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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökével tárgyalt Orbán Viktor 
2018. június 27. – MTI, origo.hu, kormany.hu, fidesz.hu, pannonrtv.com, maszol.ro, Magyar 

Hírlap 

A vajdasági magyarokat támogató programokról, a vajdasági jeles napokról szóló tartományi 

döntésről és Szerbia EU-integrációjáról is tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerda délelőtt az Országházban. A 

megbeszélésen elhangzott: Magyarország kormánya a következő években is támogatja a 

vajdasági magyar gazdaságfejlesztési projekteket, csakúgy, mint a magyar közösséget segítő 

kulturális, oktatási és egyházi programokat - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A VMSZ elnöke beszámolt Orbán 

Viktornak a vajdasági tartományi képviselőház közelmúltban megszületett döntéséről, 

amellyel a Vajdaság számára jeles napokról határozott, és amely augusztus 20-ának, a 

magyar államalapítás napjának méltó megünneplését is lehetővé teszi. 

 

Potápi: kevés olyan uralkodó volt, mint Mátyás 
2018. június 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Demokrata, orientpress.hu, Pestisrácok.hu, 

Nemzeti Regiszter, Hírek.sk 

Kevés olyan uralkodó volt a magyar történelemben, aki annyira él ma is az emberek 

tudatában, mint Mátyás király – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán. Potápi Árpád János az emlékév programjai 

közül kiemelte, hogy a Magyarság Háza vándorkiállítást rendezett Mátyás király – mecénás és 

katona címmel. A lendvai Könyvtár és Kulturális Központ színház- és hangversenytermében 

július 20-ig látható tárlatot már több helyszínen – Pozsonyban, Székesfehérváron és legutóbb 

Eszéken – is megrendezték, a kiállítás anyagát a jövőben Kolozsváron, Madéfalván és 

Bécsben mutatják be. 

 

Ismét meggyalázták a beregszászi Kerek-hegyen lévő keresztet 
2018. június 27. – MTI, Kárpátaljalap.net, Kárpátalja.ma, Magyar Idők 

Az elmúlt években többször is barbár módon meggyalázták a beregszászi Kerek-hegyen lévő 

keresztet és az oda vezető keresztutat. 2014 januárjában a keresztút nyolc keresztjét rongálták 

meg ismeretlenek. A vandálok tizennégy keresztből nyolcat ledöntöttek: a betonból öntött 

keresztek mindegyike helyrehozhatatlanul darabokra tört. Ugyanezen év augusztusában 

szintén ismeretlenek meggyalázták a kereszt mellett lévő magyar zászlót. A Facebook 

közösségi oldalon Bárdos István 2018. június 26-án tette közzé a hírt, miszerint újabb 

bűncselekmény történt a Kerek-hegyen. 
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http://www.origo.hu/itthon/20180627-orban-viktor-a-vajdasagi-magyar-szovetseg-elnokevel-targyalt.html
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/06/27/potapi-keves-olyan-uralkodo-volt-mint-matyas/
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Babanaplóval buzdítják a határon túli magyarokat a magyar nyelvű iskolák 
választására 
2018. június 27. – MTI, Magyar Idők, Ma7.sk 

Babanaplóval buzdítja a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar családokat, hogy 

gyermeküket helyi magyar iskolákba írassák be – közölte a szövetség főtitkára szerdán a 

Kossuth rádió 180 perc című műsorában. Csáky Csongor azt mondta, a magyar 

iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program – amely már az egész Kárpát-medencére 

kiterjed – részeként készítették el az Első könyvem névre keresztelt babanaplót. A könyvben a 

Himnusz, a Szózat és olyan gondolatok is helyet kapnak, amelyek reményeik szerint az 

összetartozás érzésével töltik el a családokat. 

 

Háttérember rivaldafényben 
2018. június 28. – Figyelő 

A kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai és európai őshonos kisebbségekkel kapcsolatos 

tevékenységért tudósok, kutatók, szakértők, írók, újságírók közül választja ki kitüntetettjét 

immár tizedik éve a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány. Az idén a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője, jogáasz, politológus, egyetemi 

docens, az MTA köztestületének a tagja, Vizi Balázs vehette át a Lőrincz Csaba-díjat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. június 28-i számában olvasható.) 

 

Módosulhat a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény 
2018. június 27. - MTI 

Több ponton változhat a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény, a kormánypárti képviselők 

által benyújtott módosítások szerint a jövőben az alap forrásai között feltüntetnék az előző évi 

maradványokat is. Mint a javaslat indoklásában írták, többszöri módosítás alapján, több 

bekezdésben, töredezetten van jelenleg meghatározva az alap rendeltetése, létrehozásának 

célja. A törvénymódosítás alapján egyetlen szerkezeti egységben, koherensen sorolnák fel az 

alap rendeltetését. A törvényi felsorolás tartalmában ugyanakkor nem jelent érdemi 

változtatást a hatályos szabályozáshoz képest. 

 

Részt vesz az RMDSZ a bizalmatlansági indítvány vitáján, de kivonul a 
szavazáskor 
2018. június 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Az RMDSZ honatyái elhagyják a termet, amikor a bizalmatlansági indítvány szavazására 

kerül sor – jelentette be szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök az alakulat frakcióülése 

után. A politikus szerint ezáltal be fog bizonyosodni, hogy a PSD–ALDE-koalíciónak az 

RMDSZ nélkül is többsége van, és a magyar szavazatokkal sem lenne elég voksa a jobbközép 

ellenzéknek a kormány megbuktatásához. „Az RMDSZ nem vesz részt a bizalmatlansági 
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https://magyaridok.hu/belfold/babanaploval-buzditjak-a-hataron-tuli-magyarokat-a-magyar-nyelvu-iskolak-valasztasara-3239354/
https://magyaridok.hu/belfold/babanaploval-buzditjak-a-hataron-tuli-magyarokat-a-magyar-nyelvu-iskolak-valasztasara-3239354/
https://kronika.ro/belfold/reszt-vesz-az-rmdsz-a-bizalmatlansagi-inditvany-vitajan-de-kivonul-a-szavazaskor
https://kronika.ro/belfold/reszt-vesz-az-rmdsz-a-bizalmatlansagi-inditvany-vitajan-de-kivonul-a-szavazaskor
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indítvány szavazásán. Ma nincs meg a parlamenti többség a jelenlegi kormány leváltásához. 

További nyolcvan szavazatra van szüksége az ellenzéknek, hogy megdöntse a Dancilă-

kabinetet. Sajnos, ezúttal az RMDSZ nem a mérleg nyelve: harminc szavazatunk tehát nem 

változtat a helyzeten. Ez egyszerű matematika” – közölte Kelemen Hunor. 

 

PNL: magyar ügyekben nincs alku 
2018. június 27. – maszol.ro 

Nem hajlandó semmilyen alkut kötni a Nemzeti Liberális Párt elnöke az RMDSZ-szel a 

szövetség által kezdeményezett törvénytervezetekről, a bizalmatlansági indítvány 

támogatásához viszont kérte a magyar érdekvédelemi szervezet segítségét – derült ki a 

pártelnök keddi sajtónyilatkozataiból. Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke arról 

beszélt egy kedd esti televíziós műsorban, hogy pártja az ún. „magyar ügyekben” nem 

hajlandó kompromisszumokra. 

 

Vallásturisztikai konferenciát tartottak a Hargita megyei Székelyderzsen 
2018. június 27. – maszol.ro 

Közös vallásturisztikai konferenciát szervezett Hargita Megye Tanácsa és Somogy Megye 

Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, amelyre a két testvérmegye 

közösen pályázott. A június 25-i, hétfői konferencia helyszínéül a Hargita megyei 

Székelyderzs szolgált. István Adrián polgármester beszámolója szerint évente több ezer 

turista fordul meg a településen, hogy megtekintse az UNESCO világörökségeként számon 

tartott székelyderzsi erődtemplomot. A templom egy peteki család patronátusa alatt volt, 

amely Székelyföld, Erdély egyik legjelentősebb unitárius településén épült meg. 

 

Több pénz jut a bölcsődéknek az RMDSZ javaslatára 
2018. június 27. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Állami támogatásban részesülnek ezután a bölcsődék, ugyanis a szenátus végső 

döntéshozóként elfogadta az RMDSZ törvénytervezetét. Már csak Klaus Johannis kell 

kihirdesse a jogszabályt ahhoz, hogy érvénybe lépjen. 2019-től már nem csak önkormányzati 

feladat lesz a bölcsődék finanszírozása, a központi költségvetésből is fordítanak majd az 

óvoda előtti oktatási intézményekre. „Romániában a három év alatti gyerekek mindössze 3 

százaléka jár bölcsődébe, ezzel utolsó helyen állunk európai uniós szinten. A statisztikai 

adatok is azt mutatják, hogy prioritás kell legyen a bölcsődei oktatás helyzetének javítása, 

ösztönözni kell a helyek számának növelését, új bölcsődék létrehozását. Ezt pedig csak úgy 

lehet, ha életképes és megvalósítható finanszírozási megoldást biztosítunk” – nyilatkozta 

Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője hétfőn,  azt követően, hogy a felsőház 

plénuma döntőhozó fórumként elfogadta a Szabó Ödön képviselő által kidolgozott 

törvénytervezetet. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98379-frissitve-pnl-magyar-ugyekben-nincs-alku
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98378-vallasturisztikai-konferenciat-tartottak-a-hargita-megyei-szekelyderzsen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98393-tobb-penz-jut-a-bolcs-deknek-az-rmdsz-javaslatara
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Az Európai Parlament tételesen rögzítené az Unión belüli kisebbségek jogait 
2018. június 27. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az Unión belüli kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokon dolgozik az Európai 

Parlament. Sógor Csaba szerint a készülő jelentés az elmúlt tíz év Európai Parlamentben (EP) 

és Európa Tanácsban (ET) folytatott kisebbségvédelmi munkájának eredményeként 

értelmezhető – közölte az EP-képviselő irodája. Az EP-képviselők Az EU-ban élő 

kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról szóló jelentésben olyan kisebbségvédelmi 

standardok megfogalmazására és összegzésére törekszenek, amelyek pontszerűen 

megjelentek már európai parlamenti vagy átfogóbban az Európa tanácsi dokumentumokban, 

viszont az EU-s jogi kereten – és a tulajdonképpeni számonkérhetőségen – kívül. 

 

Ezentúl nem lehet olyan könnyen megszüntetni a magyar tannyelvű osztályokat 
2018. június 27. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Döntőházként fogadta el a szenátus szerdán az RMDSZ oktatási törvényt módosító javaslatát, 

amely értelmében ezután csak akkor lehet megszüntetni vagy átszervezni a kisebbségek 

nyelvén működő osztályokat, amennyiben ezt jóváhagyta az adott kisebbséget a 

parlamentben képviselő szervezet vagy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalával 

együttműködő kisebbségi tanács.  

 

Kelemen Hunor: ez a harc nem az ország jövőjéről, hanem a hatalom 
megszerzéséről szól 
2018. június 27. – transindex.ro, maszol.ro 

Nem az ország jövőjéről és nem a társadalmat érintő legfőbb kérdésekről, hanem a hatalom 

megszerzéséért folytatott küzdelemről szól az ellenzék bizalmatlansági indítványa, ezért a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem vesz részt a szavazáson, mondta el Kelemen 

Hunor a Dăncila-kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján.  

 

Maros megyében is elindult a Vállalkozz Erdélyben! program 
2018. június 27. – maszol.ro 

Maros megyében is meghirdették a Vállalkozz Erdélyben! elnevezésű programot, amely 

elsősorban a fiatalok itthon maradását szorgalmazza. Minden olyan 16 és 64 év közötti, 

gimnáziumi végzetséggel rendelkező Maros megyei embernek lehetősége van pályázni, aki 

vállalkozást indítana Erdély valamely városában. A projektet a Román Kereskedelmi és 

Iparkamara partnerségben a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve az 

OTP-csoportba tartozó OTP Consulting Románia Kft.-vel bonyolítja le. 

 

Elbukott a román ellenzéki pártok kormánybuktató kezdeményezése 
2018. június 27. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

A parlament épülete előtti ellenzéki tüntetés közepette utasította el szerdán a törvényhozás a 

Viorica Dăncilă vezette kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt. A Dragnea–

Dăncilă-kormány menesztése nemzeti jelentőséggel bíróan sürgős című kormánybuktató 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/98376-az-europai-parlament-tetelesen-rogzitene-az-union-beluli-kisebbsegek-jogait
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98405-ezentul-nem-lehet-olyan-konnyen-megszuntetni-a-magyar-tannyelv-osztalyokat
http://itthon.transindex.ro/?hir=52017&Kelemen_Hunor_ez_a_harc_nem_az_orszag_jovojerol_hanem_a_hatalom_megszerzeserol_szol
http://itthon.transindex.ro/?hir=52017&Kelemen_Hunor_ez_a_harc_nem_az_orszag_jovojerol_hanem_a_hatalom_megszerzeserol_szol
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/98407-maros-megyeben-is-elindult-a-vallalkozz-erdelyben-program
https://kronika.ro/belfold/elbukott-az-ellenzek-kormanybuktato-kezdemenyezese
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indítvány mellett 166-an szavaztak, holott 233 szavazatra lett volna szükség a kezdeményezés 

sikeréhez. Az indítvány ellen négyen voksoltak. A kormánypártok előre jelezték, hogy csak a 

határozatképesség biztosítása érdekében vesznek részt az ülésen, de nem szavaznak, az 

RMDSZ honatyái pedig részt sem vettek a voksoláson. 

 

Vész-fake  
2018. június 27. – Porcsalmi Bálint – transindex.ro 

„A korrupció gazdasági és morális értelemben is káros, tehát minden jogállami eszközzel 

harcolni kell ellene. DE: ezen harc mellett illik valamit mondani a politikumnak a választók 

számára fontos témákról is.” Porcsalmi Bálint válasza Borbáth Endre cikkére. 

 

Erdélyi magyar ötvenhatosokat is kitüntetett Klaus Johannis államfő 
2018. június 28. – Krónika 

Erdélyi magyar ötvenhatosokat is elismerésben részesített Klaus Johannis államfő, amikor 

kedden este volt politikai foglyoknak nyújtott át magas rangú állami kitüntetéseket. Az 

ünnepélyes ceremónián az elnök megengedhetetlennek nevezte, hogy az emberiesség elleni 

bűncselekményeket elkövetőket még nem vonták felelősségre Romániában. Az ’56-os 

kiállásukért bebörtönzött magyarok kissé megkésett elégtételnek tartják az államfő gesztusát, 

és úgy vélik, a román államnak már közvetlenül a rendszerváltás után neki kellett volna látnia 

az elszámoltatásnak. 

 

Közigazgatási kódex: halasztás és „diverzió” 
2018. június 28. – Krónika 

Visszaküldte tegnap a bizottság elé a képviselőház a közigazgatási törvénykönyv tervezetét – 

bár a román sajtó politikai alkut sejtetett a gesztus mögött, Korodi Attila frakcióvezető szerint 

mindössze egy formai hiba korrigálására volt szükség. Korodi Attila rámutatott, a bizottság 

ellenzéki és kormánypárti tagjai is megerősítették a sajtónak, hogy a halasztás oka nem 

kisebbséget érintő kérdés volt. 

 

Család, kisebbségi érdekérvényesítés és nemzetpolitika a hatodik Martosi 
Szabadegyetem kínálatában 
2018. június 27. – MTI, Webrádió 

Véglegessé vált a hatodik Martosi Szabadegyetem közéleti programja, amelynek 

összeállításakor az idén a családra, a nemzetpolitikára, a kisebbségi érdekérvényesítésre és 

néhány időszerű bel- és külpolitikai kérdésre helyezték a hangsúlyt a szervezők. A 

szabadegyetemet - amelynek idei, hatodik évada "Az otthon itt van" mottót kapta - július 4. és 

8. között rendezik meg a Révkomáromhoz közeli Martoson. A rendezvényt a Via Nova 

Ifjúsági Csoport és a révkomáromi Selye János Egyetem hallgatói önkormányzata (SJE HÖK) 

szervezi, és a magyar kormány támogatásával valósul meg. "A programkínálat tekintetében az 

idei lesz a leggazdagabb Martfeszt" - mondta az MTI-nek Gubík László, a felvidéki 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/csalad-kisebbsegi-erdekervenyesites-es-nemzetpolitika-a-hatodik-martosi-szabadegyetem-kinalataban
http://webradio.hu/hirek/kulfold/csalad-kisebbsegi-erdekervenyesites-es-nemzetpolitika-a-hatodik-martosi-szabadegyetem-kinalataban
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szabadegyetem főszervezője. Kifejtette: a fesztivál területén 16 helyszínen lesznek programok, 

ezek biztosításáról a két főszervező mellett az idén 12 társszervező is gondoskodik. 

 

Keresztény hittel magyarságunkért, megmaradásunkért 
2018. június 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az Ipolysági Nagyboldogasszony-pébániatemplom Szent László ünnepén adott otthont a 

felvidéki magyar katolikus iskolák díjátadással egybekötött országos tanévzáró 

ünnepségének, és a fiatal katolikus családok országos találkozójának. Az eseményen a hét 

tanintézmény küldöttsége mellett a katolikus egyház legmagasabb szintű képviselői is 

megjelentek, Parák József a besztercebányai egyházmegye, illetve Kiss Róbert a nagyszombati 

Főegyházmegye magyar katolikus híveinek lelkigondozásával megbízott püspöki helynökei 

személyében.  

 

Kétnapos projekttalálkozó és Civil Információs Nap Dunaszerdahelyen 
2018. június 27. – Felvidék Ma 

Június 25-én és 26-án a civileké, valamint a határon átnyúló projekteké volt a főszerep a 

dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ kiállítótermében és a 

Szövetség a Közös Célokért dunaszerdahelyi irodájában. Felismerve, hogy a szakképzés az 

oktatáspolitika fontos része, a Szövetség a Közös Célokért társulás már számos szakmai 

konferenciát szervezett, amelyeken a szlovákiai magyar szakképzéssel foglalkozó intézmények 

vezetői és szakemberei elmondhatták véleményüket és kicserélhették szakmai 

tapasztalataikat. A szakképzéssel kapcsolatos problémákat látva 2015. november 27-én 

Dunaszerdahelyen a társulás megalapította a Szlovákiai Magyar Szakképzéssel Foglalkozó 

Intézmények és Szakemberek Hálózatát, amely tagjainak száma mára elérte a huszonhatot. 

 

“Olyan a felszín, mintha hallgatna a mély” – Körkép.sk interjú Duray Miklóssal 
2018. június 27. – Körkép 

A felvidéki magyar közélet talán legismertebb személyisége, Duray Miklós író, politikus volt a 

vendége a Medvesalja Polgári Társulás és Völgy előadás-sorozatának, melyen az 

önkormányzatiság kérdéseit elemezték. Annak társadalmi és történelmi összefüggéseivel 

együtt, több mint 50 éves tapasztalattal a háta mögött. A társadalmi és a politikai élet már az 

egyetemi tanulmányai alatt megérintette, az 1960-as évek közepétől politizált. Aktív 

kezdeményezője volt az akkori klubmozgalmi élet kialakításának (több éven keresztül a 

pozsonyi magyar főiskolások és egyetemisták József Attila Ifjúsági klubjának elnöke), a nyári 

ifjúsági találkozók létrejöttének. Nevéhez fűződik az ifjúsági klubokat irányító Módszertani 

Csoport (1968) kialakítása, majd a Magyar Ifjúsági Szövetség (MISZ) megalakítása. 

 
 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/kereszteny-hittel-magyarsagunkert-megmaradasunkert
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http://www.korkep.sk/cikkek/esemenyek/2018/06/27/olyan-felszin-mintha-hallgatna-mely-korkep-sk-interju-duray-miklossal
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Az eredményes munka alapfeltétele 
2018. június 28. – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház tíz nappal ezelőtt elfogadta a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

módosítását és kiegészítését. Ezzel a jogszabállyal egyidejűleg a kisebbségi kerettörvényről, a 

hivatalos nyelv- és íráshasználatról, valamint az anyakönyvekről szóló törvények módosítását 

is megszavazta a képviselőház. A megejtett módosításokról, illetve jelentőségükről mgr. 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyilatkozott lapunknak. 

 

Topolya: Bizalmat szavaztak a községi elnöknek 
2018. június 28. – Vajdaság MA 

Elfogadták Topolya község megnövelt költségvetési keretét, bizalmat szavaztak a községi 

elnöknek, emellett közvállalatok munkaterveit véleményezték és kinevezésekről, valamint 

felmentésekről is döntöttek. Topolya községi költségvetésének újraelosztásáról is döntött a 

képviselő-testület a jelenlegi mandátumban megtartott 18. ülésén. A korábbi keretet 12 

százalékkal növelték, így most 1,77 milliárdból gazdálkodhat az önkormányzat. 

 

Szent Lászlóra emlékeztek Gomboson 
2018. június 27. - Pannon RTV 

Ünnepi szentmisével és búcsúi körmenettel emlékeztek meg Szent Lászlóról Gomboson. A 

templomba visszatérve közösen énekelték a magyar himnuszt és a Szózatot. Végül a székely 

himnusz is felcsendült. Az ünnepségen a díszes helyi népviseletben is gyönyörködhettünk. A 

legkisebbek és az idősek ruházatát is megcsodálhattuk a búcsúkörmenet során. 

 

Rendezik Temerin központját 
2018. június 27. - Pannon RTV 

Az elkövetkező években 460 millió dinárt fektetnek ebbe. A helyiek egy részének nem tetszik 

az új központrendezési terv. Az illetékesek azt mondják, minden rendben lesz, csak idő 

kérdése. Hinták, csúszdák, padok és 91 fa - így néz ki ma a Temerin központjában lévő 

kispark, amely a helyiek kedvenc találkozóhelye. Az új városrendezési terv azonban 

lényegében változtatná meg a tér jelenlegi hangulatát, ugyanis az egyetlen elem, amely a 

felújítás után megmaradna, a tér közepén lévő emlékmű. 

 

A Velencei Bizottság szerepet vállal az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos 
ajánlások utókövetésében 
2018.június 27. – karpatalja.ma, MTI, Magyar Hírlap 

Szerepet kíván vállalni a Velencei Bizottság elnöke az új ukrán oktatási törvénnyel 

kapcsolatos ajánlások utókövetésében – mondta az MTI-nek Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának fideszes elnöke, miután Gianni Buquicchióval egyeztetett szerdán 

Strasbourgban. Németh leszögezte: Magyarország részéről rendkívül fontos elvárás, hogy 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3716/kozelet/185454/Az-eredm%C3%A9nyes-munka-alapfelt%C3%A9tele.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22561/Topolya-Bizalmat-szavaztak-a-kozsegi-elnoknek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szent-laszlora-emlekeztek-gomboson-0
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/rendezik-temerin-kozpontjat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-velencei-bizottsag-szerepet-vallal-az-ukran-oktatasi-torvennyel-kapcsolatos-ajanlasok-utokoveteseben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-velencei-bizottsag-szerepet-vallal-az-ukran-oktatasi-torvennyel-kapcsolatos-ajanlasok-utokoveteseben/
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Ukrajna tegyen eleget az ajánlásban foglaltaknak, melyet tavaly decemberben fogadott el az 

Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testülete. 

 

Koronavárosok 10. találkozója Visken 
2018. június 27. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Tizedik alkalommal találkoztak a máramarosi koronavárosok Visken a tájházban és annak 

udvarán június 22–24-én. A jubileumi találkozó alkalmával idén háromnapos fesztivál 

keretében várták az érdeklődőket, melyen színházi és népzenei előadások voltak 

megtekinthetők. A szervezők célja, hogy egy kárpátaljai művészetek völgyét hozzanak létre, 

melyben a népzene mellett a színház és az irodalom is helyet kap. 

 
 

Megalakult a Szlovén Országgyűlés 
2018. június 27 . – nepujsag.net 

Az előrehozott országgyűlési választások eredményeként pénteken tartotta alakulóülését a 

Szlovén Országgyűlés. Az alakuló ülésen az újonnan megválasztott magyar nemzetiségi 

képviselő, Horvát Ferenc is felszólalt. Elsőként magyar, majd szlovén nyelven szólította meg 

képviselőtársait. A Szlovén Országgyűlésbe az előrehozott parlamenti választások 

eredményének megfelelően 9 párt jutott be. 

 

Dobogós lett a lendvai csapat 
2018. június 27. – nepujsag.net 

Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanulói  harmadikak lettek a Kárpát-medencei 

Corvin Mátyás tanulmányi verseny döntőjében Budapesten, ahol tizenhárom határon túli 

csapat mérte össze tudását. A rangos versenynek a budapesti Hadtörténeti Múzeum adott 

otthont június 16-án és 17-én.  A versenyt megelőzve a Mátyás-templomban szentmisén 

vettek részt a versenyzők, a felkészítő tanárok, valamint a szervezők. 

 

160 éves a kismartoni Márton laktanya 
2018. június 27. – volksgruppen.orf.at 

A mai Márton laktanya 1853-58 között Császári és Királyi Kadét Iskolaként épült meg mór 

jegyeket mutató, romantikus stílusban, a bécsi Arsenal mintájára. A 160 éve évforduló 

alkalmából július 7-én nyílt napra várják az érdeklődőket. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/koronavarosok-10-talalkozoja-visken/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5193-megalakult-a-szlov%C3%A9n-orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5190-dobog%C3%B3s-lett-a-lendvai-csapat-%20.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2921390/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 27. – Kossuth Rádió 

 

Meggyalázott kereszt 

Meggyalázták a beregszászi Kerek-hegyen lévő keresztet. Az ismeretlen elkövetők a keresztre 

piros–fekete zászlót festettek - az ukrán nacionalisták egyik jelképét -, oldalra pedig a 

Dicsőség Ukrajnának!, Dicsőség a hősöknek! szöveget írták fel.  

 

Magyar - Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság  

2009-ben a magyar és a szerb államfő találkozóján született a megállapodás a Magyar - Szerb 

Akadémiai Vegyes Bizottság létrehozásáról. Az volt az elképzelés, hogy tudományos 

módszerekkel tárják fel a II. vh-ban és közvetlen utána  történt eseményeket és annak 

hátterét. A bizottság azóta ugyan befejezte, de hivatalosan azonban nem zárta le a munkáját. 

Mit sikerült a magyar és a szerb történészeknek letenniük az asztalra?  

  

Óvónők továbbképzése 

Egyhetes továbbképzés folyik Temes megyei óvónők számára a temesvári Bartók Béla 

líceumban. A képzés része a magyar kormány kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programjának. Az elméleti részét, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felkérésére, a 

Partiumi Keresztény Egyetem oktatói dolgozták ki.  

  

Délvidéki magyar civil szervezetek  

Hagyományőrzés, anyanyelvápolás, pedagógus továbbképzés, nagycsaládosok 

érdekképviselete… Csak néhány terület, amelyen sikeresen működnek a délvidéki magyar 

civil szervezetek. A Magyar Nemzeti Tanács lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatja 

ezek tevékenységét. A most lezárt pályázat révén több mint 70 szervezet kapott támogatást.  

  

Helytörténet 

A magyar-szlovák határtól csak pár km-re fekszik Söreg, egyenlő távolságban Ajnácskőtől és 

Fülektől. Ez a Medvesalja.  Ennek a vidéknek szülötte Farkas Ottó helytörténész. Nyelvrontás 

és kultúravesztés a vége a hiányos helytörténeti ismeretnek, miközben ha a magyarok lakta 
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vidékeken az elmúlt évszázadok eseményeiről többet tudnánk,  tartást és önbizalmat is 

meríthetnénk belőle - vallja Farkas Ottó, aki kutatásaival, könyveivel a lelkiismeretesen 

szolgálja szülőföldjét.  

  

Hegysúri Piknik 

Szenctől 6 km-re délre, a Kis-Duna bal partján fekszik Hegysúr. A falu magyarjai nincsenek 

identitásválságban, megfiatalodott, ambiciózus vezetősége van település Csemadok 

alapszervezetnek, amely közösségteremtő szándékkal immár második alkalommal szervezte 

meg a hegysúri pikniket. Ez jó alkalmat ad a találkozásra, ismerkedésre és a régió magyar 

gyermekeinek a bemutatkozásra.  

 

Néptánc-tábort tartanak Kőröstárkányban 

Néptánc-tábort tartanak a Fekete Körös völgyi Köröstárkányban. A magyar településen több 

mint 100 gyermek tanulja, nemcsak a nemrég rekonstruált köröstárkányi táncot, hanem más 

régiók népdalait és néptáncait is. Ionescu Nikolett összeállítása. 

 
 


