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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kelemen: nem veszünk részt a bizalmatlansági indítvány vitáján 
2017. június 20. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nem vesz részt az RMDSZ a Sorin Grindeanu vezette kormány megbuktatását célzó 

bizalmatlansági indítvány szerdai parlamenti vitáján – jelentette be kedden Kelemen Hunor. 

Az RMDSZ elnöke a szövetség frakcióinak együttes ülését követően ismertette az alakulat 

döntését. Kelemen Hunor tájékoztatása szerint az RMDSZ vezetősége egyhangúlag döntött 

arról, hogy a magyar képviselők és szenátorok nem vesznek részt a szavazáson. Kelemen 

élesen bírálta azokat a „szolgálatos nacionalistákat", akik szerinte azután „aktiválták" 

magukat, hogy az RMDSZ tárgyalásokba bocsátkozott a Szociáldemokrata Párttal (PSD). A 

politikus ismertette azt is, hogy a kormányválság kapcsán folytatott egyeztetések kudarcba 

fulladása ellenére érvényben marad az RMDSZ és a balliberális koalíció pártjai által a 

decemberi választások után kötött parlamenti együttműködési megállapodás. A paktumot a 

parlamenti ülésszak végén fogja kiértékelni a szövetség. 

 

Johannis: a PSD ne tárgyaljon semmiféle etnikai alapú autonómiáról az RMDSZ-
szel  
2017. június 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Ne tárgyaljon a PSD semmiféle etnikai alapú autonómiáról az RMDSZ-szel - üzente Klaus 

Johnnis államfő Berlinből a kormánypártnak. "Felhívom a PSD figyelmét arra, hogy ne 

tárgyaljon olyan ügyekről, amelyek nem képezhetik alku tárgyát. Ne tárgyaljon semmiféle 

etnikai alapú autonómiáról - üzent haza az államfő Németországból, ahol egy hivatalos állami 

látogatáson vesz részt. Tudatta azt is, hogy noha nem tartózkodik az országban, folyamatosan 

követi a belpolitikai történéseket. 

 

Porcsalmi Bálint: az volt a stratégiánk, hogy keményen tárgyalunk – 
villáminterjú 
2017. június 20. – maszol.ro 

A hétfő este elindult, és kedden kibontakozó magyarellenes indulatok is szerepet játszhattak 

abban, hogy megszakadtak a tárgyalások a koalíciós pártokkal az RMDSZ által elfogadtatásra 

javasolt törvénytervezetekről. Porcsalmi Bálint ügyvezető elnököt kérdezték. 

 

Tánczos: az RMDSZ nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt 
2017. június 20. – Krónika, Erdély Ma 

Miután a hétfői megállapodások érvényüket veszítették, az RMDSZ-nek semmi oka nincs 

arra, hogy beavatkozzon a Szociáldemokrata Párt (PSD) belső vitájába – nyilatkozta kedden 
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Tánczos Barna. Az RMDSZ-es szenátor szerint a szövetség nem szavazza meg szerdán a 

bizalmatlansági indítványt. „Mivel az, amiben tegnap (hétfőn) megegyeztünk, ma már nem 

érvényes, és a PSD levette a napirendről azokat a tervezeteket, amelyekről tegnap 

tárgyaltunk, semmi okunk nincs arra, hogy beavatkozzunk a PSD belső vitájába” – mondta 

Tánczos az Agerpres szerint. 

 

Pîrvulescu a Krónikának: parlamenti támogatottság nélküli kormányunk is lehet 
2017. június 20. – Krónika 

Liviu Dragnea stratégiája nemcsak Sorin Grindeanu kormányfő megbuktatását célozza, a 

PSD elnöke közvetlen konfliktusra törekszik Klaus Johannis államfővel is – jelentette ki a 

Krónikának adott interjúban Cristian Pîrvulescu politikai elemző. A bukaresti egyetemi tanár 

úgy véli, az RMDSZ-től függ a Grindeanu-kabinet sorsa, ugyanakkor a végkimenetel 

tekintetében szerinte nem hanyagolható el Magyarország miniszterelnökének befolyása sem. 

 

Az RMDSZ és Johannis nyerne a kormány bukásából, állítja Ponta 
2017. június 20. – Krónika, transindex.ro 

Klaus Johannis államfő és az RMDSZ húzza a legnagyobb hasznot abból, ha a bizalmatlansági 

indítvány átmegy a parlamenten - véli Victor Ponta. A kormányfőtitkár szerint az RMDSZ az 

elmúlt években több párttól is kérte a kisebbségi jogok felkarolását. Ha megbukik a kormány, 

egyrészt Klaus Johannis elnököt „hozzák helyzetbe”, akinek - anélkül, hogy lemondásra 

szólította volna fel a kabinetet, vagy bármi mást tett volna - megadódik a lehetőség, hogy új 

miniszterelnököt nevezzen ki, véli Victor Ponta. A kormányfőtitkár szerint másrészt az 

RMDSZ-nek kedvez ez az állapot, amely így átvihet a parlamenten olyan törvénytervezeteket, 

amelyek megtárgyalását évek óta halogatja a törvényhozás. 

 

Orban szerint alkotmányellenes az RMDSZ anyanyelvhasználati 
törvényjavaslata  
2017. június 20. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Ludovic Orban, a PNL elnöke azt nyilatkozta hétfőn a Realitatea tévében, hogy 

alkotmányellenes az RMDSZ javaslata, amely módosítja az anyanyelvhasználat jogát a 

közigazgatásban, és hogy a PSD mindent megadna mindenkinek, csak hogy hatalmon 

maradjon. "Nem csak arról van szó, hogy csökkentjük a küszöböt 20-ról 10 százalékra, hanem 

van egy igen vitatható megfogalmazás is: megfelelő számú... nemzetiségű állampolgár. 

Figyelem! Mit jelent az, hogy megfelelő számú? Ha ezer lakos között van 15, mondjuk, 

szlovén vagy más anyanyelvű állampolgár, akkor mit csinálunk? Megváltoztatjuk a hivatalos 

nyelvet vagy a közigazgatás nyelvét? Nem fogadhatsz el egy ilyen módosítást, amelyet utólag 

értelmezni lehet, s amely lehetővé teszi az ország minden településén, hogy áldozatként 

állítsák be egyesek magukat. Nem lehet elfogadni! Véleményem szerint ez a szöveg 

alkotmányellenes, és ellentmond az európai normáknak" - jelentette ki Orban. Hozzátette: a 

PSD mindent megtenne, csak hogy hatalmon maradjon.  
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Magyarellenes kirohanást tett közzé a Facebookon Traian Băsescu  
2017. június 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A trikolór helyett a PSD és az ALDE a Székelyföld zászlóját vonja fel. Dragnea és Tăriceanu az 

ország történelmét is eladja az RMDSZ szavazataiért a bizalmatlansági indítványon" - írta 

Traian Băsescu volt államelnök, a PMP szenátora a Facebook-oldalán. Băsescu azon 

háborodott fel, hogy hétfőn a szenátus bizottságaiban kedvezően véleményezték azt a 

törvénytervezetet, amely szerint ünnepnap lenne március 15. Romániában. A szenátor szerint 

"a gazemberek" elfelejtették, hogy 1848. március 15-én Erdély Magyarországgal való 

egyesülését is követelték.  

 

A PMP-sek zászlót vittek Dragneának és hazafias énekeket hallgatnak a március 
15-i törvény miatt  
2017. június 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Román zászlót kötöztek Liviu Dragnea képviselőházi elnök parlamenti ajtajára PMP-s 

politikusok, egyikőjük pedig hazafias énekeket hallgattatott kollégáival a képviselőház jogi 

bizottságában. A PMP-sek amiatt tiltakoznak, hogy a szenátus jogi bizottsága hétfőn 

kedvezően véleményezte március 15. ünnepnappá nyilvánítását. Traian Basescu Facebook-

oldalán rohant ki emiatt.  

 

Oltean Csongor: konkrét javaslatokat fogunk letenni az RMDSZ asztalára  
2017. június 20. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Tizenöt év után már nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e szervezni önmagunkat, hanem hogy 

tudunk-e innovatívak lenni - mondta Oltean Csongor, a MIÉRT hétvégén megválasztott 

elnöke, aki keddi sajtótájékoztatóján a MIÉRT tisztújításáról, a szervezet következő hat 

hónapjáról és RMDSZ-hez fűződő viszonyáról beszélt.  

 

Feljelent minden, a kisebbségi törvény és március 15. miatt elhangzott 
magyarellenes kijelentést a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat  
2017. június 20. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat elítéli az utóbbi napokban szélsőséges formát öltött 

magyarellenességet az országos román, valamint a közösségi médiában. A szervezet 

feljelentést tesz minden olyan magyarellenes kijelentés miatt, mely során a magyar 

közösséget és annak tagjait méltóságában sértő módon, bántó szándékkal tettek - írja a Mikó 

Imre Jogvédelmi Szolgálat közleményében. „Egy normális országban a politikusok és 

véleményvezérek nem uszíthatnak egy kisebbség tagjai ellen, csak azért, mert az uszítás a 

pillanatnyi politikai érdekeiket szolgálja” - nyilatkozta Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat vezetője. „Az RMDSZ nem kért semmi rendkívülit a magyar közösség számára egy 

teljesen legitim politikai tárgyalás során, csak azt, mit egyébként több mint egy évtizede 

folyamatosan kérünk a mindenkori román hatalomtól. A kisebbségi jogok betartását, 

valamint ennek a keretnek bővítését. Elfogadhatatlan, hogy ennek kapcsán a hírtévék, 

valamint egyes politikusok magyarellenes kirohanásokat tegyenek" - mondta Benkő.  

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=47575
http://itthon.transindex.ro/?hir=47576
http://itthon.transindex.ro/?hir=47576
http://itthon.transindex.ro/?hir=47581
http://itthon.transindex.ro/?hir=47582
http://itthon.transindex.ro/?hir=47582


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 21. 
4 

 

A német külügyminiszter támogatását kérte a FUEN elnöke  
2017. június 20. – transindex.ro, maszol.ro 

A német külügyminiszter támogatását kérte Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke, aki az ernyőszervezet német munkacsoportjának 

(AGDM) éves találkozóján vesz részt június 19-e és 22-e között. A FUEN elnöke szerint az 

identitás, a kultúra megőrzése, valamint az anyanyelvhasználat és a kisebbségi oktatás mind 

olyan értékek, amelyeket az Európai Uniónak védelmeznie kell. A találkozón Vincze Loránt a 

német szövetségi kormány és a külügyminisztérium támogatását kérte Sigmar Gabriel 

minisztertől.  

 

MOGYE-rektor: ne tegyék az egyetemet ismét politikai alku tárgyává 
2017. június 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora, Leonard Azamfirei azt kérte 

kedden a politikusoktól, hogy a felsőoktatási intézmény ne váljon ismét politikai alku 

tárgyává, ellenkező esetben „erős védekező reakcióra” számíthatnak. „Aggodalommal tölti el a 

MOGYE-t, hogy ismét politikai alku tárgyává vált, túl hamar feledésbe merült mindaz, ami 

2012-ben történt, és az akkori kormánynak bizalmatlansági indítvány révén való 

megbuktatásához vezetett. Ahogyan akkor is megtettük, felhívjuk a politikai döntéshozók 

figyelmét, hogy áthágnak két alkotmányos előírást: az egyetemek autonómiájára vonatkozó 

kitételt, illetve azt, amely szerint a politikum nem avatkozhat be az akadémiai életbe (...) A 

MOGYE határozottan kéri, hogy ne tegyék ismét politikai alku tárgyává. Az egyetemen belül a 

tanároknak és a diákoknak mások a prioritásai és más az értékrendjük” – írja az egyetem 

közleménye. 

 

Etnikai feszültségektől tart Ilie Bolojan 
2017. június 20. – Bihari Napló 

Kedd délután a pártszékházban sajtótájékoztatót tartott Ilie Bolojan nagyváradi 

polgármester, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megyei szervezetének elnöke, amelyen több 

témát is kifejtett. Ilie Bolojan meggyőződése emellett, hogy amit a PSD és az RMDSZ 

országos szinten csinál, nem más, mint „politikai üzérkedés”, és etnikai feszültségekhez fog 

vezetni. Erre a következtetésre annak alapján jutott, hogy megítélésében az RMDSZ zsarolja a 

PSD-t, és a történelem számtalanszor bebizonyította, hogy ez hosszú távon nem hatékony. 

Úgy fogalmazott: a kisebbségeknek jogokat kell adni, de nem úgy, hogy ezek sértők legyenek a 

többségiek számára, ha pedig a kiharcolt jogok be nem tartását nem büntetik, akkor a 

magyarok lesznek elégedetlenek. Kijelentette: véleménye szerint azok a törvények, illetve 

módosítások, melyekről a PSD és az RMDSZ tárgyalnak, az alkotmányosság határát súrolják, 

ezért amennyiben el lesznek fogadva, a PNL megtámadja ezeket az alkotmánybíróságon. 
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Megállapodtak a Szacsvayról 
2017. június 20. – Bihari Napló 

Húsz évre ingyenesen a város kezelésébe kerül a Ion Bococi-iskola Körös utcai épülete, hogy 

ott a Szacsvay Imre Általános Iskola egy megfelelő minőségű állagú ingatlanban 

működhessen. 

 

A tanfelügyelőségen döntenek arról, hol indulnak kilencedik osztályok a 
katolikus iskola helyett 
2017. június 20. – szekelyhon.ro 

A főtanfelügyelővel, Ioan Macariéval folytatott egyeztető tárgyalásokat a marosvásárhelyi 

városháza vezetősége – számolt be a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior. A találkozón 

elhangzott, hogy a Maros Megyei Tanfelügyelőség vezetőtanácsa csütörtökön ül össze, és dönt 

arról, hogy a katolikus iskola kilencedik osztályait hol indítják majd el. 

 

Az uniós források lehívásának hatékonyságát kell eltanulni 
2017. június 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Németországban jól működő, a decentralizációt és a fejlődést szolgáló közigazgatási minta 

romániai átvételét javasolta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke azon a szovátai 

egyeztetésen, amelyen a német Brandenburg tartomány és a gazdasági fejlesztési térség 

szerepét betöltő központi régió kapcsolatainak erősítését sürgették. A hat megyét magában 

foglaló romániai Központi fejlesztési régió Szovátán tartja munkaülését, amelyen kedden 

részt vett a németországi Brandenburg tartomány igazságügyért, európai ügyekért és 

fogyasztóvédelemért felelős minisztériumának államtitkára, Anne Quart is. 

 

Hungarikum lett Torockó épített öröksége  
2017. június 20. – transindex.ro 

Március 21-től kiemelkedő nemzeti érték, mától hungarikum Torockó épített öröksége. 

Ezentúl hivatalosan is közös értéke a magyarságnak, amely népszerűsítését Magyarország 

Kormánya is vállalja – hangsúlyozta kedden, a Hungarikum Bizottság kecskeméti ülését 

követően Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke, az RMDSZ kultúráért 

felelős ügyvezető alelnöke. „Mára már azt látni és érezni, hogy a szórványban, a Fehér megyei 

Torockón megfordult a trend, amely 20 évvel ezelőtt még súlyosan fenyegette a települést. A 

fiatalok családot alapítanak itt, munkahelyek vannak. Új utak, csodálatos felújított épületek 

várják az ide látogatókat, Torockó ma nemcsak hogy él, de virágzik is, és minden bizonnyal 

Erdély egyik legszebb települése” – fogalmazott a Torockó épített örökségét hungarikummá 

felterjesztő kulturális szakember.  
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Traian Băsescu kijelentései és több román tévécsatorna magyarellenes tartalma 
miatt tett feljelentést az RMDSZ  
2017. június 20. – transindex.ro 

Az elmúlt 24 órában nacionalista és közösségünket diszkrimináló kijelentések hangzottak el 

számos román médiában, illetve a volt államelnök is nyilvánosan kitámadta a magyarok 

ünnepét, március 15-ét. Ezért ma délután panaszt nyújtottunk be az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz Traian Băsescu kijelentései, az Országos Audiovizuális 

Tanácshoz pedig a Realitatea TV, Nașul TV, B1TV și Digi24 csatornákon elhangzottak miatt”– 

mondta Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke azt követően, hogy a szövetség iktatta 

feljelentéseit. Az ügyvezető elnök hangsúlyozta, hogy a romániai magyar közösség 

elvárásainak törvényi szintre emelése semmivel sem csorbítják a románok jogait, mi több, az 

RMDSZ nem emberfeletti tettek valóra váltását kérte a kormánykoalíciótól.  

 

Újabb kétnyelvű táblák Mérában 
2017. június 21. – Krónika 

Visszakerültek a kétnyelvű – ezúttal a törvényes előírásoknak megfelelő – helységnévtáblák a 

Kolozsvár melletti Kisbács községhez tartozó Mérában – adta hírül tegnap Facebook-oldalán 

a Kolozs megyei RMDSZ. A román és a magyar megnevezést is tartalmazó helységnévtáblákat 

június elején az útfelújításra hivatkozva távolították el, a munkálatok után viszont csak a 

román feliratot tették vissza. Ezt követően Csoma Botond Kolozs megyei RMDSZ-képviselő 

közbenjárására visszakerültek a kétnyelvű táblák, de ezeknek a betűtípusa nem felelt meg a 

törvényes előírásoknak. A táblákat emiatt két héttel ezelőtt ismét leszerelték, a szabványok 

szerint elkészített feliratok a hét elején kerültek a helyükre. 

 

Az ördög és a magyargyűlölők 
2017. június 20. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ nagyon jól tette, hogy magasra helyezte a mércét, 

ám legalább ennyire dicséretes, hogy amikor tegnap elutasításba ütközött, nem elégedett meg 

egy kialkudott részsikerrel. A szövetséget az elmúlt években rengeteg jogos kritika érte a kis 

lépések politikája, illetve az unos-untalan hangoztatott stabilitáspártisága miatt. Most 

azonban bebizonyította, hogy képes a sarkára állni: nem elégedett meg a kevéssel, sőt azzal 

bünteti a magyarfóbiás román politikai elitet, hogy tevékenyen hozzájárul a kormányválság 

elhúzódásához. Ehhez pedig nem kis merészség kellett, hiszen még ha Sorin Grindeanu 

kormányfő meg is menekül, parlamenti támogatás hiányában nagyon kevés mozgástere lesz, 

ha pedig – előbb vagy utóbb – Dragnea eléri célját, borítékolható, hogy bosszúja nem kerüli el 

az RMDSZ-t sem”. 
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MKP: Mečiar szelleme tovább kísért 
2017. június 20. – hirek.sk 

A Szlovák Rádió és Televízió vezérigazgatójáról szóló mai parlamenti szavazás megmutatta: a 

szlovák parlament politikai kufárok játszótere. A hatalomhoz való ragaszkodás felülír minden 

elvet – mutatott rá Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke. Az MKP kiemelte, 

megismétlődött a parlamenti választások utáni jelenet: a néhány nap leforgása alatt született 

háttéralkuk miatt a Most-Híd véleménye gyökeresen megváltozott. „A szélsőségesek elleni 

fellépés és a korrupcióellenesség élharcosai pedig a fasisztákkal kerültek egy platformra, 

hiszen ugyanarra a személyre szavaztak, akinek nevéhez több kétes ügy fűződik. A 

közszolgálati médiát így egy olyan személy irányíthatja évekig, aki Szlovákia legsötétebb 

időszakában, Vladimír Mečiar miniszterelnöksége idején tanulta ki a politikai szervilizmus, a 

mindenkori hatalom kiszolgálásának módját” – fogalmazott nyilatkozatában Menyhárt József 

hozzátéve: néhány hete még a mečiari korszak végéről értekeztek, ma pedig egyik kedvencét 

emelték az igazgatói székbe. 

 

Bugár: Rezník ígéretet tett a Pátria fejlesztésére 
2017. június 20. – Új Szó 

Az Új Szó villáminterjút készített Bugár Bélával, a Híd elnökével arról, hogy a párt képviselői 

miért Jaroslav Rezníket támogatták a szlovák közszolgálati televízió és rádió elnöki posztjába. 

Bugár elmondása szerint Rezník ígéretet tett a Pátria Rádió feljesztésére, ezért kapta meg a 

vegyes párt támogatását. 

 

Tiltakozik az Arany-szobor ellen a Matica slovenská 
2017. június 20. – hirek.sk 

Megakadályozná a Rimaszombatba tervezett Arany János-szobor felállítását a Matica 

Slovenská helyi szervezete. Szerintük a szoborállítás nemzetiségi ellentéteket szít. A szervezet 

kérte a polgármestert, hogy vétózza meg a szoborállításról szóló önkormányzati határozatot, 

ám a városvezető ennek nem tett eleget. A nemzetvédő szlovák szervezetet a hirek.sk is 

megkereste azzal a kérdéssel, hogy szerintük a szoborállítás miért jelentene feszültségkeltést, 

de a kérdésekre nem válaszoltak. A rimaszombati Matica slovenská egyébként saját 

szoborparkot épít, a város sétálóutcájában 2006 óta már 14 szlovák nemzetébresztőnek és 

irodalmárnak állítattak szobrot. 

 

Csütörtökön tartják az I. Felvidéki Junior Expót Dunaszerdahelyen 
2017. június 20. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége június 22-én a dunaszerdahelyi Csaplár 

Benedek Városi Művelődési Központban rendezi meg az I. Felvidéki Junior Expót, amely 

programja a brandépítés témakörében szakmai előadásokat, illetve kiállítási és üzleti 

kapcsolatépítési lehetőséget kínál. A rendezvény kapcsán a szövetség elnöke, Iván Tamás 

nyilatkozott az idei tevékenységükről, az expó részleteiről és további terveikről. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170620152638/MKP-Meciar-szelleme-tovabb-kisert.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/06/20/bugar-reznik-igeretet-tett-a-patria-fejlesztesere
http://www.hirek.sk/itthon/20170620180933/Tiltakozik-az-Arany-szobor-ellen-a-Matica-slovenska.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170619210248/Csutortokon-tartjak-az-I-Felvideki-Junior-Expot-Dunaszerdahelyen.html
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RTV: Kinevezték a kisebbségi szerkesztőségek szerkesztőit 
2017. június 20. – Vajdaság.ma 

A Vajdasági Rádió és Televízió közszolgálati médiaház igazgatóbizottsága tegnapi ülésén 

kinevezte a rádió és a televízió kisebbségi nyelvű szerkesztőségeinek felelős szerkesztőit. A 

televízió kettes programján a magyar szerkesztőség élére Szakács Áront nevezték ki, a román 

szerkesztőség szerkesztője Georgeta Secosan, a roma nyelvű, Petar Nikolić, az ukráné Marija 

Vislavski, a bunyevác nyelvűé pedig Nataša Stantić lett. 

 

Pénteken ünnepélyes államfő-beiktatás 
2017. június 20. – Magyar Szó, PannonRTV 

Aleksandar Vučić köztársasági elnöki ünnepélyes beiktatását pénteken tartják Belgrádban a 

Szerbia Palotában. Erre az eseményre, amely megközelítőleg két órát tart majd, számos 

ország államfője, kormányfője, magas rangú állami képviselője kapott meghívót. A 

meghívottak közül többen már jelezték érkezésüket. 

 

„A magyarság történelmének egyik legfontosabb eseménye a honfoglalás” 
2017. június 20. – Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarság egyik legjelentősebb emlékhelye Tiszacsoma, ahol több mint 1000 

éves, egyértelműen a magyar eleinkhez kötődő temetőt és települést tártak fel a régészek. A 

temető helyén kialakított emlékparkban 22. alkalommal szervezett honfoglalási 

emlékünnepséget június 18-án a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és Tiszacsomai 

Alapszervezete. A vendégeket Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára köszöntötte, majd 

Rácz János, a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének elnöke mondott köszönetet a magyar 

államnak azért, hogy anyagi segítséget biztosít ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarok minden 

évben méltóképpen megemlékezhessenek honfoglaló elődeinkről. Brenzovics László, a 

KMKSZ elnöke, Ukrajna Legfelső Tanácsának képviselője nemzetünk gazdag történelmét 

felidéző beszédében emlékeztette hallgatóságát. 

 

Huszton tinktúrával öntötték le Kölcsey Ferenc emléktábláját 
2017. június 20. – karpatalja.ma 

Huszton vandálok zöld sebszárító tinktúrával, közismert nevén zeljonkával öntötték le 

Kölcsey Ferenc várbéli emléktábláját – jelentette a Zakarpattya Online. Az esetet Ivan 

Kudelja helyi lakos fedezte fel és hozta nyilvánosságra. A portál szerint szimbolikus, hogy a 

Tisza-parti városban többször megforduló, a települést versben is megörökítő költő 

emléktábláját éppen egy évvel ezelőtt állította a magyar közösség. A Zakarpattya Online 

emlékeztet, hogy a városban sajnos nem ritka a hasonló rongálás. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21523/RTV-Kineveztek-a-kisebbsegi-szerkesztosegek-szerkesztoit.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3398/kozelet_politika/166871/P%C3%A9nteken-%C3%BCnnep%C3%A9lyes-%C3%A1llamf%C5%91-beiktat%C3%A1s.htm
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/20/magyarsag-tortenelmenek-egyik-legfontosabb-esemenye-honfoglalas
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/huszton-tinkturaval-ontottek-le-kolcsey-ferenc-emlektablajat/
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Budapesti kiállítás a munkácsi várban 
2017. június 20. – Kárpátalja 

únius 19-től tekinthető meg a munkácsi várban a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által 

bemutatott Boldogasszony című vándorkiállítás. A kiállítás fővédnöke Áder János, 

Magyarország köztársasági elnöke. A Munkácsi Városi Tanács elmondása szerint a tárlaton 

55 Kárpát-medencei művész munkáit tekinthetjük meg – köztük munkácsi festőkét is. Az 

ünnepélyes megnyitón részt vett – többek között – Olekszandr Halaj polgármester-helyettes, 

a városi tanács végrehajtó bizottságának vezetője, Buhajla József ungvári magyar főkonzul, 

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. 

 

A fásultság, az érdektelenség nem a fejlődés mozgatója 
2017. június 20. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete karöltve a Szlovén Agrárkamara 

muravidéki egységével a falugazdász program keretében előadássorozatot szervezett, 

melynek első állomása tegnap Dobronak volt. A muravidéki szőlőtermelés helyzetét, a 

fejlesztési lehetőségeket, valamint a kiegészítő tevékenységek lehetőségeit tűzték napirendre. 

A szervezők és az előadók azonban nagyon gyér számú jelenlévővel oszthatták meg 

gondolataikat, véleményüket 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 20. – Kossuth Rádió 

 

Elfogadta a pozsonyi parlament az iskolafinanszírozás új szabályait, de a 

törvény nem tesz megkülönböztetést nemzetiségi és többségi iskolák között 

A pozsonyi parlament elfogadta az iskolafinanszírozás új szabályait, amelynek értelmében 

jövőre már több pénzből gazdálkodhatnak az iskolák. A közoktatási intézmények 

finanszírozásának módja nem változik, marad a normatív támogatás, de a fejpénz  - az iskolák 

méretétől függően- emelkedik. A jogszabályi változásokról kérdezte Vörös Pétert, a Most-Híd 

parlamenti képviselőjét, az oktatási bizottság tagját a Határok nélkül riportere. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/06/20/budapesti-kiallitas-munkacsi-varban
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174478138
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-20_18:30:00&ch=mr1
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Szent László napok a Szent László emlékév jegyében. Hétfőn nyitották meg 

Nagyváradon az V. Szent László Napokat 

A nagyváradi Szent László Napok elő-rendezvényeként ötödik alkalommal szervezték meg a 

Szent Lászlótól Szent Lászlóig két keréken - határok nélkül biciklitúrát. A résztvevők 

Nagyváradról Biharkeresztesre tekertek át, hogy a határon átívelő baráti kapcsolatok 

ápolására is felhívják a figyelmet. Ez volt a 0. nap. Hétfőn az ünnepélyes megnyitó a 

nagyváradi Szent László szobor koszorúzásával kezdődött, és a Szigligeti Színházban 

folytatódott a Magyar Állami Népi Együttes előadásával. 

 

Népzene, mint zenei anyanyelv címmel szervezett kétnapos továbbképzést 

óvodapedagógusok számára Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács 

Népzene, mint zenei anyanyelv címmel szervezett kétnapos továbbképzést óvodapedagógusok 

számára Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács. A résztvevők népdalokat, táncokat, népi 

játékokat tanultak, illetve azt, hogy ezeket hogyan alkalmazhatják az oktatásban. Elsőként 

Petkovics Mártát, az MNT oktatási felelősét halljuk. 

 

A magyar nyelvet és irodalmat fakultatív módon tanuló Arad megyei magyar 

gyerekeknek szerveznek anyanyelvi tábort Aradon 

A magyar nyelvet és irodalmat fakultatív módon tanuló Arad megyei magyar gyerekeknek 

szerveznek anyanyelvi tábort június utolsó hetében Aradon. A szervezők célja, hogy 

megértessék, a gyerekek számbeli kisebbségiként is boldogulhatnak az anyanyelvükön, és a 

továbbtanuláshoz a legmegfelelőbb iskola számukra az aradi magyar főgimnázium. Az 

anyanyelvi tábor tulajdonképpen egy régi hagyomány újjáélesztése - mondta Hadnagy Dénes 

főszervező, akit a Határok nélkül riportere kérdezett az előkészületekről. 

 

A szegedi Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola sok diákjának ad életre szóló 

élményt évről-évre az erdélyi kirándulás 

A szegedi Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola sok diákjának ad életre szóló élményt 

évről-évre az erdélyi kirándulás. Ott ugyanis egy csapásra életszerűvé válik mindaz, amiről 

addig csak a tankönyvekben olvastak.  Az idei kirándulásról tanáruk társaságában meséltek a 

hetedikesek.  

 

Tizenötödik alkalommal szervezik meg a Zsil-völgyi Magyar Kulturális Napokat 

Tizenötödik alkalommal szervezik meg a  Zsil-völgyi Magyar Kulturális Napokat, amely a 

bányavidék szórványmagyarságának rendezvénysorozata. Az esemény elénk tárja a 

szórványélet mindennapjait, azt, hogy az ottani nehéz gazdasági helyzetben is meg lehet 
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maradni magyarként. Benedekfi Dávid szervezőt, a lupényi RMDSZ elnökér kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

 

A  HÍD - Szebeni Magyar Egyesület idén 8. alkalommal szervezi meg a 

Hungarikum Napokat   

A  HÍD - Szebeni Magyar Egyesület idén 8. alkalommal szervezi meg a Hungarikum 

Napokat  június végén Nagyszebenben, ahol a magyarok aránya  a több mint 150 ezres lakosú 

városban még a két százalékot sem éri el. A Hungarikum Napok kezdetben gulyásfőző 

versenyként indultak, az évek során azonban a helyi magyar közösség  lelkesedésének és a 

magyar egyesület szervezőmunkájának köszönhetően  színvonalas magyar kulturális 

fesztivállá nőtte ki magát.  A négy naposra bővült rendezvény idén az erdélyi és az összmagyar 

értékek megismertetésére, a hungarikumok bemutatására fókuszál - mondja Serfőző Levente, 

a Szebeni Magyar Egyesület elnöke. 

 
 


