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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó Péter a román oktatási miniszterrel egyeztetett az ukrán oktatási 
törvényről 
2018. június 14. – MTI, transindex.ro, hirado.hu, Magyar Idők, Mandiner.hu, 444.hu, 

karpatalja.ma 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett Valentin 

Popával, Románia oktatási miniszterével az ukrán oktatási törvényről csütörtökön. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium MTI-hez eljuttatott közlése szerint a miniszterek 

egyetértettek abban, hogy az ukrán oktatási törvény elfogadhatatlan, mert elveszi a nemzeti 

közösségek már meglévő, szerzett jogait. Popa elmondta, hogy a román nemzeti kisebbség 

sem kötött semmilyen megállapodást az ukrán hivatalos szervekkel az oktatási törvénnyel 

kapcsolatban.  

 

Több mint ezerkétszáz kárpátaljai magyar vállalkozó írt alá gazdaságfejlesztési 
pályázati szerződéseket Beregszászon 
2018. június 14. – MTI, Webrádió, kormany.hu, fidesz.hu, szoljon.hu, karpataljalap.net, 

feol.hu, kemma.hu 

A kárpátaljai magyarságnak nyújtott gazdaságfejlesztési támogatás folytatódni fog, amíg 

Magyarországnak nemzeti kormánya van, idén a támogatások összege már meghaladta a 10 

milliárd forintot - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára csütörtökön Beregszászon, ahol több mint 1200 vállalkozó írt alá a 

harmadik körben pályázati szerződést a magyar kormány által a kárpátaljai magyarságnak 

nyújtott gazdaságfejlesztési támogatás keretében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán tartott aláírási ünnepségen Magyar Levente hangsúlyozta: "a mostani pályázatok 

aláírásával meghaladtuk a 10 milliárd forintos összeget, amellyel a magyar kormány az elmúlt 

két évben segítette a kárpátaljai magyar vállalkozásokat." Örvendetes, hogy a nehézségek 

ellenére mintegy ötezer magyar vállalkozó élt a lehetőséggel, és pályázott a magyar kormány 

által felkínált, a szülőföldön maradást segítő támogatásokra - tette hozzá. 

 

Válaszúti sikertörténet: elballagtak a Kallós Zoltán Alapítvány mezőgazdasági 
képzésének végzős diákjai 
2018. június 14. – Krónika 

Kallós Zoltánra emlékezve ballagtak el csütörtökön a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány 

mezőgazdasági szakképzésének végzős diákjai. A fiatalok egyperces néma csenddel adóztak az 

idén elhunyt neves néprajztudós, iskolájuk alapítójának emléke előtt, majd a végzős évfolyam 

képviselői jelképes kulcsot adtak át az őket követőknek. A Kolozs megyei településen 2013-
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ban indult szakképzés második generációja fejezte be tanulmányait a válaszúti mezőgazdasági 

szakiskolában és a felsőtőki tangazdaságban. A frissen végzett diákok több mint fele jövő 

héttől munkaszerződéses állásba kerül tanult szakmájában. A szakiskolában három 

évfolyamon 48 diák tanul, a 15 végzős elsajátította a kertészet, gyümölcs-, szőlő-, zöldség- és 

virágtermesztés, állattenyésztés csínját-bínját. 

 

Véget vetettek a kilenc hónap óta fennálló patthelyzetnek a Bihar Megyei 
Tanácsban 
2018. június 14. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Bihar megye önkormányzata csütörtöki ülésén igazolta egy szociáldemokrata képviselő 

mandátumát, és ezzel véget ért az önkormányzat munkáját kilenc hónapja megbénító 

patthelyzet. A mandátumigazolásra a nagyváradi táblabíróság kötelezte a testületet, mely a 

múlt hét végi jogerős ítéletében kimondta: bűnvádi eljárás indulhat azok az önkormányzati 

képviselők ellen, akik továbbra is megtagadják kollégájuk mandátuma igazolását. A 

mandátumigazolás megtagadása miatt kilenc hónapig szavazategyenlőség volt a tanácsban a 

Szociáldemokrata Párt (PSD), az RMDSZ és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 

koalíciója, illetve a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által megjelenített ellenzék között. Az 

RMDSZ-es Pásztor Sándor által vezetett önkormányzat tavaly szeptember közepén vált 

alkalmatlanná a fontos döntések meghozatalára.  

 

Markó Béla: nincs „párhuzamos állam”, de a döntési erő máshol van 
2018. június 14. – maszol.ro 

Nem a törvényhozó és végrehajtó intézményekben, hanem máshol születnek Romániában a 

politikai döntések, erre szokás azt mondani, hogy „párhuzamos állam” vagy „mélyállam” – 

fogalmazott Markó Béla író, az RMDSZ egykori szövetségi elnöke az ETV Sajtóprés című 

műsorában. Hozzátette: nem egy másik állam az, amiről a PSD politikusai beszéltek a múlt 

hétvégi nagygyűlésén, hanem a „döntési erő van máshol”. 

 

Háromszék gazdasági jövőképe: településfejlesztés és regionális 
együttműködés 
2018. június 14. – Krónika 

A régióban megvalósuló valamennyi beruházás befolyásolja a gazdaság alakulását a következő 

években – értettek egyet a résztvevők a Kovászna megye gazdasági jövőképe 2020–2030 

között című konferencián, amelyet a Kovászna megyei önkormányzat StartUp Now! európai 

uniós vállalkozásfejlesztési pályázatának részeként szerveztek meg csütörtökön  

Sepsiszentgyörgyön. „Jövőtervezés nélkül nincs biztos előrelépés, az önkormányzat a törvény 

által előírt feladatok mellett önként vállalt tevékenységekkel próbálja segíteni a fejlődést, így 

hangsúlyt fektetünk a turizmusra, a hagyományőrzésre, a kultúrára és a közösségépítésre” – 

fogalmazta meg a konferencián Tamás Sándor, a Kovászna megyei közgyűlés elnöke. 

Rámutatott, az a különbség a helyi és a bukaresti politikusok között, hogy a fővárosban a 
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pénzek elköltését tartják szem előtt, míg Háromszéken programokban gondolkodnak, 

azokhoz keresnek jó szakembereket, majd finanszírozási forrásokat. 

 

A dél-tiroli autonómiát tekinti követendő mintának Nagybánya polgármestere 
2018. június 14. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

A gazdasági és közigazgatási autonómia lehetne Románia új országprojektje - jelentette ki 

csütörtökön Cătălin Cherecheş. Nagybánya polgármestere a máramarosi üzletemberek 

egyesületének alakuló gyűlésén beszélt, amelyen jelen volt Eugen Teodorovici 

pénzügyminiszter is. „Én nem a régiósítás, hanem az autonómia híve vagyok. Nem 

decentralizációra, hanem gazdasági és közigazgatási autonómiára van szükség. Én azt 

gondolom, hogy Romániának Dél-Tirolról kellene mintát vennie, egy olyan autonómiáról, 

amely ösztönzi a helyi befektetőket és a hasznot is helyben hagyja, nem megszűri egy 

fővároson keresztül, amely egyáltalán nem biztos, hogy Nagybánya, Suceava, Arad, vagy Bákó 

érdekeit nézi. Azt gondolom, hogy a százéves Romániának új országprojektre van szüksége. 

Idejét múlt Románia mai közigazgatási szervezése” - jelentette ki Cherecheş. 

 

A vasárnapi nulladik nappal elrajtol a 6. Szent László Napok Nagyváradon – 
Állandó pörgést ígérnek 
2018. június 15. – Krónika 

Minden kétséget kizáróan, gróf Rhédey Lajos szobrának hétfői felavatása az idén június 18–

24. között zajló nagyváradi Szent László Napok egyik kiemelkedő programpontja – de az idén 

immár hatodik alkalommal megszervezett kulturális fesztivál tartogat mindent, amit régi és 

új résztvevői elvárnak: lesznek nívós koncertek, kulturális, hagyományőrző események, 

családbarát rendezvények, meglesz az elmaradhatatlan kézművesvásár, az örömfőzés, számos 

sporteseményt tartanak, és idén újdonságképpen lovasprogramok is várják a váradi várba, 

illetve az új helyszínnek számító várkertbe betérőket. 

 

Búcsú a Zoboralja lovagjától 
2018. június 14. – Ma7.sk 

Tegnap a hajnali órákban ért el a megrendítő hír, a Zoboralja lovagja, Paulisz Boldizsár 

visszaadta lelkét Teremtőjének. A jó Isten, akiben ő olyan mélyen hitt, magához vette a 

felvidéki magyarság rendíthetetlen harcosát, a generációkat rendre és tisztességre nevelő 

embert, diákcsapatok, tanárok és barátok kemény akaratú Boldi bácsiját. Szinte minden 

gondolatát lefoglalták az Esterházy Zarándokközpont körüli munkálatok, új és új dolgokat 

álmodott meg a felvidéki magyarság összefogásának érdekében és környezetének segítségével 

az utolsókig véghez is vitte terveit. 
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Konferencia a Kárpát-medencéről, mint gazdasági térről 
2018. június 14. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (SZMKT) a komáromi Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karával együttműködve hagyományteremtő szándékkal rendezi meg 

június 14-én és 15-én a Szlovákiai Magyar Közgazdászok I. Találkozóját. Az Erdélyből, 

Vajdaságból, Felvidékről és Magyarországról érkező harminc előadó részvételével zajló 

kétnapos konferencia a közgazdászok szakmai egyeztetése mellett elősegíti a Kárpát-

medencei közgazdászok együtt gondolkodását is ‒ vallják a szervezők. Az első alkalommal 

megrendezett találkozót elsősorban a tudományos és a gyakorlati élet összekapcsolásának 

igénye szülte ‒ mondta el portálunknak Lelkes Gábor, az SZMKT elnöke. 

 

Márton Áron ösztöndíj, a felsőoktatási előkészítő 
2018. június 14. – Felvidék Ma 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, 10 

hónap időtartamra szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a KKM 

magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre a 2018/2019-es 

tanévben. Azok a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a 

meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai 

tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt, illetve ennek megszerzése legkésőbb 

jelen tanév végéig megtörténik. 

 

Hajnal Jenő az MNT mai üléséről nyilatkozott 
2018. június 14. – Pannon RTV 

Egyhangúlag szavazta meg az MNT a 15 főnél kisebb osztályok megnyitásának támogatását. 

Hajnal Jenő, a testület elnöke szerint az általános iskola annyira meghatározó a közösség 

szempontjából, hogy ha csak egy gyermek maradna a magyar nyelvű osztályokban, akkor is 

támogatnia kell azt az MNT-nek. Az ülésen megtárgyalt napirendi pontokról Hajnal Jenő 

Herczeg Zsoltnak nyilatkozott. 

 

Regionális Ifjúsági Fórum Újvidéken 
2018. június 14. - Pannon RTV 

Régióbeli országok együttműködését szorgalmazó ifjúsági találkozót tartanak Újvidéken. A 

Regionális Ifjúsági Fórum elnevezésű találkozóra június 29-e és július 1-e között kerül sor, 

mintegy 200 nyugat-balkáni fiatal részvételével. Az összejövetel megrendezését Újvidék 

önkormányzata, illetve a tartományi kormány is támogatja. A rendezvény fővédnöke Ana 

Brnabić, Szerbia miniszterelnöke. 
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Testvértelepülési támogatásból újult a martonosi iskola 
2018. június 14. - Pannon RTV 

Egymillió forintos eszközfejlesztéssel támogatta testvértelepülése, Martonos általános 

iskoláját a magyarországi Algyő Nagyközség Önkormányzata. A magyarkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozata új televíziókat kapott, ezzel 

párhuzamosan pedig felépült egy majdnem 30 méter hosszú, új téglakerítés is az iskolaudvar 

főutcai frontján. A beruházásokat szerdán megtekintette Algyő önkormányzati küldöttsége is, 

élén Molnár Áron polgármesterrel. 

 

Élni kell a lehetőséggel! 
2018. június 15. – Magyar Szó 

Napok óta hosszú sorok kígyóznak a Prosperitati Alapítvány zentai irodája előtt, a mostani, 

ötödik pályázati körben is igen sokan szeretnék átadni kérelmüket, ily módon keresve a 

lehetőséget önmaguk és a családjuk számára a fejlődésre és az itthon történő érvényesülésre. 

A ma záruló ciklusban várhatóan több mint 3200-an fognak pályázni. Az általunk 

megkérdezett pályázók egyetértettek abban, hogy az alapítvány által kínált pályázati 

lehetőségek vissza nem térő alkalom mind a vállalkozók, mind a mezőgazdasági termelők 

számára. 

 

Muzslya: Tíz új számítógépből álló adományt kapott az iskola 
2018. június 14. – Vajdaság.ma 

A muzslyai termelők, gazdák, főleg azok az egyének, akik a Prosperitati Alapítvány által 

nyertek támogatást az elmúlt időszakban a pályázatokon, összefogtak, és tíz új számítógéppel 

ajándékozták meg a helyi Szervó Mihály Általános Iskolát. A helyi tanács tagjai, Palatinus 

Ervin tanácselnökkel az élen ma, az iskolaév utolsó napján adták át az adományt. 

 

Hány magyar van Kárpátalján? – Summa–2017 
2018. június 14. – Kárpátalja 

A legutóbbi, 2001-es ukrán népszámlálás szerint Kárpátalján 152 ezer ember vallotta magát 

magyar nemzetiségűnek, az azóta eltelt 17 év népesedési és etnikai változásairól pontos 

adattal senki nem rendelkezik, ráadásul egymástól nagyon eltérő becsléseket is hallhattunk az 

utóbbi években. A tavalyi évben arra vállalkoztak a Summa–2017 kutatócsapat tagjai, akik a 

Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolának és a Nemzetpolitikai Kutatóintézetnek a munkatársai, hogy 

megpróbálják felmérni a kárpátaljai magyarság számát, települési megoszlását, ideiglenes 

migrációjának az arányait és más a közösségünkre jellemző népesedési jellemzőket. 
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A többségi nemzet ellenségei lettünk? 
2018. június 14. – Kárpátalja 

Az Egyesült Államok segítsége nélkül nehéz lesz feloldani az Ukrajna–NATO Bizottság 

találkozóinak Magyarország általi blokkolását – jelentette ki Olena Zerkal, a ukrán 

külügyminiszter európai integrációért felelős helyettese a 5 Kanal tévécsatorna szerda esti 

műsorában. Zerkal emellett egy újabb barátságtalan állítást is meg fogalmazott a kárpátaljai 

magyarokkal szemben, amennyiben kijelentette, hogy közösségünk döntései Budapesttől 

függnek. 

 

A tét a magyar lét Kárpátalján 
2018. június 14. – Mandiner.hu 

A kárpátaljai magyar megmaradás a tétje a nyugat-ukrán nacionalizmus és a nemzetiségek 

konfliktusának, amiben még egy focitorna megnyerése is diverzáns szeparatista akció. Az 

orosz provokációk vagy az ukrán nemzetpolitika keseríti meg legnehezebb helyzetű külhoni 

közösségünk mindennapjait? 

 

100 családi vállalkozás kapott támogatást 
2018. június 14. – kepesujsag.com 

A magyar kormány idén újabb 500 millió forintos támogatást biztosított a HMDK vidék- és 

gazdaságfejlesztési stratégiájának végrehajtására. Kedden Szentlászlón írták alá a februárban 

meghirdetett második körben sikeresen pályázókkal a szerződéseket: 100 családi 

gazdaság/vállalkozás kapott támogatást. Az eseményen részt vett Kiss-Parciu Péter, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 

államtitkár és Obradović Ena, az eszéki magyar főkonzulátus gazdasági attaséja is.  

 

A magyar kultúra hete Pólán 
2018. június 14. – kepesujsag.com 

Kiállítás, előadás, kultúrműsor is szerepelt idén is a sorrendben 19. pólai magyar hét 

programjai között, amelyet a HMDK Isztria megyei szervezete június 2-9. között rendezett 

meg. Az eseménysorozat részeként a Szent István csatahajó elsüllyedésének 100. évfordulóján 

a hősökről is méltóképpen megemlékeztek. 

 

A kisebbségek napja Zágrábban 
2018. június 14. – kepesujsag.com 

Szombaton a fővárosban élő kisebbségeké volt a főszerep a Zrinjevac parkban, akik 

népviseletük mellett táncukból, zenéjükből és gasztronómiájukból is ízelítőt adtak. A zágrábi 

magyarok meghívására idén először a vukovári nemzettársak is részt vettek az eseményen. 

 

Kisebbségi szeminárium Abbáziában 
2018. június 14. – kepesujsag.com 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/06/14/nemzet-ellensegei-lettunk
http://mandiner.hu/cikk/20180614_demko_attila_a_tet_a_magyar_let_karpataljan
http://www.kepesujsag.com/100-csaladi-vallalkozas-kapott-tamogatast/
http://www.kepesujsag.com/a-magyar-kultura-hete-polan/
http://www.kepesujsag.com/a-kisebbsegek-napja-zagrabban/
http://www.kepesujsag.com/kisebbsegi-szeminarium-abbaziaban/
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A média és a nemzeti kisebbségek Horvátországban – A kisebbségek védelme és a média 

szerepe a horvát társadalom demokratizálódásában címmel szervezett a múlt héten 

szemináriumot Opatijában a zágrábi Kisebbségi Tanács és az Emberi Jogi és Kisebbségi 

Hivatal, amelyen a HMDK vezetői és a központi iroda munkatársai is részt vettek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 15. – Kossuth Rádió 

 

A szenátusi igen után, most a román parlament képviselőháza előtt a módosító 

javaslatok 

A szenátusi igen után, most a román parlament képviselőháza előtt a módosító javaslatok. Az 

RMDSZ több mint 90 módosító javaslata modernebb, hatékonyabb, kisebbségbarát 

közigazgatási kódexet kínál Romániának. Hosszú egyeztetéseket követően a parlament 

szenátusával sikerült a közigazgatási kódex tervezetének egy olyan változatát elfogadtatni, 

amely a mostani törvényeknél hatékonyabban vezérli majd a helyi és a központi 

közigazgatást, ugyanakkor kedvez az anyanyelv-használat szempontjából. Kelemen Hunort, 

az RMDSZ elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte 

 

Átlépte a 10 milliárd Ft-os támogatási határt a magyar kormány által indított 

Egán Ede kárpátaljai gazdaságélénkítő program 

Átlépte a 10 milliárd Ft-os támogatási határt a magyar kormány által indított Egán Ede 

kárpátaljai gazdaságélénkítő program – jelentette be Magyar Levente külügyminiszter-

helyettes Beregszászon, ahol több mint 1200 vállalkozó írta alá a támogatási szerződést. Idén 

további pályázatokat is meghirdetnek - mondta Magyar Levente, aki hangsúlyozta: a program 

jövőre is folytatódik egészen addig, amíg a kárpátaljai életszínvonal  - a mostanihoz képest 

jelentősen nem emelkedik.  

 

Budapest és a Balaton, a felvidéki magyar és a szlovák turisták leggyakoribb 

célpontjai 

Budapest és a Balaton, a felvidéki magyar és a szlovák turisták leggyakoribb célpontjai. Az 

utóbbi években azonban erősödik a határ menti megyék együttműködése, ami új perspektívát 
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https://www.mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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jelent a turizmus szempontjából is. Erre bizonyíték például, hogy egyre több magyarországi 

megye ismerteti értékeit, programjait Pozsonyban a Magyar Intézetben. A szerdai 

sajtótájékoztatón kérdezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökét, a Világörökség 

részét képező Fertőtáj Magyar Tanácsa Egyesületének elnökét, Ivanics Ferencet Haják Szabó 

Mária. 

 

Tanévzáró a temesvári Bartók Béla Líceumban 

Ma délután volt a tanévzáró a temesvári Bartók Béla Líceumban, abban az iskolában, amelybe 

a Temes megyei magyarul tanuló diákok több, mint fele jár, óvodától tizenkettedik osztályig. 

Az oktatás mellett az iskola feladatokat vállal a közösségépítés és az identitás megőrzés terén 

is. Az évzáró előtt Lehőcz László rövid évértékelésre kérte az iskola igazgatóját, Erdei Ildikót. 

 

Magyarkanizsa és a környező falvak között csaknem 2 ezer hektár terül el. 

Magyarkanizsa és a környező falvak között csaknem 2 ezer hektár terül el. Valaha népes 

birkanyájak legelésztek itt, azután a gazdasági válság megcsappantotta a jószágok számát. Az 

ilonafalvi fiatal gazdák most újra próbálkoznak a juhászkodással a gazdaságfejlesztési 

támogatásoknak köszönhetően. Idén 7. alkalommal szervezte meg a juhászok találkozóját a 

Kanizsa Község Kapitány Réti Juhászainak Egyesülete, ahol birkanyírásban, pörköltfőzésben 

is összemérték az erejüket.  Németh Ernő elsőként Szalkai Nemes Valériát, a Vajdasági 

Agráregyesületek Szövetségének képviselőtestületi elnökét kérdezte. 

 

Vándorlás természeti és történelmi tartalommal 

Vándorlás természeti és történelmi tartalommal. Az egykori Magyar Királyság keleti határait 

járja 2003 óta a Székelyföldi Határtúra Mozgalom. De ezeket az utakat már nemcsak 

beavatottak, a hegyeket és a történelmet jól ismerők járhatják be,  hiszen megjelent az első 

határtúra-kalauz is, magyar nyelven. Oláh-Gál Elvira a mozgalom kezdeményezőjével, 

Molnár Sándorral beszélgetett. 

 

Kitekintő 

2018. június 14. – Echo Tv 

 

Elérte célját, a ráti Szent Mihály Gyermekotthont, az Egy vérből vagyunk! nevű 500 km-es 

jótékonysági futás, amely Budapestről indult és öt nap alatt érte el a kárpátaljai Rátot. A 

futókat a magyar és ukrán köztársasági elnök felesége fogadta a célban. Az ünnepség keretein 

https://www.echotv.hu/adasok/2018/06/14/kitekinto/12846
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belül Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár felavatta a gyermekotthon 

rehabilitációs központját. 

 

A diaszpórában élő magyarok is különböző rendezvényeken emlékeztek meg Trianonról. A 

kanadai megemlékezés székhelye a torontói Kultúrközpont volt. 

 

Mátyás királyra való tisztelet jeléül magyar emlékmisét tartottak a bécsi Stephansdomban. A 

Kaláka Klub felhívására több százan érkeztek szerte a Kárpát-medencéből, hogy részt 

vegyenek az ünnepi eseményen. 

 
 


