaz, nem is javít.   

250 éve szentelték fel a máriaradnai kegytemplomot 

1767. pünkösd hétfőjén a csanádi megyéspüspök szentelte fel a máriaradnai kegytemplomot. 

E történelmi eseményre emlékeztek napra pontosan 250 évvel később, ma délelőtt a három 

részre szakított egyházmegye főpásztorai, papjai és hívei. Az Aradtól 30 km-re Keletre, a 

Maros völgyében lévő búcsújáróhelyen ünnepi zarándoklatot és szentmisét tartottak. Pataky 

Lehel Zsolt összeállítása.

 
 


