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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Centrális erőtér 
2018. június 29. - Demokrata 

Van okunk büszkének lenni arra, hogy túléltük Trianont, noha azt akarták, hogy ne legyen 

életképes Magyarország, a magyarság ne élje túl. Mégis erősödünk, soha nem látott 

gazdaságfejlesztést hajtunk végre a Kárpát-medencében, a nemzet közjogi egyesítése és az 

ehhez kapcsolódó nemzetpolitikai intézkedések rendszere sikertörténet – mondta a 

Demokratának Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes, akivel a belpolitika árulásairól, a keresztény civilizáció és a 

patriotizmus védelmének szükségességéről és a trianoni utódállamok meghasonlottságairól is 

beszélgettük. 

 

Ukrán oktatási törvény - Klimkin: Magyarországon kezdik érteni, hogy Ukrajna 
nem akarja diszkriminálni a magyar kisebbséget 
2018. június 28 – MTI, Magyar Hírlap, karpathir.com, hir.ma, Pestisrácok.hu, Kárpátalja.ma 

Magyarországon kezdik megérteni, hogy Ukrajnának nem áll szándékában diszkriminálni a 

Kárpátalján élő magyar kisebbséget az új oktatási törvénnyel - foglalta össze Pavlo Klimkin 

ukrán külügyminiszter a jogszabályról a napokban tartott miniszteri szintű konzultáción 

szerzett benyomásait az Ukrajinszka Parvda hírportálnak írt cikkében, amelyből az UNIAN 

hírügynökség idézett.  

 

Törvénymegkerülés gyanúja merült fel a felvidéki Csallóközben készülő 
gyorsforgalmi út kapcsán 
2018. június 28 – MTI, Kisalföld, Felvidék Ma, Új Szó 

Az illetékes szlovák ügyészséghez fordult a felvidéki Csallóköz több magyar polgármestere, 

mert gyanújuk szerint az ott készülő gyorsforgalmi út építésével kapcsolatban tervezett 

kavicsbányák engedélyeztetése során az építtető megpróbálta kijátszani a törvényt. Erről 

Pozsonyban csütörtökön tartott sajtótájékoztatójukon maguk az érintett önkormányzatok 

vezetői számoltak be. Szerintük azonfelül, hogy a kavicsbányák működtetése jelentősen 

rontaná a települések lakosságának életkörülményeit és tönkretenné az úthálózatot, félő, 

hogy az építkezések veszélybe sodorhatják a Csallóköz édesvízkészletét is, ami az egyik 

legnagyobbnak számít Európában. 
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http://www.demokrata.hu/hir/belfold/centralis-eroter
https://hir.ma/oktatas-2/klimkin-magyarorszagon-kezdik-erteni-hogy-ukrajna-nem-akarja-diszkriminalni-a-magyar-kisebbseget/735163
https://hir.ma/oktatas-2/klimkin-magyarorszagon-kezdik-erteni-hogy-ukrajna-nem-akarja-diszkriminalni-a-magyar-kisebbseget/735163
http://www.kisalfold.hu/kulfold_hirek/torvenymegkerules_gyanuja_merult_fel_a_felvideki_csallokozben_keszulo_gyorsforgalmi_ut_kapcsan/2565389/
http://www.kisalfold.hu/kulfold_hirek/torvenymegkerules_gyanuja_merult_fel_a_felvideki_csallokozben_keszulo_gyorsforgalmi_ut_kapcsan/2565389/
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Letették az NMI Művelődési Intézet épületének alapkövét 
2018. június 28. – MTI, Magyar Idők, Somogyi Hírlap  

Letették az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. épületének alapkövét és egy 

időkapszulát a Lakitelek Népfőiskolán csütörtökön. Fekete Péter, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az ünnepségen elmondta: 

„hagyományainkra, keresztény kultúránk értékeire, magyar nemzeti identitásunk alapjaira 

tudásalapú társadalmat építünk, mert hisszük, hogy minden nemzedéknek kötelessége nem 

csupán gyarapítani, hanem örökíteni is a szellemi vagyonát, és felnevelni a haza új 

nemzedékeit”. Kiemelte, az intézetnek meg kell őriznie függetlenségét, szabadságát, eddigi 

munkáját, és nemcsak határon belül, hanem a Kárpát-medencei kapcsolatrendszerben is, 

hiszen nemzetpolitikai feladatok tekintetében hatalmas felelősség hárul rá. 

 

Borboly Csaba szerint az új közigazgatási törvénykönyv egy lépés az autonómia 
fele  
2018. június 28 – MTI, transindex.ro, Krónika 

Az új közigazgatási törvénykönyv - amennyiben a szenátus után a képviselőház is elfogadja – 

lépés lehet a területi autonómia megteremtése felé is – mondta Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke. A politikus hangsúlyozta: miközben a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) csupán 6 százalékos arányt képvisel a törvényhozásban, 

számos pozitív változást értek el a kódex tárgyalása során. Ez kedvező az erdélyi magyarság 

számára a jövőalkotás és az önszervezés szempontjából, hiszen az erdélyi magyarság fő bázisa 

az önkormányzatiságban rejlik – fűzte hozzá az önkormányzati vezető.  

 

Orban: Ha az RMDSZ megszavazta volna a bizalmatlansági indítványt, az átment 
volna a parlamenten  
2018. június 28 – transindex.ro 

Az RMDSZ szavazataival átment volna a parlamenten az ellenzéki alakulatok által a kormány 

ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány - véli a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke az 

AGERPRES hírügynökség szerint. Ludovic Orban rámutatott, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

törvényhozói között is sokan vannak olyanok, akik elégedetlenek a Dăncilă-kormánnyal. Az ő 

soraikból "több mint harminc" támogató voks került volna ki, miután azonban az RMDSZ 

bejelentette, hogy nem fog szavazni az indítványról, az elégedetlen PSD-s törvényhozók sem 

mertek hangot adni véleményüknek. "Ha az RMDSZ megszavazta volna a bizalmatlansági 

indítványt, az átment volna a parlamenten" - fogalmazott csütörtöki nyilatkozatában a 

liberális pártelnök, aki bevallása szerint várja, hogy derüljön ki, mit ígért Liviu Dragnea PSD-

elnök az RMDSZ-nek azért, hogy a szövetség így járjon el.  
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https://magyaridok.hu/belfold/letettek-az-nemzeti-muvelodesi-intezet-epuletenek-alapkovet-3243749/
http://itthon.transindex.ro/?hir=52024
http://itthon.transindex.ro/?hir=52024
http://itthon.transindex.ro/?hir=52034&Orban_Ha_az_RMDSZ_megszavazta_volna_a_bizalmatlansagi_inditvanyt_az_atment_volna_a_parlamenten
http://itthon.transindex.ro/?hir=52034&Orban_Ha_az_RMDSZ_megszavazta_volna_a_bizalmatlansagi_inditvanyt_az_atment_volna_a_parlamenten
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Tőkés üdvözli, hogy Eckstein kilépett az RMDSZ-ből, és sajnálkozik Kiss Sándor 
elítélése miatt 
2018. június 28 – Krónika 

Tőkés László üdvözli Eckstein-Kovács Péter volt szenátor és miniszter azon döntését, hogy 

kilépett a szövetségből. Tőkés László csütörtöki közleményében megjegyzi, hogy egykori 

RMDSZ-es alapítótársa az RMDSZ-nek a „korrupt Szociáldemokrata Párttal való cinkossága 

miatt” távozik a szövetségből. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egyúttal sajnálattal 

vette tudomásul, hogy pénzmosás, hivatali visszaélés, kenőpénz elfogadása és befolyással való 

üzérkedés vádjával Kiss Sándort, a Bihar Megyei Tanács elnökét, a területi RMDSZ-

szervezetet sok éven át elnöklő politikust szintén letöltendő szabadságvesztéssel sújtották. 

Tőkés úgy vélte, az erdélyi-partiumi magyarság „volt erős emberét cinkos módon siettek 

védelmükbe venni pártbeli elvtársai”. „Köztük Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei 

szervezetének ügyvezető elnöke, aki tettestársa volt hírhedt védencének az érmindszenti, 

illetve nagyváradi Ady-központ elrablásában és felprédálásában” – állapította meg 

közleményében. 

 

Interjú - Eckstein: Véleményt mondani, és nem félni felvállalni azt  
2018. június 28 – transindex.ro 

Kilépett a Szövetségből 28 év után Eckstein Kovács Péter, aki a szombati kolozsvári 

kormányellenes tüntetésen jelentette be a döntését. A volt szenátor azzal indokolta ezt a 

lépést, hogy nem ért egyet az igazságügyi törvények módosításának támogatásával, így az 

RMDSZ ezzel kapcsolatos álláspontjával sem. A döntés bejelentését követően a Szövetség 

több tagja is vehemensen reagált. Hegedűs Csilla, bejegyzésében azt nehezményezi, hogy 

egykori harcostársa az RMDSZ sértegetésében élte ki magát, ugyanakkor Traian Băsescu 

kisebbségügyi tanácsosaként az ellenzéket támogatta. 

 

Márton Árpád a perrendtartásról: a tiltakozók érvei félretájékoztatóak 
2018. június 28 – maszol.ro 

A büntető perrendtartási törvénykönyv módosításai az uniós előírások, illetve 

alkotmánybírósági döntések miatt kötelezőek voltak, az ellenzék és az utcai tiltakozók 

ellenérvei viszont félretájékoztatóak – vázolta sajtótájékoztatóján Márton Árpád képviselő, 

aki ugyanakkor elismerte: a módosítások egy része kedvez egyes politikusoknak az ellenük 

folyamatban lévő ügyekben. Az utcai tiltakozók által leggyakrabban emlegetett ártatlanság 

vélelmére, a peren való részvétel jogának bővítésére, illetve a perújrafelvételre vonatkozó 

irányelvről a háromszéki RMDSZ politikus azt mondta: ezek esetében szinte szó szerint 

vették át az uniós irányelv előírásait. Hozzátette: az ártatlanság vélelmére vonatkozó irányelv 

nem a bűnözők jogait védi – ahogy a tiltakozók állítják –, hanem a gyanúsítottakét és a 

vádlottakét, azért, hogy ne tekintsék őket eleve bűnösnek. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-udvozli-hogy-eckstein-kovacs-peter-kilepett-az-rmdsz-bol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-udvozli-hogy-eckstein-kovacs-peter-kilepett-az-rmdsz-bol
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27308
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98448-marton-arpad-a-perrendtartasrol-a-tiltakozok-ervei-felretajekoztatoak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. június 29. 
4 

Már elő van készítve a miniszteri rendelet a marosvásárhelyi katolikus iskola 
ügyében 
2018. június 28 – szekelyhon.ro 

Elő van készítve az első miniszteri rendelet, amellyel el lehet indítani a marosvásárhelyi 

katolikus gimnáziumot – nyilatkozta Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke szerdán 

az Erdélyi Magyar Televízió Sajtóprés című műsorában. A politikus szerint most kiderül 

majd, hogy a szociáldemokraták a politikai akarat mellé tudnak-e közjogi megvalósítást is 

párosítani. Porcsalmi elmondta, két tanügyminiszteri rendeletre van szükség, az egyik az 

iskola akkreditációs folyamatának elindításáról szól, a másik pedig a helyi iskolahálózatról 

rendelkezik. Ha ezek megvalósulnak másfél, két hónap alatt, már idén ősztől indulhat 

előkészítő osztály a katolikus gimnáziumban – fogalmazott az ügyvezető elnök, aki nem tudta 

megmondani, hogy pontosan mikor írják alá az első miniszteri rendeletet. 

  

Nem remélt fordulat a sepsiszentgyörgyi zászlóperben 
2018. június 28 – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

A sepsiszentgyörgyi bíróság részben igazgat adott Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármesternek, akit a háromszéki prefektúra március 14-én és 15-én összesen tízezer lejre 

bírságolt meg amiért a magyar nemzeti színű jelképekkel díszítették fel a várost. A 

sepsiszentgyörgyi elöljáró megfellebbezte a prefektúra büntetését és az ügy első tárgyalásán a 

sepsiszentgyörgyi bíróság elrendelte a román nemzetijelkép-törvény alkotmányossági 

felülvizsgálatát. 

 

Köd előttem, kód mögöttem - az RMDSZ döntéseiről beszélgettek az 
Edzőtáborban 
2018.június 28 – maszol.ro 

Korábban már volt alkalom, hogy tabudöntögető kérdésekről beszéltek ebben a táborban, 

idén is vitázni fognak az azonos neműek házasságának, a család fogalmának kérdéseiről – 

mondta el az Edzőtábort megnyitó felszólalásában Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke. Bíró 

Barna Botond, a RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke elmondta: örvend, hogy Eu 

Táborból Edzőtáborrá vált a találkozó, mert ebben benne van az önfejlesztés, a mindennapok 

rutinjából való elszakadás és a csapattá összerázódás lehetősége is. Porcsalmi Bálint, az 

RMDSZ ügyvezető elnöke arról beszélt, szükség van egy olyan helyre, ahol a politikához közel 

álló fiatalok tanulhatnak és megvitathatják a fontos kérdéseket. Kifejtette: az utóbbi 

időszakban számos hazugság elhangzik az RMDSZ-ről, felelőssé teszik a rossz kormány és az 

inkompetens ellenzék miatt is — a román média éket próbál verni a magyar közösség és a 

szövetség közé – ezekre pedig válaszolni kell. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-elo-van-keszitve-a-miniszteri-rendelet-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-ugyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-elo-van-keszitve-a-miniszteri-rendelet-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-ugyeben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98451-nem-remelt-fordulat-a-sepsiszentgyorgyi-zaszloperben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98449-kod-el-ttem-kod-mogottem-az-rmdsz-donteseir-l-beszelgettek-az-edz-taborban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98449-kod-el-ttem-kod-mogottem-az-rmdsz-donteseir-l-beszelgettek-az-edz-taborban
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A Beszterce-Naszód megyei magyar gyerekek utaztatását is támogatja a 
budapesti kormány 
2018. június 29. – Krónika 

Ingyenes bentlakással, utaztatással próbálják a magyar nyelvű oktatás választására bírni 

Beszterce-Naszód megye magyar gyerekeit. Vice és Magyardécse után Besztercén is működik 

a magyar iskola fenntartását segítő szórványkollégium: a következő tanévtől azokat a 

diákokat is „felkarolják”, akik az Andrei Mureșanu Főgimnázium magyar tagozatán folytatják 

tanulmányaikat, de azokat is támogatják, akik a bethleni Grigore Silași-iskolában tanulnak 

magyar nyelven. Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke szerint öt 

magyar oktatási központ fenntartására törekszenek a térségben. 

 

A volt prefektus utolsó „ajándéka” 
2018. június 29. – Krónika 

Lucian Goga volt prefektus leváltása előtt egy utolsó „ajándékkal” lepte meg a 

marosvásárhelyi magyarokat. A kormánymegbízott közigazgatási bíróságon támadta meg azt 

a két, tavaly hozott tanácsi határozatot, amely értelmében a Maroshévíz utcát Luther 

Mártonról, a Posta utcát pedig Kálvin Jánosról nevezték el. Ügyvivő utódja, Nagy Zsigmond 

nem tudja visszavonni a keresetet, ugyanakkor nem támadta meg a legújabb utcanévadást. 

 

Aradon vissza lehet vonni a bírósági kereseteket 
2018. június 29. – Krónika 

Míg Nagy Zsigmond a bírósági keresetek visszavonhatatlansága mellett érvel, a hét közepén 

Arad megye prefektusa, Florentina Horgea visszavonta a bíróságon benyújtott 

folyamodványát, amelyet a kormány-, illetve a polgármesteri hivatalnak is otthont adó 

Városháza tulajdonjogának tisztázására érdekében nyújtott be. A kormánymegbízott azok 

után gondolta meg magát, miután Gheorghe Falcă, Arad liberális polgármestere az ingatlan 

„államosításával” vádolta meg. 

 

Kinevezték a galántai múzeum új igazgatóját 
2018. június 28. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Berényi József és Marek Neštický, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnökei és Peter 

Kadlic, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatalának kultúráért és sportért felelős 

megbízott igazgatója ma átadták Takács Mihálynak, a Galántai Honismereti Múzeum 

igazgatójának a kinevezéséről szóló okiratot. A régész végzettségű új igazgató július 1-vel 

foglalja el tisztségét. A kinevezést követő megbeszélésen a résztvevők megegyeztek abban, 

hogy az igazgató legfontosabb feladata a múzeum kiállításainak további fejlesztése és 

népszerűsítése, valamint a kétnyelvűség következetes megvalósítása lesz.  
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https://ma7.sk/tajaink/kineveztek-a-galantai-muzeum-uj-igazgatojat
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Még szombat éjfélig lehet jelentkezni a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba 
2018. június 28. – Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk 

Június 30-án éjfélig várja a felvételizőket a Pozsonyi Magyar Szakkollégium. Az intézmény 

májusban hirdetett felvételit alapképzésben részt vevő első- és másodéves pozsonyi egyetemi 

hallgatók és középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok részére. A felvételi eljárás 

kétfordulós, írásbeli és szóbeli részből áll. Jelentkezni a szakkollégium honlapján 

megtalálható online kérdőívvel lehet. A kérdőív kitöltése mellett az info@szakkollegium.sk 

címre motivációs levelet is várnak a jelentkezőktől. A szóbeli fordulókra július 14-én, illetve 

július 28-án kerül sor. 

 

Tisztelet Szent László királynak 
2018. június 28. – Felvidék Ma 

A Csemadok Országos Tanácsa, Pozsonyi Városi Választmánya és Szenci Területi 

Választmánya szervezésében került sor június 27-én a pozsonyi Prímás Palota Szent László-

kápolnájában a komáromi Concordia Vegyeskar Tisztelet Szent László királynak című ünnepi 

hangversenyére, amelyet a Pozsonyi Kulturális Nyár és Várjátékok program keretében 

rendeztek meg. A rendezvény fővédnöke Ivo Nesrovnal, Pozsony város főpolgármestere volt. 

„Örömmel tölt el, hogy rendezvényünk, amelyből próbálunk hagyományt teremteni, idén 

bekerült a Pozsonyi Kulturális Nyár és Várjátékok programjába, s így az ének, a zene kapcsán 

anyanyelvi kultúránk is jelen van a valamikori háromnyelvű Pozsony életében” – fogalmazott 

a hangverseny előtti köszöntő beszédében Jégh Izabella, a Csemadok pozsonyi elnöke, majd 

röviden bemutatta a komáromi kórust a koncert résztvevőinek. 

 

A Vörös lángok győzelmével ért véget a Tábor határok nélkül 
2018. június 28. - Pannon RTV 

A legügyesebb csapatok idén is egy külföldi utazáson vehetnek részt a Tábor határok nélkül 

főtámogatója, a Tartományi Oktatási Titkárság jóvoltából. Nyolc napon át 16 vajdasági 

középiskolából csaknem 80 diák vetélkedett a magyarkanizsai Tisza-parton. A 

megmérettetések második fordulóját a Vörös lángok nevű csapat nyerte. 

 

A Délvidékre érkezik csütörtökön a Gólyahír program 
2018. június 28. - Magyar Idők 

Csütörtökön a Délvidékre érkezik a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar újszülötteket 

megszólító programja. Az úgynevezett gólyahír programban a tizennyolcezer lakosú Kúla és 

a négyezer lelkes Bezdán településeken köszöntik a Vajdaságban, Bácskában született magyar 

újszülötteket, ahol átnyújtják szüleiknek a szövetség babanaplóját. Az Első könyvem átadása 

jelképes kapcsolatfelvétel a magyar szülőkkel, gyermekekkel, amellyel azt is jelezni szeretnék, 

hogy hosszú távon számíthatnak támogatásukra. 
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http://felvidek.ma/2018/06/meg-szombat-ejfelig-lehet-jelentkezni-a-pozsonyi-magyar-szakkollegiumba/
http://felvidek.ma/2018/06/tisztelet-szent-laszlo-kiralynak/
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/voros-langok-gyozelmevel-ert-veget-tabor-hatarok-nelkul
https://magyaridok.hu/belfold/a-delvidekre-erkezik-csutortokon-a-golyahir-program-3238790/
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Kárpátaljára látogatott a Cseh Köztársaság ukrajnai nagykövete 
2018. június 28. – Kárpátalja 

Radek Matula, a Cseh Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete 

szerdán kétnapos munkalátogatásra érkezett megyénkbe. Ungváron a megyeházán találkozott 

Hennagyij Moszkallal, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökével. A 

találkozón jelen volt Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere is. Szó volt a közös 

történelemről és a kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről napjainkban. A felek 

megbeszélték Ukrajna és Kárpátalja gazdasági helyzetét, kitértek Ungvár kiépítésére és a 

megye fejlesztésére a cseh érában. 

  

Európai támogatással csökkentik a vészhelyzetet Aknaszlatinán 
2018. június 28. - Kárpátalja 

Erről volt szó azon a munkaértekezleten, amelyet szerdán tartottak Ungváron. A nemzetközi 

összejövetel célja olyan stratégia kidolgozása, amelynek révén csökkenteni lehetne a több éve 

bezárt aknaszlatinai sóbánya okozta környezeti vészhelyzet kockázatait. 

 

Moszkalt választották a BPP kárpátaljai szervezetének elnökévé 
2018. június 28. – Kárpátaljalap.net, Kárpátalja.ma 

Június 27-én Ungváron, a BAVKA Kárpátaljai Akadémiai Megyei Bábszínházban került sor a 

Petro Porosenko Blokkja „Szolidarnyiszt” párt (BPP) területi szervezetének konferenciájára – 

jelentette a Zakarpattya Online. A konferencián a párt helyi szervezeteinek 39 jelenlévő 

küldötte egyhangúlag Hennagyij Moszkalt választotta meg a BPP megyei szervezetének új 

elnökévé. 

  

Ifjúsági tehetségkutató nap Dédában 
2018. június 28. – Kárpátalja  

Újból megrendezték Dédában a hagyományos tehetségkutató napot, melynek fő szervezői a 

KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és a Dédai Kultúrház voltak. 

  

Filmklub-esték Beregszászban – A Sátán fattyával indult a programsorozat 
2018. június 28. – karpatalja.ma 

Nagy érdeklődés övezte a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és Magyarország 

Beregszászi Konzulátusa által szervezett filmklub-estéket június 26-án és 27-én. A beregszászi 

teátrum nagytermében mindkét alkalommal a Nagy Zoltán Mihály műve alapján készült, 

Zsigmond Dezső által rendezett nagyjátékfilmet, A Sátán fattyát tekinthették meg az 

érdeklődők. Az első napon beszélgetés követte a vetítést, melyen magát a rendezőt, illetve 

Tarpai Viktória főszereplőt s több, a filmben játszó beregszászi színészt kérdezte Beke Mihály 

András első beosztott konzul a filmről. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/28/karpataljara-latogatott-cseh-koztarsasag-ukrajnai-nagykovete
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/28/europai-tamogatassal-csokkentik-veszhelyzetet-aknaszlatinan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/moszkalt-valasztottak-a-bpp-karpataljai-szervezetenek-elnokeve/
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/28/ifjusagi-tehetsegkutato-nap-dedaban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/filmklub-estek-beregszaszban-a-satan-fattyaval-indult-a-programsorozat/
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Előkészületek a novemberi helyhatósági választásokra 
2018. június 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

A 2018-as év a helyhatósági választások éve. A választások zökkenőmentes lebonyolításához a 

községeknek és a községi nemzeti közösségeknek választási bizottságokat kell kinevezniük, 

mivel a korábbi bizottságoknak lejárt a négyéves mandátumuk. Lendva Község Tanácsának 

legutóbbi ülésén a kinevezések napirenden voltak. 

 

Nyári nyelvtábor Őriszigeten 
2018. június 28. – volksgruppen.orf.at 

Már lehet jelentkezni a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyár végi magyar nyelvtáborába. 

A hagyományos programot idén augusztus 27-31. között rendezik meg Őriszigeten. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 28. – Kossuth Rádió 

 

Megállapodás az Ipoly-híd műszaki paramétereiről 

Eredetileg 12 tonna teherbírásúra tervezték, ám ezt 3,5 tonnára csökkentették. Érsek Árpád 

szlovák közlekedésügyi miniszter és Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős helyettes 

államtitkár ma aláírta az Ipolydamásd és Helemba közötti híd műszaki paramétereiről a 

megállapodást. A létesítmény építése 2019-ben kezdődhet meg. Az új Duna-híd 

építkezésének megtekintése után a sajtótájékoztatón a szlovák közlekedési miniszter azzal 

indokolta az Ipoly-híd teherbírásának jelentős csökkentését, hogy a környék lakosságát 

zavarná a megnövekedő teherforgalom.  

 

EP jelentés az Unión belüli kisebbségi jogokról 

Minimumszabályokkal, tételesen rögzítené az Európai Parlament az Unión belüli kisebbségek 

jogait. Az EP-képviselők olyan kisebbségvédelmi standardok megfogalmazására és 

összegzésére törekszenek, amelyek pontszerűen megjelentek már az Európai Parlament vagy 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174548465
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2921659/
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– átfogóbban – az Európa Tanács dokumentumaiban, viszont ezek nem voltak az uniós jogi 

keret részei, nem voltak kötelező érvényű jogszabályok. Sógor Csaba EP képviselő a most 

készülő jelentéshez több mint ötven – az erdélyi magyarság számára is fontos – módosító 

javaslatot nyújtott be, Csáky Pál felvidéki EP képviselővel közösen, többek között az 

autonómiát is ajánlják, mint az asszimiláció megfékezésének eszközét.  

 

Vita az aradi városháza körül 

A magyarok építették, most a románok vitatkoznak rajta – így lehetne jellemezni az aradi 

városháza tulajdonjoga körüli hercehurcát, amely a napokban indulatokat szított a partiumi 

város polgármesteri hivatala és a kormány területi képviselete, a prefektúra között. Mindkét 

intézmény a város illusztris épületében működik, és az érvényben lévő kormányhatározatok 

egyike az önkormányzatot, másik pedig a román államot jelöli meg tulajdonosként. A 

prefektúra keresetet nyújtott be, hogy a bíróság döntse el, kié is a 19. század második felében 

épült neoreneszánsz stílusú épület. A lépést a városvezetés államosítási szándéknak nevezte, 

kedden még tüntetést is szerveztek ellene. Hogy kié is az aradi városháza, munkatársunk 

kérdezte Bognár Levente aradi alpolgármestertől, aki 1996 és 2000 között alprefektusa is volt 

a megyének.  

 

Fejlesztésekre pályáztak Tisza menti települések 

Tisza valaha a folyó mentén élők életének mindennapos része volt, de mára már nem olyan 

szoros a kapcsolat. A magyarországi Algyő két délvidéki településsel arra törekszik, hogy 

újból kihasználják a folyó természetes turisztikai lehetőségeit. Magyarkanizsával és Óbecsével 

pályáztak közösen a fejlesztésekre. 

 

Honismereti tábort szervez a szamosújvári Téka Alapítvány 

Tábort szervez a szamosújvári Téka Alapítvány a magyar iskolát választó, szórványból érkező 

leendő diákjainak. Az újak mellett, a válaszúti szórványkollégiumból érkezők is 

megismerkednek a tékás rendszabályokkal, iskolával, pedagógusokkal.  

 

Hagyományok Háza Füleken 

A felvidéki magyarság kulturális örökségét nem elég összegyűjteni, de fel is kell dolgozni és 

élő hagyományként éltetni. A Hagyományok Háza ezt a feladatot végzi az egész Kárpát-

medencében, így a Felvidéken is, ahol pedagógusokat segít abban, hogy a népi kultúrát a 

gyerekekbe beleplántálhassák. Füleken, a Magyar Közösségi Ház szomszédságában állandó 

jelenléttel is támogatják ezt a munkát.  
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Andrássyak-tárlat Felvidéken 

Andrássyak a nagyvilágban címmel nyílt meg a felvidéki Betléri Kastélymúzeum legújabb 

időszaki tárlata. Az egyik legnagyobb magyar arisztokrata család tagjai is kedvelték a nagy 

utazásokat, külföldi vadászatokat. A betléri vadászkastélyban ma is őrzik az Andrássyak 19. és 

20. századi expedícióinak ritka trófeáit, fotóit, fegyvereit, könyveit, levelezéseit, műtárgyait. A 

tárlat kurátorai, Lőrincsík Szilvia és Tóth Tímea szerint, a kiállítás újabb lehetőséget kínál a 

kastély gyűjteményében szereplő múzeumi tárgyak bemutatására és restaurálására.  

 

Kitekintő 

2018. június 28. – Echo Tv 

 

Budapest a jó magyar-ukrán kapcsolatokban érdekelt, de mindent megtesz annak érdekében, 

hogy a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség jogai semmilyen formában ne 

csorbulhassanak–jelentette ki Szijjártó Péter Külgazdasági- és Külügyminiszter Kárpátalján, 

ahol összeült a Magyarország által javasolt magyar-ukrán kormányközi munkacsoport. 

 

A Clevelandi Magyar Rádió sugárzása 1984-ben indult a helyi John Caroll Egyetem 

gondozásában. Noha korábban más magyar rádiók is tevékenykedtek a környéken, mára a 

Bocskai Rádió az egyedüli Clevelandben és környékén, amely hétről hétre teljes egészében 

magyarul szól a hallgatókhoz. 

 

Belső- Floridában az utóbbi években összekovácsolódott pár magyar szervezet. Tagjai és 

vezetői szerint erre már nagy szükség is volt. 

 

Érmellék a Partium olyan területe, ami kiesik a turisták útvonalaiból, ezért úgy vélik nincs is 

különösebb látnivalója. Egy szalacsi fogorvos a 90-es években úgy döntött, hogy bemutatja, a 

térségnek van igenis népi kultúrája és összegyűjti az erre utaló emléktárgyakat. 

 
 

https://www.echotv.hu/adasok/2018/06/28/kitekinto/13791

