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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás a Fiatalok a Polgári Magyarországért idei 
díjazottja  
2018. május 31. – MTI, Magyar Idők, magyarhirlap.hu, Pestisrácok.hu, hir.ma, 

A Kosztolányi Dezső Céltársulásnak ítélték idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat, az 

elismerést csütörtökön adta át Mádl Dalma Budapesten. Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke köszöntőjében kiemelte: a magyar fiatalok legnagyobb feladata, hogy az előttük álló 

időkben éltessék tovább Magyarországot magyar országként, és éltessék a Kárpát-

medencében az ezer éve ismétlődő magyar szívdobbanást is. Csak ezen kötelezettségük 

teljesítésével nyerhetik el maguknak a jogot, hogy hosszú távon is emberhez méltó életet 

élhessenek a szülőföldjükön - fogalmazott a házelnök. Kiemelte: a Szövetség a Polgári 

Magyarországért Alapítvány díja mindenekelőtt szerény ösztönzés akar lenni - nem csupán a 

díjazottak, de minden magyar fiatal számára. Kitért arra: a Kosztolányi Dezső Céltársulást a 

Pécsi Tudományegyetem végzett és végzős hallgatói alapították 2015 szeptemberében azzal a 

céllal, hogy segítse és ösztönözze a Kárpát-medence magyar fiatalságát a szülőföldön való 

boldogulásban. A szervezet névadójára tekintettel különös figyelmet fordítanak az egykori 

Délvidék, azaz a mai Szerbia, Horvátország és Szlovénia területén élő magyar közösségekre, 

így a bácskai, bánsági, szerémségi, drávaszögi, szlavóniai és muravidéki magyar fiatalokra. 

 

Kelemen Hunor: Romániában nincs kisebbségi kérdés, de ami nincs, mégis 
destabilizál. Hogy is van ez? 
2018. május 31. – maszol.ro, transindex.ro 

Jelentem, van nemzeti kisebbségi kérdés Romániában – mondta Kelemen Hunor az Európa 

Tanács 47 tagállama helyi és regionális önkormányzati képviselőinek részvételével zajló, 

Nyelvhasználat a helyi és regionális önkormányzatokban című konferencián csütörtökön, 

Bálványoson. Az RMDSZ elnöke szerint a nemzeti kisebbségeket a román diplomácia 

konfliktusforrásként jeleníti meg. „Azt állítják róluk, hogy a destabilizáció veszélyét 

hordozzák magukban. Ugyanakkor meg azt olvasni Romániáról, hogy a kisebbségi kérdést 

megoldotta – azaz tulajdonképpen nincs is. Másképpen: nincs kisebbségi kérdés, de az, ami 

nincs, az destabilizációnak látszik” – fejtette ki. 

 

Egyre több a magyarság asszimilációját elősegítő körülmény a Csallóközben, 
figyelmeztet az MKP 
2018. május 31. – MTI, Webrádió, baon.hu 

Sokasodnak a magyarság asszimilációját elősegítő körülmények a még tömbmagyar 

területnek számító Csallóközben - mutatott rá a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) 

csütörtökön az MTI-nek küldött sajtóközleményében. A Pozsony tőszomszédságában lévő 

régióban az utóbbi években igencsak felgyorsult az urbanizáció, és a betelepülésnek a helyi 
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magyar közösségre gyakorolt következményeit már nem lehet nem észrevenni, egyebek 

mellett ilyenek azok a mostanában megjelent igények is, hogy szlovák osztályokat nyissanak a 

magyar többségi lakosságú települések oktatási intézményeiben - mutatott rá Őry Péter az 

MKP Országos Tanácsának elnöke. A felvidéki magyar párt politikusa ezzel arra célzott, hogy 

az elmúlt hetekben a Csallóközbe betelepült szlovák szülők azzal a kezdeményezéssel álltak 

elő, hogy a régió településein (elsőként konkrétan Nagyszarván) szlovák osztályokat kellene 

nyitni a magyar nyelvű iskolákban, mivel a közvetlen környéken nincs szlovák nyelvű oktatási 

intézmény. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar oktatási intézmények 

vegyessé tétele hosszabb távon a magyar nyelvű oktatás elsorvadásának veszélyét is magában 

hordozza. 

 

Dan Tanasă „meghekkelte” az Európa Tanács bálványosfürdői konferenciáját 
2018. május 31. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A székelyföldi románok érdekvédő szervezetének riasztása nyomán helyszínelt a rendőrség 

csütörtökön Bálványosfürdőn, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusa által szervezett konferencia helyszínén. A rendőrséget Dan Tanasă, a 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) vezetője hívta ki arra hivatkozva, hogy 

eltűntek az általa hozott tájékoztató anyagok a konferenciaterem előcsarnokából. Úgy vélte: a 

szervezők ellopták a tájékoztató anyagait. A székely zászlók és magyar feliratok elleni perek 

tucatjait elindító egyesület vezetője a sajtónak elmondta: Cătălin Ivan román európai 

parlamenti képviselővel érkeztek a rendezvényre, hogy a magyar fél „irredenta 

propagandáját” próbálják ellensúlyozni a tájékoztató anyagaival. Az előcsarnokba kitett 

szórólapjaik és könyveik azonban tíz perc alatt eltűntek, anélkül, hogy eljutottak volna a 

konferencia résztvevőihez. Dan Tanasă hatalmas botrányt csapott a rendezvényen, riasztotta 

a rendőrséget és a román hírtelevíziókat, tolvajnak nevezve a kongresszus szervezőit. 

 

Új autópálya-szakasz épülhet Budapesttől a román határig uniós 
finanszírozásból 
2018. május 31. – MTI, Krónika, Bihari Napló 

Az unió kohéziós alapjából 265 millió eurót fordíthat Magyarország a Budapesttől a román 

határig tartó M4-es autópálya új szakaszának kiépítésére – közölte az Európai Bizottság 

csütörtökön. Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos elmondta, a támogatás 

a Berettyóújfalu és Nagykereki közötti, a román határig húzódó autópálya utolsó hiányzó 

szakaszának kiépítésére irányul. Ha elkészül, kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt lehet majd 

eljutni Budapesttől a román határig. A beruházás a két szomszédos ország összekapcsolásával 

a regionális és helyi gazdaságot is felélénkíti, új lendületet ad a kereskedelemnek és a 

turizmusnak. 

 

Az Európa Tanács önkormányzati kongresszusa jelentést készít a nyelvi jogok 
önkormányzati érvényesüléséről 
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2018. május 31. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A demokráciát szeretné erősíteni az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusa azzal, hogy jelentést készít a nyelvi jogok önkormányzati érvényesüléséről. 

Erről Gudrun Molster-Törnström, az önkormányzati kongresszus elnöke beszélt csütörtökön 

a székelyföldi Bálványosfürdőn, annak a konferenciának a megnyitóján, amely a jelentés 

elkészítését alapozza meg. Az elnök elmondta: rengeteg panasz érkezik az Európa Tanácshoz 

azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatok miként alkalmazzák a kisebbségi és regionális 

nyelvek chartáját, melyet éppen húsz évvel ezelőtt fogadtak el. Az elnök úgy vélte, hogy a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó önkormányzati képviselők nem tudják megfelelő 

hatékonysággal teljesíteni megbízatásukat, ha nem használhatják az anyanyelvüket. A nyelvi 

jogok érvényesítése a képviselet hatékonyságát növeli. 

 

Megújult a losonci magyar óvoda 
2018. május 31. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei óvodaprogramnak köszönhetően magyar kormányzati forrásból eddig 58 

felvidéki magyar óvodát újítottak fel. Közülük az egyik a Kármán József Alapiskola és Óvoda 

volt Losoncon. A felújításra 68 ezer eurót kaptak. A megújult óvodaépületet május 30-án 

adták át ünnepélyes keretek között, a szülők, nagyszülők, óvónők, az iskola pedagógusai és 

természetesen az érintett óvodások jelenlétében, az iskolások és óvodások műsorával 

gazdagítva a délutánt. A szimbolikus szalagot Pavol Baculík polgármester-helyettes és Csúsz 

Péter, az iskola igazgatója vágták át. 

 

Magyar falvakba szlovák iskolát? - ez nem kisebbségi kérdés 
2018. május 31. – bumm.sk 

Az elmúlt időszakban több Pozsonyhoz közeli magyarlakta településre költöztek ki szlovák 

családok, akik azt szeretnék, ha gyermekeik szlovák iskolába járhatnának. A helyzet 

Nagyszarván már kisebbségi színezetet öltött. Ennek kapcsán beszélgettek Balódi Lászlóval, a 

Híd parlamenti képviselőjével, az oktatási bizottság tagjával, Hodos polgármesterével. 

 

A lévaiak Várady Jánosra emlékeztek 
2018. május 31. – Felvidék Ma 

Május 30-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő 

Léva és vidéke helytörténeti szakosztály helytörténeti előadására, melynek témáját Várady 

János születésének bicentenáriumi éve adta. A közönséget Müller Péter, a Reviczky Társulás 

Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetője köszöntötte, aki egyben az aznapi téma 

előadója is volt. Lebilincselő módon, számtalan kordokumentumot felvonultatva mutatta be 

híres földink életét. Többek között megtudhattuk, hogy nagyszelezsényei és dicskei Várady 

János id. Várady János földbirtokos, megyei táblabíró és Ordódy Teréz fiaként született 1818. 

április 28-án a Bars megyei Csekén. 
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Államfőválasztás: Ha Bugár indul, Menyhártnak is indulnia kell 
2018. május 31. – Körkép 

Magyar szempontból innentől kezdve hitkérdéssé válik az egész. A felvidéki magyarság 

számára minimum az első kör a Bugár Béláról szóló referendum lesz. Ebben pedig ott kell 

lennie az MKP-nak is. Hitelesebb alternatívát kínálva. Nem valamilyen kvázi független 

jelölttel, hanem hús-vér politikussal. Aki érvelni tud, aki ha kell, olyan, mint Horváth Balázs 

Nagyszarváról. Az MKP a legjobban akkor tenné, ha beleáll, és Bugárral szemben saját 

elnökét küldi csatába. A jelenlegi politikai helyzetben ugyanis, amikor bármikor előrehozott 

választásokra kerülhet sor, az államfőválasztás lényegében parlamenti választásoknak is 

beillik. 

 

Megkezdődött a háromnapos gazdasági vásár Szabadkán 
2018. május 31. - Pannon RTV 

A rendezvény középpontjába idén a turizmust állították. 182 kiállító érkezett hét országból. A 

12. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár szombatig látogatható ingyenesen a szabadkai 

Sportcsarnokban. A régió fontosabb cégei és vállalkozói jelentek meg Szabadkán, de az itteni 

önkormányzatok is bemutatták idegenforgalmi kínálatukat. Ada is a fürdőhelyét 

népszerűsítette, de nem csak azt. Ugrnov Szilvia, elnök, Moholi Konyhakertészek Egyesülete:  

„Ada község mezőgazdasági város is, túlnyomórészt, és ezáltal a moholi konyhakertészek 

termékei is itt láthatóak.”  

 

Szinte teljesen felhasznált költségvetés 
2018. június 1. – Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház tegnapi ülésén elfogadták a 2017. évi költségvetés 

zárszámadásáról és megvalósításáról szóló jelentést, továbbá a Vajdasági Pedagógiai Intézet, 

valamint az Európai Ügyek Alap éves munkajelentését is. A 2017. évi tartományi költségvetés 

tervezett értéke 68,239 milliárd dinár volt. Az évi bevételek és a korábbi időszakból 

fennmaradt pénzek összege 66,439 milliárd dinár, ami 97,36 százaléka a 2017-re tervezett 

büdzsének. A tavalyi év folyamán a tartománynak 60,568 milliárd dinár költsége és kiadása 

volt. Ez azt jelenti, hogy a tervezett keret 91,16 százalékát tudták célszerűen felhasználni. 

 

Környezetvédelmi tevékenységükért díjazott oktatási intézményeket a 
tartományi kormány 
2018. május 31. - Pannon RTV 

A „Tisztább és zöldebb iskolákért a Vajdaságban” elnevezésű akcióban idén 104 oktatási 

intézmény vett részt, közülük 27-en részesültek jutalomban. A tartomány a csókai Vegyészeti- 

élelmiszeripari Középiskolát is díjazta. Gonczlik Ákos, tanuló, Vegyészeti- élelmiszeripari 

Középiskola, Csóka: „Az iskolában már 12 éve képeznek környezetvédelmi technikus 

diákokat. Az idei szeptemberi iratkozásnál Vajdaságban az egyedüli iskola lesz, ahol magyar 

nyelven nyílik környezetvédelmi technikus szak.” 
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Zenta polgármestere fogadta a fiatal sportolókat 
2018. május 31. - Pannon RTV 

A zentai Városháza dísztermében fogadták a kiemelkedő sportteljesítményt elérő Zenta 

községbeli tanulókat. Czegledi Rudolf polgármester 67 diáknak adományozott elismerő 

oklevelet. A Stevan Sremac Általános Iskolából 31 tanuló részesült az elismerésben. A 

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, az Egészségügyi Középiskola valamint Zentai 

Gimnázium tanulói közül 37 diák vehette át az oklevelet. A tanulók egyebek mellett a 

gimnasztika, az atlétika, az asztali tenisz, a sakk, az úszás, és a céllövészet sportágaiban 

jeleskedtek. 

 

A kárpátaljai magyar oktatás helyzetének és kilátásainak bemutatása 
Flensburgban 
2018. május 31. – karpatalja.ma 

A FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) szervezésében kétnapos munkacsoport 

ülésre került sor a németországi Flensburgban, a FUEN székházában, 2018. május 28-29-én. 

A kétnapos értekezlet célja: a kisebbségi nyelveken történő oktatás helyzetének értékelése 

Európában és eszmecsere a különböző nemzeti és nyelvi kisebbségek előtt álló kihívásokról. A 

műhelymunkában 17 különböző európai kisebbség képviselője vett részt. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megbízásából a kárpátaljai magyarságot Bors Varga 

Anikó, Bocskor Andrea EP-képviselő oktatásért és kultúráért felelős referense képviselte, aki 

ismertette a munkacsoport tagjaival a magyar anyanyelvű oktatás jelenlegi helyzetét, főként a 

2017 szeptemberében elfogadott új oktatásügyi törvény nyelvi cikkelyét, mely nagy 

visszalépést jelent a magyar nyelvű oktatás területén. 

 

Tanévzáró ünnepség a beregszászi Kossuth-középiskolában 
2018. május 31. – karpatalja.ma 

Huszonkilenc diák számára szólalt meg az utolsó csengő a Beregszászi 4. Számú Kossuth 

Lajos Középiskolában május 30-án. Elsőként Zseltvay-Vezsdel Emese, az iskola igazgatója 

köszöntötte a ballagókat, a szülőket és a vendégeket. Ezt követően Hajgató Tamás, 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja és Pilipenkó Marianna, a városi oktatási 

osztály képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Philharmonic Five koncertje Bécsben 
2018. június 1. – volksgruppen.orf.at 

Vasárnap a Philharmonic Five kamarazenekar adott koncertet a bécsi Konzerthausban. 2017-

ben a Bécsi Filharmónikusok négy szólistája, - köztük Kováč Tibor hegedűművész és 
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Somodári Péter csellóművész - összeáltak az osztrák Christopher Hinterhuber 

zongoraművésszel. A másfél éves pályafutásuk alatt már számos alkalommal felléptek. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 31. – Kossuth Rádió 

 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának 

önkormányzati szakbizottsága kihelyezett ülést tartott a Kovászna megyei 

Bálványosfürdőn 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának önkormányzati 

szakbizottsága kihelyezett ülést tartott a Kovászna megyei Bálványosfürdőn. A résztvevők 

Kézdivásárhelyen a romániai magyarság helyzetével ismerkedtek. A Határok nélkül riportere 

a szervezőkkel beszélgetett a tapasztalatokról. 

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség egy javaslatcsomagot állított össze 

Lilia Grinevics ukrán oktatási miniszternek 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség egy javaslatcsomagot állított össze és küldött el 

Lilia Grinevics ukrán oktatási miniszternek azzal a céllal, hogy a magyar iskolákban az ukránt 

ne az anyanyelv módszertana szerint, hanem idegen nyelvként oktathassák.  

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének Géniusz-mozgalma a 

kilencvenes évek óta szervez diákképző versenyeket 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének Géniusz-mozgalma a kilencvenes évek óta 

szervez diákképző versenyeket, konferenciákat és táborokat a középiskolás korosztálynak. 

Muhi Bélával, az egyesület egyik alapítójával, a tehetséggondozó mozgalom mozgatórúgójával 

beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

 

A Maros megyei Makfalva és a magyarországi Csabacsűd község nemrégiben 

testvér települési egyezményt írt alá 

A Maros megyei Makfalva és a magyarországi Csabacsűd község nemrégiben testvér 

települési egyezményt írt alá.  Így hivatalosan is megerősítették a két község között immár 3 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-31_18:30:00&enddate=2018-05-31_19:10:00&ch=mr1
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éve működő kapcsolatot.  Az együttműködés eddig a kultúra és az oktatás terén volt 

eredményes, de nyitottak a gazdasági kapcsolatok erősítésére is. Ugyanakkor kiemelten 

fontosnak tartják, hogy a gyerekek is találkozzanak, megismerjék egymást - mondja Molnár 

József, Csabacsűd polgármestere. 

 

Közösen emlékeztek a magyargyerőmonostoriak és a körösfőiek születésnapja 

alkalmából Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkára 

Közösen emlékeztek a magyargyerőmonostoriak és a körösfőiek születésnapja alkalmából 

Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkára, aki a 19-2o. század fordulóján munkásságával háziipart 

teremtett, s ezzel megélhetést biztosított Kalotaszeg sok-sok asszonyának. Tevékenységének 

köszönhetően jött divatba ismét a varrottas.  Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka - "Kalotaszeg 

nagyasszonya" - készített és készíttetett is kalotaszegi varrottasokat, amelyeket aztán 

nemzetközi kiállításokon is bemutatott, Brüsszelben, Bécsben és a világ más pontjain is - 

hírnevet szerezve ezzel szülőföldjének.  

 

Marjanucz László szegedi történész, egyetemi tanár volt a temesvári Baráti estek 

sorozat legutóbbi meghívottja 

Marjanucz László szegedi történész, egyetemi tanár volt a temesvári Baráti estek sorozat 

legutóbbi meghívottja. Előadásának és a bemutatott könyvének is a témája. A temesi bánság 

története a török uralom alóli felszabadulástól 1848-ig. A találkozó után a Határok nélkül 

riportere kérte mikrofon elé az előadót, Marjanucz Lászlót. 

 

 

Kitekintő  

2018. május 31. – Echo TV 

 

„Kommunikációs hídépítés a volt Jugoszlávia országainak magyar közösségei között” című 

háromnapos rendezvényt tartottak Szarajevóban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár a találkozón kiemelte, hogy a balkáni diaszpóra magyarsága is 

kimondottan fontos az anyaország számára. 

 

Magyarországi támogatással száz Kárpát-medencei középiskolásnak adatott meg az a 

lehetőség, hogy Kárpátaljára látogasson. A Rákóczi Szövetség szervezésében immár negyedik 

alkalommal valósult meg a Kárpátaljai Kirándulás Program, amelynek célja, hogy a diákok 

https://www.echotv.hu/adasok/2018/05/31/kitekinto/11878
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egy jó hangulatú és tartalmas hétvége keretében megismerjék egymást és Kárpátalja magyar 

vonatkozású kulturális és történelmi helyszíneit. 

 

A nyíradonyi Illés Bertold a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében az Észak-Amerikai 

Cleveland magyar közösségénél teljesít szolgálatot. Szerinte a program határozottan segíti a 

diaszpóraszervezeteket identitásuk megtartásában.  

 
 


