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Soltész Miklós a horvátországi magyar kisebbség megmaradásának 
elősegítéséről tárgyalt Eszéken 
2015. június 18. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu 

Az Európában tapasztalható demográfiai válságról, a magyarság és a kereszténység 

megmaradásáról és annak erősítéséről tárgyalt Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a horvátországi Eszék-Baranya megyében az 

egyházak és magyar civil szervezetek vezetőivel csütörtökön. A HMDK vezetőivel egyebek 

mellett arról tárgyalt, hogyan tudnák erősíteni a helyben maradást és az oktatást, hogy 

azok a támogatások, amelyek Magyarországról érkeznek, még jobban segítsék a magyar 

iskolákat és szolgálják a magyar gyerekek anyanyelvének megőrzését. 

 

Ráduly szabadlábon, Szőke bírósági felügyelet alatt 
2015. június 18. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, 

hirado.hu, Magyar Hírlap 

Szabadlábra helyezte Ráduly Róbert Kálmánt, Csíkszereda szerdán lemondott 

polgármesterét a Hargita megyei törvényszék csütörtökön. A tisztségéből felfüggesztett 

Szőke Domokos alpolgármestert bírósági felügyelet alá helyezték, de egyelőre megtiltották, 

hogy visszatérjen munkájához. Az előzetes eljárás során alkalmazott kényszerintézkedések 

felülvizsgálata érdekében tartott zárt tárgyalást csütörtökön a két elöljáró ügyében a 

Hargita megyei törvényszék. 

 

Újabb mozgósítási hullám kezdődött a kelet-ukrajnai konfliktus miatt 
2015. június 18. – MTI, Magyar Nemzet 

Újabb, immár a hatodik mozgósítási hullám kezdődött csütörtökön Ukrajnában, amelyet 

Kijev a kelet-ukrajnai válság mélyülésével indokolt. Az éjjel is súlyos harcok folytak a 

frontvonal mentén, a Donyeck melletti Marjinka településnél, illetve Luhanszk környékén 

háromszor indítottak rohamot a szakadárok a kijevi  hadműveleti parancsnokság közlése 

szerint. A tartalékosokat tavaly a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus áprilisi kirobbanása 

óta három hullámban mozgósították. Idén az első, sorrendben a negyedik mozgósítás 

január 20-án kezdődött és 90 napig tartott. A következő áprilisban zajlott, majd a hatodik 

most, amelyet hatvan naposra terveznek, hasonlóan az előző behívási szakaszhoz.  

 

Példaértékű a csepeli gyerekek gyűjtése a kárpátaljai gyerekeknek 
2015. június 18. – MTI, Magyar Hírlap 

Példaértékűnek nevezte Czunyiné Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a csepeli általános iskolások 

kezdeményezését, hogy adományt gyűjtenek kárpátaljai társaiknak. A gyerekek 200 ezer 

forintot gyűjtöttek, a pénzt csütörtökön adták át jelképesen Borbély Lénárdnak (Fidesz-
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/soltesz-miklos-a-horvatorszagi-magyar-kisebbseg-megmaradasanak-elosegiteserol-targyalt-eszeken
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/soltesz-miklos-a-horvatorszagi-magyar-kisebbseg-megmaradasanak-elosegiteserol-targyalt-eszeken
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/raduly-szabadlabon-szoke-birosagi-felugyelet-alatt
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KDNP), a kerület polgármesterének. A csepeli Mátyás Király Általános Iskolából Áldozd 

egy csoki árát a kárpátaljai magyar gyerekek megsegítésére címmel indult 

kezdeményezéshez több más kerületi általános iskola is csatlakozott. Az ünnepségen a 

diákok, akik több iskolából érkeztek, arról beszéltek, miért érezték szükségesnek, hogy 

hozzájáruljanak a gyűjtéshez, majd a gyerekek egy nagyméretű táblát adtak át a 

polgármesternek, amelyen az összegyűjtött összeg volt olvasható. 

 

Jávor András: a pedagógusképzés magyarságkérdés is 
2015. június 18. - MTI 

A pedagógusképzés egyúttal "magyarságkérdés" is, hiszen az a legfontosabb, hogy a 

pedagógusok a szülőföldön maradást segítsék elő - jelentette ki Jávor András, a Debreceni 

Egyetem rektorhelyettese azon a sajtótájékoztatón, amelyet A magyar pedagógusképzés és 

oktatói-kutatói utánpótlásképzés a Kárpát-medencében című háromnapos konferencia 

előtt tartottak csütörtökön. Hozzátette, hogy a Debreceni Egyetem együttműködik Kárpát-

medencei partnerintézményeivel, a pár évvel ezelőtt elindult kezdeményezések 

eredményeként komoly szakmai kapcsolatok szövődtek, egymás eseményein is részt 

vesznek a debreceni és határon túli felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói. 

 

Megnyílt a Hungarikum utca a budapesti Központi Vásárcsarnokban 
2015. június 18. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

Megnyílt a Hungarikum utca a budapesti Központi Vásárcsarnokban csütörtökön, a 

Vámház körúti csarnok megújult alagsori szintjén kialakított utcában a legkiválóbb 

magyar élelmiszereket, termékeket mutatják be. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes a 

csütörtöki átadáson emlékeztetett: a nagycsarnok különleges épületét 2013-ban a CNN 

Travel csatorna Európa legszebb piacának választotta. Nem véletlen, hogy Budapest egyik 

legkedveltebb turisztikai látványosságává nőtte ki magát, ahová állam- és kormányfők 

látogatnak el - tette hozzá. 

 

Ráduly: a vádhatóság által meghurcolt ember váljon meg tisztségétől 
2015. június 18. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, 

Nyugati Jelen, Bihari Napló, hirado.hu 

„Azzal a meggyőződéssel búcsúzom, hogy a felelősen gondolkodó polgároknak 

köszönhetően a szekus világnak is vége lesz egyszer. Ettől függetlenül Csíkszereda 

továbbra is számíthat rám. (...) HAJRÁ SZEREDA!" – olvasható Ráduly Róbert Kálmán 

kézzel írt lemondásában, amit Antal Attila alpolgármester juttatott el a sajtónak. „Alulírott 

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda megyei jogú város törvényesen megválasztott 

polgármestere, tekintettel arra, hogy ma (szerdán, szerk. megj.), 2015. június 17-én a 

hivatali teendőimmel kapcsolatosan vádat emeltek ellenem, bár ártatlan vagyok, de ezúton 
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http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megnyilt-a-hungarikum-utca-a-budapesti-kozponti-vasarcsarnokban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/raduly-a-vadhatosag-altal-meghurcolt-ember-valjon-meg-tisztsegetol
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benyújtom becsületbeli lemondásom a polgármesteri tisztségből" – áll a Csíkszereda 

polgármesteri hivatalának iktatószámával ellátott dokumentumban. 

 

"Veled vagyunk, Robi" - az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa a 
Ráduly-ügyről 
2015. június 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa elítéli, Ráduly Róbert és Szőke 

Domokos, Csíkszereda város polgármestere és alpolgármestere több hónapja tartó 

meghurcoltatását" - áll a Péter Ferenc elnök és Borboly Csaba, Tamás Sándor, Antal 

Árpád, Simon István és Rafai Emil elnökségi tagok által jegyzett állásfoglalásban.  

"Tiszteletben tartva döntését, meggyőződésünk, hogy Ráduly Róbert félreállításával, 

Székelyföld egy kiváló polgármesterrel és közösségi vezetővel lett szegényebb. Bízunk 

ártatlanságukban és abban, hogy az ügy tisztázása után újra együtt tudunk mindannyian 

Székelyföldért dolgozni. Veled vagyunk, Robi!" - írja még az RMDSZ Székelyföldi 

Önkormányzati Tanácsa közleményében. 

 

Ráduly-ügy: Hegedüs Csilla valóban rászólt a művelődési felügyelőség 
vezetőjére 
2015. június 18. – transindex.ro 

Hegedüs Csilla neve is felmerült abban az ügyben, amelyben a DNA szerdán vádat emelt 

Ráduly Róbert lemondott csíkszeredai polgármester ellen. Az Agerpres hírügynökség a 

DNA vádiratát idézve azt írta, hogy az RMDSZ ügyvezető alelnöke kulturális 

államtitkárként utasította a Hargita Megyei Művelődési Felügyelőség vezetőjét a Sapientia 

egyetem csíkszeredai központja bővítési munkálatainak jóváhagyására. A Transindex 

megkereste Hegedüs Csillát az ügyben, aki nem tagadta, hogy valóban megsürgette a 

művelődési főfelügyelőt. 

 

Barabási Albert-László is hozzászólt a Ráduly-ügyhöz: "az elit igába hajtásáról 
szól?" 
2015. június 18. – transindex.ro 

Bejegyzést tett közzé Barabási Albert-László kutató a Ráduly/Szőke-üggyel kapcsolatban a 

személyes Facebook-oldalán. "Két nappal lemondása előtt meglátogattam Robit (Ráduly 

Róbert) és Domit (Szőke Domokos). (...) Meg vagyok győződve arról, hogy legrosszabb 

esetben egy nagy apparátus működésében természetesen megjelenő tévedésekről van szó. 

A vádak, meg ha igazak is, szó szerint nevetségesek — valódi korrupcióról szó sincs 

egyikben sem" - írja Barabási, aki Ráduly lemondó levelét is csatolta a bejegyzéshez. "Egy 

normális társadalomban levonnánk a tanulságot és menne tovább az élet. Románia viszont 

most nem egy normális ország, hanem egy olyan állam, ahol a korrupció mélyen 

gyökerezik. Félő, hogy Robi és Domi az áldozata lesz annak a jogos elvárásnak, hogy ezt az 

állapotot valóban meg kell szüntetni" - írja még. 
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Vádat emeltek az ügyészek Kiss Sándor ellen 
2015. június 18. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

maszol.ro, Bihari Napló 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádat emelt csütörtökön Kiss Sándor 

Bihar megyei önkormányzati alelnök ellen, akit négyrendbeli pénzmosással, hivatali 

visszaéléssel, csúszópénz elfogadásával, és befolyással való üzérkedéssel vádol – közölte 

honlapján a vádhatóság. Az RMDSZ Bihar megyei elnöki tisztségét is betöltő politikus-

vállalkozó mellett az ügyészség vádat emelt több romániai és magyarországi üzletember 

ellen is, akiket pénzmosással és egyéb bűncselekményekkel vádol. 

 

Világtalálkozóra hívják a marosvásárhelyieket 
2015. június 18. – Krónika, maszol.ro 

Elkezdte szétküldeni a meghívókat a Marosvásárhelyiek 3. Világtalálkozójára a 

szervezőcsapat. A Marosvásárhelyért Egyesület augusztus 29–30-án a Vásárhelyi Forgatag 

részeként szervezi meg a világtalálkozót, amelyre valamennyi elszármazottat hazavárnak, 

hogy találkozzanak, együtt ünnepeljenek, emlékezzenek. 

 

Megbénítja az önkormányzatok munkáját a korrupcióellenes harc - véli 
Horváth Anna és Vákár István 
2015. június 18. – transindex.ro, Krónika 

Kolozsvári magyar önkormányzati vezetők szerint megbénítja az önkormányzatok 

munkáját a korrupcióellenes harc. Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, és Vákár 

István, a Kolozs megyei önkormányzat alelnöke beszélt erről egy szerda esti kolozsvári 

pódiumbeszélgetésen. A Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely által szervezett 

fórumon Horváth Anna elmondta, többféleképpen értelmezhető törvények alapján kell 

végezniük a munkájukat, ezért soha nem lehetnek biztosak abban, hogy törvényesen 

járnak el. 

 

Szabó Árpád a Maros Megyei Tanács új alelnöke 
2015. június 18. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Szabó Árpád lett a Maros Megyei Tanács alelnöke a nemrég lezajlott szavazás 

eredményeképpen. A szavazáson 34-en voksoltak, egy szavazat semmis volt, 33-an pedig 

támogatták Szabó jelölését. Szabó Árpádot a májusban lemondott Kelemen Márton tanácsi 

alelnök helyére jelölte az RMDSZ. Szabó már korábban is betöltötte ezt a tisztséget. 

 

Antal Attila marad Csíkszereda élén 
2015. június 18. – transindex.ro 

Továbbra is Antal Attila csíkszeredai alpolgármester látja el a polgármesteri teendőket a 

városban Ráduly Róbert volt polgármester lemondása után. Antal még nem tárgyalt a 
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városi tanáccsal arról, hogy egészen a 2016-os önkormányzati választásokig marad-e 

ideiglenes vezetője a városnak. „Már hét hete én látom el ideiglenesen a város vezetését, 

azután, hogy a törvénynek megfelelően rám bízták a polgármesteri teendők végzését. 

Ráduly Róbert lemondása ezen a tényen nem változtat, esetleg abban az esetben, ha én azt 

mondom, hogy annak ellenére, hogy ideiglenesen betöltöm a funkciót, egy egész évig nem 

fogom. Ilyenről azonban ezidáig nem volt szó, nem konzultáltam eddig ilyesmiről a 

tanáccsal” – mondta a Transindexnek Antal. 

 

A Nemzetiben vizsgálódott a DNA 
2015. június 18. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Csendőrök jelentek meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház bejáratánál csütörtök reggel 9 

óra előtt, akik igazoltatták azokat, akik a színház épületébe igyekeztek. Az intézmény 

alkalmazottait beengedték, aki nem ott dolgozik, például az újságírókat, nem.  

 

Gáspárik: nem vagyok gyanúsított 
2015. június 18. – transindex.ro 

„Még tart a DNA vizsgálódása, azonban azt elmondhatom, hogy nem vagyok gyanúsított, 

ahogy más sem. Az ügyészek a színház működését vizsgálják" – mondta a Transindexnek 

Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója. A punctul.ro 

marosvásárhelyi hetilap honlapján jelent meg a hír, miszerint a Marosvásárhelyi Nemzeti 

Színháznál vizsgálódik a DNA. A lap úgy tudta, a nyomozás Gáspárik Attila 

színházigazgatót érinti. Gáspárik akkor megerősítette a Transindexnek, hogy vizsgálat 

folyik a színháznál. 

 

Tanúként idézte be a DNA Gáspárik Attilát 
2015. június 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Jövő héten tanúként kell megjelenjen a korrupcióellenes ügyészségen Gáspárik Attila, a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, miután a színháznál a csütörtöki nap 

folyamán vizsgálódott a DNA. „A kinvezésemtől, 2011-től mostanáig terjedő időszakra 

vonatkozó dokumentumokat vittek el, olyanokat, mint közbeszerzési papírok, valamint a 

személyek alkalmazására vonatkozó dokumentumok. Egyelőre nincsen gyanúsított, csak 

az ügyben vizsgálódnak” - mondta Gáspárik a Transindexnek. 

 

Fizessen az ortodox egyház Kovásznán! 
2015. június 18. – Krónika 

Nem bólintott rá a kovásznai helyi tanács RMDSZ-frakciója a vajnafalvi ortodox 

egyházközség kérésére, hogy ingyen kaphassák meg a templomuk alatt lévő terület egy 

részét. A templom alatti két telket koncessziós szerződés alapján használja az egyház. Az 

ortodox egyháznak eddig nem kellett bért fizetnie, de a szerződésben foglalt türelmi idő 

június 14-én lejárt, ettől kezdődően pénzt kell adnia a területhasználatért. Ezért (is) 
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próbálnak tulajdonjogot szerezni a terület fölött. A vonatkozó határozattervezetet a román 

pártok tanácstagjai nyújtották be. 

 

Az őt megfigyelő határrendészeti tisztet jelentette fel Kincses Előd 
2015. június 18. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Hivatali hatalommal való visszaélés miatt tett feljelentést a korrupcióellenes ügyészségen 

Kincses Előd az ellen a határrendészeti tiszt ellen, aki utasítást adott az ő megfigyelésére. A 

marosvásárhelyi ügyvéd csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be az őt ért inzultusról, 

amely május 2-án történt, majd tíz nappal később ugyanúgy megismétlődött a 

marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren, amikor külföldre utazott, illetve, mikor hazatért 

külföldi útjáról. incses nem tartja véletlennek az egybeesést azzal, hogy éppen az azt 

megelőző napokban nyújtott be bűnvádi feljelentést az ügyészségen Valentin Bretfelean 

városi rendőrparancsnok ellen, amiért az megfenyegette a házaikra kétnyelvű 

utcanévtáblákat kihelyező személyeket. Kincses Előd összefüggést lát a két eset között. 

 

Megúszta a pert Valentin Bretfelean 
2015. június 18. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Megalapozatlannak találta a marosvásárhelyi bírósági ügyészség a fenyegetésért tett 

büntető feljelentést, melyet a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében érintett 11 vásárhelyi 

személy nyújtott be Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség vezetője ellen – jelentette be 

csütörtökön Kincses Előd, a felperesek ügyvédje. Kincses Előd elmondta, elégedetlen a 

bírósági ügyészség „túl gyorsan meghozott” döntésével, úgy véli, inkább azt kellett volna 

megállapítaniuk, hogy a helyi rendőrség felszólítása törvényes volt-e, s nem azt, hogy 

Bretfeleannak joga volt-e felszólítást írni. 

 

Minisztériumi jóváhagyás a Szacsvay-szobor felújítására 
2015. június 18. – Bihari Napló 

A kultuszminisztériumi szakhatóság elfogadta és jóváhagyta a nagyváradi Szacsvay Imre-

szobor felújítási munkálatainak teljes dokumentációját, és még is született az építési 

engedély, tudatta Ritli László Csongor, az RMDSZ városi tanácsi frakciójának vezetője. 

 

Lesz magyar alpolgármester Szatmáron? 
2015. június 18. – Krónika 

A megüresedett alpolgármesteri szék betöltése kapcsán megindult a küzdelem a 

szatmárnémeti RMDSZ-szervezetben a polgármester-jelöltségért a jövő évi helyhatósági 

választásokon. Kelemen Hunor csütörtöki szatmárnémeti látogatásakor hangsúlyozta: az 

alpolgármesteri mandátum sorsát a 2016-os helyhatósági választások fényében érdemes 

eldönteni, hisz a tisztség jó alkalmat jelent arra, hogy a leendő jelölt növelje ismertségét, 

népszerűségét. Azt sugallta ugyanakkor, hogy nem tartaná szerencsésnek, ha a városi 

szervezet vezetősége visszautasítaná a posztot. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49106-az-ot-megfigyelo-hatarrendeszeti-tisztet-jelentette-fel-kincses-elod
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/meguszta-a-pert-valentin-bretfelean
http://www.erdon.ro/miniszteriumi-jovahagyas-a-szacsvay-szobor-felujitasara/2859057
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/lesz-magyar-alpolgarmester
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Pataki Júlia lett az ENSZ Környezetvédelmi Programja Állandó Képviselők 
Bizottságának elnöke 
2015. június 18. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) Állandó Képviselők Bizottságának 

elnökévé választották Pataki Júliát, Románia kenyai nagykövetét. Pataki mandátuma két 

évre szól. A kolozsvári diplomata az első nő, aki betölti ezt a tisztséget. A 

biztonságpolitikára szakosodott jogász 2012 óta kenyai nagykövet, valamint az UNEP, az 

ENSZ Habitat és további négy ország (Uganda, Ruanda, Burundi és Tanzánia) felé is 

ellátta az ország diplomáciai képviseletét. 2000-2004 között az RMDSZ parlamenti 

képviselője volt, később uniós és nemzetközi szakértőként tevékenykedett. 

 

Egy évet kapnak a kisiskolák 
2015. június 18. – hirek.sk, Új Szó 

Szeptemberben várhatóan mégsem fenyegeti bezárás a kisiskolákat. Sajtóértesülések 

szerint a kormánypárt, a Smer támogatja azt a kezdeményezést, hogy a minimális 

osztálylétszámra vonatkozó rendelkezés csak 2016 szeptemberétől legyen hatályos. A 

módosítást Érsek Árpád (Most-Híd) nyújtotta be, a javaslattal Juraj Draxler oktatási 

miniszter is azonosult. A rendelet a magyar iskolák mellett számos szlovák tanítási nyelvű 

iskolát is érint. A közelgő parlamenti választások előtt a Smernek sem lenne jó reklám több 

száz szlovák kisiskola bezárása. A rendelkezés és a magyarórák számának korlátozása 

miatt a Diákhálózat jövő csütörtökre tiltakozást szervez a parlament épülete elé.  

 

Készül az MKP választási programja 
2015. június 18. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Elkezdődött a Magyar Közösség Pártja választási programjának kidolgozása. A választók 

elvárásainak megfelelően először a gazdasági és régiófejlesztési fejezetek kerülnek sorra. 

Elkészült a két fejezetből álló javaslat vázlata, amelyet a szakmai tanács múlt heti 

érsekújvári ülésén tárgyalt meg a párt. A fórumon a tanácstagok mellett részt vettek a 

nyugati országrészben élő parlamenti képviselőjelöltek, akik a két szakterület 

valamelyikében tevékenykednek. Két nappal ezelőtt Tornalján tartottak hasonló 

tanácskozást az ország középső, illetve keleti részén élő tanácstagok és képviselőjelöltek 

részvételével. 

 

Németh Zsolt: szorosabb együttműködés Eperjessel 
2015. június 18. – Felvidék Ma 

Kétnapos eperjesi látogatásra érkezett szerdán, június 17-én Németh Zsolt, az 

Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. Június 17-én Szesztay Ádámmal, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40019
http://itthon.transindex.ro/?hir=40019
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/18/egy-evet-kapnak-a-kisiskolak
http://www.hirek.sk/belfold/20150618170823/Keszul-az-MKP-valasztasi-programja.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/54437-nemeth-zsolt-szorosabb-egyuttmukodes-eperjessel
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Magyarország kassai főkonzuljával közösen megbeszélést folytatott Andrea Turčanovával, 

Eperjes polgármesterével. A találkozón terítékre került a Miskolc – Kassa autópálya 

összekötetés, s ennek eperjesi hozadéka. 

 

Nagy Imrére emlékeztek Szabadkán 
2015. június 18. – Pannon RTV 

Nagy Imre egykori magyar miniszterelnökre emlékeztek csütörtök délután Szabadkán. 

Halálának évfordulóján a Nyitott Távlatok civil szervezet és a Nagy Imre Társaság 

megkoszorúzta a mártír politikus emléktábláját. A Nagy Imre Társaság és a Nyitott 

Távlatok civil szervezet fontosnak tartja, hogy az itt élő magyarság is megemlékezzen az 

56-os eseményekről. 

  

Magyarország újabb határátkelők megnyitását tervezi 
2015. június 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A magyar intézkedések nem befolyásolják a szerb-magyar határátkelők működését, sőt, 

újabb átkelők megnyitását tervezik ezen a határszakaszon – áll Magyarország belgrádi 

nagykövetségének közleményében. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki érvényes okirattal 

rendelkezik, akadály nélkül léphet Magyarország területére a továbbiakban is. A 

nagykövetség közleménye kitér arra is, hogy a tervezett magyar intézkedéstől függetlenül 

Magyarország továbbra is teljes mértékben támogatja Szerbia európai uniós csatlakozását. 

  

Megszüntetik a médiaházakat, amelyeket nem sikerül eladni 
2015. június 18. – Pannon RTV 

Megszüntetik azokat a szerbiai médiumokat, amelyeket a következő négy hónapban nem 

sikerül privatizálni – nyilatkozta Ivan Tasovac. A kulturális és tájékoztatási miniszter 

hangsúlyozta, hogy az állami tulajdonban lévő médiumok péntekig kell, hogy átadják a 

szükséges dokumentációt. Ha ezt megteszik, akkor megkezdődik a magánosítási folyamat, 

és négy hónapon belül be is fejeződik, a többi médiaház azonban elhallgat majd. A 

miniszter szavai szerint nyilvánvaló, hogy Szerbiában nincs hely 1400 médiumnak. A 

komplett privatizációs dokumentációt eddig 14 médiaház adta át. 

 

Vajdasági túrán voltak az albertfalviak 
2015. június 19. Magyar Hírlap 

Három napot töltöttek el a vajdaságban a Határtalanul! pályázat jóvoltából az Albertfalvi 

Don Bosco Katolikus Általános Iskola hetedik osztályos tanulói. A fiatalok ellátogattak 

Zentára, ahol először a törökök feletti 1967-es győztes csata emlékművénél tisztelegtek a 

magyar hősök előtt, Csantavéren megnézték a Páduai Szent-Antal templomot, és 

találkoztak az ott szolgáló Róbert atyával.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap, 2015. június 19-i számában olvasható) 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/web/?p=211269
http://pannonrtv.com/web/?p=211263
http://pannonrtv.com/web/?p=211260
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A Rákóczi-főiskola küldöttsége a “Competency Centres for Cross-border 
Cooperation” zárókonferenciáján 
2015. június 18. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

2015. június 12-én került sor Nyíregyházán arra a rendezvényre, amely egy négy országos 

együttműködés jegyében megvalósult projekt zárókonferenciája volt. A II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola első ízben vett részt egy olyan európai uniós projektben, ahol 

mint partner az EU által támogatott fejlesztést tudtuk megvalósítani. A projekt célja volt a 

határon túli együttműködés javítása, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés 

javítása, a régiók közötti kompetenciaközpontok hálózatának létrehozása, a felnőttképzés 

és a gazdaság közötti együttműködés fejlesztése érdekében. 

 

Több mint négymillió forintot gyűjtött a Szent György Lovagrend 
2015. június 18. – Kárpátalja 

Négymillió-kétszázezer forintot gyűjtött össze a kárpátaljai segélyprogramja keretében a 

Szent György Lovagrend. Az összegből vásárolt adományok kiosztására hétfőn kerül sor 

Kárpátalján Munkács, Ungvár és Beregszász városokban, illetve környékükön. A Szent 

György Lovagrend Rendi Tanácsa márciusban határozott a teljes rendet érintő 

adománygyűjtő akció elindításáról. 

 

Lendván tartotta ülését a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető 
Fóruma 
2015. június 18. – Muravidéki Magyar Rádió 

Június 17-én és 18-án Lendván tartotta soros ülését a Kárpát-medencei Magyar Gazdák 

Egyeztető Fóruma, amely mintegy 20, a több magyarországi mellett horvátországi, 

romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai magyar agrárszervezetet tömörít. A 

szövetség célja a Kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek kapcsolattartásának 

elősegítése, tevékenységük összehangolása, közösségi képviseletének ellátása. Feladata 

továbbá a tagszervezetek szakmai támogatása, illetve a Kárpát-medencei közös 

vidékfejlesztési stratégia megfogalmazása, kivitelezésének összehangolása. Az esemény 

sajtótájékoztatóval zárult, amelyen Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke, a 

MAGOSZ elnöke, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Balasko 

József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke összegezte az 

elhangzottakat 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-rakoczi-foiskola-kuldottsege-a-competency-centres-for-cross-border-cooperation-zarokonferenciajan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-rakoczi-foiskola-kuldottsege-a-competency-centres-for-cross-border-cooperation-zarokonferenciajan/
http://karpataljalap.net/?q=2015/06/18/tobb-mint-negymillio-forintot-gyujtott-szent-gyorgy-lovagrend
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174342218
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174342218
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A nemzeti kisebbségek napja a fővárosban 
2015. június 18. – Huncro.hr 

A zágrábi Zrinjevac park vasárnap a különböző viseletekbe öltözött emberektől volt színes. 

A fővárosban működő 18 kisebbségi szervezet mutatkozott be ezen a napon, a népviseletük 

mellett táncukból, zenéjükből és gasztronómiájukból is ízelítőt kaphattak az arra járók. 

 

Magyarországi gazdálkodókat látott vendégül a Gazdakör 
2015. június 18. – Huncro.hr 

Múlt héten a HMDK Gazdaköre magyarországi mezőgazdászokból és vállalkozókból álló 

delegációt látott vendégül, akik együttműködési szándékkal érkeztek Horvátországba. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6363-2015-06-18-09-09-59
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6366-2015-06-18-11-35-16


 

 

 

 

 

 
12 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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