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Nyomtatott és online sajtó 
 
Kásler: kultúrtörténeti programokkal mutatkozott be a pápának a magyarság 
Csíksomlyón 
2019. június 17. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Kultúrtörténeti rendezvényekkel, néprajzi és hagyományőrző előadásokkal mutatkozott be a 

június elején Csíksomlyóra látogató Ferenc pápának a magyarság Erdélyben - emelte ki 

Kásler Miklós, az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli adásában. "Úgy gondolom, hogy az 

eredeti célkitűzéseket sikerült megvalósítani, a pápa felé tudtuk közvetíteni azt, amit 

szerettünk volna, és az ottani emberek is érezték a magyar együvé tartozást" - hangsúlyozta az 

emberi erőforrások minisztere. Felidézte, hogy június 2. és 8. között hét magyarországi 

színházi társulat előadásait láthatta a közönség Erdélyben, a Magyarságkutató Intézet pedig 

hét városban összesen 144 előadást tartott a magyar történelemről, kultúráról, régészetről és 

művészettörténetről. A zarándokutak mentén négy színpadot állítottak fel, amelyeken helyi 

előadók, csángók, székelyek és erdélyi magyarok produkcióit láthatták az érdeklődők. A 

magyar népi kultúrát számos produkció mutatta meg Csíksomlyó 60 kilométeres körzetében 

a Kaszaj egyesület és a Hagyományok Háza, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum 

szervezésében - fűzte hozzá. 

 

Úzvölgyi katonatemető – Csíkszeredában szervez tiltakozó megmozdulást az 
Erdélyi Magyar Néppárt 
2019. június 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, hirado.hu 

Az úzvölgyi katonatemető államosításának leállítását, a sírkert eredeti állapotának 

helyreállítását és Hargita megye prefektusának lemondását, vagy leváltását követeli az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azon a tüntetésen, amelyet kedd délutánra hirdetett meg 

Csíkszeredába, a Hargita megyei prefektusi hivatal épülete elé. Csomortányi István pártelnök 

hétfői nagyváradi sajtóértekezletén kifejtette: az EMNP azért szervez tiltakozó megmozdulást, 

mert a magyar közösség ellen előre kitervelt támadásnak tekinti az úzvölgyi katonatemetőben 

történteket.  A pártelnök szerint a román állam egyre gyakrabban támadja a magyar közösség 

szimbólumait. Szerinte nemcsak a magyar vagy a székely zászló, hanem az úzvölgyi 

katonatemető is ezek közé tartozik. 

 

Vándorbölcső programot indított a széki önkormányzat  
2019. június 17. – transindex.ro, Krónika 

Idén indította el a vándorbölcső programját a széki önkormányzat, amely az újszülöttek 

segítésére irányul. A program keretében az önkormányzati vezetők keresik fel azokat a 

családokat, ahol gyerek született, majd hat hétre átadják a két vándorbölcső egyikét, 

ugyanakkor a szülők 1 000 lejes támogatást kapnak a helyi önkormányzattól. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/06/17/kasler-kulturtorteneti-programokkal-mutatkozott-be-a-papanak-a-magyarsag-csiksomlyon
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/06/17/kasler-kulturtorteneti-programokkal-mutatkozott-be-a-papanak-a-magyarsag-csiksomlyon
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/06/17/kasler-kulturtorteneti-programokkal-mutatkozott-be-a-papanak-a-magyarsag-csiksomlyon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-n-csikszeredaban-szervez-tiltakozo-megmozdulast-az-erdelyi-magyar-neppart
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-n-csikszeredaban-szervez-tiltakozo-megmozdulast-az-erdelyi-magyar-neppart
http://itthon.transindex.ro/?hir=56006
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Soós Zoltán: Vass Levente összejátszik Dorin Floreáékkal  
2019. június 17. – maszol.ro, Krónika 

A Vass Levente parlamenti képviselő vezette marosvásárhelyi RMDSZ összejátszik a jelenlegi 

városvezetéssel abban, hogy jövőre ismét Dorin Florea nyerje a polgármester-választást, és 

ezzel a stratégiával nem tud közösséget vállalni – indokolta meg a Maszolnak Soós Zoltán, 

hogy miért jelentette be pénteken a visszavonulását az RMDSZ-ben betöltött tisztségeiből 

vállalásaiból. A Maros Megyei Múzeum igazgatója a 2016-os helyhatósági választásokon a 

magyar közösség polgármesterjelöltje volt. Kérdésüre válaszolva elmondta, a következő 

választások előtt egy évvel tett bejelentésével az volt a célja, hogy segítse a helyi RMDSZ-

szervezet megújulását, és növelje az esélyét Dorin Florea jövő évi legyőzésének.   

 
Vass Levente: alkuk és kompromisszumok sorozata következik az elveszített 
választások után  
2019. június 17. – maszol.ro, Krónika 

Igazságtalannak tartja Vass Levente parlamenti képviselő, az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezetének elnöke a szövetség volt polgármesterjelöltjének, Soós Zoltánnak a vádjait, 

melyek szerint az érdekképviselet vezetősége összejátszik a városvezetéssel, Dorin Florea 

jelenlegi polgármester esélyeit növelve a jövő évi helyhatósági választásokon. A képviselő az 

írásban feltett kérdésekre írásban válaszolt, ezt az alábbiakban – határozott kérésére – 

változtatás nélkül közöljük.  

 

Autóbuszok a csíkszeredai úzvölgyés tüntetésre 
2019. június 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Gyergyószentmiklósról, Szentegyházáról és Székelyudvarhelyről is indulnak autóbuszok az 

úzvölgyi temetőért szervezett, kedden 18 órától tartandó csíkszeredai tüntetésre. 

Gyergyószentmiklóson az Erdélyi Magyar Néppárt irodájában, Szentegyházán a 0740–

436314-es telefonszámon, Székelyudvarhelyen pedig az EMNT-irodában lehet jelentkezni. 

 
Vass Levente: az, hogy a Forgatag kimenjen a városból, nem alternatíva  
2019. június 17. – transindex.ro 

“Az, hogy a Forgatag kimenjen a városból, nem alternatíva" - mondta a transindex.ro-nak 

Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, a szövetség parlamenti 

képviselője. Vass Leventét arról kérdezték, miért jelentette be, hogy "elengedi a Forgatag 

kezét".  

 
Az EU nélkül román–magyar háború jöhet? 
2019. június 18. – Krónika 

Nem lehetne kizárni egy háborús konfliktust Románia és Magyarország között, ha az Európai 

Unió összeomlana – véli Yuval Noah Harari világhírű történész. A Sapiens, a Homo Deus és 

21 lecke a 21. századnak című műveivel a világ egyik legismertebb gondolkodójává vált izraeli 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113067-soos-zoltan-vass-levente-osszejatszik-dorin-floreaekkal
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113068-vass-levente-alkuk-es-kompromisszumok-sorozata-kovetkezik-az-elveszitett-valasztasok-utan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113068-vass-levente-alkuk-es-kompromisszumok-sorozata-kovetkezik-az-elveszitett-valasztasok-utan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113068-vass-levente-alkuk-es-kompromisszumok-sorozata-kovetkezik-az-elveszitett-valasztasok-utan
https://szekelyhon.ro/aktualis/autobuszok-a-csikszeredai-uzvolgyes-tuntetesre
https://szekelyhon.ro/aktualis/autobuszok-a-csikszeredai-uzvolgyes-tuntetesre
http://itthon.transindex.ro/?hir=56008&Vass_Levente_az_hogy_a_Forgatag_kimenjen_a_varosbol_nem_alternativa
http://itthon.transindex.ro/?hir=56008&Vass_Levente_az_hogy_a_Forgatag_kimenjen_a_varosbol_nem_alternativa
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egyetemi oktató a Dilema Veche hetilapnak adott interjút. Májusban Budapesten tartott 

előadást a nacionalizmusról. 

 

Elutasították Árus keresetét, nem számolják fel Tanasă egyesületét 
2019. június 18. – Krónika 

Első fokon elutasította a bíróság Árus Zsolt civil jogvédő arra vonatkozó keresetét, hogy 

számolják fel a Dan Tanasă vezette, a magyar szimbólumok elleni perek sorozatáról elhíresült 

szervezetet. Ennek nyomán nem fenyegeti a felszámolás veszélye a Méltóságért Európában 

Polgári Egyesületet (ADEC), amely tucatnyi perek nyomán az elmúlt években nemcsak 

számos, középületre elhelyezett magyar nyelvű felirat, illetve székely és városzászló 

eltávolítását érte el, hanem polgármesterek megbírságolását is. 

 
Maga lojális? 
2019. június 18. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “több mint ötmillió eurót fordít ebben az évben a berlini 

kormány a Romániában élő német kisebbség támogatására. A román–német kormányközi 

vegyes bizottság a napokban Nagyszebenben rendezett ülésén elhangzott, hogy a 

finanszírozás oroszlánrészét a német nyelven oktató pedagógusok, valamint a németül tanuló 

egyetemi hallgatók kapják; utóbbiakat ösztöndíjjal próbálják arra ösztönözni, hogy 

tanulmányaik elvégzése után maguk is németnyelv-tanárként helyezkedjenek el. Bernd 

Fabritius, a németországi szövetségi kormány kitelepülőkért és nemzeti kisebbségekért 

felelős megbízottja roppant fontosnak nevezte, hogy a fiatal nemzedék tagjai megőrizzék 

kulturális identitásukat, ugyanakkor elégedettségének adott hangot annak kapcsán, hogy 

Romániában „immár a múlté” a német kisebbség „becsmérlése”, és immár elismerik a 

közösség tagjainak a romániai társadalomban betöltött szerepét”. 

 

Pályázati felhívás a külhoni magyar tehetségtámogatásért a felsőoktatásban 
2019. június 17. – bumm.sk 

2019.július 12-ig pályázhatnak egyetemi vagy főiskolai hallgatók a Collegium Talentum 

program ösztöndíjára. A tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-

nevelés és utánpótlás támogatása – tájékoztatott Juhász György a Selye János Egyetem 

rektora, a program ösztöndíjbizottsági tagja. A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma 

10/2019 (V.27.) számú döntése értelmében a tanulmányaikat és/vagy oktatói és 

kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar fiatalok szakmai 

munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a 2019– 

2020-as akadémiai évben a Collegium Talentum (CT) programban való részvételre. A 

pályázati kiírás célja, hogy elősegítse a széles szakmai spektrumú, magyar anyanyelvű 

értelmiség fejlődését, körükben a magyar nyelvű szakmai munkát és kutatást támogassa, a 

szülőföldön való érvényesülésüket segítse. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/17/palyazati-felhivas-a-kulhoni-magyar-tehetsegtamogatasert-a-felsooktatasban
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Emléktábla Kolár Péternek 
2019. június 17. – Felvidék Ma 

A Csemadok Kassai Városi Választmánya domborművel ellátott emléktáblával kíván 

tisztelegni a szervezet néhai elnöke, Kolár Péter emléke előtt. A bronztábla a kassai 

Csemadok-székház belső udvarának falát díszíti majd, és a tervek szerint még az idén 

elkészül. Kolár Péter (1947-2017) meghatározó személyisége volt nemcsak a kassai, de az 

egész felvidéki magyar közéletnek: évtizedeken át a városi, majd az országos Csemadokban  

titkári és elnöki munkakört töltött be, valamint a Thália Színház  igazgatójaként 

tevékenykedett. 

 

Az újabb pályázatokról tart tájékoztató előadásokat a Prosperitati 
2019. június 17. – Pannon RTV 

Tájékoztató előadásokat szervez a Prosperitati Alapítvány a VII. pályázati körben 

megjelentetett, turizmussal valamint vállalkozásokkal és mezőgazdasággal kapcsolatos 

kiírásokról. A turizmussal kapcsolatos pályázatokról Magyarkanizsán, Törökbecsén, Palicson, 

Erzsébetlakon, Székelykevén, Doroszlón és Zentán, míg a vállalkozásokkal és a 

mezőgazdasággal kapcsolatos pályázatokról pedig Topolyán, Bácsfeketehegyen, Csantavéren, 

Szabadkán és Adán kaphatnak bővebb felvilágosítást az érdeklődők. 

 

Hétköznapi hőseink 
2019. június 17. –Magyar Szó  

A második köre zárult le a hétvégén Zentán a Hétköznapi hőseink című mintaprojektnek, 

amelynek elsődleges célja az, hogy az általános és középiskolás diákok helytörténeti 

kutatásokat végezzenek. A program lényege, hogy egy-egy kutatáson keresztül emléket 

állítsanak olyan személyeknek, akik sokat tettek a közösségükért, illetve szűkebb-tágabb 

környezetükért. A kutatások során a diákok feltérképezték, hogy kik miket tettek a 

környezetükben, majd ez alapján választottak közülük olyan személyeket, akiket be szerettek 

volna mutatni a ma emberének annak érdekében, hogy példaképként állítsák őket 

valamennyiünk elé. 

 

Részt vettünk az I. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón 
2019. június 17. – Kárpátalja 

Az aktuális médiahelyzetről és a jelenkor kihívásairól hangzottak el előadások és kerekasztal-

beszélgetések az I. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón Visegrádon június 12–14. 

között. A háromnapos eseményt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

szervezte hagyományteremtő szándékkal. A médiatalálkozón a Kárpát-medence minden 

tájáról részt vettek a külhoni magyar nyelvű médiumok képviselői, mintegy 150-en, köztük a 

kárpátaljai írott és elektronikus sajtó munkatársai. 
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https://felvidek.ma/2019/06/emlektabla-kolar-peternek/
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/az-ujabb-palyazatokrol-tart-tajekoztato-eloadasokat-prosperitati
https://www.magyarszo.rs/hu/4016/vajdasag_zenta/203613/H%C3%A9tk%C3%B6znapi-h%C5%91seink.htm
https://karpataljalap.net/2019/06/17/reszt-vettunk-az-i-karpat-medencei-magyar-mediatalalkozon
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Beregszászi színjátszók sikere Székelyudvarhelyen 
2019. június 17. – karpatalja.ma 

Közel háromszáz magyar gyermek érkezett június 15-én szerte a Kárpát-medencéből 

Székelyudvarhelyre, hogy előadás keretében mutassák be szülőföldjük egy-egy legendáját. A 

középkori hangulatot idéző II. Kárpát-medencei Legendárium Karneválnak a helyi 

Székelytámadt vár adott otthont. 

 

 

Újabb indulókat jegyeztek be a 72. számú kárpátaljai választókerületbe 
2019. június 17. – Kárpátalja 

A Központi Választási Bizottság (CVK) június 15-i ülésén további három személyt – Szavula I. 

I., Szavcsuk I. V., Homa Sz. I. – jegyzett be képviselőjelöltként a 72. számú választókerületben 

– jelentette a Zakarpattya Online. A portál korábban arról írt, hogy a Técsői és Rahói 

járásokat magában foglaló, Técső központú 72. sz. választókerületben előzőleg már 

bejegyezték képviselőjelöltnek B. M. Jovgyijt, V. V. Petyovkát és J. V. Ponomarenkót. 

 

Családi nap keresztény értékek jegyében 
2019. június 17. – Kárpáti Igaz Szó 

Ismét eltelt egy év, és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség a hétvégén immár hatodik 

alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Magyar Katolikus Családi Napot a beregszászi római 

katolikus templom udvarán. Idén is sokan eljöttek, kicsik és nagyok egyaránt, hogy együtt 

töltsenek egy vidám, eseménydús, szép napot. Bunda Rita főszervezőtől megtudtuk, az 

alkalmon a család, a házasság, a gyereknevelés, a keresztény értékek kerültek előtérbe. 

Mindezekről Taracköziné Nemes Mónika lelkigondozó, lelkipásztor tartott előadást. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. június 17. – Kossuth Rádió 

 

Ismét bizalmat szavaztak Vincze Loránt hivatalban lévő elnöknek Európa legnagyobb 

kisebbségi ernyőszervezete, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója küldöttei. Pozsonyban 

és Dunaszerdahelyen ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját a FUEN. A négynapos 

kongresszus fókuszában – az elnökválasztáson túl – a szlovákiai és az ukrajnai kisebbségi 

helyzet állt, házigazdája a Magyar Közösség Pártja és a Szlovákiai Német Egyesület volt.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/beregszaszi-szinjatszok-sikere-szekelyudvarhelyen-2/
https://karpataljalap.net/2019/06/17/ujabb-indulokat-jegyeztek-be-72-szamu-karpataljai-valasztokeruletbe
https://kiszo.net/2019/06/17/csaladi-nap-kereszteny-ertekek-jegyeben/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-17_18-02-00&enddate=2019-06-17_18-40-00&ch=mr1
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Tüntetést szervez június 18-án, kedden az Erdélyi Magyar Néppárt Csíkszeredában az 

úzvölgyi katonai temetőben kialakult helyzet miatt, hogy felhívják a figyelmet az erdélyi 

önvédelem fontosságára. A részleteket nagyváradi sajtótájékoztatóján mondta el a párt elnöke 

Csomortányi István. 

 

Nehéz feladat, és nagy kihívás, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség harcba száll a 

mandátumokért a július 21-re kiírt előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon. Dávid és 

Góliát párharca, hiszen a magyar választók aránya minden egyéni körzetben kisebb az 

ukránokénál, ezért aztán minden magyar szavazatára szükség lesz.  Bocskor Andrea 

kárpátaljai Fideszes EP képviselő beszélt erről.   

 

Egy Nobel-díjas román származású amerikai tudósról: Emil Palade (ejtsd émil páládé) 

sejtbiológusról nevezték el a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Technológiai Egyetemet. Az erről rendelkező egyetemi szenátus teljesen figyelmen kívül 

hagyta a magyar oktatók álláspontját. Ez a megalázó elutasító gesztus nem titokban történt és 

csak egyike a magyar orvosképzés elleni lépéseknek, része egy évek óta tartó szándékos 

folyamatnak, amely a magyar oktatás háttérbe szorítását, fokozatos  felszámolását célozza – 

mondta Szabó Béla professzor, az orvosi egyetem magyar tagozatának vezetője. 

 

Szerbiában mától szerdáig zajlik a kis érettségi, utána pedig a végzős nyolcadikosok 

beiratkozhatnak a kiválasztott középiskolákba. A magyar tannyelvű tagozatokon sokkal több 

hely van a diákok számánál és ez azt jelenti, hogy elvileg mindenki bejuthat a kívánt szakra. 

Részletek Jerasz Anikótól, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnökétől 

hallunk.  

 

A kilencedik osztályokba iratkozás miatt az elmúlt hetek közbeszédének egyik fő témája 

Romániában az a tavaly augusztusi tanügyminiszteri rendelet, amely opcionálissá teszi az 

anyanyelvből szerzett vizsgajegy beszámítását a felvételi átlagba. Toró Tibor, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, a Bálványos Intézet munkatársa úgy véli: ha 

azonnal nem is lesz komoly következménye a rendeletnek, hosszú távon például a magyar 

nyelvoktatás presztízsveszteségéhez vezethet.  

 

Az utolsó helyszínünk Csíkszereda, a témán pedig a labdarúgás, ami  nemcsak sport azon az 

utánpótlástornán, ahol anyaországi és székelyföldi csapatok mérik össze tudásukat, erejüket, 

ügyességüket. Oláh-Gál Elvira összeállítása a megnyitón készült.  

 


