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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Elhunyt Kányádi Sándor költő, író, műfordító 
2018. június 20. – MTI, hirado.hu, 888.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, index.hu, origo.hu, 

Propeller.hu, maszol.ro, Felvidék Ma, Körkép, Ma7.sk 

Életének kilencvenedik évében elhunyt Kányádi Sándor. A Kossuth-díjas költőt, a nemzet 

művészét szerda hajnalban érte a halál Budapesten – tájékoztatta a család szerdán az MTI-t. 

Az erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, 1929. május 10-én született egy székely 

parasztcsaládban, a Hargita megyei Nagygalambfalván. A középiskolát Székelyudvarhelyen 

végezte, majd beiratkozott a marosvásárhelyi Színházművészeti Főiskolára, végül a kolozsvári 

Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar szakos tanári diplomát 1954-ben. 

 

Tetemes bírságot rótt ki a törvényszék a csíkszeredai polgármesterre, mert nem 
távolított el egy zászlót  
2018. június 20. – MTI, maszol.ro, Magyar Idők, Origo.hu, Erdely.ma  

Tetemes, 75 ezer lejes (5,25 millió forint) bírságot rótt ki a Hargita megyei törvényszék 

szerdán Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármesterre amiatt, hogy egy jogerős bírósági 

ítélet ellenére nem távolította el a székely zászlót a Csíki Játékszín előtti zászlórúdról.  Az 

ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A polgármestert ugyanaz az 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) perelte be a zászló eltávolításának az 

elmulasztásáért, amelyik a 2016-ban a zászló eltávolításáért is pert indított. Az első fokon 

eljáró törvényszék szerdai ítéletében közölte: Ráduly Róbert Kálmánnak az országos 

minimálbér húsz százalékával egyenértékű késedelmi bírságot kell fizetnie minden nap 

késlekedésért, és ez a bírság a jogerős ítélet kihirdetésétől számítva ma már 75 130 lejt tesz ki. 

 

Ukrán oktatási törvény - Moszkva konzultációt akar a jogszabály 
végrehajtásáról 
2018. június 20. – MTI, Webrádió, KárpátHír  

Oroszország azt szeretné, ha átfogó konzultáció kezdődne az ukrán oktatási törvény 

alkalmazásáról, amely Moszkva szerint sérti az orosz ajkúak emberi jogait - közölte szerdán 

nyilvánosságra hozott állásfoglalásában az orosz külügyminisztérium. Az orosz diplomáciai 

tárca az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő bizottságának a nap folyamán korábban 

ismertetett jelentésére reagált. "Arra számítunk, hogy különálló, átfogó és hatékony 

konzultációk kezdődnek a 7. törvénycikk érvényesítésének formátumáról, ahogyan azt a 

nemzetközözi megfigyelők javasolják" - áll az orosz dokumentumban. "Arra hívjuk fel Kijevet, 

hogy hallgasson a megfigyelő misszió javaslataira azzal az oktatási törvénnyel kapcsolatban, 

amely durván megsérti az országban élő nyelvi kisebbségek, különösen az orosz ajkúak jogait" 

- rögzíti az állásfoglalás. 
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Hatezer orvosi vizsgálatot végeztek Erdélyben a gyermekmentő szolgálat 
önkéntesei 
2018. június 20. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Egy hét alatt csaknem hatezer vizsgálatot végzett Erdélyben a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat (NGYSZ) önkéntes orvoscsoportja májusban – közölte a szervezet szerdán az MTI-

vel. Helyi orvosokkal közösen több mint hatvan gyereket kezeltek, tizennyolcnak javasoltak 

magyarországi kivizsgálást, gyógykezelést vagy műtétet. A szemészeti szűrővizsgálatok 

alapján huszonhat gyereknek írtak fel szemüveget. Ebből az NGYSZ – a családok nehéz 

anyagi helyzete miatt – tizennyolcnak az elkészíttetését vállalta magára. A szemüvegek azóta 

már el is készültek Magyarországon és postázták a gyerekeknek – tették hozzá. 

 

Képviselőház: nehezebb lesz megszüntetni kisebbségi iskolai osztályokat 
2018. június 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ kezdeményezésére szerdán első házként tárgyalták a képviselők az oktatási 

törvénynek azt a módosítását, amelynek értelmében ezentúl csak akkor szüntethetnek meg 

vagy szervezhetnek át kisebbségek nyelvén működő osztályokat, ha az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatalával együttműködő kisebbségi tanács, vagy az adott kisebbséget a 

parlamentben képviselő szervezet a beleegyezését adta. 

 

A minőségre törekszik idén a Vásárhelyi Forgatag 
2018. június 20. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A kevesebb több elve alapján olyan programokat szeretnének idén Marosvásárhelyre hozni 

augusztus 27. és szeptember 2. között a Vásárhelyi Forgatag szervezői, amelyeket a közönség 

értékelni tud, valamint máshol nem tud megtekinteni. „Sokan vannak, akik nyaralásuk 

megtervezésekor számolnak azzal, hogy mikor van a Vásárhelyi Forgatag. Ez mindenképpen 

pozitív visszajelzés számunkra, azt jelenti, hogy az emberek annyira magukénak érzik már a 

rendezvényt, hogy figyelembe veszik nyaralásuk tervezésekor, hogy mikor van a Forgatag, 

mert szeretnének részt venni az eseményen. Így elárulhatom, hogy idén augusztus 27. és 

szeptember 2. között zajlanak majd a hatodik Vásárhelyi Forgatag programjai” – jelentette be 

szerdai sajtótájékoztatóján Portik Vilmos főszervező. 

 

Szent László csak Sfântul Ladislau lehet Nagyváradon 
2018. június 20. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Elutasította Ilie Bolojan nagyváradi polgármester, hogy Sfântul Ladislau helyett Szent László 

legyen a városalapítóról elnevezett utca, a magyar király eredeti neve és a magyar helyesírás 

szerint feltüntetve. A nagyváradi RMDSZ-szervezet nevében Pető Dalma fordult beadvánnyal 

a polgármesteri hivatalhoz. A helyi tanácsos azt kérte: ahogyan a múlt hónapban elfogadott 

határozat szerint a Vágó Iosif utcát átírták Vágó Józsefre, a Sfântul Ladislau utcát is írják át 
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Szent Lászlóra. Mind a megfogalmazás, mind az indoklás azonos volt, ám erre a beadványára 

elutasító választ kapott Ilie Bolojan polgármestertől és Adriana Lipoveanu főépítésztől – 

számolt be szerdai közleményében a Bihar megyei RMDSZ.  

 

Olyan támogatást kér Bukaresttől egy székelyföldi román vezető, amilyent a 
magyarok kapnak Budapesttől  
2018. június 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Olyan támogatást kér Bukaresttől a székelyföldi románok identitásának a megőrzéséhez Ioan 

Lăcătușu, a Kovászna-Hargita Európai Tanulmányi Központ igazgatója, amilyent a magyarok 

kapnak Budapesttől hasonló célokra. Lăcătușu a 145 éve meghalt Andrei Șaguna erdélyi 

ortodox érsek emlékére szervezett sepsiszentgyörgyi rendezvényen beszélt erről az Agerpres 

hírügynökségnek. Sajnálatosnak tartotta ugyanakkor, hogy a székelyföldi románok kulturális 

projektjei még az egyesülés centenáriumi évében sem kapják meg az államtól kért 

támogatást. Szerinte ez óriási szakadékot képez aközött - mint fogalmazott -, "amit a magyar 

állam tesz a magyar honfitársaink identitásának a megőrzéséért, és amit nem tesz meg a 

román állam" a régió román közösségéért. 

 

Korrekciókat javasol az EMNP a közigazgatási törvénykönyvben 
2018. június 20. – szekelyhon.ro 

Noha „legalább kétszáz kilométerre a román törvényhozástól” az Erdélyi Magyar Néppárt, 

ettől függetlenül áttanulmányozták a közigazgatási törvénykönyvet, megfogalmaztak néhány 

javaslatot, amit eljuttatnak a törvényhozókhoz – fogalmazta meg szerdai sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatón Zakariás Zoltán, a párt választmányi alelnöke. Emlékeztetett, tíz évvel 

ezelőtt alakultak meg azok a helyi és megyei tanácsok, melyekben nem csak az RMDSZ 

képviselte a magyarságot. Tíz évvel ezelőtt az MPP jelentős sikereket ért el, de aztán 

megtorpant, és ez teremtett lehetőséget az EMNP megjelenésére, vázolta a néppártos 

politikus. A tízéves erdélyi magyar többpártrendszert még mindig az RMDSZ „uralja”, mert 

lépéselőnyben volt, ám a két új párt bizonytalan lépései is erősítették – mondta Zakariás 

Zoltán. Hozzátette, csak néhány településen tudnak beleszólni ténylegesen a döntésekbe, ám 

a törvényalkotás, a határozathozatal szintjén ismertetik az elképzeléseiket, javaslatokat 

fogalmaznak meg.  

 

Szent László előtt tisztelegnek a hétvégén Szépvízen 
2018. június 20. – szekelyhon.ro 

Szent Lászlóra emlékeznek a következő napokban Szépvízen. A búcsús szentmise szónoka 

Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete lesz 

vasárnap.  

 

A román nyelvet védi Tanasă 
2018. június 21. – Krónika 
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Nem tetszik Dan Tanasă hivatásos feljelentőnek, hogy a gyergyószentmiklósi művelődési ház 

homlokzatán ugyanakkora betűkkel van kiírva az intézmény neve magyarul és románul. A 

székelyföldi magyar feliratok és szimbólumok ellen hadjáratot folytató Tanasă ezért panaszt 

nyújtott be a városházán. Nagy Zoltán polgármester felháborítónak tartja az ügyet, a helyi 

képviselő-testülettel ellenlépéseket terveznek. 

 

Gyengébben teljesítettek a magyar végzősök 
2018. június 21. – Krónika 

Valamivel gyengébben teljesítettek a magyar anyanyelvű nyolcadikos diákok a 

képességfelmérő vizsgán elért országos átlaghoz képest – közölte a kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkárság, amely az óvások elbírálása előtti eredményeket összesítette. Országos 

szinten a végzősök 73,5 százaléka szerzett 5-ös vagy ennél nagyobb átlagot, míg a magyar 

tannyelvű iskolába járó tanulók körében ez az arány 67,33 százalékos. 

 

Ambrus Izabella képviselő szerint az oktatási tárcavezető is tud a magyar 
osztályok összevonásáról 
2018. június 21. – Krónika 

Politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy meg tudják menteni az összevonásra ítélt Brassó 

megyei magyar osztályokat – jelentette ki a Krónikának Ambrus Izabella, az RMDSZ 

parlamenti képviselője. A Brassó megyei politikus elmondta, hogy minisztériumi szinten, 

Valentin Popa oktatási tárcavezetővel és Kovács Irén kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkárral is több ízben tárgyalt a Brassó megyei magyar oktatás áldatlan helyzetéről, 

azonban még nem körvonalazódik megoldás az ügyben. „Az a baj, hogy több osztályt érintene 

az összevonás, legalább öt-hat tanítói állásról van szó” – mondta a képviselő. Kifejtette, az 

illetékesek arra hivatkoznak, hogy nincsen elég pénz a pedagógusi bérekre, és a nehéz anyagi 

helyzetet nem tudják másként orvosolni, mint a kis létszámú osztályok összevonásával. 

Ráadásul a Brassó megyei tanfelügyelőség által előirányzott eljárás vidéken román 

osztályokat is érintene, hangzik a szaktárca érvelése. 

 

Felújítás alatt az Tamási-gimnázium 
2018. június 21. – Krónika 

Elkezdődött a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium főépületének külső és belső 

felújítása a magyar kormány támogatásával, a tervek szerint a munkálatok a tanévkezdésig 

tartanak. Az intézet kisebb épületeinek korszerűsítése jövőre marad, most ugyanis a tervezés 

zajlik. Összesen 4,6 millió eurót költenek a teljes beruházásra. Az előzetes számításoknál jóval 

nehezebb lesz a gimnázium homlokzatának felújítása, ugyanis a munka elkezdésével kiderült, 

hogy az épület legalább ötven százalékát újra kell vakolni – fejtette ki Laczkó György 

iskolaigazgató. 

 

Jégtörő Cătălin 
2018. június 21. – Páva Adorján – Krónika 
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A Krónika vezércikke szerint „csak idő kérdése volt, hogy egy befolyással bíró, népszerű 

erdélyi román politikus mikor veszi a bátorságot, hogy a felvilágosult elégedetlenkedők élére 

álljon; olyan eszme élharcosává váljon, amely idővel sorsfordító evidenciává dagadhat a 

rengeteg elfojtott panasz, sérelem, megaláztatás kimondásával. Persze túlzás lenne azt 

állítani, hogy Cătălin Cherecheș nagybányai polgármester történelmi tettet hajtott végre, 

amikor egy múlt heti üzleti fórumon kertelés nélkül kijelentette: nem a régiósítás, hanem az 

autonómia híve, és a gazdasági és közigazgatási önrendelkezés lehetne Románia új 

országprojektje, a dél-tiroli mintát követve. Azonban szavainak súlya – főleg a centenárium 

évében – vitathatatlan, hiszen vezető román politikus ilyet még nem mondott”. 

 

Megszűnik a gimnázium Tornalján 
2018. június 20. – Ma7.sk 

Megpecsételődni látszik a tornaljai gimnázium sorsa. Az egykor szebb napokat megélt 

intézményt tanulók hiányában bezárják, illetve az új tanévben összevonják egy másik 

gimnáziummal – így papíron még létezik majd, gyakorlatilag azonban már nem. A magyar és 

szlovák tannyelvű tornaljai gimnáziumot a most végződő iskolaévben 5 osztály 74 diákja 

látogatja. Az öt osztályból négy magyar és egy szlovák nyelvű, ami azt jelenti, hogy a 63 

magyar tanuló mellett mindössze 11 szlovák diákkal rendelkeznek. Ők pedig mindnyájan 

végzősök, tehát az idén elballagnak az utolsó szlovák osztály tanulói, mellettük pedig egy 

magyar osztály is végez, így csupán három osztálya és 34 tanulója maradna az iskolának. 

Maradna, de valószínűleg nem marad. Vagyis Tornalján biztosan nem.  

 

Böjte Csabától vehetnek át díjat a helytálló felvidéki diákok 
2018. június 20. – Ma7.sk 

Böjte Csaba, szerzetessel találkozhatnak a felvidéki magyar iskolások a tanévzáró napján az 

Alsóbodoki Esterházy Zarándokközpontban. A helyi Magán szakközépiskola felhívásban 

keresi azokat a diákokat, akik jó szolgálatot tettek közösségüknek és önzetlen 

magatartásukkal, példamutatásukkal megérdemlik, hogy kitüntetésben részesüljenek. A 

jelentkezési határidőt meghosszabbították június 22-ig. Hajtman Béla, az alsóbodoki 

szakközépiskola igazgatója elmondta portálunknak, az „Esterházy nyomdokain” című 

felhívással a középiskolák és gimnáziumok 2-3. osztályos diákjait szólították meg. 

 

Húsz nap van hátra a XXI. Mécs László Szabadegyetem kezdetéig 
2018. június 20. – Felvidék Ma 

A jászói nyári táborként is ismert egyhetes nagyszabású rendezvény idén  július 9. és 15. 

között kerül megrendezésre a négy éve felújított jászói Autokemping területén. A rendezvény 

főszervezője a Csemadok Országos Tanácsának megbízásából a Csemadok Kassa-környéke 

Területi Választmánya. A szervezők színes programmal, tartalmas előadásokkal, kiemelkedő 

művészekkel, a történelmi és természettudományi terület, illetve a sport- és kulturális élet 
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jeles képviselőinek beszámolóival várják az érdeklődőket. A gyerekeket július 10. és 13. között 

napközis nyári táborba várják a tábor területén. 

 

Pellegrini szerint mindenkinek garantálni kell az anyanyelvi oktatást 
2018. június 20. – Felvidék Ma 

Nagyra értékelik Peter Pellegrini kormányfő figyelmét a nagyszarvai iskolában szlovák 

osztályokat követelő szülők. A szülők abban bíznak, hogy végül az önkormányzat is 

tudatosítja a szlovák osztályok létesítésének szükségességét. A Nagyszarván, Bacsfán, 

Sárosfán, Keszölcésen, Macházán és Felbáron élő szlovákok azt szeretnék, ha a gyerekeik 

helyben, az anyanyelvükön tanulhatnának. Peter Pellegrini kormányfő a múlt hét végén úgy 

nyilatkozott, hogy sohasem fogja tolerálni az olyan helyzetet, amilyen Nagyszarván kialakult, 

azaz, hogy a helyi önkormányzat elutasította szlovák osztályok létesítését a helyi magyar 

tanítási nyelvű iskolában. 

 

A szakoktatás modernizációjának útja a komáromi régióban 
2018. június 20. – Felvidék Ma 

Az Erasmus+ programból nyert pénzügyi támogatásnak köszönhetően a komáromi 

Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola intenzíven kezdett el foglalkozni az oktatás, 

ezen belül a szakoktatás modernizációjával. „A jelenlegi helyzet részletes elemzése, az 

iskolánk diákjainak igényeit, elképzeléseit valamint a komáromi régió vállalkozóinak 

szükségleteit is figyelembe véve merült fel bennünk egyfajta közös nemzetközi virtuális 

tanulási portál ötlete. A vállalkozói, digitális és nyelvi készségek fejlesztésére irányuló, 

modulokból álló projekthez egy romániai és egy olaszországi szakközépiskola is kapcsolódott. 

Bevezettünk egy nagyon sikeres újdonságot: közös virtuális szakoktatást a kereskedelmi 

akadémia, valamint a kereskedelmi és információs szolgáltatások – nemzetközi kereskedelmi 

kapcsolatok szakok keretén belül” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Mészáros Katalin, a projekt 

koordinátora. 

 

A kisebbségi képviselők a jövőben anyanyelvükön is felszólalhatnak a 
parlamentben 
2018. június 20. - VajdaságMa, Pannon RTV 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó köztársasági parlamenti képviselők számára lehetővé válik, 

hogy anyanyelvükön szólaljanak fel a szkupstinában. 

Azokról a képviselőkről van szó, akik olyan kisebbséghez tartoznak, amelynek lélekszáma a 

legutóbbi népszámlálás alkalmával elérte a teljes lakosság két százalékát, azt pedig, hogy saját 

anyanyelvükön is felszólalhatnak, a hivatalos nyelvhasználatról szóló törvény módosítása 

teszi lehetővé, amelyet ma fogadott el a szerb parlament, írja a Tanjug.  

 

Tábor határok nélkül diákvetélkedő Magyarkanizsán 
2018. június 20. - Pannon RTV 
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A sokszínűség, a tolerancia és egymás kultúrájának megismerése játékos formában - ez a 

Tábor határok nélkül diákvetélkedő. A magyarkanizsai strandon ma tartották az egyhetes 

rendezvény megnyitóját. A játékokon idén is csaknem 80 középiskolás vesz részt. A 

legügyesebbek idén is egy külföldi meglepetésutazáson vehetnek részt. 

 

Véget ért a Logiscool első tanfolyama Zentán 
2018. június 20. - Pannon RTV 

A programozó iskola februárban nyitotta meg a kapuit. A diákok különféle korcsoportokban 

ismerkedtek meg a programozás alapjaival. 

Szerdán a tanulók bemutatták, mit tanultak az elmúlt hónapokban. A diákokat 

szeptemberben is várja az iskola. Az informatika fejlődésének köszönhetően a következő 

tanévben az eddig használt program egy újabb verzióját használják majd, azonban a nyár sem 

múlhat el programozás nélkül. 

 

Kiosztották a Dr. Bodrogvári Ferenc-díjakat Szabadkán 
2018. június 20. - Pannon RTV 

Idén három fiatal tehetséget díjaztak, akikre a szabadkai Képviselő-testület tagjai 

szavazhattak. Az elismeréseket Bunford Tivadar, a szabadkai képviselő-testület elnöke adta 

át. A Dr. Bodrogvári Ferenc-díjat azoknak a fiatal tehetségeknek ítélik oda, akik alkotásaikkal 

és tetteikkel hozzájárultak a város kulturális életének fejlődéséhez, illetve jeleskedtek a 

kultúra terén hazánkban, vagy külföldön.  

 

Magyar és ukrán miniszterek találkozója Kárpátalján 
2018. június 20. – karpatalja.ma 

A hét utolsó munkanapján, június 22-én magyar-ukrán kormányzati munkacsoport tart 

megbeszélést az oktatási törvény ominózus 7. cikkelye kapcsán. A megbeszélésen részt 

vesznek a két ország külügyminiszterei: Szíjjártó Péter és Pavlo Klimkin. Továbbá Kásler 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője és Lilija Hrinevics, ukrán oktatási 

miniszter. A miniszterek mellett Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség 

elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora és a kárpátaljai magyar 

érdekképviselet további tagjai is részt vesznek a diskurzuson. 

 

Brüsszeli tanulmányúttal zárult az I. Kárpátaljai Közéleti Akadémia 
2018. június 20. – Kárpátalja 

Beregszászt és Budapestet követően Brüsszelben zárult az I. Kárpátaljai Közéleti Akadémia 

képzése. A program célja, hogy azok a kárpátaljai fiatalok, akik aktívan részt vesznek a 

közéletben, megfelelő képzésben, felkészülésben részesüljenek, és betekintést nyerjenek az 

európai uniós ügyekbe, munkafolyamatokba. A képzéssorozat alkalmával a fiatalok az 

Európai Unió fontosabb intézményeivel ismerkedtek meg. A brüsszeli tanulmányút során 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/06/19/brusszeli-tanulmanyuttal-zarult-az-i-karpataljai-kozeleti-akademia


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. június 21. 
8 

lehetőségük nyílt betekinteni az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai 

Tanács munkájába. 

 

Felújított harangtornyot szenteltek fel Kuklyán 
2018. június 20. – Kárpátalja 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat, a Szuverén Máltai Lovagrend, a Schumicky és a 

Makk családok támogatásának köszönhetően felújított harangtorony felszentelésére került 

sor június 19-én a Beregszásztól keletre elhelyezkedő Kuklya településen. A helyiek 

elmondása szerint ma már többnyire csak idősek élnek a faluban, amely közigazgatásilag 

Beregszászhoz, illetve Nagymuzsalyhoz tartozik. A település két részből áll: a Derekaszeg 

utcából és „Kuklyából” – s összesen megközelítőleg kétszáz lakosa lehet. 

 

Kárpátalja és Borsod-Abaúj-Zemplén megye vezetői Miskolcon találkoztak 
2018. június 20. – Kárpátalja 

Az elmúlt hétvégén megyénk küldöttsége Mihajlo Rivisznek, a Kárpátaljai Megyei Tanács 

elnökének vezetésével Borsod-Abaúj-Zemplén megye értékeivel ismerkedett. Pénteken 

Miskolcon a megyeháza Szemere termében Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke fogadta a 

kárpátaljaiakat. Majd Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke az értéktár 

bizottság elnökeként részletes előadást tartott a megye értékeiről. A tanácskozás második 

részében a résztvevők az együttműködés, valamint a turisztikai kapcsolatok fejlesztéséről 

egyeztettek. 

 

Harminc évnyi csoda 
2018. június 20. – nepujsag.net 

Pontosan harminc évvel ezelőtt, a csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület létrehozását 

követően szinte azonnal megalakult a csentei hímzőszakkör előbb Kerecsényi Edit, majd 

Török Eta néprajzkutatók lelkes irányításával. A három évtized alatt a szorgos asszonykezek 

megszámlálhatatlan zsűrizett alkotást készítettek, elsőként itt szereztek népművészet mestere 

címeket, vidékünk hímzéshagyománya pedig ismét felkerült a Kárpát-medence kulturális 

térképére. 

 

A tervek megvalósítása a pénzkerettől függ 
2018. június 20. – nepujsag.net 

A Magyar Nemzeti Közösség és az Olasz Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai 

Programbizottságának első, alakuló ülését összevontan tartották meg Ljubljanában. A magyar 

bizottság elnöke újra Požonec Róbert lett. A Szlovén TV-nek még mindig nincs igazgatója. 

 

AMAPED-évzáró Bécsben 
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2018. június 20. – volksgruppen.orf.at 

Összesen 325 AMAPED-es diáknak csengettek ki hétfőn. Az utolsó nap iskolások és tanáraik 

az „Így tedd rá!” programmal ismerkedtek. Noha mozgalmas volt a tanév, az intézmény a 

nyáron sem pihen. 

 

Kétnyelvű magyar osztály indulhat Bécsben 
2018. június 20. – volksgruppen.orf.at 

A bécsi iskolatanács fenntartja ajánlatát, így a 2019/2020-as tanévre ismét meghirdetik a 

magyar-német kétnyelvű általános iskolai osztályt Bécsben. A csoport 20 diákkal elindul, az 

első évfolyamra pedig mostantól lehet jelentkezni. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. június 20. – Kossuth Rádió 

 

Európai kisebbség-többség paktumot mutatnak be a FUEN tegnap kezdődött 

kongresszusán 

Európai kisebbség-többség paktumot mutatnak be az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója, a FUEN tegnap kezdődött kongresszusán. A stratégiai dokumentum elkészítésekor 

figyelembe vették az RMDSZ által Romániában javasolt - és el nem fogadott - hasonló témájú 

szerződést. A Hollandiában, Frízföldön tartott kongresszus kiemelt témája a közelmúlt 

sikertörténete, a Minority Safepack továbbgondolása. Vincze Lorántot, a FUEN elnökét 

Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

Pozsonyban tiltakoznak a gazdák a kormány agrárpolitikája és a gazdák 

ellehetetlenítése miatt 

Pozsony utcáit ellepték a traktorok. Tiltakoznak a gazdák a kormány agrárpolitikája, a gazdák 

ellehetetlenítése, az uniós támogatások körüli korrupció miatt. Ezek azok a problémák, 

amelyekről a meggyilkolt Ján Kuciak írt utolsó cikkében. Halála után ez már a harmadik 

gazdatüntetés Szlovákiában, de ez a legnagyobb, amelyet a kelet-szlovákiai mezőgazdasági 

vállalkozók kezdeményeztek, amihez csatlakoztak a csallóközi magyar gazdák is, traktorba 

ültek és meg sem álltak Pozsonyig. Haják Szabó Mária riportja. 
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Tehetséggondozói programot indított általános iskolás diákoknak a szünidőben 

az aradi Szabadság-szobor Egyesület 

Tehetséggondozói programot indított általános iskolás diákoknak a szünidőben az aradi 

Szabadság-szobor Egyesület. A kéthetes foglalkozás az egyik kerületi iskola magyar tagozatos 

diákjainak szól, akik kötetlen, játékos formában sajátíthatnak el informatikai, matematikai és 

angolnyelv-ismereteket, emellett sportolhatnak és helyismereti városnéző túrán vehetnek 

részt. A tevékenységgel egyrészt a diákoknak akarnak programot kínálni és felkelteni az 

érdeklődésüket a különböző tantárgyak iránt, másrészt a pedagógusok munkáját könnyítik 

meg azzal, hogy a plusz foglalkozásokkal vonzóbbá teszik a létszámgondokkal küszködő 

magyar tagozatot – mondta a főszervező Király András, a Szabadság-szobor Egyesület elnöke, 

aki elsőként szólal meg Pataky Lehel Zsolt összeállításában. 

 

Kincsestarisznya tábor 

A vakáció első hetében azoknak a gyerekeknek, akik nem cserkész, környezetvédő, 

helytörténeti, vagy sporttáborba mentek a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

megszervezte a  Kincsestarisznya tábort.  Idén  a nyelv- és identitásőrzés volt az egy hetes 

tábor témája a zömében szórvány vidékekről érkező gyerekeknek. Kónya-Kovács Otília járt a 

Kincsestarisznya táborban, összeállításában először a főszervezőt Lukács Gabriellát halljuk.  

 

Új játszóhellyel gazdagodik a 65 éves temesvári Csiky Gergely Színház 

Új játszóhellyel gazdagodik a 65 éves temesvári Csiky Gergely Színház: használatra megkapja 

az egykori józsefvárosi Művész Mozit. Erre vonatkozó megállapodást írt alá a város 

polgármestere és a színház igazgatója. Ezen ünnepi aktus mellett az elmúlt 65 év tárgyi 

emlékeit bemutató kiállítás nyitotta meg az évfordulós rendezvénysorozatot. Mit is jelent 

majd az új helyszín a társulat számára? Erről is kérdezte Balázs Attila színházigazgatót 

munkatársunk, Lehőcz László. 

 

Életének kilencvenedik évében elhunyt Kányádi Sándor 

Életének kilencvenedik évében elhunyt Kányádi Sándor a Nemzet Művésze címmel 

kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a 

Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Kányádi első versét 1950-ben  publikálta. 

Összesen tizenkilenc verseskötete jelent meg, műveit angol, észt, finn, francia, német, norvég, 

orosz, portugál, román és svéd nyelvekre is lefordították, utolsó könyvét 2002-ben adták ki 

Felemás őszi versek címmel.  Oláh Gál Elvira összeállításával emlékezünk a költőre. 

 
 


