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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyar küldöttség az újabb konzultációt 
2018. június 5. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Origo.hu, Lokál, Kárpátalja 

Több kérdésben sikerült előrelépést elérni a kárpátaljai magyarok küldöttségének és az ukrán 

oktatási minisztérium vezetőinek az ukrán oktatási törvény nyelvi cikkének bevezetéséről 

kedden Kijevben megtartott konzultációján - tájékoztatták az MTI-t a magyar delegáció 

tagjai. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az 

ukrán parlament képviselője emlékeztetett arra, hogy már a parlament előtt van az a 

módosító javaslat, amellyel 2023-ig kitolnák a tavaly elfogadott jogszabály nyelvi cikkének 

bevezetését. Ígéretet kaptak a tárcától arra, hogy a bevezetésig fennmaradó időben kárpátaljai 

magyar szakemberekkel közösen próbálnak olyan mechanizmust kidolgozni, amely megfelel a 

magyar kisebbség elvárásainak is. Ez magában foglalja az ukrán nyelv oktatásában új 

módszertan, illetve új ellenőrzési és értékelési rendszer kidolgozását a nem ukrán anyanyelvű 

diákok számára.  

 

Szeparatizmus gyanújával indított büntetőeljárást az Egán Ede kárpátaljai 
alapítvány ellen az SZBU 
2018. június 5. – MTI, Figyelő, Magyar Hírlap, HVG.hu, Kárpátalja.ma 

Szeparatizmus gyanújával büntetőeljárást indított az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az 

Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány ellen - közölte az 

alapítvány, amely a kárpátaljai magyar közösség elleni újabb támadásként értékelte az ügyet. 

Az MTI-hez is eljuttatott közlemény szerint az alapítvány felháborítónak tarja, hogy az 

Európai Unióba tartó Ukrajna az EU-ból érkező támogatásokban az ország területi 

integritásának veszélyét látja. Az alapítvány leszögezi, hogy az ukrán törvényeknek 

megfelelően, hivatalosan bejegyzett szervezetként működik Kárpátalján. A központ 

tevékenységi köre a megyében élő vállalkozók támogatására terjed ki, segíti a nehéz gazdasági 

körülmények között élő lakosságot a szülőföldön való megmaradásában és boldogulásában - 

mutatott rá az alapítvány.  

 

Potápi Árpád János marad a nemzetpolitikánál 
2018. június 6. – Teol.hu 

A Miniszterelnökség államtitkárává nevezte ki Potápi Árpád Jánost Áder János köztársasági 

elnök. Ahogy az elmúlt négy évben, úgy ebben a ciklusban is a nemzetpolitikáért fog felelni a 

2. számú Tolna megyei választókerület országgyűlési képviselője. Újraegyesítettük a magyar 

nemzetet, amelynek köszönhetően ma minden magyar, éljen Székelyudvarhelyen vagy 

Torontóban, a magyar nemzet egyenlő tagja. Ami a jövőbeli irányokat illeti: mind az 
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anyaországban, mind határon túl az egyik legfontosabb célunk a magyar családok 

megerősítése. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem ideológiai döntőbíró a román belpolitikában 
2018. június 5. – MTI, hirado.hu, maszol.hu, Erdély Ma 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RDMSZ) elnöke kijelentette: az 

RMDSZ nem akar ideológiai kérdések döntőbírája lenni a román belpolitikában, hanem a 

közös jövőépítéshez keres partereket, hogy a magyarság erős és versenyképes közösségként 

maradhasson meg Romániában. A politikus, a 16. Bukaresti Magyar Napokon rendezett “Ha 

a múlton nem is tudunk osztozni, a jövőt tervezni kötelességünk” című fórumon beszélt 

kedden az RMDSZ célkitűzésekről, és a Nagy Románia létrejöttének centenáriumi évében is 

képviselt, őszinte többség-kisebbség párbeszédet szorgalmazó álláspontjáról. Úgy vélekedett: 

a múltról kialakult eltérő értelmezést nem lehet megváltoztatni, a centenáriumi évnek inkább 

a jövőről kellene szólnia. Az RMDSZ Románia következő évtizedeinek megtervezéséről 

szeretne párbeszédet folytatni a többséggel, mivel egy olyan országot akar, ahol a magyar 

közösség is otthon érezheti magát, ahol garantálják az etnikai identitás megőrzésének 

intézményes kereteit. 

 

Magyar alpolgármestert választottak Déván – bírósághoz fordul Pogocsán 
Ferdinánd leváltott elődje 
2018. június 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen  

Pogocsán Ferdinánd személyében magyar alpolgármestert választott kedden Déva város 

önkormányzati testülete. Az RMDSZ-es Pogocsán Ferdinánd a Mircea Geoană volt 

külügyminiszter által alapított Román Szociális Párt (PSRO) színeiben megválasztott Răzvan 

Mareș helyét foglalja el az alpolgármesteri székben, akinek azt rótták fel az önkormányzati 

testületben, hogy feszültséget kelt a polgármesteri hivatalban. Az alpolgármester-cserét a 

város 20 önkormányzati képviselője közül 16-an szavazták meg. Az újonnan megválasztott 

RMDSZ-es alpolgármester azt nyilatkozta, hogy európai várossá szeretné fejleszteni Dévát. 

Ugyanúgy fogok együtt dolgozni a helyi tanácsosokkal, mint eddig. Az önkormányzatnál 

dolgozni fogunk, több tett és kevesebb beszéd lesz. Minden negyedet egyformán fogunk 

kezelni, mert modern, tiszta, európai várost szeretnék” – mondta. 

 

Közigazgatási törvénykönyv: jelentősen bővülhetnek a magyar közösség nyelvi 
jogai 
2018. június 5. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar közösség anyanyelvének használati jogát jelentősen bővítő előírások 

kerültek be kedden a közigazgatási törvénykönyv tervezetéről készülő bizottsági jelentésbe az 

RMDSZ javaslatára. A jogszabály hétfőn már a szenátus elé kerül, és a parlamenti ülésszak 

végéig nagy eséllyel a képviselőház is elfogadja – tájékoztatta portálunkat Cseke Attila 

szenátor, a tervezetet megvitató parlamenti különbizottság tagja. A politikus beszámolója 

E
rd

é
ly

 

https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/06/05/az-rmdsz-nem-ideologiai-dontobiro-a-roman-belpolitikaban/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-alpolgarmestert-valasztottak-devan-n-birosaghoz-fordul-pogocsan-ferdinand-levaltott-elodje
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-alpolgarmestert-valasztottak-devan-n-birosaghoz-fordul-pogocsan-ferdinand-levaltott-elodje
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97271-kozigazgatasi-torvenykonyv-jelent-sen-b-vulhetnek-a-magyar-kozosseg-nyelvi-jogai
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97271-kozigazgatasi-torvenykonyv-jelent-sen-b-vulhetnek-a-magyar-kozosseg-nyelvi-jogai


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. június 6. 
3 

szerint négy fontos RMDSZ-es javaslatot sikerült a kormánykoalíció támogatásával bevinni a 

tervezetbe. A szenátor sajnálatosnak nevezte, hogy az ellenzéki honatyák nacionalista 

érvekkel próbálták elgáncsolni ezeknek az előírásoknak az elfogadását. 

 

Temesvár Társaság: nem tarthatják meg érdemrendjeiket az elítéltek és a 
besúgók 
2018. június 5. – Krónika 

Az állami kitüntetések visszavonását követeli a Temesvár Társaság azoktól a személyektől, 

akiket köztörvényes bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek, vagy bebizonyosodott róluk, 

hogy a rendszerváltás előtt együttműködtek a kommunista titkosrendőrséggel, a 

Szekuritátéval. Az 1989-es romániai forradalom emlékét ápoló civil szervezet először 2016. 

március 10-én követelte az érintettek kitüntetéseinek visszavonását, azt követően, hogy az 

államfő engedett a soviniszta román körök nyomásának, és visszavonta Tőkés László európai 

parlamenti képviselő, volt királyhágómelléki református püspök Románia Csillaga 

kitüntetését, amelyet az 1989-es forradalom kirobbantásában játszott szerepéért kapott. A 

társaság most megismételte kérését, és az érdemrend visszavonását követeli mindazoktól, 

akik méltatlannak bizonyultak az elismerésre. 

 

Cseke Attila: évtizedes demagógiának vetettünk véget a prefektus jogállásának 
módosításával 
2018. június 5. – maszol.ro 

Hétfőn kerül a szenátus plenáris ülésének napirendjére a közigazgatási törvénykönyv 

tervezete, amelynek bizottsági vitája már a napokban véget ér – tudta meg a maszol.ro Cseke 

Attilától, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjétől, aki szerint vélhetően az ülésszak végéig el is 

fogadja a parlament a törvénykönyvet. 

 

Kétnapos romániai látogatásra érkezik Navracsics Tibor európai biztos 
2018. június 5. – maszol.ro 

Romániában tesz látogatást június 6-án és 7-én Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, 

ifjúságpolitikáért és sportért felelős európai biztos - közölte kedden az Agerpres 

hírügynökséggel az Európai Bizottság Romániai Képviselete. A program szerint az európai 

biztos szerdán Bukarestben találkozik Valentin Popa tanügyminiszterrel, George Ivaşcu 

kulturális miniszterrel, Ioana Bran ifjúsági és sportminiszterrel és a Bukaresti Egyetem 

rektorával, Mircea Dumitruval. Szerda délután Navracsics egy Európa jövőjéről szervezett 

beszélgetésen vesz részt, majd a sajtó képviselőivel találkozik. Csütörtökön Marosvásárhelyre 

látogat, ahol oktatásügyi fórumon vesz részt és Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel találkozik. 

 

Továbbra is vita tárgya a többnyelvű táblák kihelyezése Nagyváradon 
2018. június 5. – maszol.ro 

Számos törvény kötelezi a nagyváradi önkormányzatot a többnyelvű utcanévtáblák 

kihelyezésére, mégis folyamatosan harcolni kell ezek felszereléséért. Nemrégiben elkaszálták 
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az önkormányzatban az RMDSZ-frakció erre vonatkozó kezdeményezését. Pető Dalma 

önkormányzati képviselőt a frakció további terveiről kérdezték. 

 

„A magyar nemzet ma erősebb, mint bármikor az utóbbi 100 évben” 
2018. június 5. – Nyugati Jelen 

A Nemzeti Összetartozás Napjáról és a trianoni békediktátum évfordulójáról emlékeztek meg 

a temesvári magyarok a Temesvár-belvárosi református templomban 2018. június 4-én 

megtartott ökumenikus áhítat keretében. A megemlékezés szónokai voltak Csige Sándor 

kolozsvári magyar konzul, Tamás Péter tiszteletbeli temesvári konzul és Marossy Zoltán 

Temes megyei RMDSZ-elnök. A tartásos rendezvény Meister Éva színművész Psalmus 

Hungaricus című műsorával zárult. 

 

Zrínyi Ilona-díjat kapott Sándor Krisztina 
2018. június 5. – szekelyhon.ro 

A Gubcsi Lajos író és Györfi Sándor szobrászművész által alapított Zrínyi Ilona-díjat kapott 

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke június 4-én, a nemzeti 

összetartozás napján, Budapesten, a Magyar Művészetért Alapítvány székhelyén – jelezte 

közleményben az EMNT. 

 

Keresik a Tanasă-féle könyvtolvajokat 
2018. június 6. – Krónika 

Máris intézkedett a rendőrség a magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasă múlt heti 

bálványosfürdői akciója nyomán: lopás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak 

bűnvádi eljárást, miután a nemzetközi konferencián állítólag eltűntek Tanasă kiadványai. 

Grüman Róbert, a Kovászna megyei önkormányzat alelnöke úgy vélte: a botrány egyszerre 

„abszurd és vicces”. 

 

„Trianonra az autonómia a válasz” 
2018. június 6. – Krónika 

A Székelyföldön is megemlékezéseket tartottak a nemzeti összetartozás napján. A trianoni 

békediktátum aláírása 98. évfordulója alkalmából tartott rendezvények szónokai úgy vélték, 

ma is veszély fenyegeti a magyarokat. Benkő Erika RMDSZ-es parlamenti képviselő úgy vélte, 

el kell érnünk, hogy Románia betartsa, amit 1918-ban ígért, és ha ezt az ígéretet lefordítjuk, 

akkor az szerinte autonómiát jelent. 

 

Csúszik a vár újjáépítése 
2018. június 6. – Krónika 

Bár korábban úgy tűnt, már idén elkezdhetik a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítését, a 

beruházást csak jövőre tudják folytatni – közölte a Krónikával az újjáépítést kezdeményező 

Deáky András, a Gyimesbükkért Egyesület elnöke. „Megbíztunk egy céget az új építkezési 

engedély igényléséhez szükséges dokumentáció összeállításával, és újrakérjük az engedélyt. 
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Ígéret van rá, de ha idén meg is kapjuk, nem fogunk neki a munkálatoknak, csak jövő 

tavasszal folytatnánk a munkát” – magyarázta. Hozzátette: ettől függetlenül nem adják fel, 

tovább dolgoznak azért, hogy megépülhessen a Rákóczi-vár, és az adományokat is gyűjtik, az 

adakozó kedv ugyanis nem lankad. 

 

Nyolc hónap sem volt elég a magyartalan feliratok kijavítására Kolozsváron 
2018. június 6. – Krónika 

Nyolc hónap alatt sem sikerült kicseréltetni Kolozsváron a tömegközlekedési vállalat (CTP) 

által kihelyezett, helytelen magyarsággal megírt többnyelvű reklámtáblát. A Krónika még 

tavaly októberben egy olvasónk jelzése alapján számolt be arról, hogy helytelen a kolozsvári 

tömegközlekedési vállalat (CTP) által kihelyezett többnyelvű reklámtáblák magyar felirata. 

Bár Oláh Emese alpolgármester állítása szerint már akkor a magyar szöveg ellenőrzésére és a 

hibák kijavítására kérte a vállalatot és a kivitelezőt, a Central központi áruház előtti pannó 

továbbra is hemzseg a hibáktól. 

 

Ragaszkodjunk lelki határköveinkhez 
2018. június 5. – Ma7.sk 

„Ne mozdítsd el az ősi határt, és az árvák mezejére ne menj! Mert megváltójuk erős: ő perli 

majd perüket veled!” (Példabeszédek könyve 23. fejezet, 10. és 11. vers). Ezekkel a szavakkal 

kezdte ünnepi beszédét Somogyi Alfréd, református esperes, egyetemi adjunktus a 

nagymegyeri Szent István emlékparkban – a Csemadok szervezésében – tartott nemzeti 

összetartozás napi megemlékezésen. Felidézte a 98 esztendővel ezelőtt történteket, amikor 

határokat mozdítottak el, s bizony akik ezt tették, nem az Isten országát építették. De mi 

mégis itt vagyunk! Annak dacára, hogy állampolgársági törvénnyel, oktatási törvénnyel, 

nyelvtörvénnyel, Beneši dekrétumokkal, deportálással és kitelepítéssel, majd bolsevik és 

internacionalista maszlagokkal, alternatív oktatással, kirekesztő restitúcióval hurkot kötöttek 

a nyakunkra. 

 

Vidnyánszky Komáromban: Magyarságunk állandó felvállalását adta Trianon 
2018. június 5. – Ma7.sk 

A nemzeti összetartozás napja, azaz a trianoni békediktátum aláírásának és Komárom 

kettészakításának 98. évfordulója alkalmából 1 város, 2 ország – 98 év, 98 fáklya elnevezéssel 

a Duna mindkét oldalán fáklyás felvonulással egybekötött megemlékezést tartott az észak-

komáromi T(e).Ü.(gyed) KÖR Polgári Társulás és az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás 

a túlparti Endresz Csoporttal, valamint más egyesületekkel közösen. A megemlékezés 

hagyományosan református istentisztelettel kezdődött az észak-komáromi református 

templomban, ahol a T(e).Ü.(gyed) KÖR PT nevében Feszty Zsolt köszöntötte a jelenlevőket. 

Örömmel nyugtázta, hogy Stubendek László és Molnár Attila, Észak- és Dél -Komárom 

polgármestere számára az eltelt évek során hivatalos meghívás nélkül is természetessé vált 

jelenlétük e megemlékezésen. 
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Árpád fejedelem-díjban részesült a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
2018. június 5. – Felvidék Ma, Új Szó 

Árpád fejedelem-díjban részesült a nemzeti összetartozás napján a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség a Magyar Művészetért Díjrendszer gáláján. A díjat Budapesten vette át Gál 

Erik, a szervezet elnöke és Csémi Szilárd ügyvezető elnök. Az Árpád fejedelem-díjat a Magyar 

Művészetért kuratóriuma adományozza napjaink jeles magyarjainak, magánszemélyeknek, 

történelmi emlékeket hordozó intézményeknek, közösségeknek a történelmi Magyarország 

egész területén, valamint a világ magyarságát megszólítva olyan alkotó közösségeknek, 

amelyek személyes elhivatottsággal képviselik a jövő generációja számára a honalapítók, a 

magyar történelem őket követő nagyjainak szellemiségét. 

 

Az élő és virágzó hagyományok elevenednek meg a zselízi Országos 
Népművészeti Fesztiválon 
2018. június 5. – Felvidék Ma 

Sajtótájékoztató keretében számoltak be a legnagyobb és legnívósabb felvidéki népművészeti 

fesztivál szervezési menetéről Zselízen. Az immár 52. alkalommal megrendezésre kerülő 

fesztivál két éve költözött vissza eredeti helyére, a Garam mentére, a festői környezetű zselízi 

Esterházy-parkba. A fesztivált a szervezők elképzelése szerint idén is a szakmai igényesség és 

a grandiózusság fémjelzi majd. Sokatmondó számadat már az is, hogy a színpadra lépők 

száma a három nap alatt meghaladja az ezret. A fő szervezési feladatokat a Csemadok zselízi 

alapszervezete és annak két prominens tagja, Juhász Sándor és neje Eszter látja el, de 

számtalan szervezet és szakember kapcsolódik be a munkálatokba. A városvezetés, akárcsak 

az előző években, idén is társszervezője az eseménynek. 

 

21 új mentőautót kaptak vajdasági egészségügyi intézmények 
2018. június 5. – Pannon RTV 

21 új mentőautót ajándékozott a tartományi kormány a vajdasági egészségügyi 

intézményeknek. A korszerű felszereléssel is ellátott járműveket ma délelőtt Újvidéken 

vehették át az egészségügyi intézmények vezetői. Hét falu betegeinek ellátása tartozik a csókai 

egészségház hatáskörébe. A mentőcsapatoknak van, hogy 25 kilométert is utazniuk kell, hogy 

eljussanak a betegekhez. Az új mentőautóra nagy szüksége volt az intézménynek. 

 

A Szabadkai Magyar Rádió is a Pannon Médiaházból sugározza műsorát 
2018. június 5. - Pannon RTV 

Ez a szerkesztőség munkatársai és a műszaki személyzet számára merőben új, jobb és 

korszerűbb munkafeltételeket, a hallgatók részére pedig minőségibb hangzást jelent az egész 

napos adás ideje alatt. Kedd reggel valamivel 7 óra után a Szabadkai Magyar Rádió Napindító 

című műsorát már a Pannon Médiaház új stúdiójából sugározta. Kartali Rita éppen Szendi 

Zsolttal, a Vöröskereszt vízi mentőszolgálatának vezetőjével beszélgetett. A stúdióbeszélgetés 
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http://felvidek.ma/2018/06/arpad-fejedelem-dijban-reszesult-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg/
http://felvidek.ma/2018/06/az-elo-es-viragzo-hagyomanyok-elevenednek-meg-a-zselizi-orszagos-nepmuveszeti-fesztivalon/
http://felvidek.ma/2018/06/az-elo-es-viragzo-hagyomanyok-elevenednek-meg-a-zselizi-orszagos-nepmuveszeti-fesztivalon/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/21-uj-mentoautot-kaptak-vajdasagi-egeszsegugyi-intezmenyek
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/szabadkai-magyar-radio-pannon-mediahazbol-sugarozza-musorat
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során a strandszezon megkezdése alkalmából a biztonságos fürdőzésre hívta fel a figyelmet 

Szendi Zsolt, aki gyakran szerepel rádió- és tévéműsorokban, az új stúdió lenyűgözte. 

 

Jubilál a Palicsi Filmfesztivál 
2018. június 6. -  

Jubileumot ünnepel idén az Európai Filmek Palicsi Fesztiválja, ezen a nyáron rendezik meg a 

szemlét 25. alkalommal, július 14-e és 20-a között. A szervezők bejelentették, ebben az évben 

az egyik Lifka Sándor-díjat Rade Šerbedžija színész kapja, a másik elismerés sorsáról az 

elkövetkezőkben döntenek. Javultak a palicsi filmfesztivál anyagi feltételei, ezért idén minden 

megszokott tartalmat visszaállítanak, például a szabadkai főtéren is lesznek vetítések. 12 

programrészben mintegy száz filmet láthat a közönség. Ezúttal is elhozzák nekünk az új 

magyar filmeket, idén pedig a Fekete-tengeri régió filmművészetének jeles alkotásait állítják 

fókuszba. 

 

Gazdag évzáró műsorral léptek fel a Gyöngyszemeink óvodásai 
2018. június 6. - Pannon RTV 

Mesejátékokkal, népi hagyományokkal, szavalatokkal és táncokkal készültek az évzáró 

műsorra a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény óvodásai Magyarkanizsán. 

Mesejátékokkal, népi hagyományokkal, szavalatokkal és táncokkal készültek az évzáró 

műsorra a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény óvodásai Magyarkanizsán. A község 

több településéről érkeztek a gyerekek a Művészetek Házába, ahol nyolc produkciót 

tekinthettek meg a szülők. 

 

„Egymásból olyan nemzedéket nevelünk” – A nemzeti összetartozás napját 
ünnepelték Tiszakeresztúrban 
2018. június 5. – karpatalja.ma 

A nemzeti összetartozás napján az elszakított kárpátaljai Tiszakeresztúr közösen ünnepelt 

június 4-én, a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola tanáraival és növendékeivel. Az ünnepségnek a helyi református 

templom adott otthont. Az esemény nyitásaként Dobsa Aranka, a Tiszakeresztúri Oktatási-

Nevelési Központ igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket, s örömét fejezte ki azért, hogy 

az anyaországi testvériskola képviselőivel ismét együtt emlékezhetnek.  

 

Jótékonysági futás a ráti gyermekotthonért 
2018. június 5. – karpatalja.ma 

A nemzeti összetartozás napján, június 4-én elrajtolt az Egy vérből vagyunk! véradó, 

adománygyűjtő futás. Öt nap, 500 kilométer futás, véradás, adománygyűjtés – röviden 

ezekkel a címszavakkal jellemezhető a többnapos jótékonysági futás, melynek fővédnöke dr. 

Herczegh Anita, a magyar köztársasági elnök felesége. A tegnap reggel Budapesten elstartolt 

esemény kettős célja, hogy felhívják a figyelmet a véradás fontosságára, valamint hogy 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/jubilal-palicsi-filmfesztival
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/gazdag-evzaro-musorral-leptek-fel-gyongyszemeink-ovodasai
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/egymasbol-olyan-nemzedeket-nevelunk-a-nemzeti-osszetartozas-napjat-unnepeltek-tiszakereszturban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/egymasbol-olyan-nemzedeket-nevelunk-a-nemzeti-osszetartozas-napjat-unnepeltek-tiszakereszturban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/jotekonysagi-futas-a-rati-gyermekotthonert/
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adományokat gyűjtsenek a kárpátaljai Ráton megépült Szent Mihály Rehabilitációs Központ 

javára. 

 

Aláírták az együttműködési megállapodást 
2018. június 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Zala Megyei Önkormányzat az 

idei évben a nemzeti összetartozás napján írta alá együttműködési megállapodását. 

 

Előadás magyar zsidó tömegsírokról 
2018. június 5. – volksgruppen.orf.at 

A bécsi Kelet- és Közép-európai Irodalmi Dokumentációs Központ meghívására Pelle János 

író, történész tartott előadást „A munkaszolgálattól egészen a tömegsírokig” címmel. Több 

éves Holokauszt kutatása során különös hangsúlyt fektetett a magyar tömegsírokra Kőszegen 

és Rohoncon, melyekkel kapcsolatban új forrásokat talált. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 5. – Kossuth Rádió 

  

Szeparatizmus gyanújával indított vizsgálatot az Egán Ede kárpátaljai 

gazdaságfejlesztési alapítvány ellen az Ukrán Biztonsági Szolgálat 

Szeparatizmus gyanújával indított vizsgálatot az Egán Ede kárpátaljai gazdaságfejlesztési 

alapítvány ellen az Ukrán Biztonsági Szolgálat. Az MTI-hez eljuttatott közleményükben az 

alapítvány felháborítónak tartja, hogy az Európai Unióba tartó Ukrajna az onnan érkező 

támogatásokban az ország területi integritásának veszélyét látja. Az alapítvány az ukrán 

törvényeknek megfelelően, hivatalosan bejegyzett szervezetként működik Kárpátalján.  
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Az ukrán oktatási miniszterrel tárgyaltak a kárpátaljai magyarság képviselői 

Kijevben 

És míg az Ukrán Biztonsági Szolgálat vizsgálódik az Egán Ede Alapítvány számlái között, 

keresve a szeparatizmusra utaló jeleket, addig pozitív elmozdulás történt a magyar oktatási 

rendszert fenyegető ukrán oktatási törvény ügyében, a továbbiakban azonban már jogi 

garanciákra lesz szükség - mondják a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek vezetői, 

miután tárgyaltak Kijevben az ukrán oktatási miniszterrel.  

 

Horváth Ferenc lett a magyarság képviselője az előre hozott szlovén parlamenti 

választásokon 

Az előre hozott szlovén parlamenti választásokon Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke lett a magyarság képviselője a 

szavazatok több mint hatvan százalékával. Korábban Göncz László töltötte be egy évtizeden át 

a tisztet, amelyet a szlovén alkotmány garantál a két őshonos kisebbségeknek: a magyarnak 

és az olasznak.  

 

Konferencia-sorozat a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 

Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről címmel kezdődött a somorjai Fórum 

Kisebbségkutató Intézetben az a konferencia-sorozat, amelyben a felvidéki magyar kisebbség 

100 éves történetét tekinti át, kiutakat és célokat fogalmaz meg a jövőre nézve. Ezzel a 

konferencia-sorozattal kapcsolódik a felvidéki magyar közösség az elmúlt 100 évet 

áttekintő,  Csehországban és Szlovákiában folyó megemlékezés-sorozathoz.  

 

Kolozsváron felavatták az Apáczai Csere János Gimnázium felújított épületét 

Kolozsváron hálaadó istentisztelet,  és ünnepség keretében felavatták szombaton az Apáczai 

Csere János Gimnáziumnak a magyar állam támogatásával kibővített, felújított épületét.  

 

A 89. Ünnepi Könyvhét Szegeden sem csupán hazai rendezvény 

A 89. Ünnepi Könyvhét Szegeden sem csupán hazai rendezvény.  A Tisza-parti nagyváros 

mágnesként vonzza a határon túli vajdasági, bácskai, bánáti magyar, szerb költőket, írókat.   

 

Nemzeti Összetartozás Napja Temesváron 

A városban ötödik éve rendeznek megemlékezést, de idén először a megye további két 

helységében is emlékeztek a 98 évvel ezelőtti békediktátumra. Temesváron a belvárosi 

református templom adott otthont a rendezvénynek. 

 


