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Nyomtatott és online sajtó 
 
Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni az EMNP az úzvölgyi események miatt 
2019. június 24. – transindex.ro 

A csíkszeredai Szabadság téren történt demonstráció után újabb tiltakozó megmozdulást 

szervez az Erdélyi Magyar Néppárt az úzvölgyi katonatemetőnél történtek miatt, ezúttal 

Sepsiszentgyörgyön. A tiltakozó megmozdulásra június 27-én 18 órától a város főterén kerül 

majd sor. „A sepsiszentgyörgyi polgárok igazságérzetének ismeretében bízunk abban, hogy 

politikai hovatartozástól függetlenül képesek vagyunk ismételten és közösen kiállni igazunk 

mellett. Az úzvölgyi hősi temetőnknél történek elfogadhatatlanok, így itt az ideje, hogy 

minden rendelkezésünkre álló eszközzel fel is hívjuk erre a figyelmet – megvédve magunkat a 

magyarellenes támadásoktól, s megvédve Erdélyt a bukaresti zűrzavar- és gyűlöletkeltéstől!”- 

nyilatkozta Csomortányi István, a Néppárt országos elnöke elmondta.  

 

Zenta: Általános iskolások utazhattak Egerbe tanulmányi kirándulásra 
2019. június 25. – Vajdaság MA 

A Határtalanul! program keretében először utazhattak vajdasági gyerekek tanulmányi 

kirándulásra Magyarország történelmi helyszíneire. Zenta községből két iskola diákjai vettek 

részt a látnivalókban gazdag utazáson. A program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, 

személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A magyarországi támogató ebben az évben az 

útirányok kibővítésével megteremtette a lehetőséget a vajdaságiak számára is, hogy igazán 

szép élményben lehessen részük. Vajdaságból a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 57 

diákja utazott Egerbe és környékére. A tanulók két kihelyezett tagozat, a zentai Emlékiskola 

és a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály iskola diákjai voltak. 

 

Cristian Teodorescu: az autonómia kérdése mindig vörös posztó lesz a román 
nép szemében 
2019. június 24. – Erdély Ma, hirado.hu 

Cristian Teodorescu román prózaíró levele nemcsak a román, hanem a magyar sajtót is 

bejárta. A szerző az úzvölgyi események utáni gondolatait közölte egy román online 

folyóiratban. Mint Teodorescu írta, „Marosvásárhelyen élek, miért olyan nehéz sokak 

számára, hogy nyilvánosan elismerjék: a város most is azokon az alapokon fejlődik, amit a 

magyarok építettek ki. Miért van bennünk ez a folyamatos kényszer a történelem 

meghamisítására? Miért kellene eltűrni azokat a hazugságokat és visszaéléseket, amelyeket 

egy román nemzetiségi csoport félresiklott magyar érzelemtől vezérelve skandál? Én nem 

akarok senkit megölni. Ez az ő hazájuk is, a mi hazánk is.” A prózaíróval a Kossuth Rádió 

Vasárnapi újság című műsorában beszélgettek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56089
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23823/Zenta-Altalanos-iskolasok-utazhattak-Egerbe-tanulmanyi-kirandulasra.html
https://www.erdely.ma/cristian-teodorescu-az-autonomia-kerdese-mindig-voros-poszto-lesz-a-roman-nep-szemeben-audio/
https://www.erdely.ma/cristian-teodorescu-az-autonomia-kerdese-mindig-voros-poszto-lesz-a-roman-nep-szemeben-audio/
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Susmusolt leleplezés, vágyvezérelt oknyomozás – Támadják a székelyföldi 
gazdaságfejlesztési programot 
2019. június 24. – Szőke László – Krónika 

Szőke László szerint „az Átlátszó Erdély és a magyarországi Magyar Hang hetilap 

összehangoltan állítja, hogy „pult alatt megy a susmus” a magyar állam Székelyföldön 

meghirdetett gazdaságfejlesztési program során. Vérbő állításokban, vágyvezérelt 

következtetésekben bővelkedik a nagy „leleplezés”, és szemmel láthatóan érdektelen a szerzők 

számára, hogy milyen hatásai lehetnek a félrevezetésnek a gazdaságfejlesztési programban 

résztvevő székelyföldi gazdák számára”.  

 

Nagyvárad: a turisztikai információs táblák magyar feliratainak kijavítását kérte 
Pető Dalma képviselő  
2019. június 24. – maszol.ro 

Ígéretéhez híven hivatalosan is kérte a nagyváradi önkormányzattól a belvárosban kihelyezett 

turisztikai információs táblák helytelen magyar nyelvű feliratainak a kijavítását Pető Dalma, a 

képviselőtestület RMDSZ-es tagja. Az elmúlt héten Nagyvárad történelmi városközpontjában 

több, a turisták tájékozódását segítő tábla jelent meg, amelyek a helyi látnivalókra, épített 

örökségre hívják fel a figyelmet, illet odairányítják az érdeklődőket.  

 
Csíkszentmárton megtámadja a mojnesti kataszteri hivatal döntését 
2019. június 24. – szekelyhon.ro 

Levélben értesítette Csíkszentmárton önkormányzatát a mojnesti kataszteri hivatal, hogy 

telekkönyvezték az úzvölgyi temetőt a Bákó megyei Dormánfalva tulajdonaként. A 

telekkönyvezésre benyújtott kérésről is értesítették a csíkszentmártoniakat, a Hargita 

megyeiek a rendelkezésre álló 15 nap alatt megtámadták azt, ennek ellenére megtörtént a 

telekkönyvezés. 

 

Felrázza a várost a PMN programja 
2019. június 25. – Krónika 

Kulturális, gasztronómiai, sport- és zenei téren egyaránt sokszínű kikapcsolódási lehetőséget 

kínál az augusztus 20–25. között Szatmárnémetiben rendezendő 18. Partiumi Magyar Napok. 

Az idei PMN szervezése során igyekeztek megőrizni a majd’ két évtizedes hagyományokat, de 

belecsempésztek újdonságokat is a programokba. 

 
Román fórum: hazaárulás együttműködni az RMDSZ-szel 
2019. június 25. – Krónika 

A román pártok kössenek országos nemzeti egyezményt, amelyben vállalják, hogy soha többé 

nem működnek együtt az RMDSZ-szel, mert az „hazaárulásnak” minősül – ezt követeli a 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma. Közleményükben azzal érvelnek, 

hogy a magyar érdekvédelmi szövetség „uszít”, és a romániai nemzetiségek közötti 

kapcsolatok egyensúlyát fenyegeti a „szélsőséges, román- és államellenes nyilatkozataival”, 
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https://kronika.ro/extra/susmusolt-leleplezes-vagyvezerelt-oknyomozas-n-tamadjak-a-szekelyfoldi-gazdasagfejlesztesi-programot
https://kronika.ro/extra/susmusolt-leleplezes-vagyvezerelt-oknyomozas-n-tamadjak-a-szekelyfoldi-gazdasagfejlesztesi-programot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113330-nagyvarad-a-turisztikai-informacios-tablak-magyar-feliratainak-kijavitasat-kerte-pet-dalma-kepvisel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113330-nagyvarad-a-turisztikai-informacios-tablak-magyar-feliratainak-kijavitasat-kerte-pet-dalma-kepvisel
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszentmarton-megtamadja-a-mojnesti-kataszteri-hivatal-donteset


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 25. 
3 

amelyeket a magyar közösség véleményformálói és a magyar sajtó is átvesznek. Ezt bizonyítja 

az úzvölgyi temető kapcsán kialakult helyzet is – fogalmaznak a fórum vezetői.  

 
Nyugat-európának kedvez Románia a térségbeli együttműködéstől való 
távolmaradással 
2019. június 25. – Krónika 

Az elkövetkező másfél év nem fog kedvezni a magyar–román viszonynak. A Krónikának 

nyilatkozó politikai elemző arra emlékeztetett, hogy a trianoni centenáriumi évvel 

kapcsolatos román uszítás már 2017-ben elkezdődött. A belpolitikai helyzet, így a Dăncilă-

kormány hozzásimulása az európai fősodorhoz s a korrupcióellenes harc nevű gumicsont 

ellenzék általi elvesztése Liviu Dragnea bezárásával oda vezethet, hogy mindenki visszatér a 

magyar kártya jól bevált előhúzásához. 

 

Ellenőrizni fogják a kisebbségek nyelvi jogainak betartását 
2019. június 24. – bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos és Nadežda Machútová, a Szlovák 

Kereskedelmi Felügyelet (SOI) igazgatónője hétfőn aláírtak egy együttműködési 

megállapodást. Ennek értelmében a SOI felügyelői aktívan ellenőrizni fogják a nemzeti 

kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény betartását a fogyasztóvédelem területén. A 

kormánybiztos szerint az említett dokumentum a két hivatal közötti példaértékű 

együttműködés eredménye. „Az utóbbi hónapokban meghatároztuk azokat a 

kötelezettségeket, amelyekre figyelmeztetni fogjuk a vállalkozókat” – tette hozzá. Ezzel 

összefüggésben megemlítette azt az előírást, mely szerint a nemzeti kisebbségek által lakott 

területeken fel kell tüntetni a kisebbségek nyelvén is az állampolgárok életét, egészségét, 

biztonságát vagy vagyonát fenyegető veszélyre figyelmeztető információkat. 

 

Nagytárkányban a tenyerén hordozza a kultúrát az önkormányzat és a 
Csemadok 
2019. június 24. – Felvidék Ma 

Nagytárkányi Kulturális Napok címmel zajlott a bodrogközi településen az az ötnapos 

kulturális program, amely valójában az egykori hagyományos falunapi vigasságból nőtte ki 

magát. Szerdától vasárnapig színvonalas programkínálat várta a kicsiket és nagyokat 

egyaránt. A Tisza-parti településen minden évben számos megemlékezést, kulturális 

programot szerveznek. Az idén is rendezvények egész sorát kínálják nemcsak a helyieknek, 

hanem szélesebb látókörben gondolkodva a bodrogközieknek is, de nem ritka, hogy távolabbi 

régiókból is ellátogatnak a programjaikra. A Kopasz József által vezetett település 

önkormányzata és a helyi Csemadok-alapszervezet  júniusban is kitett magáért, hiszen igazi 

kultúrzsongást teremtettek a faluban. A júniusi programok sorát a gyermeknappal nyitották, 

majd azt követően a nemzeti összetartozás napja alkalmából szerveztek kultúrműsorral 

egybekötött színvonalas megemlékezést. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/24/ellenorizni-fogjak-a-kisebbsegek-nyelvi-jogainak-betartasat
https://felvidek.ma/2019/06/nagytarkanyban-a-tenyeren-hordozza-a-kulturat-az-onkormanyzat-es-a-csemadok/
https://felvidek.ma/2019/06/nagytarkanyban-a-tenyeren-hordozza-a-kulturat-az-onkormanyzat-es-a-csemadok/
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Csáky a Körképnek: Kizárt, hogy a Most-Híd választási listáján induljak. Van más 
lehetőség is (Interjú) 
2019. június 24. – Körkép 

Az immár rendszeresen öt százalék alatt mért Most-Híd és MKP egyre kétségbeesetten keresi 

a politikai túlélés lehetőségeit. Bár az MKP korábbi döntése értelmében nyitott a 

tárgyalásokra, a Most-Híd ajánlata jelenlegi formájában Csáky Pál számára elfogadhatatlan.   

A Körkép.sk a párt korábbi elnökét, az EP-mandátumától frissen búcsúzó Csáky Pált 

kérdezte. 

 

Simon Zsolt: a Híddal ellentétben nekünk az adott szó számít, ezért nem 
kívánunk velük együttműködni 
2019. június 24. – Ma7.sk 

A Híddal való együttműködést a Magyar Fórum teljes mértékben kizárja – jelentette ki 

megkeresésünkre Simon Zsolt, a frissen alakult magyar párt elnöke. Mint ismert, a magyar, 

illetve a magyar szavazatokra is számot tartó pártok összefogásának kérdése az után vált a 

szlovákiai magyar közbeszéd kiemelt témájává, hogy a májusi EP-választáson sem az MKP, 

sem a Most-Híd nem érte el az öt százalékos küszöböt, így Szlovákia 2004-es uniós 

csatlakozása óta először fordul elő, hogy a felvidéki magyarságnak nem lesz európai 

parlamenti képviselete. 

 

Formába öntött együttműködés 
2019. június 24. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szinte három évtizedes szakmai kapcsolat megerősítéseként és kibővítéseként hétfőn a Zentai 

Közkórházban dr. Svébis Mihály, a kecskeméti megyei kórház igazgatja és dr. Csáki Beáta, a 

zentai kórház igazgatónője együttműködési nyilatkozatot írt alá. A dokumentum ünnepélyes 

aláírásán dr. Farkas Emil főorvos elmondta, mivel a zentai sebészek a laporoszkópiás 

sebészet úttörői voltak, sokat találkoztak a kecskeméti kollégákkal, vagyis egy már létező 

együttműködést szeretnének kiterjeszteni más ágakra is. 

 

Felcseri-szülészeti központot adtak át Kígyóson 
2019. június 24. – Kárpátalja  

Június 22-én több mint 3 és fél millió forint magyar kormánytámogatásból felújított felcseri-

szülészeti központot adott át Brenzovics László a beregszászi járási Kígyóson. Az átadón a 

jelenlévőket Vass Ilona, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány igazgatója köszöntötte, 

aki ezután ismertette az épületben megvalósított fejlesztéseket: megtörtént a nyílászárók 

cseréje, tetőcsere páraizolációval, padlócsere, a falfelületek csempeborítása, teljes belső 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/06/24/csaky-a-korkepnek-kizart-hogy-a-most-hid-valasztasi-listajan-induljak-van-mas-lehetoseg-is-interju/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/06/24/csaky-a-korkepnek-kizart-hogy-a-most-hid-valasztasi-listajan-induljak-van-mas-lehetoseg-is-interju/
https://ma7.sk/kozelet/simon-zsolt-a-hiddal-ellentetben-nekunk-az-adott-szo-szamit-ezert-nem-tudunk-veluk-egyuttmukodni
https://ma7.sk/kozelet/simon-zsolt-a-hiddal-ellentetben-nekunk-az-adott-szo-szamit-ezert-nem-tudunk-veluk-egyuttmukodni
https://www.magyarszo.rs/hu/4021/vajdasag_zenta/203955/Form%C3%A1ba-%C3%B6nt%C3%B6tt-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s.htm
http://karpataljalap.net/2019/06/24/felcseri-szuleszeti-kozpontot-adtak-kigyoson
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felújítás, a külső homlokzat felújítása szigeteléssel együtt, elektromos kapcsolók és aljzatok 

cseréje, világítótestek felszerelése, valamint a külső lépcső felújítása és burkolása. 

 

Kirándulást szerveztek a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség magyar ajkú 
hívei számára 
2019. június 24. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség magyar ajkú hívei számára szerveztek június 22-

én kirándulást az Ungvári járásba. Az egész napos program résztvevői Marosi István atya 

vezetésével először az ungvári székesegyházat, annak kriptáját, valamint a nemrég felújított 

püspöki palotát tekinthették meg. Ezt követően a csoport a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye antalóci közösségi házához utazott. A nap további részét itt töltötték el a közös 

beszélgetés, ismerkedés, főzés és medencézés jegyében. A magyar közösség számára első 

alkalommal megszervezett kirándulást a jövőben a tervek szerint újabbak követik majd. 

 

Az Őrvidék kincseiről Budapesten 
2019. június 24. – volksgruppen.orf.at  

A burgenlandi magyarsággal ismerkedhettek meg június 21-én azok, akik ellátogattak a 

budapesti Magyarság Házában megrendezett kulturális estre. A Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület bemutatta utazó kiállítását, az egyesület művészeti csoportok pedig az élő 

kultúrából adtak ízelítőt a közönségnek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. június 24. – Kossuth Rádió 

A szlovákiai magyar közösségekben most a ,,Hogyan tovább?” a fő kérdés, hiszen az európai 

parlamenti választás kudarccal ért véget. Sem a Magyar Közösség Pártja, sem a kormányzó, 

Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt nem érte el az 5 százalékos bejutási küszöböt. Így az 

uniós csatlakozás óta először nincs felvidéki magyar képviselő az EP-ben. Ráadásul a 

szlovákiai, parlamenti választásokig már csak 8 hónap van hátra, s ha addig nem sikerül 

megteremteni a magyar egységet, a választók ismét megbüntethetik a pártokat és a szlovák 

parlamentben sem lesz magyar képviselő. Ennek tudatában tartotta ülését a hétvégén a Most-

Híd Országos Tanácsa. Haják Szabó Mária tudósítása. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/kirandulast-szerveztek-a-beregszaszi-gorogkatolikus-egyhazkozseg-magyar-ajku-hivei-szamara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/kirandulast-szerveztek-a-beregszaszi-gorogkatolikus-egyhazkozseg-magyar-ajku-hivei-szamara/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3001519/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-24_18-02-03&enddate=2019-06-24_18-40-03&ch=mr1
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Eseménydús hétvége volt Kárpátalján, ahol Beregszászban ünnepélyesen átadták a 

negyedszázados II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egészség- és Sportcentrumát, 

illetve új kollégiumi szárnyát, amely a magyar kormány támogatásával épült. Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormány folyamatos 

támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvodától a felsőoktatásig biztosítva legyen az anyanyelvű 

oktatás a kárpátaljai magyarság számára. A beregszászi főiskola jelenleg is várja a 

felvételizőket felsőfokú szakképzésre, alapképzésre és mesterképzésre is. Iváncsik Attila 

mikrofonja előtt elsőként a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt hallják. 

  

Pénteken indult a Vereckei hágón található Honfoglalási Emlékműtől és vasárnap elérte egyik 

úti célját, vagyis a Ráti Szent Mihály Családtípusú Gyermekotthont az Egy vérből vagyunk 

elnevezésű, 500 km-es távú, jótékonysági futás. A futók is részt vettek azon az ünnepségen, 

amelyen felavatták a gyermekotthon magyar összefogással épült kápolnáját.A ráti római 

katolikus Szent Mihály Családtípusú Gyermekotthonban jelenleg 4 család közel 40 árva és 

elhagyott kiskorú gyermeket nevel. Az intézmény fejlesztését a magyar kormány 

folyamatosan támogatja. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt hallják. 

  

Újabb választási trükköt vetettek be Brenzovics László, a KMKSZ elnöke ellen a július 21-re 

kiírt ukrajnai parlamenti választások előtt. A központi választási bizottságnál a Nagyszőlőst és 

Beregszászt is magába foglaló egyéni választói körzetben, amelyben Brenzovics László is 

indul, bejegyeztette magát egy Kovács Miklós nevű személy. Ez azért érdekes, mert  így hívják 

a KMKSZ előző elnökét is, így sokakban ez zavart kelthet a választáskor. Közben a hévégén 

Brenzovics László újabb, a magyar kormány segítségével felújított intézményeket adott át. 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség annak köszönheti viszonylag magas támogatottságát, hogy az 

elmúlt 25 évben folyamatos kapcsolatot tartva a közösséggel mindvégig a délvidéki 

magyarság érdekeit képviselte. A Doroszlón megtartott kongresszuson Pásztor István 

újraválasztott pártelnök arról beszélt, hogy ezt a kapcsolatot még tovább kell erősíteni. A párt 

szervezeteiben jelenleg tisztújítás zajlik, majd legkésőbb ősszel megkezdődik a felkészülés a 

jövő tavaszi általános választásokra. Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét Németh Ernő kérdezte.  

  

Néphiedelemben gyökerező mágia, a nyári napforduló misztikuma, a jó termés meghálálása, 

egészség- és szerelemvarázsló erő – megannyi titokzatosság, ami Szent Iván éjszakájához 

köthető, és amit eleink az ilyenkor meggyújtott máglya parazsának átugrásával tettek 

emlékezetessé. Az Arad megyei Pécskán az 1980-as években is szokás volt még Szent Iván 

éjjelén minden utcában tüzet gyújtani, amit átugrottak, a szomszédok nótáztak, Szentiván-

almát és pogácsát fogyasztottak. A pécskai Búzavirág Egyesület felelevenítette ezt a 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 25. 
7 

hagyományt. Ma pedig már a tűzugrás köré szerveződik a Pécskai Magyar Napok 

rendezvénysorozata. A hétvégi háromnapos eseményről számol be Pataky Lehel Zsolt. 

  

Rendhagyó kísérletre vállalkozott a Kolozsvári Magyar Opera, amely teljes társulatával az 

elmúlt hétre Csíkszeredába költözött. A közönség megnézhette az operák közül a Bánk bánt, a 

Traviatát, és láthatta Kálmán Imre operettjét, a Csárdáskirálynőt, valamint az Ali baba 

és/vagy negyven rabló c. musical-t is. Oláh-Gál Elvira két előadás között beszélgetett a 

közreműködőkkel a kihelyezett mini évadról. 

  

 

 


