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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó Péter: a migránsok ne legyenek fontosabbak, mint az itteni 
kisebbségek! 
2018. június 18. – MTI, 888.hu, hirado.hu, fidesz.hu, lokal.hu, magyarhirlap.hu, 

demokrata.hu, Pestisrácok.hu 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Strasbourgban, az Európa Tanács 

Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 

hatálybalépésének 20. évfordulója alkalmából rendezett kétnapos konferencián szólalt fel. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, nem lehet, illetve elfogadhatatlan, hogy az európai adófizetők 

pénzéből fenntartott európai intézmények jobban aggódjanak a kontinensre illegálisan 

érkező, veszélyt hordozó bevándorlókért, mint azokért a nemzeti kisebbségekért, akik 

évszázadok óta itt élnek Európában. „Nem lehet, hogy egy európai intézmény jobban 

aggódjon a magyar határ megvédésének hatékonyságát és a magyar emberek biztonságát 

elősegítő Stop Soros törvény miatt, mint azon kárpátaljai magyarok miatt, akiknek jogait 

Ukrajnában súlyosan megsértik"– húzta alá a miniszter. 

 

Kásler Miklós Nagyváradon: Szent László az egyik legnagyobb magyar államférfi 
volt 
2018. június 18. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Szent László az egyik legnagyobb magyar államférfi volt – jelentette ki az emberi erőforrások 

minisztere hétfőn Nagyváradon, a Szent László Napok nyitórendezvényén. Kásler Miklós a 

László Gyula-emlékkonferencián tartott történelmi áttekintésében azt mondta, Szent László 

király nevéhez kötődik az első keresztény aranykor, amikor befejezte Szent István állam- és 

egyházszervező munkáját. A miniszter előadásában részletesen elemezte Szent István korát, 

alkotását és hagyatékát. Kitért arra, hogy Szent István apostoli királyságot hozott létre, 

megszervezte a magyar államot és az egységes egyházat, „felkenésével” pedig közvetlen 

kapcsolatba került a Mindenhatóval. Utóbbi kapcsán Kásler Miklós beszélt a magyar beavató 

koronáról, amelyből lett a Szent Korona és a Szent Korona-tan, amely „a világon egyedülálló 

erőként nemzetösszetartó erővé vált”. 

 

Szilágyi: sikeresek a külhoni gazdaságfejlesztési programok 
2018. június 18. – MTI, Magyar Idők, Lokál, pestisracok.hu, hirado.hu, Origo.hu   

 Sikeresek azok az összetett gazdaságfejlesztési programok, amelyeket a kormányzat a határ 

menti térségekben indított azzal a céllal, hogy a külhoni nemzetrészek megmaradását is 

segítse - hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

hétfőn Szentgotthárdon, a IV. Magyar-Szlovén Fórum megnyitóján. Szilágyi Péter elmondta: 

a muravidéki gazdaságfejlesztési program keretében eddig két körben meghirdetett, 

mezőgazdaság, turizmus és vállalkozás-fejlesztés kategóriákban beérkezett 349 pályázat közül 
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315 kapott összesen 929 millió forint támogatást. Hozzáfűzte: a határon átnyúló régiók 

gazdasági fejlesztésének további eszköze lehet a határ menti területek közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztése, s emellett a magyar kormány elkötelezett. 

 

Gyermekkedvenc Várkert Fesztivál – Gergely Balázs főszervező szerint elérte 
célját a gyalui rendezvény 
2018. június 18. – Krónika 

A szervezők elégedetten, a látogatók élményekkel tértek haza a gyalui várkastély parkjában 

szervezett 3. Várkert Fesztiválról. Gergely Balázs főszervező lapunknak értékelte a vasárnap 

zárult rendezvényt. „Nagyon jó hangulatú volt a fesztivál, és bár az előkészületek, valamint a 

helyszíni munkák kissé fárasztóak, a szervezőcsapat feltöltődött a hétvégén. Majdnem 

minden tapasztalat pozitív volt, a szívünkhöz nőtt ez a rendezvény” – mondta el a Krónika 

megkeresésére Gergely Balázs, a vasárnap zárult gyalui 3. Várkert Fesztivál főszervezője. 

Hozzátette, sikerült megvalósítaniuk azt a céljukat, miszerint megszólítják a kolozsvári és a 

Kolozsvár környékén élő gyermekes családokat. Kifejtette, a tavalyhoz képest a felnőtt 

látogatók száma nagyjából változatlan, ellenben a gyerekek száma határozottan nőtt. 

 

Vadászházvásárláshoz kért segítséget Petre Lăzăroiu alkotmánybíró Borbély 
László exminisztertől 
2018. június 18. – Krónika 

Háromszéki vadászház megvásárlása érdekében kérte Borbély László egykori 

környezetvédelmi miniszter közbenjárását a bukaresti alkotmánybíróság egyik tagja. Az 

elnöki hivatal részéről megnyilvánuló állítólagos nyomásgyakorlásra panaszkodó Petre 

Lăzăroiu vasárnap este az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, 2011-ben amolyan 

„mellékszereplőként” őt is lehallgatta az ügyészség, mégpedig a Borbély László akkori 

tárcavezető ellen zajló bűnvádi eljárás keretében. 

 

Nagy a bölcsődehiány: a jelentkezők kétharmadának nem jutott hely idén 
Kolozsváron 
2018. június 18. – maszol.ro 

Hatalmas a bölcsődehiány Romániában, ez pedig Kolozsváron is jól látszik. Az 570 állami 

helyre idén szinte háromszor annyian pályáztak, így 905 gyermek és család sorsa az ősztől 

bizonytalanná vált. Szülővel, alpolgármesterrel és szakpolitikussal járták körbe a témát. 

 

Húsz évet ünnepelnek a MÜTF-ön 
2018. június 18. – szekelyhon.ro, Krónika 

Fennállásának huszadik évét ünnepli hétvégén a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási központ. 

Egyebek mellett az intézet múltjáról és jövőjéről, valamint a felsőoktatás helyzetéről szóló 

tudományos konferenciával, a diákvállalkozók kiállításával és színházi performansszal 
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készülnek az eseményre. „Úgy érzem, önmagáért beszél, hogy húsz évvel ezelőtt létrehoztunk 

egy tanintézményt, amely még most is működik, sőt reményeink vannak a következő húsz 

évre is. Egy megvalósult álomnak vagyunk ma részesei” – jelentette ki Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, aki egyúttal az oktatási intézmény múltját is 

felelevenítette a jubileumi ünnepségsorozatról szóló hétfői sajtótájékoztatón. 

 

Nyolc év letöltendő börtönre ítélték Kiss Sándor volt bihari RMDSZ-vezetőt 
2018. június 18. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu 

Nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Bihar megyei törvényszék hétfőn alapfokon Kiss 

Sándor volt Bihar megyei tanácselnököt, az RMDSZ bihari szervezetének volt vezetőjét – 

számolt be az Ebihoreanul. A hírportál szerint az RMDSZ-es politikust hatalommal való 

visszaélés, pénzmosás, csúszópénz elfogadása és befolyással való üzérkedés miatt ítélte el a 

bíróság az ellene és négy másik üzletember ellen indított korrupciós perben.  

 

Leleplezték gróf Rhédey Lajos büsztjét Nagyváradon a Szent László Napok első 
napján 
2018. június 19. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Ötévnyi bürokratikus küzdelem után tegnap ünnepélyes keretek közt avatták fel Nagyváradon 

gróf Rhédey Lajos büsztjét a közösségépítésért, a város gyarapodásáért fáradhatatlanul 

munkálkodó mecénásról elnevezett kertben. A június 18–24. között zajló Szent László Napok 

nyitónapjának kiemelt eseményén Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

Bihar megyei elnöke beszédében úgy fogalmazott, Rhédey Lajos „egy olyan példa (…), amit 

illene a ma élő politikusoknak követni, hiszen ő a magánvagyonából gyarapította a közt, és 

nem a közvagyonból gyarapította a magánvagyonát”. 

 

Megszűnés fenyegeti a magyar osztályokat 
2018. június 19. – Krónika 

Egyre több szórványtelepülésen a szaktárca segítségén múlik az önálló magyar osztályok 

fenntartása: nemrég Brassó megyében kértek bukaresti segítséget. A tanügyi törvény 

értelmében a kisebbségi oktatásban legkevesebb 12 gyerekkel működhet önálló osztály, 

Brassó megyében pedig számos településen léteznek létszám alatti osztályok. Az 

osztályösszevonás azonban nemcsak a szórványvidékeken jelent óriási veszélyt: joggal 

tartanak ettől a tömbmagyar településeken is, ahol az is gondot okoz, hogy fokozatosan 

kiürülnek a falusi tanintézetek. 

 

Ősök Sarjai Ünnepe: központban a magyar szablya 
2018. június 18. – Ma7.sk 

Hatodik alkalommal került megrendezésre az Ősök Sarjai Ünnepe a gömörpéterfalai Almás 

pusztán a „Völgyben“. Az Ősök Sarjai Ünnep egy politikamentes, ízig-vérig magyar ünnep, 

amely a nyári napforduló idején számtalan változatos programmal várja az érdeklődőket. Az 
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idei Ősök Sarjai Ünnepe a magyar szablyára és a Magyar Szablyavívó Iskolára 

összpontosított, egyrészt méltó emléket állítva ezzel Borsody Lászlónak, másrészt rámutatva 

a magyar virtusra és annak pengeéles elméjű gyakorlóira.  

 

Gombaszög: Igényes kultúra és múltunk méltó keresztmetszete 
2018. június 18. – Felvidék Ma 

A jubileumi ünnepség szervezőbizottsága június 18-án a Csemadok rozsnyói székházában 

sajtótájékoztató keretében ismertette a rangos rendezvény idei programját. A kulturális 

ünnepség kapcsán a szervezőbizottság elnöke, Köteles László kifejtette: „1989 után a keleti, és 

különösen a gömöri régió gazdaságilag leépült, ami együtt járt egy társadalmi leépüléssel is. A 

Csemadoknak egy ekkora országos rendezvénye, amely igyekszik a lehető legszínvonalasabb 

együtteseket idehozni, megpróbálja ezt az elveszett öntudatot is visszahozni. Ez összefügg a 

társadalmi önmegtartással és növekedéssel is. Éppen ezért igyekszünk bevonni elsősorban a 

környékbeli falvakat, együtteseket, hogy közösnek tudatosítsák azokat az értékeket, 

amelyeket eddig sikerült megtartani” – mondta. 

 

VIII. Vágsziklási Felvidéki Zarándoklat a remeték szent helyén 
2018. június 18. – Felvidék Ma 

Június 16-án, szombaton hagyományosan immár nyolcadik alkalommal rendezték meg 

a Trencsén városával szemben fekvő Vágsziklás sziklabarlang-kápolnájában a Vágsziklási 

Felvidéki Zarándoklatot. Szent Zoerard András és Benedek remeték szent helyén a tavalyi 

zarándoklat óta több változás történt. Vágsziklás zarándokhely az azonos nevű plébánia 

(védőszentje Szent Imre) területén fekszik, 1 km-re a településtől, Trencsén irányában dél 

felé, a Nyitrai Egyházmegyében. Története egészen a 11. századig nyúlik vissza, amikor is az 

említett két remete ezen a helyen élt. 

 

Komolytalan jelölgetések 
2018. június 18. – Körkép 

A köztársaságielnök-jelölési castingba a napokban beszállt az MKP és a magyar 

érdekeltséggel is bíró a Most-Híd is. Tegyük hozzá, nem a legszerencsésebb módon! A 

legutóbbi elnökválasztásnál egyszerűbben oldották meg a helyzetet: a vegyespártnak nem volt 

saját jelöltje, a kék koalíció (SDKU, KDH, Most-Híd) tagjaként Pavol Hrušovskyt, a KDH 

jelöltjét támogatta hátradőlve a karosszékből. Akkor ők voltak a barátok, a szövetségesek…A 

magyarok közül csak a legelvetemültebb most-hidas szavazók adták voksukat a vegyespárt 

által támogatott szürke jelöltre!  

 

Az emberekben rejlik a fejlődés lehetősége 
2018. június 18. – Magyar Szó 

A Nagykikinda és Nagybecskerek közötti bánáti vasútvonal kerülőúton, Törökbecsén 

keresztül halad, jegyezték fel sokan a 19. század végén, s még gúnyos megjegyzésekkel is 
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illették a döntést, vicces magyarázatokat fűztek ahhoz, mondván, más település lakói a libákat 

féltették a száguldó vonattól. Az igazság azonban az lett, mint mindig, hogy ahol 

infrastruktúra van, ott gazdaság is van, fejlődés is létezik. Így történt ez Törökbecse esetében 

is, emlékeztetett Pásztor István Törökbecsén, a település várossá való kikiáltásának 230. 

évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen pénteken este, melyen a közönséget tartalmas 

művelődési összeállításban is részesítették. Mától nem elszigetelten élünk, az európai fejlődés 

részei vagyunk, idézte fel a Tartományi Képviselőház elnöke a várossá kikiáltás kapcsán 

megfogalmazott történelmi feljegyzések üzenetét, s véleményének adott hangot, hogy a 

település ma is az európai civilizáció és a helyi hagyományok kereszteződésének a helye. 

 

Pásztor és Mirović Topolyán, majd Kishegyesen járt 
2018. június 18. – Vajdaság.ma 

Pásztor István és Igor Mirović Topolyán, majd Kishegyesen járt. A tartományi képviselőház 

elnöke és a tartományi kormányfő a Krivaja folyó intenzív szennyezésével kapcsolatban 

tájékozódtak. Topolyán tárgyaltak a legnagyobb ipari szennyezők képviselőivel, illetve 

bemutatták nekik az önkormányzat megrendelésére elkészített, a szennyvíztisztításra 

vonatkozó cselekvési tervet is. 

 

Változatos programokkal készül az idén a délvidéki magyarság kulturális 
fesztiválja, a Dombos Fest 
2018. június 18. – MTI, Magyar Idők 

Többek között Lajkó Félix, Szalóki Ági, Csizmadia Anna, a Ladánybene 27 és a Tudósok 

várják a közönséget a délvidéki magyarság legjelentősebb kulturális fesztiválján, a Dombos 

Festen, amelyet július 4. és 8. között tartanak a vajdasági Kishegyesen. A fesztivál honlapján 

olvasható program alapján látszik, hogy a szervezők az idén is a magyar kultúrának, illetve a 

régiónak az érdekes, színvonalas és ritkán látott produkcióit hívták meg az összművészeti 

rendezvényre. A Dombos Festet július 4-én Lajkó Félix Liszt Ferenc-díjas világzenei 

hegedűművész duója nyitja meg. Másnap, csütörtökön Magyarország első raggaezenekara, a 

több mint 30 éves múlttal rendelkező Ladánybene 27 nyitja az estét. Őket a Fonogram-díj 

tavalyi Év felfedezettje-díjának győztese, a Lóci Játszik követi, és a második fesztiválnapon 

lép fel a Pátkai Rozina Trió, Szeder, valamint a Road Six Sax szaxofonkvartett is. 

 

Nem vagytok egyedül – értékes adományok a nagydobronyi gyermekotthonnak 
2018. június 18. – karpatalja.ma 

Nagy értékű adományt adott át június 17-én a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus 

Református Gyermekotthonnak Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület 

püspöke, Juhász Márton, a Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója és Oláh István, 

a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke. A hárommillió forintos pénzadományt a Debrecenben 

idén februárban megrendezett XI. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál résztvevői 

gyűjtötték. A Református Szeretetszolgálat ezúttal élelmiszeradománnyal érkezett, hogy ezzel 
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járuljon hozzá az intézmény szolgálatához, melyet az elmúlt évben – támogatói jóvoltából – 

mintegy kétmillió forint értékű tárgyi adománnyal segített. 

 

Épül a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye beregszászi kollégiuma 
2018. június 18. – karpatalja.ma 

Elkezdődött az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium építése a Puskin utca 1. és a 

Mihók utca 4. szám alatti telken Beregszászban. Az épület alapkőletételére 2017 októberének 

végén került sor Potápi Árpád János államtitkár, Grezsa István Kárpátaljáért felelős 

kormánybiztos, Babják Zoltán beregszászi polgármester, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-

metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Béres Péter ungvári szemináriumi 

rektor jelenlétében. 

 

Sporttábor kezdődött a Rákóczi-főiskolán 
2018. június 18. – karpatalja.ma 

,,Fókuszban a tehetség a sport terén” címmel kezdődött sporttábor középiskolás gyerekek 

számára június 18-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány szervezésében. Az első alkalommal sorra kerülő táborba 56 diák 

jelentkezett a megye több pontjáról. 

 

„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek” – Honfoglalási emlékünnepség 
Tiszacsomán 
2018. június 18. – Kárpátalja 

Kárpátalja területén már több, a honfoglalás idejéből származó leletre bukkantak, azonban a 

Tiszacsomán feltárt temető a környék legjelentősebb emlékhelyének tekinthető. Az ásatások 

során a régészek egy X. századi magyar határvédő közösség nyughelyét és egy korabeli 

települést tártak fel, amely egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a magyarok Árpád vezérrel 

élükön nemcsak átvonultak a területen, hanem településeket létrehozva letelepedtek a 

vidéken. 1996-ban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezésére a 

több mint ezeréves temető északi részén emlékparkot hoztak létre, ahol június 17-én XXIII. 

alkalommal került sor a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a KMKSZ 

Tiszacsomai Alapszervezetének szervezésében a honfoglalási emlékünnepségre. 

 

BMKE 50: Ünnepi kavalkád Felsőőrben 
2018. június 18. – volksgruppen.orf.at 

Nagyszabású, színes kavalkáddal ünnepelte alapításának 50. évfordulóját a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület a felsőőri Városi Parkban vasárnap. A rendezvényen az egyesület 

csoportjai bemutatták tudásukat és tehetségüket, és a magyar kultúra népzenei és 

néptánchagyományai iránti elkötelezettségüket. 
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