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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az RMDSZ nem támogatja a büntető törvénykönyv kormányrendelettel történő 
módosítását 
2018. június 25. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Szerdán dönt a szövetség két frakciója arról, hogy támogatják-e vagy sem a Viorica Dăncilă 

vezette kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt – közölte hétfőn az Agerpres 

hírügynökséggel Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke. Porcsalmi úgy nyilatkozott, 

valószínűleg szerda reggel dönti el a két frakció, hogy mit fognak tenni a szavazáskor. Az 

RMDSZ ügyvezető elnöke ugyanakkor elmondta: a szövetség nem támogatja, hogy sürgősségi 

kormányrendelettel fogadják el a büntető törvénykönyvek módosításait. Hétfőn Cseke Attila, 

a kormánykoalícióval együttműködő RMDSZ szenátusi frakcióvezetője is jelezte: az RMDSZ 

nem támogatja, hogy ilyen fontos témában sürgősségi rendeletet hozzon a kormány. Ezzel egy 

időben a kormánykoalíció hétfői ülését követően Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és 

Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke azt nyilatkozta, hogy a büntető törvénykönyveket 

parlamenti úton, és nem sürgősségi kormányrendelettel módosítják. 

 

„Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van” – Beregszászban 
ülésezett a KMKSZ Választmánya 
2018. június 25. – Kárpátalja 

„2014-től folyik egy magyarellenes kampány Ukrajnában, amelynek voltak különböző 

állomásai: egy sajtókampánnyal kezdődött, később magyarság- és KMKSZ-ellenes 

tüntetésekkel folytatódott, majd kicsúcsosodott a KMKSZ székházának felgyújtásában, 

később pedig a felrobbantásában. Ennek a kampánynak egy újabb eleme az a bűnvádi eljárás, 

amelyet az Egán Ede-alapítvány ellen indított Ukrajna titkosszolgálata” – hangsúlyozta 

Brenzovics László elnök, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség június 23-án 

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében 

megtartott választmányi ülésén. A KMKSZ elnöke úgy fogalmazott: a most tapasztalható 

folyamatok láttán egy nyugodtabb időszakra számít a közeljövőben, ugyanakkor számunkra 

kedvezőtlenül is alakulhat a helyzet a közelgő elnökválasztási kampány miatt. 

 

Indulatosan reagált több RMDSZ-es politikus Eckstein-Kovács Péternek a 
szövetségből való kilépésére 
2018. június 25. – Krónika 

Indulatos reakciót váltott ki az RMDSZ politikusai részéről Eckstein-Kovács Péter volt 

szenátor bejelentése, miszerint az igazságügyi törvények módosításához nyújtott parlamenti 

támogatás miatt kilép a szövetségből. Kelemen Hunor szövetségi elnök még higgadtan és 
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visszafogottan kommentálta politikustársa döntését, sajnálatosnak nevezve azt, egyúttal sok 

sikert kívánva Ecksteinnak. Nem fogadta ilyen megértően a távozást Horváth Anna, 

Kolozsvár volt alpolgármestere, aki szégyennek nevezte, hogy a volt szenátor a „jogállam 

kiherélését” emlegette az RMDSZ-nek az igazságügyi törvények elfogadásához fűződő 

hozzájárulása kapcsán. Többek között a Traian Băsescu oldalán betöltött tanácsadói 

tevékenységet vetette a szemére az RMDSZ kulturális főosztályát irányító Hegedüs Csilla is, 

aki szerint egykori „eszme- és harcostársa” évek óta sértett és évek óta az RMDSZ 

sértegetésében éli ki magát. 

 

„Nem a kastély a lényeg” – Bánffy Farkas a visszaszolgáltatás akadályozásáról, 
szubjektív igazságról, a „modern Szekuritátéról” 
2018. június 25. – Krónika 

Vasmarokkal kapaszkodik a román állam a Bánffy-család vagyonába. Újabban a 

korrupcióellenes ügyészséggel félemlítik meg a kommunizmus idején államosított ingatlanok 

igénylőit. Román gazdasági érdekek sérülnének, ha visszaadnák a Kelemen-havasokban 

elterülő 35 ezer hektárnyi erdőt – véli Bánffy Farkas. A magyarországi arisztokrata család 

Erdélybe költözött ügyintézője, a fugadi báróként ismert fiatalember azt is elmondta a 

Krónikának adott interjúban, hogy alig éri el az öt százalékot az eddig visszaszolgáltatott 

javak összessége. 

 

Kelemen Hunor: minket elsőként az érdekel, mi lesz a bizalmatlansági indítvány 
után 
2018. június 25. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szövetségi elnöknek május közepén volt rövid beszélgetése Ludovic 

Orbánnal, ami ugyan nem nevezhető "tárgyalásnak", ahogy azt a PNL elnöke előzőleg 

mondta, de amelyben érintették azt is, hogy az RMDSZ milyen körülmények között 

támogatná a PNL akkor még kilátásban lévő bizalmatlansági indítványát. Erről a szövetségi 

elnök nyilatkozott a Maszolnak.  Kelemen Hunor elmondta: azóta nem történt hivatalos 

egyeztetés, de az RMDSZ nem zárkózik el egy ilyen megkereséstől. 

 

Kelemen: nem támogatjuk a Btk. sürgősségi kormányrendelettel való 
módosítását 
2018. június 25. – maszol.ro 

Megerősítette hétfőn Kelemen Hunor, hogy a RMDSZ nem támogatja a büntető törvénykönyv 

sürgősségi kormányrendelettel történő módosítását. „Nem támogattuk azt sem, amikor a 

Cioloş-kormány adott ki sürgősségi rendeletet a büntetőeljárási törvénykönyvre és a büntető 

törvénykönyvre, nem támogattuk 2017-ben sem, amikor a 13-as rendeletet adták ki, és most 

sem támogatjuk. Parlamenti vitára és parlamenti szavazásra van szükség, nem sürgősségi 

kormányrendeletre” – mondta az RMDSZ elnöke a parlamentben. 

 

Támogatja-e az RMDSZ Klaus Johannist az elnökválasztáson? 
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2018. június 25. – maszol.ro 

Vélhetően jövő év elején dönt majd az RMDSZ arról, hogy támogatni fogja-e Klaus Johannist 

a következő elnökválasztáson; az első fordulóban valószínűleg lesz saját jelöltje a 

szövetségnek - nyilatkozta hétfőn Kelemen Hunor pártelnök. A szövetségi elnök rámutatott, 

természetesnek tartja, hogy a tisztségben levő államfő ismét jelöltetni kívánja magát, hiszen 

Emil Constantinescu volt elnök kivételével ez minden esetben így történt.  

 

Sebes-Körös Völgyi Magyar Napok a hétvégén 
2018. június 25. – Bihari Napló 

A hétvégén, június 29. és július 1. közt a mezőtelegdi és a Bihar megyei RMDSZ közös 

szervezésében I. alkalommal rendezik meg a Sebes-Körös Völgyi Magyar Napokat, változatos 

programokkal. 

 

Óvónőknek tartanak szakmai képzést Gyergyószentmiklóson 
2018. június 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által címmel egyhetes szakmai képzés kezdődött 

hétfőn Gyergyószentmiklóson a Fogarasy Mihály Általános Iskolában. Az egy héten át tartó, 

60 órás továbbképzés díjmentes és közel negyven résztvevője van. A hétfő reggeli megnyitón 

Lázár Nóra, a tanintézmény aligazgatója köszöntötte a Gyergyószékről és Marosszékről 

érkezett pedagóguskollégáit, illetve az első napon oktató Benkő Évát és Both Zsuzsát. Mint 

mondta, a magyar kormány egész Kárpát-medencére kiterjedő nagyszabású óvodafejlesztési 

programot indított útjára, támogatva a romániai magyar óvodákat az infrastruktúra 

fejlesztése és az óvónők továbbképzése terén. 

 

Dobszóval nem lehet verebet fogni! 
2018. június 25. – Ma7.sk 

Hosszú ideje tartja magát az az állítás, hogy a fiatalok passzívak, kivonják magukat a 

közéletből. Gubík Lászlót, a múlt hét végén ifjúsági szövetséggé alakuló Via Nova elnökét 

sokrétű közéleti tevékenysége mellett arról kérdeztük, miképpen küzdhető le a fiatal 

nemzedékek közönye, hogyan lehet bevonni őket a közösségépítésbe? Beszélgettünk 

Esterházy János grófról, aki életútja miatt Gubík László példaképe, de egyúttal követendő 

példa lehet a felvidéki fiatalok számára is. Az ifjúságpolitikus az interjúban azt is elárulta, 

kinek fog szurkolni az oroszországi futball világbajnokságon.  

 

Duna-parti Piknik, harmadszor 
2018. június 25. – Felvidék Ma 

A Vörös család meghívására idén június 24-én immár harmadik alkalommal rendezték meg 

Dunamocson a Duna-parti Piknik elnevezésű zártkörű rendezvényt, ahol a felvidéki politikum 

és a közélet egyéb szereplői már hagyományosan, évente találkoznak. Vörös Szabolcs szervező 

tájékoztatta a meghívott vendégeket, akik politikusként, értelmiségiként, a média területén 
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dolgozó szakemberekként, illetve a civil szféra képviselőiként voltak jelen, arról a 

szándékáról, miszerint magyarországi mintát követve határozta el, hogy az időszerű és 

közéletet érdeklő kérdések megbeszélésére egy kötetlen jellegű platformot biztosítson. 

Példaként szolgált számára az 1943-ban megrendezett Szárszói Találkozó, a Lakitelki Sátor, 

illetve a napjainkban is évente megrendezésre kerülő Kötcsei Piknik. Kezdeményezésére a 

jelenlévők fejet hajtottak a 2018-as évben elveszített, a felvidéki közösséget meghatározó 

személyek emléke előtt. Név szerint említette Jókai Tibort, Pogány Erzsébetet, Bauer Győzőt 

és Paulisz Boldizsárt. 

 

Családi nap Nádszegen 
2018. június 25. – Felvidék Ma 

A külhoni magyar családok három napon át tartó fesztiváljának záróprogramját, a családi 

napot a FEMIT szervezésében a nádszegi Vadásztanyán tartották június 24-én. A nap 

kezdetén Győri Margit, a FEMIT elnöke és a rendezvény megálmodója köszöntötte a 

vendégeket. Majd Nádszeg polgármestere, Deák László ismertette a falu történelmét. Krizsán 

Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesület elnöke megosztotta elhatározását a jelenlévő 

családokkal, mely június 22-én, Alsóbodokon, a programsorozat első napján, az Esterházy-

emléknapon fogalmazódott meg benne: „Először Pásztor Csabától, a MÁNCSE elnökétől 

hallottunk Esterházy Jánosról. Molnár Imrének köszönhetően pedig, aki már tartott 

Délvidéken előadássorozatot a felvidéki mártírról, még nagyobb tisztelettel fordultunk felé. 

Most viszont látva, milyen nagy szeretettel és megbecsüléssel tekintenek Esterházy Jánosra a 

felvidékiek, milyen csodálatos zarándokközpontot építettek a megbecsülésének hirdetésére, 

elhatároztam, hogy még inkább erősíteni fogjuk kultuszát a Délvidéken is.” 

Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke a család értékére 

hívta fel a figyelmet köszöntőjében. 

 

Változatos műsorral zárta az évet a Tamási Áron Székely Magyar ME 
2018. június 25. - Pannon RTV 

A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben évzáró műsort 

tartottak. Az ünnepségen a gyerektánccsoport tagjai bemutatták egy töredékét annak, amit az 

elmúlt év folyamán tanultak: bukovinai és moldvai táncokat, Mátyás királyról szóló, 

dramatizált mesét, reneszánsz táncot, népdaléneklést. A csoporttal Nagy Mónika, Nemcsek 

Klaudia és Kerekes Lőcsei Márta foglalkoztak. Ezzel a műsorral köszönt el a kis csapat Nyitrai 

Mariannától, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasától is. 

 

Népzenei tábort szerveztek Horgoson 
2018. június 25. - Pannon RTV 

Mintegy húsz ifjú népzenekedvelő gyerek vesz részt a horgosi Túrú tanyán megrendezésre 

kerülő Juhász Népzenei Táborban. A gyerekek hat napon keresztül részesülnek színvonalas 

népzenei oktatásban. Kezdő és haladó kategóriában dolgoznak hegedűn, brácsán, nagybőgőn 
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és tamburán. A kezdő zenészek rábaközi, a haladók pedig kalotaszegi, és Galga-menti 

dallamokat sajátíthatnak el. A Juhász Népzenei Tábor a Halmos Béla program, és a Szekeres 

László Alapítvány támogatásával jöhetett létre.  

 

Mátyás király Szabadkán 
2018. június 25. – Magyar Szó 

Pénteken este Mátyás király Szabadkán címmel ünnepi előadást tartottak a Kosztolányi 

Dezső Színházban. A rendezvény Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 

560. évfordulója előtt tisztelgett. Az estet Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa szervezte. 

 

(Újból) ünnepelt Torda 
2018. június 25. – Magyar Szó 

A Tordaiak Klubja fennállásának huszadik évfordulóját és a Tordai Újság 90. számának a 

megjelenését ünnepelték szombaton a bánáti Tordán. A díszülésre több mint kétszáz vendég 

érkezett a világ minden tájáról. Voltak vendégek Ausztráliából, Kanadából, és Vajdaság 34 

településről is érkeztek haza elszármazottak. A Tordaiak himnuszával és ünnepi köszöntőkkel 

kezdődött a díszülés. 

 

Ungvári roma jogvédő: a kárpátaljai romák nagyon nehéz időket élnek át 
2018. június 25. – MTI, Magyar Hírlap, KárpátHír  

Miroszlav Horvat, az ungvári városi tanács (közgyűlés) képviselője, roma kisebbségi jogvédő 

szerint a kárpátaljai romák jelenleg nagyon nehéz időket élnek át, mert nincs, aki megvédje 

őket. A jogvédő a szombati lembergi (Lviv) romagyilkosság kapcsán a mukachevo.net 

munkácsi hírportálnak hétfőn nyilatkozva elmondta, hogy felkereste a Munkácshoz közeli 

Barkaszón a nyugat-ukrajnai nagyvárosban meggyilkolt 23 éves Pap Dávid családját. Szavai 

szerint a fiú az iskola befejezése után Ukrajna nagyvárosaiba járt pénzt keresni, Lembergben 

fémhulladék gyűjtésével foglalkozott. A gyilkosság körülményeiről szólva elmondta, hogy 

támadói felvágták Dávid hasát, és kiontották a beleit. Megjegyezte, hogy Papék rendes család, 

helyben mezőgazdasági munkát végeznek napszámban, de gyakran járnak külföldre is 

dolgozni. 

 

Rangos nemzetközi konferencián képviseltette magát a Rákóczi-főiskola 
2018. június 25. – karpatalja.ma 

Rangos nemzetközi konferenciának adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 6th 

World Conference on Pluricentric Languages and their non-dominant Varieties: Pluricentric 

Languages in Europe in Contact and Conflict címmel június 21-23 között. A többközpontú 

nyelvek tématikája köré szervezett eseményen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolát a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a Magyar Tanszéki Csoport 

munkatársai képviselték. 
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Elítélte a lembergi pogromot az Európa Tanács 
2018. június 25. – karpatalja.ma 

Az Európa Tanács (ET) elítélte egy hétfői nyilatkozatban a nyugat-ukrajnai Lembergben 

elkövetett szombat éjjeli pogromot, amelyben egy fiatal kárpátaljai magyar cigány férfi életét 

vesztette, négyen megsebesültek, köztük egy anya és tízéves kisfia, akit nem tudott 

megvédeni. 

 

Osztrák-magyar startupperek Joisban 
2018. június 25. – volksgruppen.orf.at 

A burgenlandi Jois-ban tartották a Startup Pannonia Kick Off rendezvényét. A Startup 

Pannonia egy határon átnyúló, interregionális kezdeményezés, melynek kiemelt célja, az 

osztrák és a magyar startup közösségeket egy asztalhoz ültetni. A projekt elsősorban a 

burgenlandi és az északnyugat-magyarországi régióra koncentrál. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/elitelte-a-lembergi-pogromot-az-europa-tanacs/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2920996/

