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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: a nemzetpolitika nagy sikere a Kőrösi Csoma- és a Petőfi-program 
2018. június 19. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, fidesz.hu, pannonrtv.com, sonline.hu, 

hir.ma, magyarhirlap.hu, Magyar Idők, orientpress.hu, demokrata.hu 

A kormányfő nemzetpolitikáért felelős helyettese a két program 2017/18-as szakaszának záró 

rendezvényén kiemelte: a diaszpóra magyarságát felkaroló Kőrösi Csoma Sándor-programot 

öt éve, a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-programot három éve indították útjára, s 

mára minden "olajozottan és cizelláltan" működik. Semjén Zsolt kitért arra, hogy a korábbi 

kormányok idején a diaszpóra mindig kicsit „mostohagyerek volt”, háttérbe szorultak az 

ottani magyarság szempontjai. Ezért is döntöttek úgy, hogy külön szervezetet, Magyar 

Diaszpóra Tanácsot hoznak létre, amelyben „nem a futottak még” kategóriában vannak az ő 

szempontjaik. A tanács delegáltjai részt vesznek a Magyar Állandó Értekezlet ülésein is, így a 

diaszpóra az egyetemes magyarság nemzetrészei között hasonló hangsúllyal jelenik meg – 

tette hozzá. 

 

Román–magyar összekülönbözés a kisebbségvédelemről az Európa Tanács 
konferenciáján 
2018. június 19. – Krónika 

Román-magyar pengeváltást eredményezett az Európa Tanács Strasbourgban rendezett 

kisebbségügyi konferenciája, amelyen Vincze Lóránt FUEN-elnök és a bukaresti 

külügyminisztérium államtitkára ellentmondott egymásnak a nemzeti kisebbségek védelme 

kapcsán. „Ha egy állam azt állítja magáról, hogy mintaértékűen megoldotta a területén élő 

kisebbségek helyzetét, miközben az adott kisebbség képviselői az ellenkezőjét állítják, az 

tulajdonképpen a párbeszéd, az együttműködési készség és a jóindulat hiányáról tanúskodik" 

– hangoztatta Vincze. Vincze ezzel Monica Gheorghițának, a román külügyminisztérium 

államtitkárának a romániai magyarság jogvédelmi harcát illető kritikáira reagált. Különben 

Gheorghiță a konferencián azt állította, hogy Románia „modellértékűen" szavatolja a 

területén élő húsz nemzeti kisebbség jogait, és úgy vélte, ezeknek a jogoknak a gyakorlása 

nem lehetséges úgy, hogy közben „feláldozzák" az illető kisebbségeknek a többségi 

társadalomba történő integrációját. 

 

Szerdán kezdődik Frízföldön a FUEN 63. kongresszusa 
2018. június 19. – maszol.ro, transindex.ro 

Az európai őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi csoportok legnagyobb 

ernyőszervezete a tavalyi kolozsvári kongresszust követően idén Európa Kulturális 

Fővárosában tartja éves rendezvényét, amelynek június 20–24. között a hollandiai 

Leeuwarden/ Ljouwert, Frízföld fővárosa ad otthont. Az RMDSZ a Minority SafePack európai 

kampányának hajtómotorjaként az elmúlt évben bebizonyította: képes összetett európai 
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kampányt lebonyolítani, elindította az őshonos kisebbségek mozgalmát, a magyar emberek 

ügyét pedig elvitte Európába. Június 21-én, csütörtökön, holland idő szerint 11 órakor az 

európai polgári kezdeményezés jövőjéről szerveznek kerekasztal-beszélgetést.   Kelemen 

Hunor szövetségi elnök vezeti az RMDSZ küldöttségét, és a szövetség két európai parlamenti 

képviselője, Winkler Gyula és Sógor Csaba felszólal a rendezvényen, amelyen jelen lesz 

többek közt Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségügyi különleges jelentéstevője, Bob 

Deen, az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosának Hivatala képviselője, Bernd Fabritius, a német 

szövetségi kormány kisebbségügyi biztosa, Deli Andor és Csáky Pál EP-képviselők, valamint 

Magyar Anna ET-raptőr is. 

 

Pert indított a Belügyminisztérium ellen Árus Zsolt, hogy meg tudja, több pénzt 
kapnak-e a Székelyföldön szolgáló belügyesek  
2018. június 19. – MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Pert indított egy belügyminisztériumi rendelet titkosságának feloldásáért egy székelyföldi 

emberi jogi aktivista. Árus Zsolt azt próbálta megtudni a minisztériumtól, hogy jelenleg 

kapnak-e kiemelt fizetéspótlékot a magyar többségű Hargita és Kovászna megyében 

szolgálatot teljesítő belügyminisztériumi alkalmazottak, de kérését - a vonatkozó miniszteri 

rendelet titkosságára hivatkozva - a tárca elutasította. A jogvédő egy gyergyószentmiklósi 

keddi sajtótájékoztatón - és saját blogján - számolt be a belügyminisztériumi adatigénylési 

kísérletéről.  

 

A prefektus öltözködési tanácsokat ad a háromszékieknek 
2018. június 19. – maszol.ro, Krónika 

Öltözködési tanácsokat osztogat a háromszékieknek Sebastian Cucu. A Kovászna megyei 

prefektus Románia nemzeti zászlajának napját megelőzően közleményben arra kéri a 

háromszéki lakosságot, hogy június 25-én és 26-án, jövő hétfőn és kedden öltözzenek a 

román trikolór színeibe, azaz piros-sárga-kékbe. A Kovászna megyei prefektúra kétnapos, 

nagyszabású ünnepséget szervez Románia nemzeti zászlójának napja alkalmával 

Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedi román katona szobránál. Sebastian Cucu 

közleménye szerint jövő hétfőn a katonaszobor melletti árbocról levonják a román trikolórt, 

amelyet elvisznek sepsiszentgyörgyi katonai laktanyába, felvonják, és megszentelik a 

kápolnában. 

 

A szövetség elöljárói bíznak az alapfokon börtönre ítélt üzletember-politikus 
ártatlanságában 
2018. június 20. – Krónika 

A korrupció miatt alapfokon nyolc év letöltendõ börtönbüntetésre ítélt Kiss Sándor 

felmentésében bíznak az RMDSZ a Krónikának nyilatkozó képviselõi. A szövetség egykori 

„erős emberének” számító Kisst – a Bihar megyei önkormányzat korábbi elnökét – Porcsalmi 

Bálint, az RMDSZ ügyvezetõ elnöke és Szabó Ödön, a szövetség Bihar megyei szervezetének 
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ügyvezetõ elnöke is védelmébe vette. Mindkét politikus azt nyilatkozta a Krónikának, az ítélet 

indoklását nem láthatták, de mivel a döntés nem jogerõs, még „megfordítható”.  

 

Erdélyi román ébredés autonómiaügyben? 
2018. június 20. – Krónika 

Üdvözölték a Krónika által megkérdezett székelyföldi elöljárók Cătălin Cherecheş nagybányai 

polgármester múlt heti, autonómiapárti nyilatkozatát. „Az erdélyi románok kezdenek rájönni 

arra, hogy Bukarest a magyarveszéllyel riogatva elveszi a pénzüket, közben pontosan látják, 

hogy mi a valós helyzet a régióban” – jelentette ki a Krónika kérdésére Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere. 

 

Tegyük élménnyé a tanulást! 
2018. június 19. – Felvidék Ma 

A fenti címmel nyújtott be sikeres pályázatot az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási 

programok támogatására kiírt felhívásra. A támogatás segítségével az iskola felső tagozatos 

diákjainak egy csoportja a budapesti Csodák Palotájába látogatott el június 18-án, hogy egy 

tanulmányi kirándulás keretében játékosan ismerkedjen a különféle fizikai 

törvényszerűségekkel, természeti jelenségekkel, a tudomány egy-egy területével. 

Magyarország első interaktív tudományos játéktere minden korosztály számára kínál 

programokat, hiszen a több mint 250, fizikai jelenséget bemutató játék és eszköz, az érdekes 

előadások, kísérletek és látványos élményvetítések között mindenki megtalálhatta a számára 

izgalmasat, érdekeset vagy szórakoztatót. 

 

Északkeleti Református Találkozó lesz Kassán 
2018. június 19. – Felvidék Ma 

A hét végén rendezik meg Kassán a KASSA-ÉRT 2018 Északkeleti Református Találkozót a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Magyar Református Központ szervezésében. 

A kétnapos rendezvény célja a református magyar jelenlét erősítése Kassán és környékén a 

kultúra és a vallás közös megélésén keresztül. Június 22-én és 23-án kétnapos találkozónak 

ad otthont a kassai Magyar Református Központ, a helyi református templom és református 

parókia. „A református egyház mindig is a kultúrában élt és a kultúrában gondolkodik és 

nagyon fontos az, hogy ezt mint határon túli közösség is megéljük és megtapasztaljuk. Ez egy 

nagyon fontos része a hitünknek.” 

 

Generációk találkozója a gútai vízimalomnál 
2018. június 19. – Körkép 

Június 16-án a gútai vízimalomnál harmadik alkalommal rendezte meg a Mezővárosi 

életérzés – Szekeres polgári társulás a generációk találkozója jegyében a Kattancsfesztivált. A 

családi programokkal, fellépőkkel és izgalmas finomságokkal bővelkedő esemény központi 
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szereplője – mint eddig minden alkalommal – a gútai hagyományos étel, a kattancs volt. 

Pikáli Róbertet, a rendezvény egyik főszervezőjét kérdezték meg arról, hogy honnan jött 

három évvel ezelőtt a Kattancsfesztivál fesztivál ötlete: „A Felvidék és általában a magyarok 

lakta területek rengeteg fajta fesztiválrendezvénynek adnak otthont. Miért legyen épp Gúta a 

kivétel? Hiszen Gútának van egy jellegzetes hagyományos étele, a kattancs, a hajtogatott 

tészta, és mivel városunkban hasonló fesztivált még nem rendeztek, így úgy döntöttünk, 

megszervezzük Gúta Kattancsfesztiválját” 

 

Megnövekedett Vajdaság idei költségvetése 
2018. június 19. - Pannon RTV 

2,6 milliárd dinárral nő Vajdaság idei költségvetése. Erről szól a vonatkozó módosítási 

javaslat, amely ma került a tartományi képviselők elé. A költségvetés módosítása után a 

tartományi büdzsé összességében 73 milliárd dinárt tesz ki. A tervek szerint a pluszpénzt 

gazdaságfejlesztésre, mezőgazdaságra, szociális védelemre, turizmusra és más befektetésekre 

költik. Az ellenzék szerint ennek ellenére ez a büdzsé nem biztosítja Vajdaság fejlődését. A 

hatalmi koalíció képviselői aláhúzták a vitában, hogy a költségvetés növekedése a tartomány 

gazdasági fejlődéséről tesz tanúbizonyságot.  

 

VaMaDiSz - Help Me! felsőoktatási beilleszkedési program 
2018. június 19. – VajdaságMa, Pannon RTV 

Az Újvidéki Egyetem karain a felvételi vizsgákra június 20. és 22. között kerül sor. 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség ehhez kapcsolódóan ugyanebben az időben ismét 

megtartja a "Help Me!" nevű felsőoktatási beilleszkedési programjának első körét. Sok fiatal 

számára ez lesz az első olyan önálló lépés, amikor egy nagyvárosban szerb nyelven kell 

ügyeket intézni, ráadásul ennek sikerességétől függ, hogy beléphetnek-e a felsőoktatás 

kapuján. A szervezet célja az, hogy az idősebb magyar ajkú egyetemi hallgatók 

tapasztalataikkal és az ügyintézés átvállalásával segítsék és támogassák fiatalabb társaikat. 

 

Magyarországi iskolai fölszerelés Adára 
2018. június 20. – Magyar Szó 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Kárpát-medencei szakképzés támogatására 1,8 

millió forint értékű 3D-s nyomtatót, a székesfehérvári Garzon Bútor Cégcsoport pedig egy 

tanteremre való iskolapadot és széket adományozott az adai Műszaki Iskolának. Az 

ünnepélyes átadóra tegnap került sor Adán a középiskolában, ahol az anyaországi 

adományozók, az intézmény tanárai és diákjai mellett megjelentek még a Magyar Nemzeti 

Tanács és az adai önkormányzat vezetői. Az alkalmi ünnepi műsor keretében a jelenlévőket 

köszöntötte Gilice Hilda iskolaigazgató, Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke és Imre Zita Enikő, a Garzon Bútor Cégcsoport ügyvezető igazgatója. 

 

Kincses Tarisznya hagyományőrző és honismereti tábor kezdődött Muzslyán 
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2018. június 19. - Pannon RTV 

Muzslyán megkezdődött a Kincses Tarisznya hagyományőrző és honismereti tábor. A 

szórványtábort - immár két évtizede - a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. 

Sárközi „cinegést” tanulnak a szórványban élő bánáti magyar gyerekek a muzslyai Petőfi 

Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. Egyesek közülük már nem tanulhatnak 

anyanyelvükön. A magyar néptánc számukra a hagyományőrzést jelenti. 

 

Több oktatási intézmény is iskolabusszal gazdagodott 
2018. június 19. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Június 19-én tizenegy iskola gazdagodott egy-egy busszal – olvashatjuk a pershij.com.ua 

hírportálon. A buszok kulcsait ünnepélyes keretek között adták át az oktatási intézmények 

vezetőinek Ungváron. Az eseményre a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) előtti 

téren került sor. A huszonnyolc személyes járműveket hegyi, illetve olyan községek kapták, 

ahol problémát jelent a gyerekek utaztatása. 

 

A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet a 2018/2019-es tanévre 
2018. június 19. – karpatalja.ma 

Az intézmény azon diákok jelentkezését várja, akik 2018-ban fejezték be a 7., 8. vagy 9. 

osztályt. Az oktatás a 10-11. osztályokban univerzális profil szerint történik, így lehetőség van 

közismereti tárgyak emelt óraszámú oktatására, emellett a diákok művészeti képzésben is 

részesülhetnek, lelki alkalmakon vehetnek részt. 

 

Apa-lánya kirándulást szerveztek a nagycsaládosok 
2018. június 19. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete először szervezett apa-lánya programot. A 

rendezvényt az édesapák napjához, azaz június harmadik vasárnapjához közel, június 15-én 

tartották. A programra előzőleg lehetett pályázni egy közös fényképpel, amelynek témája 

Apa-lánya közös tevékenység volt. Az utazás napján negyven fő indulhatott el 

Sátoraljaújhelyre. Az út a sok ismerős és a nagy társaság miatt hangulatosan telt, hamar 

elértük célunkat.  

 

Kultúrkalauz magyar vonatkozásokkal 
2018. június 19. – volksgruppen.orf.at 

A régió kulturális öröksége a témája a Közép-európai Kultúrkalauz 2018 című kiadványnak, 

amely június közepén jelent meg, 52.000 példányban. A magazinban magyar vonatkozású 

helyszíneket is bemutatnak. A „Kulturführer Mitteleuropa” kifejezetten a Duna-régió és 

Közép-Európa szempontjából mutat be különböző kulturális aktualitásokat, árulta el Méhes 

Márton, aki 5 éve szerkeszti az Ausztriában megjelenő füzete 
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 19. – Kossuth Rádió 

 

Vajdaságban mától kiemelt fontosságú napnak számít november 25-e 

Vajdaságban, Szerbia északi tartományában mától kiemelt fontosságú napnak számít 

november 25-e, így döntött ma a vajdasági tartományi parlament. 1918. november 25-26-án 

megtartották a bánsági, bácskai és baranyai szerbek, bunyevácok és más szlávok 

nagygyűlését, amely – minden jogalapot nélkülözve – kimondta Vajdaság csatlakozását 

Szerbiához.  A VMSZ képviselői támogatták, a VMDK és a Magyar Mozgalom két képviselője 

ellenezte a kormányjavaslat elfogadását.  

 

A szlovák törvényhozásban 117-en megszavazták, hogy a törvényalkotónak a 

jövőben minden jogszabály-tervezet benyújtásakor meg kelljen vizsgálnia 

A 150 tagú szlovák törvényhozásban 117-en megszavazták, hogy a törvényalkotónak a jövőben 

minden jogszabály-tervezet benyújtásakor meg kelljen vizsgálnia, hogy az elfogadott 

változások milyen hatást gyakorolnak a családok életére és működésére. A beterjesztő Szlovák 

Nemzeti Párt azzal érvelt, hogy meg szeretné akadályozni családellenes törvények 

elfogadását.  

 

Pénzadomány a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthonnak 

3.3 millió forintot pénzadományt gyűjtött és a Tiszántúli Református Jótékonysági Bálon adta 

át Fekete Károly ref. püspöke a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthonnak. A püspök beszédében kiemelte, hogy az összetartozást mutatja a gyűjtés 

is, ami nem az összegben nyilvánul meg, hanem a szeretetben. 

 

Ma kezdődött a hazatért Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor 

Program ösztöndíjasainak a 2017/2018-as évet lezáró konferenciája 

Ma kezdődött a hazatért Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor Program 

ösztöndíjasainak a 2017/2018-as évet lezáró konferenciája. A háromnapos rendezvény az 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-19_18-30-00&enddate=2018-06-19_19-10-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. június 20. 
7 

elmúlt év során a Kárpát-medencei szórványmagyarság körében és az északi félteke 

országaiban, diaszpórában szolgálatot teljesítő több mint 150 hazatért ösztöndíjas számol be 

a külhoni magyarság körében végzett tevékenységéről. A résztvevőket Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

köszöntötte. Beszédükben mindketten kitértek a 2013-ban elindított Körösi Csoma Sándor 

program 5 éves tapasztalataira.  

 

A besztercei és bethleni magyar oktatás fenntartásához ingyenes bentlakást és 

ingyenes iskolabuszt biztosít a megyei RMDSZ 

A besztercei és bethleni magyar oktatás fenntartásához ingyenes bentlakást és ingyenes 

iskolabuszt biztosít a megyei RMDSZ. E mellé természetesen jár a minőségi oktatás, sok 

érdekes iskolán kívüli tevékenység és a barátságos környezet. A részletekről Décsei Attilát, a 

Beszterce megyei RMDSZ elnökét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

A szerb oktatási minisztérium azt szeretné, hogy mind nagyobb szerepet kapjon 

a középiskolai oktatásban a duális képzés 

A szerb oktatási minisztérium azt szeretné, hogy mind nagyobb szerepet kapjon a 

középiskolai oktatásban a duális képzés. Emellett az informatikai képzésekre is nagyobb 

hangsúlyt szeretnének fektetni. Hogyan valósul meg mindez ősztől a magyar nyelvű 

oktatásban? A kérdést Jerasz Anikónak, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsági 

elnökének tette fel Németh Ernő.  

 

Jubilál a Gombaszögi Kulturális Ünnepség 

Jubilál a Gombaszögi Kulturális Ünnepség. A hangulatos gombaszögi völgyben 60. 

alkalommal nyitja meg kapuit a felvidéki magyarság legnagyobb múltú, kulturális fesztiválja. 

Június utolsó hetében, a CSEMADOK szervezésében pályázatokból és támogatásokból valósul 

meg a jubileumi rendezvénysorozat - tájékoztattak a szervezők. A sajtótájékoztatón ott járt 

munkatársunk, Palcsó Zsóka is. 

 
 


