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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Külhoni magyar családi vállalkozások támogatására hirdettek pályázatokat 
2017. június 16. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress, hirek.sk, 

Krónika 

A külhoni magyar vállalkozások támogatására 830 millió forint értékben hirdettek meg 

pályázatokat – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

pénteken Gyulán. A határon túli fiatal családi vállalkozóknak szóló háromnapos, képzéssel 

egybekötött konferencia megnyitása előtt Potápi Árpád János azt mondta: a külhoni magyar 

családi vállalkozások éve program keretében megjelent három pályázat célja, hogy a magyar 

vállalkozók lakóhelyükön találják meg a számításukat, és megőrizzék nemzeti identitásukat. 

 

A bizalmatlansági indítvány szavazása előtti órákban dönt az RMDSZ arról, hogy 
hogyan szavaz  
2017. június 17. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Krónika 

Nem hozott döntést az RMDSZ szombaton, Kolozsváron ülésező Szövetségi Állandó Tanácsa 

arról, hogy megszavazza vagy sem a Grindeanu-kormány ellen benyújtott bizalmatlansági 

indítványt. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta, a SZÁT-tól mandátumot kapott arra, 

hogy tárgyaljanak a PSD-ALDE kormánykoalícióval, a kormánnyal és mindenkivel, akik 

szeretnének tárgyalni az RMDSZ-szel a kialakult helyzetről. A bizalmatlansági indítvány 

kapcsán a döntést az együttes frakcióülésen fogják meghozni, valószínűleg a bizalmatlansági 

indítvány kapcsán történő szavazás előtti órákban. Kelemen szerint ma ezt a döntést még 

nem lehet meghozni. Elmondta, politikai kormányra van szükség, tiszteletben kell tartani azt 

az elvet, hogy a kormánytöbbségnek jogában áll a kormány átalakítása.  

 

Emelkedik a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasainak száma a Felvidéken 
2017. június 18. – Felvidék Ma 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

előadóként vett részt a június 16-án a kékkői várban megtartott nemzetközi projektzáró 

konferencián. A helyettes államtitkár a magyar kormány diaszpórapolitikájáról tartott 

előadást. A szakmai találkozó szünetében a Felvidék.ma a magyar kormány határon túli 

magyarokat érintő intézkedéseiről, a tervezett újdonságokról, valamint a Petőfi Sándor-

programról kérdezte Szilágyi Péter helyettes államtitkárt. 

 

Online is támogatható a Minority SafePack kezdeményezés 
2017. június 16. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasok-tamogatasara-hirdettek-palyazatokat
http://itthon.transindex.ro/?hir=47535
http://itthon.transindex.ro/?hir=47535
http://felvidek.ma/2017/06/emelkedik-a-petofi-sandor-program-osztondijasainak-szama-a-felvideken/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/online-is-tamogathato-a-minority-safepack-kezdemenyezes
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Az interneten is csatlakozni lehet csütörtöktől a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezéshez, amely az őshonos európai kisebbségek jogainak európai uniós 

szabályozását javasolja. Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) elnöke az MTI-nek elmondta, hogy az Európai Bizottságnak az aláírásgyűjtő 

programját és szerverét választották a támogató aláírások összegyűjtésére. A politikus az 

aláírási felület előnyeként említette, hogy a honlap lehetővé teszi az EU bármely hivatalos 

nyelvének a használatát. A magyar anyanyelvű aláírók Romániában, Szlovákiában vagy akár 

Nyugat-Európában is magyar űrlapot használhatnak.  

 

Színre léptek: erdélyi magyar színházi szövetség alakult 
2017. június 16. – Krónika 

Magyar Színházak Szövetsége (MASZÍN) néven erdélyi magyar színházi szövetség jött létre, 

amelynek fő célja a szakmai keretek biztosítása, közös tervek megvalósítása. Az 

információcsere és tanácsadás mellett közös színházi találkozót is szerveznének. A szövetség 

megalapítását öt erdélyi magyar színház képviselője kezdeményezte: Balázs Attila, a 

temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatója, Bessenyei Gedő István, a 

szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának művészeti igazgatója, Tapasztó 

Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója, Nagy Pál, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 

Színház igazgatója és Czvikker Katalin, a nagyváradi Szigligeti Színház főigazgatója. Az 

alapítók egy, a temesvári színházban tartott sajtótájékoztatón számoltak be fő céljaikról, 

közölte közleményében a szatmárnémeti társulat. 

 

A nyelvi jogok betartására szólította fel a kormányt az Európai Nyelvi 
Egyenlőségért Hálózat 
2017. június 16. – transindex.ro, Krónika 

z Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) elnöke, Ferran Suay és Davyth Hicks, a 

szervezet főtitkára – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére – levélben 

fordultak Sorin Grindeanu miniszterelnökhöz, Călin Popescu-Tăriceanuhoz, a szenátus 

elnökéhez, valamint Liviu Dragneahoz, a képviselőház elnökéhez, hogy kifejezzék 

támogatásukat a közigazgatási törvény módosítási javaslataival kapcsolatban. Az ELEN 44 

kisebbségi nyelvet és 22 ország 150 szervezetét képviseli, s 2014 novembere óta az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács is tagja. A szervezet célja a különböző nemzeti kisebbségek nyelvi 

jogainak érvényesítése.  

 

Illyés Gergely: nem kedvező az időpont az RMDSZ kormányra lépéséhez 
2017. június 16. – maszol.ro 

Sorin Grindeanu jövő héten jogi értelemben is megbukik, mert a koalíció saját kormánya 

elleni bizalmatlansági indítványa sikeres lesz – véli Illyés Gergely. A politológus a Maszolnak 

elmondta, szerinte kedvezőtlen az időpont az RMDSZ kormányra lépéhez Liviu Dragnea 

személye miatt. „Nem tudni, hogy mi lesz a Szociáldemokrata Párttal, ha elnöke börtönbe 

kerül” – jelentette ki. 
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https://kronika.ro/kultura/erdelyi-magyar-szinhazi-szovetseg-alakult
http://itthon.transindex.ro/?hir=47522
http://itthon.transindex.ro/?hir=47522
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82114-illyes-gergely-nem-kedvez-az-id-pont-az-rmdsz-kormanyra-lepesehez
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Bakk Miklós politológus kapta idén a Lőrincz Csaba-díjat 
2017. június 16. – maszol.ro, Krónika 

Bakk Miklós politológus, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense 

kapta idén a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által alapított, kiemelkedő 

külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységért odaítélt Lőrincz Csaba-díjat. A pénteki budapesti 

átadóünnepség megnyitásaként Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője azt 

hangoztatta, hogy mindig örömmel vesz részt az alapítvány rendezvényein, mert úgy 

gondolja, a szervezet hozzájárul a Kárpát-medencében élő magyarság összekapcsolásához, 

igaz barátságok elmélyítéséhez. 

 

Iktatták Strasbourgban a háromszéki civilek petícióját 
2017. június 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusánál pénteken iktatta 

Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke azt a petíciót, amelyet több mint 150 

háromszéki civil szervezet és történelmi egyházi képviselő írt alá. A petícióban a civilek az 

ellen tiltakoznak, hogy a Kovászna megyei prefektus idén megvétózta a megyei önkormányzat 

által használt kétnyelvű pályázati űrlapot. A most iktatott dokumentumban rámutatnak, hogy 

"Kovászna megye prefektusa semmibe vette az Európa Tanács által 1992-ben elfogadott 

Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájába foglalt előírásokat, a Charta 25 éves 

évfordulóján, pontosan 10 évvel azt követően, hogy azt Románia is a 2007/282-es számú 

törvénnyel elfogadta. (...) Semmibe veszi a nemzeti kisebbségek azon jogát, hogy 

anyanyelvüket használhassák a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban". 

 

Korodi Attila a PNL-kongresszuson: szükség van egy erős jobboldalra 
2017. június 17. – maszol.ro 

Romániának erős jobboldali politikai formációra van szüksége, amely képes a jogállamiságért 

harcolni, mondta Korodi Attila, a képviselőház RMDSZ-frakciójának vezetője szombaton, a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) kongresszusán. A szövetség alsóházi frakciójának vezetője 

nyomatékosította: egy 1,2 milliós közösség politikai képviselőjeként az RMDSZ mindig egy 

párbeszéden alapuló politikai alakulat marad.  "Függetlenül attól, hogy a jövőben önök 

kormányon lesznek-e vagy ellenzékben, függetlenül attól, hogy mi kormányon leszünk-e vagy 

ellenzékben, meggyőződésünk, hogy párbeszédnek kell lennie közöttünk az ország érdekében, 

az általunk képviselt közösségek érdekében, országos és helyi szinten egyaránt' - mondta 

Korodi Attila. 

 

Oltean Csongor lett a MIÉRT elnöke 
2017. június 17. – maszol.ro, Krónika 

A szombaton zajló Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító közgyűlésén egyetlen jelöltről 

döntöttek. Oltean Csongor elnyerte a küldöttek támogatását, ő lett a MIÉRT elnöke. „Az 

utolsó pillanatban” Tamás Réka elnökjelölt visszalépett, így a Háromszéki Ifjúsági Tanács 

elnöke, Oltean Csongor maradt az egyetlen jelölt. Korábban Talpas Botond is bejelentette, 

hogy visszalép. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82133-bakk-miklos-politologus-kapta-iden-a-l-rincz-csaba-dijat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82147-iktattak-strasbourgban-a-haromszeki-civilek-peticiojat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82148-korodi-attila-a-pnl-kongresszuson-szukseg-van-egy-er-s-jobboldalra
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82156-oltean-csongor-lett-a-miert-elnoke
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Nem rendezvényekben, hanem projektekben gondolkodik a marosvásárhelyi 
RMDSZ 
2017. június 17. – szekelyhon.ro 

A kettős beszéd kérdésének megoldása mellett a helyi közösséggel való szorosabb 

kapcsolattartást nevezte az egyik legfontosabb célnak a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, aki 

június 16-án mutatta be csapatát. Immár nem rendezvényekben, hanem projektekben 

gondolkodnak. 

 

Jelképes hazatérés: Arany János-szobrot avattak Nagyváradon 
2017. június 18. – Krónika 

Arany János-szobrot avattak szombaton Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem 

ünnepélyes tanévzárása keretében: Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész egész 

alakos alkotását az egyetem épülete előtt leplezték le. Kató Béla erdélyi püspök, a Sapientia 

Alapítvány Kuratóriumának elnöke köszöntőbeszédében az egyházi-alapítványi hátterű 

erdélyi magyar felsőoktatási hálózat nemzetmegtartó szerepét kiemelve utalt a PKE-n 

szükségessé vált válságkezelésre is. Elmondta, a viharfelhők eloszlottak ugyan az intézmény 

fölött, ám van még helyreállítandó és javítandó, továbbá elengedhetetlen a tevőleges 

összefogás. 

 

„Nem sebeket feltépni, megbékélni kellene” 
2017. június 18. – Krónika 

A trianoni kérdéskörnek nem elszakító, hanem összekötő tényezőnek kellene lennie, hiszen ez 

ugyanúgy a magyarság, mint a románság története – jelentette ki a Krónikának adott 

interjúban Murádin János Kristóf történész. A Sapientia adjunktusa szerint amíg a 

politikusok nem hagynak fel a feszültséggeneráló üzenetekkel, amíg nem alakul ki regionális, 

„tegyük tisztába a dolgainkat” típusú együttműködés a magyar, román, szlovák történészek 

között, nem szűnnek a száz éve tartó viták. 

 

Székely vadásztalálkozó: „a mindennapokat is hassa át a vadászkultúra 
értékrendje” 
2017. június 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Több száz székelyföldi vadász, valamint Erdély más részeiből és Magyarországról érkezett 

vendég vett részt a hétvégén Háromszéken megszervezett 7. Székelyföldi Vadásztalálkozón. 

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a vadásztalálkozó fővédnöke a 

résztvevőket levélben köszöntötte, amelyet Mózes Csaba, a Földművelésügyi Minisztérium 

osztályvezető-helyettese tolmácsolt. Semjén úgy fogalmazott: a székelyföldi vadászok és 

meghívottjaik egybeszólítása túlmutat ősi hagyományunk szeretetén, ez a találkozás egyben 

nemzetünk határok feletti összetartozásának kifejezése is”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-rendezvenyekben-hanem-projektekben-gondolkodik-a-marosvasarhelyi-rmdsz
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-rendezvenyekben-hanem-projektekben-gondolkodik-a-marosvasarhelyi-rmdsz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jelkepes-hazateres-arany-janos-szobrot-avattak-nagyvaradon
https://kronika.ro/szempont/bnem-sebeket-feltepni-megbekelni-kellener
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekely-vadasztalalkozo-ba-mindennapokat-is-hassa-at-a-vadaszkultura-ertekrendjer
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekely-vadasztalalkozo-ba-mindennapokat-is-hassa-at-a-vadaszkultura-ertekrendjer
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Budapestre látogatott a nemzetiségi kormánybiztos 
2017. június 16. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos munkalátogatást tett Budapesten, amelynek 

keretén belül részt vett a parlament nemzetiségi bizottságának munkaértekezletén. A 

tárgyaláson Ján Fuzik, a nemzetiségek bizottságának elnöke, szlovák nemzetiségi parlamenti 

szóvivő, valamint a bizottság alelnöke, a roma kisebbségi szóvivő, valamint a szerb, német és 

szlovén nemzetiségi közösség által kiválasztott albizottságok három képviselője is jelen volt. A 

találkozó célja a tapasztalatcsere politikai képviselet formájában, valamint a nemzetiségi 

kisebbségek helyzetének felmérése mindkét országban.  

 

Szakmai fórum a szlovák nyelv oktatásáról 
2017. június 17. – Felvidék Ma 

A szlovák nyelv hatékony tanítása a magyar iskolákban címmel szervezett szakmai napot a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) Tőketerebesi Területi Választmánya. A 

fórumnak a Bodrogszerdahelyi Alapiskola adott otthont. A program nagy érdeklődést váltott 

ki a bodrogközi és Ung-vidéki pedagógusok körében. Környékbeli alsó tagozatos és szlovák 

szakos pedagógusok jelentek meg a szakmai fórumon, amely több mint negyven fő 

részvételével zajlott. 

 

Élő és összetartó a felvidéki magyar evangélikus közösség 
2017. június 18. – Felvidék Ma 

A felvidéki magyar evangélikusság egy évtized múltán újra Százdon találkozott. Az országos 

magyar evangélikus missziós nap a felvidéki magyar evangélikus közösségek megerősödését 

szolgálja. A  június 17-én a sajógömöri Cappella Polgári Társulás és a Százd-Ipolyszakállosi 

Evangélikus Egyházközség által szervezett alkalmon a gömöri, az Ipoly menti, a csallóközi és 

a mátyusföldi magyar evangélikus testvérek találkoztak. Emellett magyarországi evangélikus 

testvérek is jelen voltak az alkalmon.  

 

A jövő héten tárgyal a parlament a nemzetiségi iskolák tanulóinak utazási 
támogatásáról 
2017. június 18. – bumm.sk 

A jövő héten tárgyalja meg a parlament azt a kormány által előterjesztett javaslatot, amely az 

általános és középiskolák, valamint oktatási intézmények finanszírozásáról szól, és lehetővé 

tenné, hogy utazási támogatásban részesüljenek a nemzetiségi iskoláknak azok a tanulói, 

akiknek lakhelyén szlovák iskola működik, de nemzetiségi nem.  

 

Titel: A magyar konyha népszerűsítése 
2017. június 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A másfél éve alakult, titeli Magyar Művelődési Központ szervezésében első alkalommal 

tartották meg a Tisza-parton a Magyar Konyha Napját. A szervezőket nagy örömmel töltötte 
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http://www.bumm.sk/belfold/2017/06/16/budapestre-latogatott-a-nemzetisegi-kormanybiztos
http://felvidek.ma/2017/06/szakmai-forum-a-szlovak-nyelv-oktatasarol/
http://felvidek.ma/2017/06/elo-es-osszetarto-a-felvideki-magyar-evangelikus-kozosseg/
http://www.bumm.sk/belfold/2017/06/18/a-jovo-heten-targyal-a-parlament-a-nemzetisegi-iskolak-tanuloinak-utazasi-tamogatasarol
http://www.bumm.sk/belfold/2017/06/18/a-jovo-heten-targyal-a-parlament-a-nemzetisegi-iskolak-tanuloinak-utazasi-tamogatasarol
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21518/Titel-A-magyar-konyha-nepszerusitese.html
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el, hogy szép számban megjelentek a vendégek is, de ugyanakkor a helybeli és környékbeli 

nézelődőkből se volt hiány. Közel húsz csapat főzött magyaros ételeket, ebben mérettettek 

meg az amatőr szakácsok, de ugyanakkor az egyesületek elhozták legszebb kézimunkáikat is, 

továbbá egyének, vagy civil szervezetek képviselői is bemutatták termékeiket, volt közöttük 

kézműves munka, húskészítmény, tejtermék és más is. 

 

Vajon lehet-e diákból Deák? 
2017. június 17. – Vajdaság Ma 

Már fogadják a jelentkezéseket az idei Szabadegyetemre, amelynek témája a fiatal értelmiség 

és a jelenkori kisközösségi karrier utak lesznek. A Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) és 

társszervezője, a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) immár 15. alkalommal szervezi 

meg a Vajdasági Szabadegyetemet, amelyet július 4-e és 9-e között tartanak a kishegyesi 

Kátai tanyán. Az idei rendezvény mottója: „Lehet-e diákból Deák?”, melyet az 1867-es 

osztrák-magyar kiegyezés 150. évfordulója ihletett – ismertették a szervezők. 

 

MNT: Színvonalas népzenei nevelés már az óvodában is 
2017. június 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Első alkalommal szervez akkreditált népzenei képzést a vajdasági magyar óvodapedagógusok 

részére a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. A kétnapos 

továbbképzésen 67 óvónő vesz részt a szabadkai Október 10. Általános Iskolában, az előadók 

a Kárpát-medence kimagasló népzenei intézményeiből érkező elismert magyar szakemberek 

lesznek. 

 

Elhalasztják a kormányalakítást? 
2017. június 18. – Pannon RTV 

Korábbi bejelentések szerint Szerbia új kormányának jövő péntekig, vagyis Aleksandar Vučić 

új államfő beiktatásáig kellett volna megalakulnia. Probléma akadt, Ana Brnabić 

kormányfővé választásához szükséges parlamenti többség megszerzésével, ezért 

elhalasztották a köztársasági képviselőház ülését – írja a belgrádi média. Nebojša Stefanović 

belügyminiszter a Szerb Haladó Párt belgrádi városi szervezetének ülése után az újságíróknak 

elmondta, hogy az Egységes Szerbia hét képviselője biztosan nemmel szavaz az új 

kormányfőre és Muamer Zukorlić sem fogja támogatni az indítványt, valamint az SZHP 

berkein belül sem tudni, ki miként fog voksolni. Stefanovićot vasárnap délelőtt a horgosi 

határátkelőt beszélt a kormányalakítás folyamatáról. 

 

Mégis nyílik társadalmi-nyelvi szak magyarul a szabadkai Svetozar Marković 
Gimnáziumban 
2017. június 17. – Pannon RTV 

Mégis nyílik társadalmi-nyelvi szak magyar tannyelven a szabadkai Svetozar Marković 

Gimnáziumban, 30 diákkal. A szerbiai oktatási minisztérium korábban tíznél is több magyar 

tannyelvű középiskolai szakot szüntetett volna meg létszámcsökkentésre, illetve 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21516/Vajon-lehet-e-diakbol-Deak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21515/MNT-Szinvonalas-nepzenei-neveles-mar-az-ovodaban-is.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=338951
http://pannonrtv.com/web2/?p=338810
http://pannonrtv.com/web2/?p=338810
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ésszerűsítésre hivatkozva. Emellett más kisebbségi nyelven működő tagozatokat is 

eltörölnének. Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke korábban elmondta, a 

nemzeti tanácsok ezért tárgyalást kezdeményeztek a tárcával. Kiemelte, az oktatási miniszter 

azt mondta, megfontolja, melyek azok a szakirányok, amelyek esetlegesen visszakerülhetnek 

a hálózatba. 

 

Tábor határok nélkül Magyarkanizsán 
2017. június 18. – Pannon RTV 

Vasárnap kezdődött el a Tábor határok nélkül Magyarkanizsán. A diákvetélkedőn vajdasági és 

magyarországi középiskolás diákok vesznek részt. Sorsolással nyolcfős csapatokat alakítottak 

ki. Ügyességi játékokban mérhetik össze tudásukat és versenghetnek a legjobbnak járó 

címért. A legeredményesebb csapatok idén is egy külföldi utazáson vehetnek részt. A tábor 

célja, hogy a diákok műhelymunkákon és sportvetélkedőkön keresztül megismerjék egymás 

nyelvét és kultúráját. Az esemény médiatámogatója a Pannon RTV. 

 

Napi járatot indított Budapest és Kijev között az ukrán nemzeti légitársaság  
2017. június 16. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Napi járatot indított Budapest és Kijev között az Ukraine International Airlines, az ukrán 

nemzeti légitársaság első járata csaknem 150 utassal szállt le csütörtök este a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtéren – közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel. Ismertették, 

hogy a csütörtöktől naponta közlekedő, 183 személyes Boeing 737-800-as gépek minden nap 

15.20-kor indulnak vissza Budapestről és 1 óra 45 perces repülés után landolnak a kijevi 

Boriszpil repülőtér. Ljubov Nepop, Ukrajna budapesti nagykövete szerencsés egybeesésnek 

nevezte, hogy országa és az Európai Unió közötti vízumkényszer eltörlése után alig egy héttel 

indulhatott el az új járat, amely a gazdasági és turisztikai kapcsolatok fejlődéséhez is 

hozzájárul. 

  

Tiszapéterfalván székelykapuval várják a látogatókat 
2017. június 16. – karpatalja.ma 

A tiszaháti településen június 18-án dél tájban nagy volt a készülődés. A község lakói az 

istentiszteleti alkalmak után a falu központjában, a polgármesteri hivatal előtt gyülekeztek. 

Az erdélyi Csíkszentkirály és Tiszapéterfalva több éves baráti kapcsolatot ápol. Székely Ernő, 

Csíkszentkirály polgármestere az ünnepségen elmondta, szerették volna ennek a 

kapcsolatnak egyfajta kézzel fogható szimbólumát, emlékét adományozni a helyieknek, a 

választásuk végül a székelykapura esett. A találkozót a külföldi vendégek mellett megtisztelte 

jelenlétével Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Torzsa 

István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Zubánics László, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Állami 

Közigazgatás elnöke, Rezes Károly megyei képviselő. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=339114
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/17/napi-jarat-inditott-budapest-es-kijev-kozott-az-ukran-nemzeti-legitarsasag
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/tiszapeterfalvan-szekelykapuval-varjak-a-latogatokat/
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Kovács Vilmosra emlékeztek Beregszászban 
2017. június 16. – karpatalja.ma 

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 

(KMMI) emléknapot szervezett Kovács Vilmos születésének 90. évfordulója alkalmából. A 

megemlékezésre június 16-án került sor Beregszászban, az Európa–Magyar Házban. A 

megemlékezés elején Gara Katalin, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul 

asszonya köszöntötte a jelenlévőket, és osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. 

 

Élénkülő kapcsolat a kanadai reformátusokkal 
2017. június 16. - reformacio.ma 

Június elején háromnapos konferenciával emlékeztek a reformáció ötszáz éves évfordulójára 

a kanadai magyar reformátusok. A Niagara Fallsban tartott ünnepségen részt vett Bogárdi 

Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke is, akit a 

megemlékezésről és a kanadai közösségről kérdeztünk. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/kovacs-vilmosra-emlekeztek-beregszaszban/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 16. – Kossuth Rádió 

  

Bakk Miklós politológus kapta idén a Lőrincz Csaba-díjat 

A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány 2009-től Lőrincz Csaba-díjjal jutalmazza a 

kutatók, szakértők, írók, újságírók kiemelkedő külpolitikai és nemzetpolitikai munkásságát. 

Idén a kisebbségjogi és politikaelméleti tudományok terén kiemelkedő elméleti és kutatói 

sikereket elért Bakk Miklós politológus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

docense vehette át a díjat. 

  

Négy-négy magyarországi és romániai határmenti megye önkormányzati vezetői 

találkoztak csütörtökön Aradon 

Négy-négy magyarországi és romániai határmenti megye önkormányzati vezetői találkoztak 

csütörtökön délben Aradon. A beszélgetés fő témája az európai uniós források közös 

felhasználása és elosztása volt. A Románia és Magyarország közötti határon átnyúló 

együttműködési program új kiírása főként a megyei és helyi önkormányzatok közös 

projektjeit támogatja. 

  

A magyar kormány támogatásával képeznek vadgazda és vidékfejlesztési 

agrármérnököket Csíkszeredában 

A magyar kormány támogatásával képeznek vadgazda és vidékfejlesztési agrármérnököket 

Csíkszeredában. Az érintettek a korábbi gyakorlattól eltérően már most jelentkezhetnek. 

  

A nagyváradi magyarság megmaradását célzó hosszútávú terv elkészítését 

szorgalmazza az EMNP Bihar megyei szervezete 

A nagyváradi magyarság megmaradását célzó hosszútávú terv elkészítését szorgalmazza az 

Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete. A Szent László terv kidolgozásába a civil 

szervezeteket is bevonják. Beszélgetés a párt Bihar megyei szervezetének elnökével.  

  

Ötödik alkalommal rendeznek Szent László Napokat Nagyváradon 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-16_18:30:00&ch=mr1
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A Szent László Emlékév, valamint az együttműködés és összeköttetés jegyében szervezik az 

ötödik Szent László Napokat Nagyváradon, amelyen részt vesz Debrecen város 

önkormányzata is. Interjú a főszervezővel, Zatykó Gyulával. 

  

Első ízben rendeznek magyar napokat Fehér megyében, a dél-erdélyi 

szórványban 

Tegnap kezdődött és vasárnapig tart. Első ízben rendeznek magyar napokat Fehér megyében, 

a dél-erdélyi szórványban. A megye több településén zajló eseménysor központi helyszíne a 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium. 

  

Határok nélkül 

2017. június 17. – Kossuth Rádió 

  

30 éve a pályán - beszélgetés a József Attila-díjas, szabadkai íróval, Lovas 

Ildikóval 

30 éve van a pályán Lovas Ildikó szabadkai író. A közelmúltban jelent meg legújabb kötete 

Rózsaketrec címmel. Az írónő életében ezzel lezárult egy szakasz, de ugyanakkor el is 

kezdődött egy új. Egy új, hiszen idén, tavasszal József Attila-díjat kapott, ami újabb munkára 

ösztönzi. Lovas Ildikóval beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

  

Új erőre kapva, frissen, lendületesen  - Pozsonytól Királyhelmecig jegyzi tagjait 

a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete 

A Limes Galériában és az Atelier Művészeti Folyóiratban mutatja be a kortárs magyar 

alkotókat a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete.A révkomáromi székhelyű és az 

egész Felvidéket képviselő művészeti csoportosulás az anyaországi és a határon túli 

alkotóközösségek egymásra találását segítve teljesít szolgálatot.  

  

Urmánczy Napok Maroshévízen – beszélgetés Urmánczy Nándor unokájával, 

Gorthvay Istvánnal. Nemcsak a híres nagypapáról 

Urmánczy Nándor az erdélyi Maroshévízen született, erdélyi politikusként képviselte 

közsségét a magyar országgyűlésben, majd a trianoni döntés után Magyarországon folytatta 

politikai tevékenységét. Egykor Romániában tilos volt még a nevét is kiejteni, nemhogy a 

hagyatékáról beszélni. Ma már a szülővárosában egyesületet hoztak létre, amely a nevét viseli 

és évente az Urmánczy-napokkal emlékezik névadójára. A Határok nélkül munkatársa 

beszélgetett Urmánczy Nándor unokájával, Gorthvay Istvánnal. Nemcsak a híres 

nagypapáról. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-17_18:30:00&ch=mr1
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Tiltott kastélyok  avagy Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében - 

Margittai Gábor könyve az "aranybányának és aranytemetőnek" is tartott főúri 

kastélyok visszaszolgáltatásáról 

Tiltott kastélyok címmel jelent meg nemrégiben Margittai Gábor könyve Erdélyi történelmi 

családok a jóvátétel útvesztőjében alcímmel. Már ez is jelzi, hogy bár a jog lehetővé teszi a 

kastélyok és a hozzájuk tartózó birtokok visszaigénylését, ám a román hatóságok mindent 

megtesznek az ügymenet késleltetéséért. Nem véletlenül nevezte Bánffy Farkas báró 

"aranybányának és aranytemetőnek" a kastélyokat, hiszen hatalmas pénznyelő egy műemléki 

védettségű kastély helyreállítása. Különösen a hozzá tartozó, pénztermelő birtok 

visszaszolgáltatása nélkül. A kötet szerzőjével, Margittai Gáborral beszélgetett a Határok 

nélkül tudósítója.  

  

Hagyományőrzés, a helyi magyarság összetartása - az Arad megyei Kisjenőben 

már egyéves a Phoenix Íjászegyesület 

Hagyományőrzés, a helyi magyarság összetartása és persze a sportolás volt az alapítók célja, 

amikor alig egy éve megalakult az Arad megyei Kisjenőben a Phoenix Íjászegyesület. E rövid 

idő is elég volt ahhoz, hogy a Fehér-Körös menti kisvárosban népszerűvé váljék az íjászat, és 

egyre többen megismerjék a kisjenőieket határon kívül is, belül is. - mondja Kis-Nagy Zoltán, 

az egyesület elnöke. 

  

Határok nélkül 

2017. június 18. – Kossuth Rádió 

  

Beszélgetés Horváth Judittal, a Tehetség Tanács munkatársával 

A környezetvédők "gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan" magatartását a felvidéki 

magyar közösségek megmaradására, támogatására alkalmazza a Felsőszeliben élő Horváth 

Judit. Tapasztalata szerint – hiszen maga is több civil szervezet tagja és működtetője – csak 

sok-sok  

szervezet hatékony és szoros együttműködése hozhat eredményeket. A Tehetségsegítő Tanács 

munkatársát kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

 

Bácskossuthfalván tartották a Durindót és a Gyöngyösbokrétát 

A múlt hét végén Bácskossuthfalván tartották meg a délvidéki magyarság két legrangosabb 

népművészeti rendezvényét, a Durindót és a Gyöngyösbokrétát. Az egész Kárpát-medence 

magyarságát megmozgató rendezvény helyszínéről küldte összeállítását a Határok nélkül 

munkatársa. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-18_18:30:00&ch=mr1
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Tíz százalék alatt van a magyarok aránya Nagykikindán 

Bácskossuthfalván a lakosság többsége magyar. Nem így Nagykikindán, ahol 10 százalék alatt 

van a magyarok aránya. A román határtól nem messze fekvő településen tudják, hogy 

léteznek tőlük is kisebb magyar közösségek, és feladatuknak érzik, hogy elvigyék a magyar 

kultúrát a szórványok szórványába is. Elsőként Tápai Róbertet, a nagykikindai Egység 

Művelődési Egyesület elnökét halljuk. 

 

Zsidó Napokat tartottak Kárpátalján 

Emlékezés a jövőnek – Zsidó Napokat tartottak Kárpátalján. 1944-ben a zsidóság 

elhurcolásával magyar életformák és szokások tűntek el egyik pillanatról a másikra, de az 

emlékek feléleszthetők. Ezzel az elhatározással szervezte meg a Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége a 4 napos zsidó fesztivált Kárpátalján. A megnyitó a még felújítás 

alatt álló nagyszőlősi zsinagógában volt.  

  

20 éve indult a Temesvári Televízió magyar adása 

A Temesvári Televízió magyar adása – Körkép a végekről címmel – 20 évvel ezelőtt, 1997 

júniusában indult. Az azóta heti rendszerességgel, eleinte 25, majd 48 percben országos 

szórásban is jelentkező adásnak a húsz év alatt három szerkesztője volt. Az évforduló kapcsán 

a Határok nélkül riportere őket kérdezte munkájukról, a magyar adásról. 

  

Kárpát Expressz 

2017. június 17. – M1 

  

A Rákóczi szabadságharc kezdetére emlékeztek Kárpátalján 

Cum deo pro Patria et Libertate – Istennel a hazáért és a szabadságért – Ezzel a jelmondattal 

bontotta ki Esze Tamás 314 évvel ezelőtt a Rákóczi szabadságharc zászlait, elsőként Tarpán, 

majd a néhány kilométerre fekvő, ma már Ukrajnához tartozó Mezőváriban, ahol e jeles 

esemény évfordulójáról minden évben megemlékezik a helyi magyarság.   

  

Óbecsei diákok kirándultak az anyaországban 

Az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tantermében most azok a gyerekek gyűltek össze, 

akik nemsokára egy pécsi kirándulásra indulnak az anyaországi Kosztolányi Dezső 

Céltársulás jóvoltából. A szervezet célja, hogy minél több szál kösse össze a délvidéki és 

anyaországi magyarokat. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-06-18-i-adas-6/
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Gyöngyösbokréta – nagyszabású néptánctalálkozó Bácskossuthfalván 

Nagy a sürgés-forgás az észak-bánáti Bácskossuthfalván. 31 év után újból ez a falu ad otthont 

az 54. alkalommal megrendezett Gyöngyösbokrétának. A rendezvényre a Délvidék minden 

tájáról érkeztek néptánccsoportok, hogy megismerkedjenek egymás kultúrájával, 

hagyományaival. 

  

Amerikai magyar csoport a Csíksomlyói Búcsún 

Magyar csoport érkezett az amerikai kontinensről, hogy részt vegyen a 450. Csíksomlyói 

Búcsún. A legtöbben clevelandiek, de Torontóból és Florida államból is érkeztek. Vezetőjük a 

gyergyóditrói származású Mezei András plébános, aki gyermekkorában többször is részt vett 

az összmagyarság legnagyobb eseményén. Két éve vezeti a clevelandi Szent Imre templom 

gyülekezetét. 

 

Térkép 

2017. június 17. - Duna World 

 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága idén a külhoni magyar családi 

vállalkozásokat támogatja képzések és pályázat útján is. Ez a támogatás segíthet az érintett 

családoknak, hogy az akár több generációnak is munkát adó céget előbbre vigyék. Itt a 

Térképben hétről hétre mi is bemutatunk egy-egy jó példát, egy-egy családi vállalkozást. 

Ezúttal a kárpátaljai Balogh családot. 

 

Koncertekkel, néptánc bemutatókkal, könyvbemutatókkal és számos kikapcsolódási 

lehetőséggel várta a látogatókat Torockón az idei Duna Nap. A Duna Média Nonprofit 

Szolgáltató Zrt. negyedik alkalommal tartotta meg egész napos rendezvényét. 

 

A Reformáció 500. alkalmából és annak tiszteletére református fesztivált tartanak most 

hétvégén Nagybányán. A rendezvény fő helyszíne a nagybányai régi főtér, ahol az oda 

látogatók szabadtéri istentiszteleten is részt vehetnek.  

 

Minden lépés törődés és szeretet. Ezzel a mottóval startolt a szatmári egyházmegyei caritas 

szervezet gyalogló maratonja, amelyet már több mint tíz éve minden nyáron megszerveznek. 

Az idei szolidaritási akció is nemes célt szolgált. A táv végig gyaloglásával a rászoruló 

időseket, valamint a szervezet házi betegápoló központjait támogatták. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-06-17-i-adas/
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Lovasnemzet a magyar, tartja a mondás és nem véletlenül, hiszen a magyarság történetében 

ősidőktől fogva kulcsszerepet játszott a ló és a lovaglás. Felvidék legkeletibb régiójába, 

Perbenyikbe látogattak, ahol szintén van hagyománya az egykori lótenyésztésnek. 

 

A Kárpátia Sportegyesület szervezésében idén Mezőkövesden tartották a második Kárpát-

medencei kézilabda vetélkedőt.  

 

Öt kontinens 

2017. június 17. - Duna World 

 

Vannak történetek, amelyek hallatán alig hiszünk a fülünknek. Stábunk is így volt ezzel, 

amikor megismerte a Bódi család múltját. Bódi István és családja az 1956-os forradalom és 

szabadságharc idején hagyták el Magyarországot, de csak évtizedekkel később – egy 

véletlennek köszönhetően – tudták meg, hogy egyik családtagjuk, akit a világon szinte 

mindenhol ismernek, igazi hősként vett részt a forradalomban. 

 

Az Egyesült Államokbeli Florida megyében szép számú magyar él napjainkban. Az 

emigránsok első hulláma 1945 után érkezett az Észak-Amerikai kontinensre és amikor a 60-

as, 70-es években nyugdíjba mentek, akkor költöztek le Floridába. A második hullám 1956-

ban indult el és a 80-as években költözött Floridába. A Sarasotában élő magyarok aktív 

közösségi életet élnek, amelynek központja a Magyar Ház. 

 

Kodály, a csillagvadász c. előadással emlékeztek Trianonra a Buenos Airesben élő magyarok. 

A Hungária Klubban előállított darabot Zólyomi Kati állította össze, amelyben nagy 

tisztelettel emlékeztek meg a Kodály Zoltán óriási hagyatékáról, zenei örökségéről.  

 

Baristából vezető mérnök a Fox filmstúdiónál. Győri Róbert 1956-ban döntött úgy, elhagyja 

otthonát. Amerikában kötött ki, ahol az MGM-nél és a FOX-nál is maradandót alkotott. 

Megalapította a Los Angeles-i William Fox Magyar Filmklubot, és minden évben támogatja a 

Los Angeles-i Dokumentum- és Rövidfilmfesztivál megszervezését. 

 

Vigasz László saját konyhakertjét és egy közösség összetartozását erősítő kápolna parkját is 

gondozza, a hazánktól 15 ezer kilométerre lévő Gold Coast-on. A magyar kertész az ausztráliai 

üdülővárosban saját készítésű gyümölcslével indítja napjait, a szabadidejében pedig a Mária 

völgyben lévő Pálos monostor imahelyét tartja rendben. A közös a kettőben az a féltő szeretet, 

amellyel saját kertjét és a közösségi imahelyen keresztül magyar gyökereit ápolja. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-06-17-i-adas/

