
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. június 11. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Célba értek az Egy vérből vagyunk! jótékonysági futás résztvevői Kárpátalján 
2018. június 8. - MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma, felvidek.ma, teol.hu, veol.hu, bama.hu, 

baon.hu 

Megérkeztek Kárpátaljára péntek délután az Egy vérből vagyunk! elnevezésű, a figyelmet a 

véradás fontosságára felhívó, Budapestről június 4-én indult jótékonysági futás résztvevői, 

akiket Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és Marina Porosenko, az ukrán elnök 

neje fogadott az Ungvárhoz közeli Rát község Szent Mihály Gyermekotthonában, ahol 

felavatták az újonnan épült rehabilitációs központot. Az 500 kilométeres távot megtett 

futókat vezető Gui Angéla, az esemény főszervezője a gyermekotthonba történt megérkezés 

után hangsúlyozta: "mi, az anyaországban élők felelősséget viselünk a határon túli 

magyarokért, segítenünk kell őket abban, hogy megmaradjanak a szülőföldjükön, és 

megőrizzék a nemzeti önazonosságukat és az anyanyelvüket". Emellett különös felelősséggel 

tartozunk azokért a gyermekekért, akik a határon túl gyermekotthonokban nevelkednek - 

emelte ki. Elmondta, a futás során nemcsak véradást szerveztek, hanem adományokat is 

gyűjtöttek a ráti gyermekotthon lakóinak. A rendezvényen Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár Hennagyij Moszkallal, Kárpátalja kormányzójával 

közösen leleplezte a rehabilitációs központ épületén elhelyezett emléktáblát. 

 

Jogok és jogtiprások: Kolozsváron üléseztek az európai nyelvi egyenlőségért 
küzdő szervezetek képviselői 
2018. június 10. – Krónika 

A kisebbségi nemzetek nyelvhasználati jogairól és azok betartásáról értekeztek szombaton 

Kolozsváron az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) választmányi ülésén, amelynek 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) székháza adott otthont. A szervező EMNT 

sajtóirodájának közleménye szerint a 44 nyelvi csoportot képviselő, nyelvi jogokért küzdő 

ernyőszervezet választmányi ülésének kezdetén Kocsis Tibor a kolozsvári magyar 

főkonzulátus részéről köszöntötte az ELEN küldötteit, mondván: a nyelvhasználati jogok 

tiszteletben tartása alapvető része a nemzetek fennmaradásának, főként, ha kisebbségi 

helyzetben élnek. A konzul kiemelte a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és 

a magyar nyelvű orvosképzés hányattatott sorsát, valamint az egyelőre felszámolt 

marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyét is.  

 

A Vajdaságba érkezett a HelloWood alkotócsoport 
2018. június 9. – MTI, sonline.hu, pannonrtv.com, beol.hu, vaol.hu 

Utolsó állomására érkezett a 2018 a külhoni magyar családok éve program Kárpát-medencei 

tavaszi körútja. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/06/08/celba-ertek-az-egy-verbol-vagyunk-jotekonysagi-futas-resztvevoi-karpataljan/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elen
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/a-vajdasagba-erkezett-a-hellowood-alkotocsoport-1084580/
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A szombati muzslyai program keretében a résztvevőknek a nap végéig kerékpártartót kell 

készíteniük a rendelkezésükre álló faanyagokból. A program szervezője a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, a HelloWood, valamint a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT). A Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt és most a Vajdaságot érintő tavaszi körút keretében 

az államtitkárság és az alkotócsoport tagjai magyar közösségeket kerestek fel azzal a céllal, 

hogy „közös építésen, alkotáson, barkácsoláson keresztül erősítsék a közösséghez tartozás 

élményét, s ezáltal magát a közösséget” – közölte a Miniszterelnökség. 

 

Vállalkozz okosan és mutasd meg magad az expón! 
2018. június 8. – Felvidék Ma 

Lelkes amatőrök és profik, kezdők és családi vállalkozások várták az érdeklődőket a június 8-

án megrendezésre kerülő II. Felvidéki Junior Expón, a dunaszerdahelyi sportcsarnokban. Az 

idei kiállításon méhészek, borászok, hangszerkészítők, 3D nyomtatókkal foglalkozók és sok 

más vállalkozó termékeinek bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők. Iván Tamás, a 

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke ünnepélyes megnyitójában elmondta, a 

második expo már kinőtte magát, ezért is került sor a rendezvényre a városi sportcsarnokban. 

A szövetség 2016 év végén alakult, azzal a céllal, hogy összefogja a vállalkozókat, valamint 

gazdasági hátteret és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson számukra. A rendezvénynek 

nemcsak  gazdasági célja van, hanem nemzetpolitikai is, hiszen ápolnunk kell a 

kultúrát,  törekednünk az anyanyelvünk megtartására és a megmaradásra. 

 

Tengerentúli magyar nyelvű iskolák éves találkozója a New York-i 
Főkonzulátuson 
2018. június 10. – MTI, Webrádió, kormany.hu, sonline.hu, teol.hu, veol.hu 

Továbbképzés és workshop keretében rendezték meg szombaton Magyarország New York-i 

Főkonzulátusán az Amerikai Magyar Iskolák Találkozóját (AMIT). Az Egyesült Államokban 

működő magyar nyelvű hétvégi iskolák fontos rendezvényén a magyar származású 

gyerekekkel foglalkozó pedagógusok kapcsolatot építhetnek, megoszthatják tapasztalataikat 

és elsajátíthatják a fiatalok képzéséhez nélkülözhetetlen legújabb szakmai ismereteket - 

tájékoztatta a New York-i Főkonzulátus az MTI-t. Kumin Ferenc főkonzul a mintegy félszáz 

pedagógus előtt elmondott megnyitóbeszédében kiemelte a Magyar Házak hálózatának, a 

magyar nyelvű hitéletnek és a magyar iskoláknak a fontosságát az Egyesült Államokban. Mint 

fogalmazott, ezek azok az intézmények, amelyek kiemelkedő szerepet játszanak az amerikai 

magyarság identitásának megtartásában, és ezek közül is különösen nagy feladat hárul a 

magyar iskolákra, amelyek a fiatal generációkkal foglalkoznak.  

 

Minőségi, időben elkészült tankönyvek kerülnek ezentúl a magyar iskolákba? 
2018. június 8. – maszol.ro 

A nemrégiben elfogadott tankönyvtörvénytől az RMDSZ a tankönyvkiadás leegyszerűsítését 

és felgyorsítását reméli, az Erdélyi Tankönyvtanács ügyvezetője pedig portálunknak azt 
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http://felvidek.ma/2018/06/vallalkozz-okosan-es-mutasd-meg-magad-az-expon/
http://webradio.hu/hirek/kulfold/tengerentuli-magyar-nyelvu-iskolak-eves-talalkozoja-a-new-york-i-fokonzulatuson
http://webradio.hu/hirek/kulfold/tengerentuli-magyar-nyelvu-iskolak-eves-talalkozoja-a-new-york-i-fokonzulatuson
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/97445-min-segi-id-ben-elkeszult-tankonyvek-kerulnek-ezentul-a-magyar-iskolakba
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nyilatkozta, az új törvény járhat pozitív hozadékkal, azonban ez nagyban függ majd az 

alkalmazásától is. Emellett az sem mellékes, hogy a tankönyvek minősége is garantálva 

legyen – hangsúlyozta Köllő Zsófia. 

 

Számonkérhetővé tenné a kisebbségi chartát a Kolozsváron ülésező ELEN 
2018. június 8. – MTI, Krónika 

Számonkérhetővé tenné az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) azokat a 

vállalásokat, amelyeket az Európa Tanács tagállamai az európai regionális és kisebbségi 

nyelvek chartájának aláírásakor tettek. A 44 nyelvi csoportot képviselő, nyelvi jogokért küzdő 

ernyőszervezet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) meghívására Kolozsváron tartja 

szombaton választmányi ülését, amelynek legfontosabb témája a nyelvi charta módosítására 

vonatkozó közös álláspont kialakítása.  

 

Cseke Attila: nem erősödnek meg a prefektusok 
2018. június 8. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Törölték a közigazgatási törvénykönyvből azokat a rendelkezéseket, amelyek a prefektus 

hatalmát erősítették volna meg. A módosítást az RMDSZ szorgalmazta – tájékoztatott Cseke 

Attila, a szövetség szenátusi frakcióvezetője. A jogszabálytervezet eredeti formája a prefektusi 

intézménynek szánt volna nagyobb szerepet az önkormányzatokkal szemben, és olyan 

jogkörökkel ruházta volna fel a prefektust, amelyeknek nincs alkotmányossági hátterük, és 

amelyekkel a közösségeink választott önkormányzati vezetőit akadályozhatta volna 

munkájukban – magyarázta az RMDSZ politikusa a módosítás alapérvét. 

 

Ladányi Árpád az RMDSZ Fehér Megyei Szervezetének elnöke 
2018. június 8. – Nyugati Jelen 

Új elnökét és választmányi elnökét választotta meg az RMDSZ Fehér Megyei Szervezete a hét 

folyamán, Nagyenyeden. 2017 novembere óta a szervezet elnöki tisztségét ideiglenesen ellátó 

Nagy Zoltán Levente területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnököt Ladányi Árpád jogász 

váltja. 

 

Szebb napok várnak Erdély egyik legszebb szecessziós épületére, a Pannónia 
Szállóra 
2018. június 8. – maszol.ro, Krónika 

Az erdélyi magyaros szecesszió gyöngyszemeként emlegetett, bő évtizede elhagyatott, 

omladozó Pannónia Szálló új tulajdonosai bemutatkozó villámlátogatásra érkeztek 

Kereskényi Gábor szatmárnémeti polgármesterhez. A magyarországi befektetők eredeti 

szépségében akarják felújítani az épületet. A szállót voltaképpen a magyar állam vásárolta 

meg. 

 

Telefonapplikáción is pazar az Arany-emlékhely – rá se lehet ismerni a 
nagyszalontai Csonkatoronyra és a felújított kiállításra 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szamonkerhetove-tenne-az-europai-regionalis-es-kisebbsegi-nyelvek-chartajat-az-elen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97428-cseke-attila-nem-er-sodnek-meg-a-prefektusok
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ladanyi_arpad_az_rmdsz_feher_megyei_szervezetenek_elnoke.php
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/97467-szebb-napok-varnak-erdely-egyik-legszebb-szecesszios-epuletere-a-pannonia-szallora
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/97467-szebb-napok-varnak-erdely-egyik-legszebb-szecesszios-epuletere-a-pannonia-szallora
https://kronika.ro/kultura/telefonapplikacion-is-pazar-az-arany-emlekhely-ra-se-lehet-ismerni-a-nagyszalontai-csonkatoronyra-es-a-felujitott-kiallitasra
https://kronika.ro/kultura/telefonapplikacion-is-pazar-az-arany-emlekhely-ra-se-lehet-ismerni-a-nagyszalontai-csonkatoronyra-es-a-felujitott-kiallitasra
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2018. június 9. – Krónika 

Egymásnak adják a kilincset a látogatók a nagyszalontai Arany János-emlékmúzeumban a 

hajdúváros legnevesebb szülöttének életét és költészetét bemutató kiállítás, valamint az 

annak otthont adó Csonkatorony felújítása óta. Darvasi Zoltán, az intézmény igazgatója, 

tárlatvezetője számára elsősorban a diákcsoportok körbevezetése jelenti a fő feladatot, a 

többnyire az anyaországból érkező vendégeknek a hajdúváros gazdag történelmi múltjába is 

betekintést nyújt.  

 

„Megtalálta” a román sajtó a nemzetközi körözés alatt álló Markó Attilát 
2018. június 9. – Krónika 

A román igazságszolgáltatás által kétszer – ebből legutóbb alapfokon letöltendőre – elítélt 

Markó Attila egykori kisebbségügyi államtitkárt székelyföldi és anyaországi politikusok 

társaságában ábrázoló fotót tett közzé a bukaresti média. A Libertatea bulvárlap kisebb 

szenzációként tálalja, hogy sikerült friss fényképfelvételt megszereznie és leközölnie az 

RMDSZ volt parlamenti képviselőjéről azóta, hogy 2014 óta Magyarországon tartózkodik. A 

nemzetközi körözés alatt álló egykori politikust Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár és Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök társaságában kapták lencsevégre, 

mégpedig a Budapesten május 11 és 13 között megrendezett Székely Fesztiválon. A bukaresti 

napilap „bizonyos hangokra” hivatkozva azt állítja, hogy Markó Attilát éppen a budapesti 

hatóságok rejtegetik, sőt a kiadvány szerint ez a „védelem” a székelyföldi politikusnak a 

magyar titkosszolgálatokkal fenntartott állítólagos kapcsolatával áll összefüggésben. 

 

Hasznosítás helyett pusztulásra ítélik a hatóságok a kulturális örökséget 
2018. június 9. – Krónika, Nyugati Jelen  

Nem szabad lebecsülni a kultúra jelentőségét, még akkor is, ha hajlamosak vagyunk erre; 

ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a kulturális örökség védelme, 

használata és megismerése az oktatási anyag részévé váljon – jelentette ki Navracsics Tibor, 

az Európai Bizottság biztosa, aki többnapos látogatást tett Romániában.  

 

Csíki Sándor előtt tisztelegtek Nyárádszeredában 
2018. június 10. – szekelyhon.ro 

Csíki Sándor fiatalon távozott közösségépítő pedagógus, közíró és politikus előtt tisztelgett a 

hét végén Nyárádszereda és környéke a Csaba királyfi ünnepségsorozat részeként. A 

kisebbségi jogvédelem élharcosának egykori tanítványai, barátai és kollégái állítottak 

emléket. Szombaton róla elnevezett kispályás labdarúgótornát szerveztek, vasárnap a 

sírhelyét avatták a helyi temetőben. Biró József Attila főszervező olyan kovácsnak nevezte az 

Erdélyi Családszervezetek Szövetségének négy évvel ezelőtt elhunyt elnökét, aki a 

példamutatás, önfeláldozás és tettrekészség szerszámaival megvalósította a szeretet, az 

összetartozás és az egymásért és a közösségért létrejövő tenni akarás lüktető erejét. 
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https://kronika.ro/belfold/bmegtalaltar-a-roman-sajto-a-nemzetkozi-korozes-alatt-allo-marko-attilat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hasznositas-helyett-pusztulasra-itelik-a-hatosagok-a-kulturalis-orokseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/csiki-sandor-elott-tisztelegtek-nyaradszeredaban
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A közigazgatási törvénykönyv RMDSZ-javaslatra tiltja, hogy a köztisztviselő 
diszkrimináljon 
2018. június 10. – maszol.ro 

Az RMDSZ javaslatára kezdeményezésére a közigazgatási törvénykönyv tartalmazni fog a 

köztisztviselők magatartására vonatkozó olyan előírásokat, amelyek egyértelműen előírják 

számukra az alapvető emberi jogok betartását és tiltják a megalázó bánásmódot, 

mindennemű diszkriminációt. Erről a tervezetet megvitató parlamenti különbizottság tagja, 

Cseke Attila számolt be vasárnap. Tájékoztatása szerint szintén RMDSZ-javaslatra a testület 

törölte azokat a cikkelyeket, amelyek bonyolították volna a köztisztviselői állások elfoglalását. 

 

Bugár Béla küzdelme a túlélésért 
2018. június 8. – Ma7.sk 

A Most-Híd közgyűlése a szombati ülésén dönt arról, kit indít az államfőválasztáson. Ha 

Bugár úgy dönt, elindul az államfőválasztáson, azt nem azért teszi, hogy államfő legyen, 

hanem hogy megmentse a pártját – vélekedik Martin Hanus, a Postoj.sk főszerkesztő-

helyettese. A portál szerint a veszélyt a Most-Híd számára a konkurens MKP jelenti, amelyet 

a 2016-os parlamenti választási statisztikák adatai szerint a legtöbb szlovákiai magyar 

választópolgár támogat. Hanus szerint a Most-Híd választói bázisának nagy részét szlovákok 

alkotják. A párt úgy véli, nem volt jó taktika, hogy a 2014-es államfőválasztáson nem volt 

saját államfőjelöltjük, aminek meg is lett a keserű eredménye. Amíg Bárdos Gyulának, az 

MKP-ből sikerült mozgósítania a vidéki választópolgárokat, a Bugárék által támogatott 

Hrušovskýra még a "kádéhás" választók többsége sem szavazott, nemhogy a "dunaszerdahelyi 

kávéházi értelmiség" - vélekedik Hanus.  

 

Ernyőszervezetté alakult a Via Nova Ifjúsági Szövetség 
2018. június 9. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Alapszabályt módosított, s ennek értelmében ernyőszervezetté alakult át az MKP ifjúsági 

partnerszervezeteként működő Via Nova Ifjúsági Szövetség. A változtatást a szervezet 

alapszabály-módosító és tisztújító kongresszusán hagyták jóvá Komáromban szombaton. "Új 

pályára állítjuk a szervezet működését (...), a helyi szinten szerveződő, fiatalokból álló 

országos szervezet, amit Via Nova Ifjúsági Csoportnak hívtunk, mától átváltozott bejegyzett, 

jogi személyiséggel bíró polgári társulások ernyőszervezetévé" - mondta Gubík László, a 

szervezet elnöke az alapszabály módosításról. A módosítás értelmében megváltozott az eddig 

több mint ezer taggal működő szervezet neve is, azt ezentúl Via Nova Ifjúsági Szövetségnek 

nevezik, s tagságát a jövőben nem személyek, hanem különálló szervezetek alkotják majd.  

 

Bugár jelölteti magát, minden szlovákiai állampolgár elnöke akar lenni 
2018. június 9. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Bugár Béla frissen újraválasztott pártelnök lesz a vegyespárt államfőjelöltje. A Most-Híd 

elnöke, Bugár Béla 2019-ben indul az államfőválasztáson. Erről egyhangú szavazással a párt 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97502-a-kozigazgatasi-torvenykonyv-rmdsz-javaslatra-tiltja-hogy-a-koztisztvisel-diszkriminaljon
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97502-a-kozigazgatasi-torvenykonyv-rmdsz-javaslatra-tiltja-hogy-a-koztisztvisel-diszkriminaljon
https://ma7.sk/kozelet/bugar-bela-kuzdelme-a-tulelesert
https://ma7.sk/kozelet/ernyoszervezette-alakult-a-via-nova-ifjusagi-szovetseg
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-megis-jelolteti-magat
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tizedik közgyűlése döntött szombaton Pozsonyban. A hírt bejelentő Sólymos László 

környezetvédelmi miniszter, a párt alelnöke újságíróknak elmondta, hogy eljött az ideje 

annak, hogy a köztársasági elnöki tisztségért reális esélyekkel ringbe szálljon egy nemzeti 

kisebbség képviselője is. Megjegyezte: Bugár Béla az együttműködés, a tolerancia és a 

kompromisszumkészség értékeit képviseli, amelyek mostanában hiánycikknek számítanak. 

Bugár kijelentette, alapos megfontolás után és közeli hozzátartozóival egyeztetve döntött az 

indulásról. Fő célja a feszültség és a társadalom megosztottságának a csökkentése. 

 

Mátyás király emléke az ifjú szívekben is él 
2018. június 9. – Ma7.sk 

A magyar történelem kétségkívül legismertebb uralkodója, a mondák, legendák és népmesék 

hőse Hunyadi Mátyás. Születésének 575., megkoronázásának 560. évfordulója alkalmából 

2018-ban Mátyás király-emlékévet hirdettek és ez számos érdekes, figyelemfelkeltő, a tanuló 

ifjúságot is megmozgató rendezvény megszervezésére adott lehetőséget. A Csemadok 

Országos Tanácsa több társszervezővel versenyt hirdetett a szlovákiai magyar középiskolák 

diákjai számára, hogy adatokat gyűjtsenek Mátyás király életéről, a korról, amelyben élt és 

ennek alapján alkossanak véleményt történelmi szerepéről, a magyarság kollektív tudatában 

kialakult képéről.  

 

Ünnepség és történelmi megemlékezés Muzslán 
2018. június 9. – Felvidék Ma 

Muzsla község a hétvégén méltóságteljes megemlékezést szervezett az I. világháború 

befejezésének 100. évfordulója tiszteletére. A történelmi visszaemlékezés és kiállítás a helyi 

kultúrházban kezdődött, ahol Farkas Iván a község polgármestere üdvözölte az előadókat és 

vendégeket: dr.Vida Csaba ezredest a Magyar Nagykövetség pozsonyi attaséját, Pathó 

Mariannát a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága osztályvezetőjét, Szigeti 

László és Bolya Szabolcs, megyei képviselőket a megjelent környékbeli polgármestereket, 

iskolaigazgatókat, a helyi intézmények, civil szervezetek képviselőit, és a község lakosságát. 

 

Muzslyán zárult a külhoni magyar családok éve Kárpát-medencei tavaszi körútja 
2018. június 9. – Vajdaság.ma 

Utolsó állomásként szombaton Muzslyára érkezett a 2018 a külhoni magyar családok éve 

Kárpát-medencei tavaszi körútja. A muzslyai plébánia környékén, az Emmausz fiúkollégium 

torna- és konferenciatermében zajlottak ma a különféle foglalkozások, amelyeket 2018 a 

külhoni magyar családok éve program jegyében tartottak meg. Elsőként szentmisére gyűltek 

össze a családok, a részvevők, amelyet Ft. Mellár József atya, esperes celebrált Kalapis 

Sztoján atya, muzslyai plébános közreműködésével. A szentmisét követően a kollégium 

termeiben folytatódott a közösségépítő program. 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/matyas-kiraly-emleke-az-ifju-szivekben-is-el
http://felvidek.ma/2018/06/unnepseg-es-tortenelmi-megemlekezes-muzslan/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22512/Muzslyan-zarult-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve-Karpat-medencei-tavaszi-korutja.html
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Ismeretlen tettesek ledöntötték a kúlai Szent György plébánia-templom 
kerítését 
2018. június 10. - Pannon RTV 

Az eset még péntek virradóra történt. A történteket jelentették Juhász György plébánosnak is, 

aki megtekintette a rongálást. Hivatalos rendőrségi információ egyelőre nincs az üggyel 

kapcsolatban, mint ahogyan az sem derült még ki, hogy miért tették tönkre az elkövetők a 

kerítést. A templom egyébként idén ünnepelte fennállásának 248. évfordulóját. 

 

20 éves a VMSZ Újvidéki Városi Szervezete 
2018. június 9. - Pannon RTV 

20 éves fennállását ünnepelte a VMSZ Újvidéki Városi Szervezete. Az eseményt a Petőfi 

Sándor Magyar Művelődési Központban szervezték meg. A VMSZ Újvidéki Városi Szervezete 

a háborús évek alakult meg. Az alapítótagok célja az is volt, hogy jelentősebb szerepet 

biztosítsanak az újvidéki magyaroknak a város életében. Galambos László, alapító, VMSZ 

Újvidéki Városi Szervezet: „Én úgy gondolom, hogy alapjában véve egy sikertörténetről van 

szó, mert a kezdeti tíz tagot alig bírtuk összeszedni, három-négy hónap elmúlt, mire 10 tagot 

összeszedtünk Újvidéken, abban az időben 16 ezres magyar lélekszámából, ma pedig több, 

mint 500 tagja van. Tehát azt jelenti, hogy a szervezet állandóan fejlődött.” 

 

Békési fiatalok Vajdaságban 
2018. június 8. - Pannon RTV 

Az összetartozás napja alkalmából négynapos rendezvényt szervezett az adai Pro 

Communitas civil szervezet. Az esemény célja a magyarországi és a vajdasági magyar fiatalok 

barátkozása, egymás kultúrájának megismerése volt. A négynapos rendezvény második 

napján a magyarországi fiatalok Zenta nevezetességeit tekinthették meg.  

 

Vajdaságból eddig 180 ezren szereztek magyar állampolgárságot 
2018. június 10. – Magyar Szó 

A vajdasági magyarok közel háromnegyed része élt a könnyített úton történő honosítás 

lehetőségével. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete a Vajdaság Mának nyilatkozva 

egyértelművé tette: a hivatalos Budapest továbbra is teljes vállszélességgel támogatja Szerbia 

EU-s felzárkózását és szorgalmazza a magyar beruházásokat Szerbiában. Ehhez, mint az a 

vele készült interjúból kiderül, adottak a feltételek: továbbra is jól alakulnak a két ország 

közötti kapcsolatok. 

 

A megyei tanács kiállt az Egán Ede Alapítvány mellett 
2018. június 8. – Kárpátalja 

Június 7-én, csütörtökön megtartották a VII. összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács 

tizenegyedik ülésszakát. A testület ismét megerősített rendőri védelem mellett ülésezett, 

mivel az épület előtt a Szvoboda (Szabadság) párt képviselői tüntettek. Barta József, a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kekfeny/ismeretlen-tettesek-ledontottek-kulai-szent-gyorgy-plebania-templom-keriteset
https://pannonrtv.com/rovatok/kekfeny/ismeretlen-tettesek-ledontottek-kulai-szent-gyorgy-plebania-templom-keriteset
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/20-eves-vmsz-ujvideki-varosi-szervezete
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/bekesi-fiatalok-vajdasagban
https://www.vajma.info/cikk/valasz/66/Vajdasagbol-eddig-180-ezren-szereztek-magyar-allampolgarsagot.html
http://karpataljalap.net/?q=2018/06/08/megyei-tanacs-kiallt-az-egan-ede-alapitvany-mellett
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Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke felháborodásának adott 

hangot az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány 

tevékenysége körüli helyzet kapcsán. Az Ukrajna törvényeinek betartásával működő alap 

ellen a napokban szeparatizmus gyanújával büntetőeljárást indított az Ukrán Biztonsági 

Szolgálat (SZBU). 

 

Nemcsak együtt vagyunk, de együtt is maradunk – megnyitották a II. Kárpátaljai 
Zsidó Napokat 
2018. június 8. – karpatalja.ma 

Koncerttel kezdődött meg a II. Kárpátaljai Zsidó Napok rendezvénysorozat a beregszászi 

Zrínyi utcai zsinagógában június 7-én. A Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége, a 

Határtalan Kultúra program, a beregszászi székhelyű Shalom Alapítvány, Magyarország 

Beregszászi Konzulátusa, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola és Beregszász város közös szervezésében Laczkó Vass Róbert 

színművész és Szép András zongoraművész előadását nézhették meg az érdeklődők. 

 

Apáczai Csere János-díjat kapott Nagy Béla, a Rákóczi-főiskola tanára 
2018. június 9. – karpatalja.ma 

Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki Nagy Bélát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RFKMF) tanárát június 1-én. A Szolnoki Tankerületi Központ fejlesztéséért járó 

kitüntetést a Pesti Vigadóban adta át dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának vezetője. 

 

Több mint 150 vers 
2018. június 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéken a magyar nyelvű szavalóversenyeknek szép hagyománya van. Ezt a példát 

követve Dobronakon immár nyolcadik alkalommal szervezték meg a szlovén nyelvű 

szavalóversenyt, amely egyedinek számít. A mára már hagyományossá vált rendezvényen a 

nap folyamán több mint 150 iskolás adott elő bátran szlovén nyelvű verset. 

 

Népzenei tábor Őriszigeten 
2018. június 10. – volksgruppen.orf.at 

Nemzetközi Népzene tábort tartottak a hétvégén Őriszigeten. A szervező Őri Banda mellett 

részt vett a táborban a Fürge ujjak Citerazenekar Felvidékről és elismert citeratanárok 

érkeztek Budapestről. A táborban részt vevő harminc fő három napon keresztül több 

korcsoportban, kezdő és haladó szinten tanult citerázni.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/nemcsak-egyutt-vagyunk-de-egyutt-is-maradunk-megnyitottak-a-ii-karpataljai-zsido-napokat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/nemcsak-egyutt-vagyunk-de-egyutt-is-maradunk-megnyitottak-a-ii-karpataljai-zsido-napokat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/apaczai-csere-janos-dijat-kapott-nagy-bela-a-rakoczi-foiskola-tanara/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174544412
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2918106/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. június 11. 
9 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 8. – Kossuth Rádió 

 

Átadták a ráti Szent Mihály Rehabilitációs Központot 

A Kárpátaljai Ráti Szent Mihály Gyermekotthonnál célba értek azok a futók, akik hétfőn 

indultak Budapestről.  Az Egy vérből vagyunk elnevezésű 500 km-es jótékonysági futás 

résztvevőit, a magyar köztársasági elnök és az ukrán elnök felesége fogadta a célban. A 

gyermekotthon lakói ajándékokat is kaptak. 

 

Zubánics László: az elmúlt hónapokban folyamatos volt a magyarellenes 

hangulatkeltés az ukrán országos sajtóban 

Az egy vérbő vagyunk futás céljában történt találkozás és ajándékozás egy kis időre feledteti a 

kárpátaljaiakkal, hogy nincs minden rendben az ukrán kormány és a kisebbségek között. Az 

elmúlt hónapokban folyamatos volt a magyarellenes hangulatkeltés az ukrán országos 

sajtóban, sorra születtek a kisebbségeket hátrányosan érintő törvények és jogszabály-

tervezetek, így Kárpátalja és Kijev viszonya elhidegült - véli az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség elnöke, aki részt vett a kárpátaljai magyar szervezetek vezetői és az oktatási 

miniszter legutóbbi kijevi tárgyalásán. Zubánics László szerint most enyhülés tapasztalható, 

ami nem feltétlenül a kijevi politikum szemléletváltásának, hanem az anyaország határozott 

és kemény nemzetközi kiállásának köszönhető. 

 

Szlovákiában megkezdődött a felkészülés a jövő tavaszi köztársasági 

elnökválasztásra 

Szlovákiában megkezdődött a felkészülés a jövő tavaszi köztársasági elnökválasztásra. Bár 

konkrét jelölteket még nem neveztek meg a magyar közösség szavazataiért versengő pártok, 

de úgy tűnik, hogy több magyar nemzetiségű jelölt is ringbe szállhat.  

 

RMDSZ: a jelenlegi helyzet túlmutat a kormánypárt és a liberális párt 

konfliktusán 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-08_18:30:00&enddate=2018-06-08_19:10:00&ch=mr1
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Megszokottá vált Romániában, hogy ha el is fogadja a parlament az RMDSZ javaslatait 

iskola- közigazgatási- vagy gazdasági ügyben, az államelnök alkotmányjogi kifogást emel. Az 

RMDSZ szerint ez már túlmutat a kormánypárt és a liberális párt, Klaus Johannis elnök és 

Liviu Dragnea kormányfő személyes konfliktusán.  

 

Cseke Attila: a romániai magyarság számára igen fontos közigazgatási kódexről 

tárgyal a román parlament illetékes bizottsága 

Ezek után hallgassuk meg Cseke Attila parlamenti képviselőt, aki arról beszél tudósítónknak, 

hogy a romániai magyarság számára igen fontos közigazgatási kódexről tárgyal ezekben a 

hetekben a román parlament illetékes bizottsága.  95 módosító javaslatot nyújtott be az 

RMDSZ parlamenti frakciója. Ionescu Nikolett arról érdeklődött, hogy mire vonatkoznak 

ezek a javaslatok. 

 

Négy nyelvi közösséget képviselő nemzetközi nyelvjogi szervezet ülésezik 

Kolozsváron 

Négy nyelvi közösséget képviselő nemzetközi nyelvjogi szervezet ülésezik Kolozsváron. Az 

Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat, az ELEN katalán, gall, baszk és galíciai tagjai mellet az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is részt vesz a munkában. A nyelvjogi szervezet legfőbb 

célkitűzése, hogy az Európai Unióban használt, kisebbségben lévő, veszélyeztetett nyelveket 

védje a különböző nemzetközi fórumokon. A részletekről Sándor Krisztinát, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte Kolozsváron. 

 

Két napig látható a magyar Szent Korona hiteles másolata a nagyváradi 

Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban 

Két napig látható a magyar Szent Korona hiteles másolata a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnáziumban. Az ereklye Zilah és Szatmárnémeti után érkezett Nagyváradra. A 

korona másolata magántulajdon, amit vasárnap a szilágysági Kémer református 

templomában állítanak ki.  

 

Határok nélkül 

2018. június 9. – Kossuth Rádió 

 

A székely határőr már jelképe a Székelyföldnek 

A székely határőr már jelképe a Székelyföldnek. A székelyharisnyás katona képe jelenik meg 

előttünk, mintegy alapja a székely öntudatnak és a magyar hőskultusznak. De mi is a 

különbség a mítosz és a valóság között? A válaszadás már a történész feladata. A Csíkszéki 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-06-08_18:30:00&enddate=2018-06-08_19:10:00&ch=mr1
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Szépvíz közössége nagy vállakozásba fogott: egyfelől kiadott egy tanulmánykötet a határség 

történetéről, másfelől egy határőr-emlékközpont kialakítását tervezi.  

 

A rendszerváltás óta Csiky Gergely nevét viselő temesvári Állami Magyar 

Színház a jövő szombaton ünnepli fennállásának 65. évfordulóját 

A rendszerváltás óta Csiky Gergely nevét viselő temesvári Állami Magyar Színház a jövő 

szombaton ünnepli fennállásának 65. évfordulóját. Ennek több mint kétharmadát a 

temesvári színpadon töltötte Fall Ilona színművész, aki jelenleg a társulat legrégebbi tagja. Az 

évforduló kapcsán Lehőcz László beszélgetett a művésznővel pályafutásáról, a temesvári 

társulatról, a közönségéről, az elmúlt több mint négy évtized emlékeiről. 

 

Bemutatkozik a sárosoroszi Hangraforgó együttes 

A Beregszászi járásban található Sárosoroszi mindössze egy 800 fős, magyarok lakta kis falu 

Beregszász közelében. A 8 éve működő Hangraforgó együttes azonban messze vitte már a 

település hírét. Alapítója és vezetője Gáti Gyöngyi, aki a település könyvtárosaként főként 

kárpátaljai költők verseit zenésíti meg. Elsősorban ezeket adják elő a Hangraforgó 

együttessel, de a repertoárjuk rendkívül változatos. Az énekek mellett Gáti Gyöngyi erős 

nemzettudatra neveli a gyerekeket.  

 

Június 10 és 17. között Csillagocska Családhetet tartanak Nagyváradon. 

Június 10 és 17. között Csillagocska Családhetet tartanak Nagyváradon. Az eseményt a 

Nagyvárad- Réti Református Egyházközség és a Csillagocska Alapítvány szervezi. Az 

eseménysorozatban kicsik és nagyok is megtalálhatják majd a saját érdeklődésüknek 

megfelelő programokat. Lesz CD-bemutató, aztán előadások a szeretetről, a szépkorúak 

családbeli helyzetéről, szerepéről csakúgy, mint a drogfüggőségről, vagy a plasztikai 

sebészetről.  

 

A Kézművesség Világnapja alkalmából, június tizedikén, Mákófalván rendezik 

meg a Kalotaszegi Kézművesek Találkozóját 

A Kézművesség Világnapja alkalmából, június tizedikén, Mákófalván rendezik meg a 

Kalotaszegi Kézművesek Találkozóját, ahová azokat várják, akik ebben a tájegységben élnek 

és alkotnak, vagy máshol élnek ugyan, de munkáikban használják a gazdag kalotaszegi 

motívumkincs és mintavilág elemeit. A részletekről Molnár Attilát, az Erdélyi Kézmíves Céh 

elnökét kérdezte Szilágyi Szabolcs. 
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Térkép 

2018. június 9. – Duna World 

 

Egy közösség attól lesz igazán erős, ha tagjai nemcsak az örömben osztoznak, hanem össze 

tudnak fogni olyankor is, amikor valakin segíteni kell. A következő tudósításunkban a 

szilágysági Krasznára látogatunk, ahol a civil összefogásnak már kézzel fogható eredményei 

vannak és ezt barkácsolással, közös programokkal tovább erősítik a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság Külhoni Családok Éve Programjának keretében is. 

 

Megemlékezéseket tartott az anyaországi és a külhoni magyarság is június 4-én a Nemzeti 

Összetartozás Napján, amelyről 2010-ben határozott a magyar országgyűlés. A parlament 

döntése értelmében a trianoni békediktátum évfordulóján a magyar nemzet határokon átívelő 

egységét és összetartozását ünnepeljük. Kárpátalján népzenei előadásokkal, koszorúzással és 

kerekasztal-beszélgetésekkel is készültek erre a napra. Erdélyben szakmai előadásokkal, 

kulturális programokkal és borkóstolóval erősítették az összetartozás érzését.  

 

A nemrég felújított barokk stílusú református templom Beregszász egyik legszebb műemléke, 

amely harmonikusan illeszkedik a központ épületeihez. A templom a hit terjesztése mellett 

világi feladatokat is ellát.  

 

Perek és tüntetések sora után csendes imával fohászkodtak a marosvásárhelyiek a helyi 

magyarok és románok megbékéléséért valamint a teljeskörű kétnyelvűség megvalósulásáért a 

Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetemen. A ’40-es években alakult magyar 

tannyelvű egyetem 1962-ben vált kétnyelvűvé. Egy 2011-es tanügyi rendelet értelmében 

teljeskörű, azaz elméleti és gyakorlati anyanyelvű oktatást is kellene, hogy biztosítson a 

magyar anyanyelvű hallgatóknak is. A törvény erre vonatkozó rendelkezéseit azonban nem 

tartják be.  

 

Szecessziós sétával, részletkereső játékkal, 3D-s filmvetítésekkel is várták az épített örökség 

iránt érdeklődőket Nagyváradon szombaton és vasárnap a szecesszió nemzetközi világnapja 

alkalmából tartott rendezvénysorozaton. 

 

Koncertekkel, autentikus néptánc előadásokkal, könyvbemutatókkal és számos 

kikapcsolódási lehetőséggel várta a látogatókat Torockón az idei Duna-nap. A Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ötödik alkalommal tartotta meg egésznapos rendezvényét, 

amely határon innen és túlról számos érdeklődőt vonzott. A Duna Ház kiemelt programját 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-06-09-i-adas/
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hagyományosan a Nemzeti Összetartozás Napjához közeleső hétvégéhez igazították a 

szervezők.  

 

Homoródszentpáli, felsőboldogfalvi és székelykeresztúri gyerekek is részt vettek azon a 

hagyományos Gyermeklakodalmas Találkozón, amelyet szombaton tartottak a 

Székelyudvarhely melletti  Máréfalván. A gyönyörű székelykapuiról híres Hargita megyei 

településen hetedik éve, hogy gyermeknap környékén eljátsszák a régi esküvőket. 

 

Egy igazi hobbivállalkozást mutatunk be Önöknek, egy bánáti jószágtenyésztő sikertörténetét, 

aki 2700 holdas területen hozott létre egy csodálatos állatkertet. László gazda takaros 

tanyáján jól megférnek egymás mellett az őshonos és az egzotikus fajok is. A népes 

kisállatkert nemcsak dísze a környéknek, a környező települések gyermekeinek is kedvelt 

helyévé vált. 

 

Öt kontinens 

2018. június 9. – Duna World 

 

A Nemzeti Összetartozás Napjára és az 1920-as trianoni békediktátum évfordulójára 

emlékezett a diaszpóra magyarsága. Ünnepi körképünket látják a világból. 

 

A németországi magyarok közel harminckét százaléka Bajorországban él. Ezzel az aránnyal 

ők alkotják a legnagyobb magyar közösséget Németországon belül. Ezért érthető miért nő itt 

évek óta a magyar anyanyelv ápolásának az igénye, amelyet eddig több magánjellegű 

vállalkozás igyekezett kielégíteni. Ebből a hálózatból jött létre 2014-ben a Müncheni Magyar 

Intézet Egyesület és a bajorországi magyar hétvégi iskolák kezdeményezésére a Bajorországi 

Magyar Iskola, amely jelenleg öt hétvégi iskolacsoportban működik a müncheni magyar 

főkonzulátussal együttműködve. Ennek a hálózatnak az egyik iskolája Regensburgban 

található. 

 

Most éppen Venezuela a világ leginstabilabb és legveszélyesebb országa. Itt mindennapi 

kockázatot jelent az utcára menni. Csaknem 4000 %-os inflációval, élelmiszer és 

gyógyszerhiánnyal küzdenek az emberek. Mindemellett megmaradnak hazafinak, magyarnak, 

venéznek és embernek – fogalmazott Zsonda Márk néprajzkutató. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-06-09-i-adas/
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Nemcsak a gyerekek, a szülők életében is fontos szerepet tölt be a Phoenixi Napocska óvoda 

és magyar iskola. A gyerekek az ünnepek mellett a hagyományokat is megismerik a tanévek 

alatt, de a szülők is közösséget alkotnak. Fontos számukra, hogy találkozhatnak egymással, 

magyar barátokkal. 

 

A cserkészet a diaszpóra magyarságát nemcsak nyelvében és kultúrájában tartja meg, hanem 

az alapjait jelenti az új magyar családok alapításának, amely nemzedékeken keresztül 

összetartja a magyar származású honfitársakat.  

 

Kárpát Expressz 

2018. június 10. – M1 

 

Palóc határkereszt Kalondán 

Kalonda egy apró magyar falucska Palócföld szívében, az Ipoly mentén. Trianon 

következtében azonban egyik napról a másikra határtelepüléssé vált. A településen palóc 

határkeresztet állítottak, amelynek alapanyagát mintegy 70 település adta össze. 

 

Puskás Attila bácsi, a kommunizmus egyik székely áldozata 

Különleges helyszínre, a városi börtönmúzeumba érkeztek a sepsiszentgyörgyi diákok, ahol 

Puskás Attila, a volt politikai foglyok szövetségének aktív tagja saját sorsának ismertetésével 

és tárlatvezetéssel egybekötött rendkívüli történelemórát tartott a fiataloknak. 

 

Szavalóverseny Nagygalambfalván 

Kányádi Sándor szülőfalujában, a nagygalambfalvi művelődési házban rendezik meg minden 

év májusában a költő előtt tisztelgő szavalóversenyt, amelyen Kányádi Sándor költeményeit 

szavalják a népviseletbe öltözött fiatalok. 

 

Több száz fiatal emlékezett együtt a legnagyobb magyar tragédiára 

350 diák érkezett az elszakított magyar területekről és a világ távoli pontjairól az anyaországi 

Várpalotához közeli Nagy-Magyarország Parkba, hogy együtt emlékezzenek a legnagyobb 

magyar tragédiára.  

 
 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-06-10-i-adas-8/

