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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a kárpátaljai magyarság kitartásból példát mutat a többi nemzetrésznek 
2019. június 21. – MTI, hirado.hu, Hír TV, fidesz.hu, Pannon RTV, Felvidek.ma, Magyar 

Nemzet, Mandinder, sonline, Pestisracok.hu, Kárpátalja 

 A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola negyedszázados töretlen fejlődése és 

építkezése is jelzi a kárpátaljai magyarság kitartását, amellyel példát mutat a többi 

nemzetrésznek is - jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

pénteken Beregszászon, a főiskola magyar kormánytámogatással épült Egészség- és 

Sportcentrumának átadási ünnepségén. Potápi Árpád János hangsúlyozta: "dacára a 

megpróbáltatásoknak, a kárpátaljai magyarság építkezik, dacára a magyar oktatás 

ellehetetlenítését célzó törekvéseknek, a kárpátaljai magyar oktatás ellehetetlenítését célzó 

törekvéseknek, a kárpátaljai magyar oktatási intézményrendszer bővül és erősödik." 

Hozzátette, a magyar kormány folyamatos támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvodától a 

felsőoktatásig biztosítva legyen az anyanyelvű oktatás a kárpátaljai magyarság számára. 

"Mindent megteszünk azért, hogy a magyar oktatás Kárpátalján egyet jelentsen a minőségi 

oktatatással" - emelte ki, rámutatva, hogy ezt bizonyítja a 21. század színvonalának minden 

tekintetben megfelelő sportcentrum átadása is, amelynek a létrejöttét a magyar kormány 426 

millió forinttal támogatta. 

  

Nemzeti összefogással épült kápolnát szenteltek fel a kárpátaljai Rát 
gyermekotthonában 
2019. június 22. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, hirado.hu, Parameter.sk 

Magyarországi és kárpátaljai civil összefogással, valamint magyar kormánytámogatással 

létesült kápolnát szenteltek és avattak fel a Vereckei-hágótól Budapestig tartó Egy vérből 

vagyunk mottójú jótékonysági futás részeként szombaton az Ungvárhoz közeli Rát község 

Szent Mihályról elnevezett gyermekotthonában. A pénteken a vereckei magyar honfoglalási 

emlékműtől elrajtolt jótékonysági futás résztvevőinek megérkezésére időzített 

avatóünnepségen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta: a családi típusú Szent Mihály Gyermekotthonban 

több mint harminc - felfoghatatlanul nehéz helyzetből kimentett - gyermeket nevelnek a 

nevelőszülők. A gondoskodó szeretetnek és a római katolikus hitben, magyar szellemiségben 

történő nevelésnek köszönhetően az intézményből nemzetiségtől és felekezeti hovatartozástól 

függetlenül teljes értékű magyar emberek kerülnek ki, akik be tudnak illeszkedni a 

társadalomba - tette hozzá, kiemelve, hogy ezért köszönet és elismerés illeti a gyermekotthon 

nevelőit. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/06/21/potapi-a-karpataljai-magyarsag-kitartasbol-peldat-mutat
http://hirado.hu/
http://fidesz.hu/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/nemzeti-osszefogassal-epult-kapolnat-szenteltek-fel-a-karpataljai-rat-gyermekotthonaban-7049570/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/nemzeti-osszefogassal-epult-kapolnat-szenteltek-fel-a-karpataljai-rat-gyermekotthonaban-7049570/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/nemzeti-osszefogassal-epult-kapolnat-szenteltek-fel-a-karpataljai-rat-gyermekotthonaban-7049570/
http://hirado.hu/
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/06/21/potapi-nemzetpolitikai-cel-hogy-a-karpat-medence-maradjon-az-europai-fejlodes-motorja
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Potápi: nemzetpolitikai cél, hogy a Kárpát-medence maradjon az európai 
fejlődés motorja 
2019. június 21. – MTI, hirado.hu, Pesti Srácok, Origo, Magyar Hírlap, Lokál, Felvidék Ma, 

Ma7.sk, Körkép 

Az európai fejlődés súlypontja az elmúlt időszakban áttevődött a Kárpát-medencére, a 

magyar kormány célja e folyamat fenntartása és erősítése – jelentette ki a nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár pénteken, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a 

Design Terminal közös szervezésében megvalósuló, sorrendben negyedik Kárpát-medencei 

vállalkozók találkozóján, Mezőkövesden. Potápi Árpád János megnyitó beszédében a 

nemzetpolitika eredményeiről szólva kiemelte: az elmúlt 9 évben felvázolt célok – 

identitáserősítés, családtámogatás, gazdaságfejlesztés – változatlanok. Utóbbi kapcsán is a 

magyar-magyar kapcsolatok erősítését nevezte a legfontosabbnak, megjegyezve: kutatások 

szerint a külhoni magyar vállalkozók több mint 92 százalékban magyarokat foglalkoztatnak, 

jelentősen hozzájárulva ezzel a boldoguláshoz a szülőföldön. Emellett gazdasági partnereik 

többségét is a régiós, elsősorban az anyaországi magyar vállalkozók alkotják – tette hozzá. 

 

A román külügy megalapozatlannak tartja, hogy Magyarország a nemzeti 
összetartozás évének nyilvánította 2020-at 
2019. június 22. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar 

Országgyűlés kedden a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni 

békediktátum (a román fél terminológiája szerint Trianoni békeszerződés) 100. évfordulóját. 

Az erről szóló, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében a bukaresti külügyi tárca 

leszögezi: elfogadhatatlannak tart minden olyan próbálkozást, amely „a történelem átírására 

és revizionista álláspontok hangoztatására irányul”, mivel ezek ellentmondanak a 21. századi 

európai valóságnak és annak az együttműködésnek, amelyről a stratégiai partnerségi 

dokumentumban, illetve a Románia és a Magyar Köztársaság között 1996. szeptember 16-án 

Temesváron megkötött alapszerződésben állapodott meg a két NATO, illetve európai uniós 

tagállam. 

 

„Közös megegyezéssel” távozik Vass Levente az RMDSZ marosvásárhelyi 
szervezete éléről 
2019. június 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Négyórás, indulatokkal és feszültséggel tele maratoni gyűlés után az RMDSZ Maros megyei 

Területi Állandó Tanácsa (TÁT) lemondásra bírta Vass Leventét, a marosvásárhelyi szervezet 

két évvel ezelőtt megválasztott elnökét. Az orvos-politikust azzal vádolták, hogy 

magatartásával és döntéseivel veszélybe sodorta Erdély legnagyobb magyar közösségének 

érdekeit. 
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https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/06/21/potapi-nemzetpolitikai-cel-hogy-a-karpat-medence-maradjon-az-europai-fejlodes-motorja
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/06/21/potapi-nemzetpolitikai-cel-hogy-a-karpat-medence-maradjon-az-europai-fejlodes-motorja
https://kronika.ro/kulfold/a-roman-kulugy-megalapozatlannak-tartja-hogy-magyarorszag-a-nemzeti-osszetartozas-evenek-nyilvanitotta-2020-at
https://kronika.ro/kulfold/a-roman-kulugy-megalapozatlannak-tartja-hogy-magyarorszag-a-nemzeti-osszetartozas-evenek-nyilvanitotta-2020-at
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bkozos-megegyezesselr-tavozik-vass-levente-az-rmdsz-marosvasarhelyi-szervezete-elerol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bkozos-megegyezesselr-tavozik-vass-levente-az-rmdsz-marosvasarhelyi-szervezete-elerol
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Az RMDSZ szerint Miskolczy Dezsőről is el kell keresztelni a marosvásárhelyi 
orvosit 
2019. június 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek (MOGYE) Miskolczy Dezső nevét 

is viselnie kell – szerepel az RMDSZ pénteki közleményében. A szövetség vezetői pénteken 

ismét megbeszélést folytattak a MOGYE vezetőségével, az elmúlt fél évben ez volt a harmadik 

ilyen tárgyalás. „Az álláspontunk, amelyet most is képviseltünk, változatlan: kérjük, hogy 

tartsák be a törvényes előírásokat, hozzák létre a magyar nyelvű klinikai és preklinikai 

főtanszékeket és az önálló magyar kart a gyógyszerészeti egyetemen” – közölte az RMDSZ. A 

szövetség képviselői szerint a multikulturalitás jeleként az intézménynek Miskolczy Dezső 

nevét is viselni kell. 

 

Mindössze egyetlen magyar főtanszék létrehozására hajlik a MOGYTTE 
mindenért a magyarokat hibáztató rektora 
2019. június 21. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A korábbi alkalmaknál kevésbé feszült légkörben, de továbbra is konkrét eredmények nélkül 

egyeztetett a magyar orvosképzés jövőjéről pénteken a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) és a magyar tagozat 

vezetősége. Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője az MTI-nek elmondta: Leonard 

Azamfirei rektor egyetlen magyar (preklinikai) főtanszék megalakítását javasolta a magyar 

oktatók és hallgatók által követelt három (preklinikiai, klinikai és gyógyszerészeti) főtanszék 

helyett, olyan körülmények között, amikor az angol tannyelvű orvosképzés számára az 

egyetem idén – különösebb akadékoskodás nélkül – önálló kart hozott létre. A magyar 

tagozat számára is nyilván az jelentheti a megnyugtató megoldást, ha az orvos- és 

gyógyszerészképzést önálló karba szervezik, de a minimum az, hogy megalakulnak a régóta 

követelt önálló főtanszékek” – magyarázta a tagozatvezető. Hozzátette: ez valójában azt az 

állapotot jelentené, amelyet a 2011-es oktatási törvény alapján ki kellett volna alakítani az 

akkor még Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) néven működő 

felsőoktatási intézményben.  

 

Olosz Gergely rendkívüli jogorvoslati kérelmet nyújtott be 
2019. június 21. – transindex.ro 

A bűnügyi felügyelettel Magyarországon őrzött Olosz Gergely azt szeretné elérni, hogy 

érvénytelenítsék azt a jogerős ítéletet, amely három év letöltendő börtönbüntetést szabott ki 

rá hatalommal való visszaélés büntette miatt. Az egykori politikus ennek érdekében 

rendkívüli jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Ítélő és Semmittőszékhez. Olosz 

Gergely jelenleg ideiglenes végrehajtási bűnügyi felügyelet alatt áll Magyarországon, és a 

magyar hatóságok addig nem adják ki őt a román hatóságoknak, amíg meg nem kapják a 

bíróság ítéletének szövegét, valamint az indoklást a román igazságügyi hatóságtól.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-szerint-miskolczy-dezsorol-is-el-kell-keresztelni-a-vasarhelyi-orvosit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-szerint-miskolczy-dezsorol-is-el-kell-keresztelni-a-vasarhelyi-orvosit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyetlen-magyar-fotanszek-letrehozasara-hajlik-a-mindenert-a-magyarokat-hibaztato-mogye-rektor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyetlen-magyar-fotanszek-letrehozasara-hajlik-a-mindenert-a-magyarokat-hibaztato-mogye-rektor
http://itthon.transindex.ro/?hir=56060&Olosz_Gergely_rendkivuli_jogorvoslati_kerelmet_nyujtott_be
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Az EMNP elnökének szexuális kisebbségekre vonatkozó kijelentéseivel 
kapcsolatban kérdezték Asztalos Csabát  
2019. június 21. – transindex.ro 

A Romániai Magyar Jogvédő Egyesület szerdán egy Facebookon közzétett közleményben 

ítélte el Csomortányi Istvánnak azt a nyilatkozatát, amelyben a szexuális kisebbségek 

felvonulását, mint az erdélyi magyarság „ostromát” állítja be, és az úzvölgyi incidenshez 

hasonlítja. Az EMNP elnökének kijelentése június 17-én hangzott el egy sajtótájékoztatón. 

„Mélységesen elítéljük Csomortányi István EMNP-elnök azon kijelentését, miszerint egy 

másik kisebbség békés megnyilvánulása ostromot jelentene az erdélyi magyarság számára, és 

az úzvölgyi incidenshez volna hasonlítható. Úgy gondoljuk, hogy bármilyen analógia a két ügy 

között teljesen indokolatlan és a szavazatszerzésen kívül semmilyen haszna nincs, viszont 

annál alkalmasabb a gyűlöletkeltésre” - áll az egyesület közleményében.  

 
Ballagók a Farkas utcai templomban: elbúcsúztak a Sapientia kolozsvári 
hallgatói 
2019. június 22. – Krónika 

Hetvennégy diáktól búcsúzott el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsváron. 

A végzős diákok ballagását a Farkas utcai templomban tartották szombaton. Alapképzésen a 

környezettudomány, a filmművészet, fotóművészet és média, a nemzetközi kapcsolatok és 

európai tanulmányok, illetve a jog szakos diákok ballagtak. Mesterképzésen a filmtudomány; 

diplomácia és interkulturális tanulmányok; környezetvédelem és monitoring, illetve az 

európai és nemzetközi üzleti jogot hallgató diákok búcsúztak el.  

 

A váradi polgármester néppárti tanácsadóján kéri számon az RMDSZ a 
helytelen magyar fordítást  
2019. június 23. – maszol.ro, Bihari Napló 

A polgármesteri hivatal ismét gúnyt űz a nagyváradi magyarokból – olvasható az RMDSZ 

Bihar megyei szervezete által közreadott sajtóközleményben. Pető Dalma, a szövetség 

nagyváradi önkormányzati képviselője Ilie Bolojan magyarságügyi tanácsadóján, az erdélyi 

magyar néppártos (EMNP) Zatykó Gyulán kéri számon a felületes munkát. Pető Dalma 

képviselőtestületi tag szerint „ismét bebizonyosodott, hogy a Nagyváradi Polgármesteri 

Hivatal csak (kampány)szlogenek szintjén képviseli a város egynegyedét kitevő magyarságot”. 

erre utal szerinte, hogy a történelmi belvárosban kihelyezett turisztikai irányjelző 

táblákon„gyalázatos magyar fordítások szerepelnek”.  

 
Ennél több kell, hogy ne fájjon úgy Trianon 
2019. június 23. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Meleșcanu-féle tárca nekiment a budapesti Ország- 

gyűlésnek, amely a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni 

békediktátum 100. évfordulóját. És persze megint csak hazudik, hiszen Magyarország 

nyilvánvalóan nem törekszik a történelem átírására, revizionista álláspontok hangoztatására, 
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sőt a kifogásolt határozatban is leszögezi: támogatja az állami szuverenitás elvét. Vagyis 

Budapest nem akarja visszacsatolni Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt vagy a Vajdaságot, 

„mindössze” azt akarja hangsúlyosan kifejezni, hogy száz év elteltével is igazságtalannak 

tartja Magyarország szétdarabolását, ezeknek a magyarlakta területeknek az elcsatolását. A 

trianoni diktátum ellenére pedig azt vallja, hogy a határtologatások nyomán több országban 

szétszórt magyar közösségek egy nemzetet alkotnak, amelyek az országhatárok ellenére is 

összetartoznak. Mármost verhetik a román diplomácia illetékesei a feneküket napestig a 

földhöz, ez attól még tény marad. Bukarestnek mérhetetlenül többet kellene tennie annak 

érdekében, hogy ne fájjon úgy Trianon”. 

 

Bugár Béla lemondana, ha a Most-Híd nem kerül be a parlamentbe 
2019. június 23. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Ha következő parlamenti választáson a Most-Híd nem jut be a parlamentbe, akkor lemondok 

- jelentette ki a TA3 hírtelevízió Politikában című vitaműsorában Bugár Béla, a vegyespárt 

elnöke. "Természetesen ez a kötelességem" - mondta Bugár, hozzátéve, mindent megtesz 

annak érdekében, hogy pártja jövőre is ott legyen a parlamentben. Elismerte, hogy ő is 

érzékeli pártja csökkenő népszerűségét jelző közvélemény-kutatásokat, amelyekre reagálnia 

kell. Nekem sem kell örök időkre pártelnöknek lennem" - jegyezte meg Elmondta, a 

választások után minden olyan párttal el tudja képzelni az együttműködést, amely 

előremozdítja a szlovák-magyar kapcsolatokat. Választási listájukon minden olyan jelöltnek 

helye van, akik elfogadják a Most-Híd értékeit - tette hozzá. 

 

Más pártok jelöltjeinek is helyet biztosítana választási listáján a Most-Híd 
2019. június 23. – MTI, Felvidék Ma, Körkép 

A Most-Híd párt a jövő évi parlamenti választásokon kész helyet biztosítani választási listáján 

olyan pártok jelöltjeinek is, amelyekkel meg tud egyezni az együttműködésről – jelentette ki 

Bugár Béla pártelnök az Országos Tanács (OT) ülése utáni sajtótájékoztatón szombaton 

Pozsonyban. Bugár Béla emlékeztetett: a tíz éve alakult politikai tömörülés legfőbb célja a 

magyar-szlovák együttműködés és a regionális fejlődés támogatása polgári elvek alapján. 

„Azoknak a pártoknak, amelyekkel sikerül egyezségre jutnunk, a régiók és a kisebbségek 

parlamenti képviselete biztosítása és megerősítése érdekében helyet kínálunk a parlamenti 

választási listánkon”– olvasható az Országos Tanács ülése után kiadott közleményben. Az OT 

megbízta a Híd elnökségét, hogy a jövőbeni lehetséges együttműködésről tárgyaljon „a 

régiókat és a kisebbségeket képviselő pártokkal”, a következő ülésen pedig „ismertesse, 

melyek azok a pártok, amelyek készek az aktív együttműködésre, témáink parlamenti szintű 

képviseletére”. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/kozelet/bugar-ha-jovore-a-most-hid-nem-jut-be-a-parlamentbe-lemondok
https://felvidek.ma/2019/06/mas-partok-jeloltjeinek-is-helyet-biztositana-valasztasi-listajan-a-most-hid/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 24. 
6 

Herczegh Anita Nagykaposon: életünk legfontosabb feladata a közösség 
szolgálata 
2019. június 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Jótékonysági futóverseny résztvevőit köszöntötte, valamint a Herczegh Géza Emlékév 

keretében meghirdetett történelmi-irodalmi esszépályázat díjait adta át Herczegh Anita, Áder 

János magyar köztársasági elnök felesége vasárnap Nagykaposon. Vasárnap délelőtt 10 

órakor érkezett a Nagykaposi Magyar Közösségi Házhoz Gui Angéla futónagykövet és két 

társa, akik arra vállalkoztak, hogy 500 km-t futva tesznek meg Vereckétől Budapestig, 

hirdetve ezzel az összetartozásunkat, illetve a véradás fontosságát. Hozzájuk az egyes 

településeken önkéntes futók csatlakoztak, hogy ezzel is népszerűsítsék a sportmissziót. 

Fogadásukra megjelent Áder János felesége, Herczegh Anita asszony, illetve édesanyja, 

Herczegh Melinda, Nagykapos díszpolgára, akik a Herczegh Emlékév záró ünnepségén is 

részt vettek. 

 
Járd végig! – zselízi résztvevőkkel 
2019. június 21. – Ma7.sk 

A zselízi alapiskola még február elején jelentkezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által meghirdetett Járd végig! című projekt Határtalanul Magyarországon! elnevezésű 

felhívására. A nyílt közleményt azzal a céllal hívták életre, hogy a Magyarország határain túl 

élő, 12–15 év közötti, magyar tannyelvű, alapfokú oktatási intézményeket látogató fiatalok 

anyaországi kapcsolatépítését segítsék. A projekt célja a Kárpát-medencei összmagyar 

kapcsolatok erősítése, személyes kapcsolatok fenntartása és azok elmélyítése. A programok 

megvalósítása során közel 5300 hetedik évfolyamos diák és több mint 1000 pedagógus 

bevonásával kívánják erősíteni a nemzeti összetartozást. (…) A projekt szorosan illeszkedik a 

Kormány Határtalanul! programsorozatához, amelyben 2010 óta cél, hogy a diákoknak 

tanulmányaik alatt legalább egyszer alkalmuk legyen határon túli fiatalokkal, közösségeikkel 

találkozni, közlik a jelentkezési felhívásban. 

 

Gombaszög: egységben az erő 
2019. június 21. – Felvidék Ma 

Ha nyár, akkor Gombaszög! Az alábbi sajtóközlemény a nyári tábor szervezőitől érkezett 

szerkesztőségünkbe, tartalmát változtatás nélkül, teljes terjedelmében közöljük. Az utóbbi 

időben újra felerősödtek a szlovákiai magyar politikum összefogását sürgető hangok. 

Gombaszög a szlovákiai magyarok legnagyobb ifjúsági rendezvénye és nyilvános társadalmi 

fóruma is egyben, így kötelességünk, hogy felemeljük szavunkat az egységes politikai 

képviselet létrehozása érdekében. Gombaszög évek óta a kapcsolatteremtés fizikai és virtuális 

helyszíne: a tábor mindig a nyitottság szigete volt, amely nem a politikai vagy társadalmi 

szekértáborok logikája szerint szerveződött. Népszerűségét is ennek köszönheti: nyitott a 

vitákra, eleve az ifjúsági összefogás jegyében született, célja pedig egyértelmű: tenni a 

felvidéki magyar közösség megmaradásáért és fejlődéséért. 
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Újabb táblákon jelenhetnek meg a magyar feliratok 
2019. június 21. – Új Szó 

A kisebbségi kormánybiztos kezdeményezésére néhány közlekedési táblára kötelezően 

felkerül a magyar felirat, de a kétnyelvűség további kiterjesztéséhez törvénymódosítás kell. Az 

Országos Rendőr-főkapitányság utasította a kerületi kapitányságokat, hogy a 

közlekedésrendészet helyezzen ki kisebbségi nyelvű, szöveges figyelmeztető táblákat. Az 

utasítás Bukovszky László (Híd) kisebbségi kormánybiztos kezdeményezése nyomán 

született, az életveszélyre, vagy a tulajdon veszélyeztetettségére figyelmeztető szöveges 

közlekedési táblákat a nemzetiségek nyelvén is kötelező kihelyezni azokon a településeken, 

ahol a kisebbséghez tartozók aránya eléri a 20 százalékot. 

 
Nem a sebeket kell feltépni az évfordulókon, üzente Magyarországnak a külügy 
2019. június 21. – bumm.sk, Új Szó 

A 2020-as esztendő évfordulói alkalmat adnak az elgondolkodásra és a cselekvésre, de nem a 

„régi sebek feltépéséről” és a „történelmi traumák életben tartásáról” kellene szólniuk, mert 

ez rontja a jószomszédi kapcsolatokat és gyengíti az egymásba vetett bizalmat – üzente a 

szlovák külügy a magyar parlamentnek. A 2020-as esztendő évfordulói alkalmat adnak az 

elgondolkodásra és a cselekvésre, de nem a „régi sebek feltépéséről” és a „történelmi traumák 

életben tartásáról” kellene szólniuk, mert ez rontja a jószomszédi kapcsolatokat és gyengíti az 

egymásba vetett bizalmat. Így reagált a szlovák külügyminisztérium arra, hogy a magyar 

parlament kedden (június 18.) a 2020-as évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. 

2020-ban  Magyarország és a határon túli magyarok a trianoni szerződés aláírásának 100. 

évfordulójára emlékeznek. 

 
Új oktatási módszereket bevezető projekt záró konferenciája Királyhelmecen 
2019. június 22. – Felvidék Ma 

A héten tartották Királyhelmecen a Helmeczy Mihály Alapiskolában (HMA) a két éven át 

tartó Komplex Instrukciós Program („KIP”) zárókonferenciáját. Az Interreg V-A Szlovákia-

Magyarország Együttműködési Program keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

által finanszírozott, 460 524 12 eurós összköltségű „KIP on Learning” projekt öt partner 

bevonásával valósult meg, ezek egyike volt a királyhelmeci alapiskola. A teljes összegből a 

királyhelmeci alapiskola 117 811 eurót használhatott fel. A záró konferencián minden 

partnerszervezet képviselője jelen volt, akik beszámoltak a projekt során megvalósított 

programokról, és a projektcélok eléréséről. 

 
Híd OT: Az együttműködésben több lehetőség rejlik, mint az etnikai alapú 
politizálásban 
2019. június 23. – bumm.sk 

Tíz éve elindítottunk egy egyedülálló kezdeményezést, amely a jelenlegi politikai folyamatok 

tükrében elengedhetetlen és helye van a következő választási időszakban is – áll a Híd 

Országos Tanácsának mai ülése után kiadott közleményben. A Híd párt Országos Tanácsa 
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mai ülésén értékelte a márciusi köztársasági elnöki és a májusi európai parlamenti 

választásokon elért eredményeket. A küldöttek látják, hogy igény van a változásra. Ezért az 

ülés következő részén ezzel és a jövő évi parlamenti választásokkal foglalkoztak. A politikai 

színtér jelenlegi alakulásából arra a következtetésre jutottak, hogy olyan politikai 

csoportosulások is a ringbe szállnak majd, amelyek csak nemrég alakultak, vagy épp 

alakulóban vannak. Ezek a pártok programjukkal nem konkurálhatnak a Híddal, amely a 

megalakulása óta a nemzeti kisebbségek és a többség közti, a kisebbségek közti, illetve 

régióközi együttműködésre fekteti a hangsúlyt. Az együttműködés elve megkérdőjelezhetetlen 

eredményeket hozott, főként a jelenlegi választási időszakban. 

 

Egy néptáncoktató és népviselet-készítő, aki egész lényével hirdeti: merjetek 
magyarok lenni 
2019. június 23. – Ma7.sk 

Profánul szólva, a magyar közösségi rendezvények sztárja. Pedig nem tesz semmi különöset, 

csak jelen van a tömegben. Jelenlétét a gyönyörű népviselet teszi impozánssá. Mint a francia 

forradalom nőalakja, magasba emeli a zászlót: Merjetek magyarok lenni! – mondja egész 

lényével. Kelemen Petra Piroska Párkányban nőtt fel, apai nagyszülei által erősen kötődik 

Bényhez. Jelenleg Tatán lakik. A bényi járási dal- és táncünnepélyen adott interjút a Ma7.sk-

nak. 

 

Korpás Árpád: A Pozsonyba érkező magyar vendégeket anyanyelven kell 
megszólítani 
2019. június 23. – Felvidék Ma 

A napokban az ipolysági Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre városnézést szervezett a 

szlovák fővárosban. A lelkes csoport kalauza az ipolysági gyökerekkel rendelkező Korpás 

Árpád idegenvezető-szakember, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke volt. A pozsonyi 

városnézés kapcsán kérdezte a Felvidék.ma többek között a magyar nyelvű városnézés 

ötletéről, a társulás terveiről a szakavatott és nagy tudású idegenvezetőt. 

 

Pásztor: A vajdasági magyarok élhetnek az érvényesülési lehetőségeikkel 
2019. június 21. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A VIII. Demográfiai, egészség és szociálpolitikai konferencián Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke is részt vett. Az eseményt az Együtt-lét – Hit és család, megmaradás 

a határon túl címmel rendezték meg a zentai Liseuxi-i Kis Szent Teréz Templomban. A 

konferencián egyebek mellett a demográfiai folyamatokról, a hagyománymegőrzés és a 

gyermekvállalás fontosságáról is szó volt. 
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Prosperitati: Palicson a turizmus volt a fókuszban 
2019. június 22. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Májusban kiírták a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési program 2. ciklusának első 

tíz pályázatát. A Prosperitati Alapítvány munkatársai ezekben a napokban a pályázatokat 

ismertetik, illetve a főbb változásokat az első ciklus kiírásaihoz viszonyítva azokon a 

tájékoztató előadásokon, amiket különböző régióközpontokban tartanak. Magyarkanizsa és 

Törökbecse után péntek kora este Palicson várta a polgárokat Pásztor István, a VMSZ elnöke, 

Földi Márta, a Prosperitati Alapítvány igazgatóbizottsági tagja, Nagy Zita, az alapítvány 

központi irodájának stratégiai osztályvezetője, illetve Lulić Márki Anna, az alapítvány jogásza. 

 

Erős politikai aktivitás 
2019. június 24. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A párt újvidéki városi szervezetének elnöksége megalakulásának 21. évfordulója alkalmából 

szombaton díszülésére hívta meg a tagságot. Az eseményen Vicsek Annamária, a szervezet 

nemrégiben megválasztott elnöke üdvözölte az egybegyűlteket. A Petőfi Sándor MMK 

klubheliységében elhangzott, hogy a május 4-ei, mélységi tisztújításra azért volt szükség a 

párt egészének szintjén, hogy felfrissítsék helyi szervezeteiket. 

 

Fókuszban a vállalkozások és mezőgazdaság 
2019. június 24. – Magyar Szó  

A Prosperitati Alapítvány szervezésében Fókuszban a vállalkozások és mezőgazdaság címmel 

tájékoztató előadásokat tartanak a VII. pályázati körben megjelentetett pályázati kiírások 

kapcsán. Topolyán június 24-én, ma lesz előadás 19 órai kezdettel a Színházteremben (Fő 

utca 12.)., Bácsfeketehegyen szintén ma, 20 óra 15 perckor a Kultúrotthonban ( JNH 24.) 

várják az érdeklődőket. 

 

Azonos nevű ukrán jelölt indításával igyekeznek rontani Brenzovics László 
esélyeit az ukrán parlamenti választásokon 
2019. június 21. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió 

Azonos nevű ukrán jelölt indításával igyekeznek rontani ellenfelei Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének képviselőjelölti esélyeit a 2019. 

július 21-i előrehozott ukrán parlamenti választásokon a Nagyszőlős központú egyéni 

választókörzetben. A Kárpátalján nagy feltűnést keltett üggyel kapcsolatban Brenzovics 

László az MTI érdeklődésére pénteken elmondta, felháborítónak tartja, hogy a deklaráltan az 

Európai Unióba tartó Ukrajnában ismételten megtörténhetnek hasonló dolgok. Az egész az 

állam politikájából ered, amely minden eszközzel próbálja megakadályozni, hogy a 

kárpátaljai magyarság képviselője bekerülhessen a parlamentbe - tette hozzá. 
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Ukrán parlamenti képviselők az alkotmánybírósághoz fordultak a nyelvtörvény 
miatt 
2019. június 21. – MTI, Kárpátinfo, Krónika 

 Ukrán képviselők egy csoportja az alkotmánybírósághoz fordult, hogy a testület vizsgálja 

meg a sokat vitatott nyelvtörvény alkotmányosságát - közölte pénteken a bíróság 

sajtószolgálata. A beadványt 51 képviselő írta alá, egyik fő kezdeményezője Vadim Novinszkij, 

az Oroszországba menekült és hivatalából menesztett ukrán exelnök, Viktor Janukovics hívei 

által alapított Ellenzéki Blokk tagja. A honatyák szerint a törvény nem felel meg Ukrajna 

alkotmányának, nem szabályozza a nemzeti kisebbségek nyelvének használatát, néhány jogi 

rendelkezése pedig "gyakorlatilag az orosz ajkú polgárok diszkriminációját jelenti".  

 
Felszerelt rendelő és orvos is várja a betegeket 
2019. június 21. – Kárpátalja 

A magyar kormány Kárpátaljának nyújtott egészségügyi támogatási programjának keretében, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) irányításával közel 100 egészségügyi 

intézmény, elsősorban orvosi rendelő újul meg. Ezek egyik szép példája a június 21-én 

ünnepélyesen átadott Nevetlenfalui Ambulancia, amelyet közel egymillió hrivnyából sikerült 

felújítani. 

  

KMKSZ-közgyűlés Jánosiban 
2019. június 22. – Kárpátalja 

Tegnap, június 21-én délután 16.30-kor került sor a jánosi Helikon Hotel 

konferenciatermében a helyi Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közgyűlésére. 

A rendezvényen jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, ukrajnai magyar parlamenti 

képviselő, Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Bíró Tibor, a Helikon Hotel 

tulajdonosa, valamint Barta István, Jánosi polgármestere. 

 

Mészáros Márta a bécsi CH vendége 
2019. június 23. – volksgruppen.orf.at 

Az Osztrák-Kirgiz Társaság és a bécsi Collegium Hungaricum szervezésében magyar filmestet 

tartanak június 24-én, hétfőn 19 órakor, a bécsi Collegium Hungaricumban. Műsoron 

Mészáros Márta „Anyám levelei Sztálin elvtársnak“ című filmje szerepel. 
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https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/200026137-ukran-kepviselok-az-alkotmanybirosaghoz-fordultak-nyelvtorveny-miatt
https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/200026137-ukran-kepviselok-az-alkotmanybirosaghoz-fordultak-nyelvtorveny-miatt
https://karpataljalap.net/2019/06/22/felszerelt-rendelo-es-orvos-varja-betegeket
https://karpataljalap.net/2019/06/22/felszerelt-rendelo-es-orvos-varja-betegeket
https://karpataljalap.net/2019/06/22/kmksz-kozgyules-janosiban
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3001604/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 24. 
11 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Öt kontinens 

2019. június 22. – Duna World 

 

Ausztrál filmek – Magyar lelkek címmel kétnapos filmfesztiválra került sor múlt héten 

Budapesten. Az első alkalommal létrehozott találkozón Magyarországon született, de 

Ausztráliában élő és dolgozó rendezők, operatőrök munkáiból láthattak válogatást.  

 

Mongólia helyett motorral a Föld körül. Bezsnei Andor egy évvel ezelőtt indult el Erdélyből 

világkörüli útjára. Kalandjait folyamatosan dokumentálja, így nyomon követhető a 

világhálón. 

 

Magyar Ildikó és testvére Kálmán, a magyar népzene, magyar néptánc és hagyományok 

szeretetében nőtt fel. Amerikában is ragaszkodnak őseik kulturális értékeihez ennek 

szellemében nevelik saját gyermekeiket és a diaszpóraközösség felnövekvő generációit. 

 

Pásztói Zsófia furulyaművészt a tudásvágy hajtotta Hollandiába, végül Utrechtben telepedett 

le családjával. Két gyönyörű kislányukat a férjével a legnagyobb egyetértésben nevelik, 

miközben a magyar kultúra színe-javát is átadják nekik.  

 

 

Határok nélkül 

2019. június 21. – Kossuth Rádió 

 

Felháborító és aljas választási trükk – így jellemzi Brenzovics László a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke azt, hogy az Ukrán Választási Bizottság ugyanabban a választási 

körzetben, amelyben ő is indul bejegyzett egy azonos nevű jelöltet. A lépés célja, hogy a július 

21-i előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon megtévesszék a kárpátaljai magyar 

választópolgárokat- mondta a pártelnök. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-06-22-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-06-20_18-02-00&enddate=2019-06-20_18-40-00&ch=mr1
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A városalapító Szent László lovas szobrát Nagyvárad főterére – ezt kéri a magyar közösség a 

város vezetőségétől, ezért  rendez figyelemfelkeltő megmozdulást az Erdélyi Magyar Néppárt 

június 25-én. 

 

Megkezdődött a Magyarország Kormánya által támogatott délvidéki térség- és 

gazdaságfejlesztési program második ciklusa. Az első tíz pályázatot május végén írték ki és 

nagy az érdeklődés. Van néhány újdonság is, amiről ismeretterjesztő előadásokon 

tájékoztatják az érdeklődőket.. A magyarkanizsai rendezvényen az egyik előadó Pásztor 

István volt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Németh Ernő riportja. 

 

A Kolozsváron  tanuló egyetemisták fele Kolozsváron maradna, ha találna a városban 

munkahelyet. A városod hazavár! állásbörzén 4 erdélyi önkormányzat hozta Kolozsvárra 

régiójuk vállalkozásainak legjavát, hogy meggyőzze az egyetemistákat, érdemes hazamenni. 

 

Ahhoz, hogy  20 év múlva is legyenek magyar egyetemisták az erdélyi egyetemeket, most 

magyar óvodák kellenek. Temesváron letették a Bartók Béla líceumhoz tartozó óvoda új 

épületének alapkövét. A tervek szerint még az idén felépülő létesítmény több mint 400 ezer 

euró értékű magyar kormánytámogatással a kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési 

programban valósul meg, amely kiemelt figyelmet fordít a szórványvidékekre. 

 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban az óvodaépítésen, és felújításon túl az 

óvodapedagógusok is továbbképzik. Muszlyán   20  óvónő vett részt a közelmúltban egy 

képzésen, amit a Magyar Nemzeti Tanács szervezett. 

 

Egy több mint tíz települést érintő Szórvány Kulturális Karavánt indított idén tavasszal az 

Aradi Kamaraszínház a békéscsabai Tabán Táncegyüttessel és a szabadkai Juhász Zenekarral 

közösen. Olyan falvakat keresnek fel, ahol évek óta nem járt magyar színtársulat, A Szórvány 

Kulturális Karaván kedden Aradon is állomásozott, a megyei művelődési központ nyári 

színpadán. 
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Határok nélkül 

2019. június 22. – Kossuth Rádió 

 

Magyar Örökség díjat kapott a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 

Líceum. A rangos, megtisztelő elismeréssel egy olyan intézményt tüntettek ki, amely a 

folyamatos újrakezdések iskolája volt, és amely a nagy múltú felekezeti oktatás értékteremtő 

hagyományait szeretné folytatni, újraépíteni – a többi között erről is beszélt Tamási Zsolt, a 

líceum igazgatója munkatársunknak, Erdei Edit Zsuzsánnának. 

 

Amikor egy tea és egy kávé mellett leültünk beszélgetni, akkor nyári szabadságát töltötte 

itthon a Calgary-i Magyar Kulturális Egyesület elnöke. Szabó László örömmel mesélt azokról 

a programokról, amelyeket sikerült megszervezniük ebben az évben. 

 

Az előző beszélgetésben a Kanadában élő Szabó László beszélt a Kőrösi Csoma Sándor 

programban náluk szolgálatot teljesítő ösztöndíjas munkájáról is. A most következő 

percekben hallgatóink megismerkedhetnek egy olyan KCSP ösztöndíjassal, aki éppen most 

fejezte be szolgálatát és részt vett azon a záró konferencián, amelyet ezen a héten rendezett 

Budapesten a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2018/19-es program ösztöndíjasainak. A 

konferencia egyik szünetében beszélgettem a Los Angelesből hazaérkezett dr. Balázs 

Bernadettel. 

 

A Virtuózok komolyzenei vetélkedő erdélyi résztvevői évente bemutatkoznak az otthoni 

színpadokon is. Molnár Levente Liszt-díjas operaénekes kezdeményezésére nagyszabású 

gálakoncerten lépnek fel és ezt követően mesterkurzusokon vehetnek részt az erdélyi fiatal 

tehetségek. Idén a gálakoncert időpontja június 30. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a 

szervezőkkel. 

 

A zselízi Esterházy-kastély angolparkjában immár ötvenharmadik alkalommal fogadták a 

népművészet ünnepének nevezett Országos Népművészeti Fesztivál fellépőit, látogatóit. 

Mintegy 10 éves szünet után tért vissza a fesztivál a Schubert-parkba, s a közelmúltban 

felkerült a Folklórfesztiválok Nemzetközi Szövetségének a listájára is. Ez azt jelenti, hogy 

nemzetközileg jegyzett rendezvénysorozatról van szó. A fesztiváligazgatót, Juhász Esztert 

Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-21_18-02-11&enddate=2019-06-21_18-40-11&ch=mr1
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Határok nélkül 

2019. június 23. – Kossuth Rádió  

 

Garamszentgyörgy a magyar-szlovák határhoz közel, a Garam bal partján, a lévai járás déli 

részén fekszik.  Szent György tiszteletére épült temploma a Árpád kori, a falu határában 

honfoglalás kori telephelyeket fedeztek fel. A trianoni döntést követően Csehszlovákiához 

került a színmagyar település, ma már csak a település egyharmada magyar nemzetiségű. 

Hagyományaikat, viseletkultúrájukat a tájház őrzi. 

 

Nyitrai Mariann PSP ösztöndíjassal - a nemzetpolitikai államtitkárság a diaszpórát felkaroló 

Kőrösi Csoma Sándor-program, és a Kárpát-medence szórványmagyarságát támogató Petőfi 

Sándor-program záró konferenciáján -  találkozott Ternovácz Fanni. 

 

Schön Bálint 9 hónapig élt Maradékon. A Tarcal hegység lankáin fekvő falu lakosságának 

csak egy negyede magyar. Pár évvel ezelőtt örömmel számoltunk be arról, hogy hosszú 

évtizedek után ismét van magyar nyelvű oktatás a faluban. Nagy szó ez a szórványok 

szórványában. 

 

Aki jól ismeri Tóth Zoltánt a nagybalogi Kerecsen Motoros Egyesület vezetőjét, nem lepődik 

meg azon, hogy verseket ír. Olyanokat, amelyek az ember lelkét érintik meg. Azért nem 

lepődik meg ezen, mert ő és csapata arról híres, hogy évek óta jótékonykodik.  A Révülés c. 

kötetében 80 verset publikált,  és egy 14 éves kislány, Tóth Adrienn illusztrációi  színesítik.  S 

egy motoros hol máshol mutatná  be első verseskötetét, mint éppen a nagybalogi motoros 

rock fesztiválon,  június 29.-én szombaton. 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-22_17-05-54&enddate=2019-06-22_17-40-54&ch=mr1

