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Nyomtatott és online sajtó 
 

Érthetetlen, miért egynyelvűsítették a marosvásárhelyi Dózsa György sugárutat 
2017. június 2. – MTI, Index, Gépnarancs, Krónika 

Egyelőre senki nem adott magyarázatot arra, miért fogtak hozzá Marosvásárhelyen a magyar 

utcanévtáblák eltávolításához, illetve a kétnyelvű feliratok román nyelvűre cseréléséhez. A 

polgármesteri hivatal alkalmazottai szerdán láttak hozzá a művelethez a megyeszékhely 

Kolozsvár felőli bejáratától a városközpontig vezető Dózsa György úton. Az eset kapcsán Vass 

Levente parlamenti képviselő, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke tett közzé 

tiltakozást, közösségi oldalán pedig fényképeket is közölt a magyar feliratokat eltávolító 

munkásokról. Nagy Zsigmond, Maros megye alprefektusa úgy nyilatkozott: a sajtóból értesült 

a történtekről, és nincs tudomása arról, hogy Lucian Goga kormánymegbízott, illetve a 

prefektúra adott volna utasítást a táblacserére. 

 

Csíksomlyón is kiállítják a római Irgalmasság-installációt 
2017. június 1. – Krónika, transindex.ro, Felvidek.ma, OrientPress 

Csíksomlyón állítják ki a Misericordia elnevezésű installációt, mely a magyar állam ajándéka 

volt Olaszországnak, Rómának, valamint tiszteletadás a szentszéknek. Az installáció az 

Irgalmasság (Misericordia) Szent Éve alkalmából 2016. október 13-tól november 11-ig a 

római Angyalvár közelében volt látható. Az installáció elkészítését, kihelyezését a budapesti 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta. Az 

installáció idén a katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelyén, búcsújáróhelyén és 

szellemi életének több évszázados központjában, Csíksomlyó hegyén, a Nyeregben kerül 

kiállításra. 

 

Ismét torlódást okoz a határon az ötnapos „hétvége” 
2017. június 1. – Krónika, MTI, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Megnövekedett a várakozási idő Románia legforgalmasabb határátkelőin csütörtökön, mivel 

sokan külföldön töltik a gyermeknap és pünkösdi ünnepek összekötésével kialakított ötnapos 

vakációt. A román határrendészet az ország más térségeiből is erősítést vezényelt a magyar és 

bolgár határátkelőkhöz, a torlódások megelőzése érdekében, de továbbra sem tekint el a 

szisztematikus határellenőrzésről szóló, április elején bevezetett uniós rendelet 

alkalmazásától. 

 

Felélesztené a szász örökséget Károly herceg alapítványa 
2017. június 1. – Krónika 

Nem csak felújítaná a mára hívek nélkül maradt szászerődtemplomokat, hanem 

fenntarthatóvá is tenné őket Károly herceg Romániában bejegyzett civil szervezete. A Walesi 
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https://kronika.ro/eklezsia/csiksomlyon-is-kiallitjak-a-romai-irgalmassag-installaciot
https://kronika.ro/belfold/ismet-torlodast-okoz-a-hataron-az-otnapos-bhetveger
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/felelesztene-a-szasz-erodtemplomok-kornyezetet-karoly-herceg-alapitvanya
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Herceg Románia Alapítvány a templomok restaurálását, környezetük felélesztését, turisztikai 

és gazdasági hálózatokba való bevonását tűzi ki célul. A projektet elsőként a Brassó megyei 

Homoróddaróc (Daruseni, Draas) erődtemplománál kísérleti jelleggel indítják el, az ott 

szerzett tapasztalatok alapján tervezik a kiterjesztését más erődtemplomokra, adta hírül a 

Mediafax hírügynökség. 

 

Tăriceanu nem tartja kizártnak azt, hogy az RMDSZ is kormányra lép  
2017. június 1. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Nem tartja valószínűnek Călin Popescu-Tăriceanu szenátuselnök, hogy sor kerülne az 

alkotmány széleskörű módosítására, vagy egy új alkotmány elfogadására, azonban úgy véli, 

hogy a házasság definíciójára irányuló módosítás kapcsán a referendumot már ősszel meg 

lehet szervezni. A tervezetet a szenátusban tárgyalják jelenleg. Szerinte a kormányzati 

együttműködés nagyon jól működik, és akárcsak Liviu Dragna PSD-elnök, ő sem tartja 

kizártnak azt, hogy az RMDSZ is kormányra lép.  

 

Sógor Csaba: a nemzeti kisebbségeknek pozitív megkülönböztetésre van 
szükségük  
2017. június 1. – transindex.ro 

Az őshonos nemzeti kisebbségeknek pozitív megkülönböztetésre van szükségük a valódi 

esélyegyenlőséghez – ezt mondta szerda este Sógor Csaba az Európai Parlament plénumában. 

Az RMDSZ-es képviselő annak kapcsán fogalmazta meg véleményét, hogy az Európai Unió 

Alapjogi Ügynökségének (FRA) az alapvető jogokról szóló 2017-es jelentése nem foglalkozik a 

nemzeti kisebbségekkel. Mint mondta, az Ügynökség évek óta úgy tesz, mintha a nemzeti 

kisebbségek egyáltalán nem léteznének az Európai Unióban, holott a nyelvi kisebbségekkel 

együtt 60 millió uniós polgárról beszélünk.  

 

Váradon is megállt a Boldogasszony Zarándokvonat 
2017. június 1. – Bihari Napló, Krónika 

Csütörtökön dél körül, csaknem egyórás késéssel Váradra érkezett a csíksomlyói búcsúra 

tartó Boldogasszony Zarándokvonat. Szent László király szentté avatásának 825. évfordulóján 

a zarándokok tiszteletüket akarták kifejezni városalapító királyunk iránt. 

 

Duna-nap Torockón 
2017. június 1. – szekelyhon.ro 

Június 10-én a Duna Médiaszolgáltató negyedik alkalommal rendezi meg nagyszabású, egész 

napos kulturális rendezvényét Erdély egyik legszebb településén, Torockón. A térség sikeres 

kulturális központja, a Duna Ház kiemelt programját hagyományosan a nemzeti 

összetartozás napjához közel eső hétvégére időzítik a szervezők. „Immár hagyományt 

teremtettünk a június elejei rendezvénnyel – méltatja az eseményt Dobos Menyhért, a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. – Az ünnep központja, a Duna Ház már 

nemcsak médiaközpont, hanem a magyar szó és a hagyomány hű őrzője is egyben.” 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=47367
http://itthon.transindex.ro/?hir=47371
http://itthon.transindex.ro/?hir=47371
http://www.erdon.ro/varadon-is-megallt-a-boldogasszony-zarandokvonat/3502796
https://szekelyhon.ro/aktualis/duna-nap-torockon
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Magyar elnöke lesz egy romániai pártnak 
2017. június 1. – maszol.ro 

Lemondott a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéről és a pártból is 

kilépett Nicuşor Dan. A politikus ezt csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be. Lépését 

azzal indokolta, hogy előző nap este az USR vezető testülete a család alkotmányos 

meghatározásának módosítását ellenző állásfoglalást szavazott meg. Ezt Nicuşor Dan hibás 

döntésnek tartja, mert szerinte a párt ezzel elveszíti a szavazótábora egy részét. „Olyanok is 

támogatnak minket, akik egyetértenek az alkotmánymódosítással” – magyarázta. Nicuşor 

Dan utódja az USR tisztújító kongresszusáig a Kolozs megyei szervezet elnöke, Elek Levente 

lesz. A párt szabályzata szerint ugyanis az elnök lemondása esetén az az országos alelnök 

veszi át ideiglenesen a helyét, aki a legtöbb szavazatot kapta a vezetőség megválasztásakor.  

 

Befutott a zarándokvonat: egymás nyakába borultak kolozsváriak és 
anyaországiak 
2017. június 1. – maszol.ro, Krónika 

Másfél órás késéssel, de végül befutott a Boldogasszony Zarándokvonat csütörtökön délután, 

Kolozsvárra. Két-háromszáz fős tömeg fogadta a Magyarországról reggel indulókat, akik 

állítólag Nagyváradon időztek sokáig, és ezért késtek. A zarándokokat Kovács Sándor 

főesperes azzal a gondolattal üdvözölte, hogy életünk fontos mozzanata a zarándokvonat 

fogadása. A találkozásnak fontos lelki üzenete is van, hiszen a keresztény hitben, a 

nemzettudatban erősít meg. Mile Lajos kolozsvári főkonzul arról beszélt, a nemzettársaink 

fogadni annyit jelent, mint abban egymásra találni, ami egy nemzetté tesz minket. 

 

Digitális Székelyföld program: technológiailag kell fejleszteni Székelyföldet 
2017. június 1. – szekelyhon.ro 

Lépést kell tartani a technológiával. Fel kell gyorsítani az ügyintézést. Itthon kell tartani 

fiataljainkat. A Digitális Székelyföld program kidolgozói szerint ezek szükségesek ahhoz, hogy 

Székelyföld társadalmilag és gazdaságilag is fejlődni tudjon.  

 

Mit ér az utcanév? 
2017. június 1. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a kizárólag román változatban feltüntetett magyar személynév 

egyrészt a történelmi tények tagadásának minősül, másrészt újabb kisstílű provokáció, 

amellyel azt akarják elérni, hogy a marosvásárhelyi magyar közösség tagjai még rosszabbul 

érezzék magukat a saját városukban. Nem utolsósorban pedig újabb frontvonal nyitása az 

erdélyi nyilvános terekért zajló szimbolikus háborúban, hiszen a kétnyelvű utcatáblák azt 

bizonyítják, hogy nem csupán múltja, hanem jelene és jövője is van a magyar közösségnek az 

adott településen – míg az egynyelvűség erőltetése azt üzeni, hogy a magyarok nem 

egyenrangú polgárok a saját városukban, azt jelzi, hogy a hatóságok mindent meg akarnak 

tenni a jelenlétük tagadása érdekében”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81512-kilepett-a-partjabol-az-usr-elnoke-nicu-or-dan
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81513-befutott-a-zarandokvonat-egymas-nyakaba-borultak-kolozsvariak-es-anyaorszagiak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81513-befutott-a-zarandokvonat-egymas-nyakaba-borultak-kolozsvariak-es-anyaorszagiak
https://szekelyhon.ro/aktualis/digitalis-szekelyfold-program-technologiailag-kell-fejleszteni-szekelyfoldet
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Tokár: homályosak a Kisebbségi Kulturális Alap működési szabályai 
2017. június 1. – hirek.sk 

Elfogadta a kisebbségek helyzetéről szóló, kormánybiztos hivatala által elkészített éves 

jelentést a kormány mellett működő kisebbségi bizottság. A dokumentum a kormány elé 

kerül, amely várhatóan a következő hetekben el is fogadja azt. Ugyanakkor, mint ismeretes, a 

parlament már jóváhagyta a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozását, amelynek most ki kell 

alakítani a működési rendjét. Minderről Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 

szóvivője nyilatkozott a hirek.sk-nak. 

 

A Galántai járásban csökkent a magyar iskolába íratott gyerekek száma 
2017. június 1. – hirek.sk 

A Galántai járásban csökkent a magyar iskolába íratott gyerekek száma. A járásban a 

magyarság aránya már alig haladja meg a 35%-ot, és a magyar elsősök száma is évről évre 

csökken. 2015-ben még több mint 200 gyermeket írattak magyar iskolába szüleik, tavaly már 

csak 197 elsős kezdte meg a tanévet, idén pedig a beíratottak száma nem haladja meg a 180-

at. 

 

Az építkezés megkezdése továbbra is várat magára 
2017. június 1. – Felvidék Ma 

Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont mellett működő szülői szövetség, 

a Jövőért Alapítvány és az iskolaközpont tegnap újabb tájékoztató jellegű nagygyűlést 

szervezett. Mint kiderült, a helyzet változatlan, a mai napig nem tudták megkezdeni az 

építkezést. 

 

Szabadka – Cserediákprogram a vegyészeti iskolában 
2017. június 1. – Pannon RTV 

Cserediákprogramot indít a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola. Az intézmény a tizenöt 

legjobb tanulója az osztályfőnökök ajánlásával több napot tölthetnek el Szlovéniában. A 

diákokat az egyik szlovén kémiai középiskola fogadja. A gyerekek két felügyelő tanár is kíséri 

és számos látnivaló vár rájuk. A programban a szlovén tanulók is részt vesznek, akiket 

szeptember elején várnak Szabadkára. 

 

Muzslya: Megkoszorúzták az I. világháborúban elesettek emléktábláját 
2017. június 1. – Vajdaság Ma 

Emlékezni gyűltek össze a muzslyai polgárok ma a Szűz Mária Szent Neve templom melletti 

parkban, a tavaly felavatott I. világháborús emléktáblánál, hogy leróják kegyeletüket az ún. 

"nagy háborúban" elesettek emléke előtt. Elsőként a magyar Himnuszt énekelték el közösen a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170531190701/Tokar-homalyosak-a-Kisebbsegi-Kulturalis-Alap-mukodesi-szabalyai.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170531151053/A-Galantai-jarasban-csokkent-a-magyar-iskolaba-iratott-gyerekek-szama.html
http://felvidek.ma/2017/06/az-epitkezes-megkezdese-tovabbra-is-varat-magara/
http://pannonrtv.com/web2/?p=335740
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21472/Muzslya-Megkoszoruztak-az-I-vilaghaboruban-elesettek-emlektablajat.html
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jelenlevők, majd Sztojkó József tanácselnök köszöntötte az egybegyűlteket. Méltatást Hallai 

Zoltán mondott, aki családjával állíttatta az elmúlt évben az emléktáblát. Beszédéből kiderült, 

ugyan pontos számadatokkal senki sem rendelkezik, de a szájhagyomány szerint, mintegy 

250 muzslyai is részt vett az I. világháborúban, volt olyan család, amelynek két tagja is 

odaveszett, nem tért vissza a harcokból. Ezek a hősök előtt tisztelegnek ezentúl az 

emléktáblánál, így méltóan viszonyulnak az elődök nagy tetteihez. 

 

Megnyílt a szabadkai gazdasági vásár 
2017. június 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Csütörtökön nyitotta meg kapuit a 11. Regionális és Nemzetközi Gazdasági Vásár. A szabadkai 

Sportcsarnokban az önkormányzat, a Szabadkai Piacok közvállalat és a tartományi kormány 

társszervezésében az idén 1400 négyzetméteren és több mint ötven standnál hét országból 

közel kétszáz kiállító várja a látogatókat. Az idei vásáron Szerbia mellett Magyarország, 

Románia, Montenegró, a boszniai Szerb Köztársaság és Horvátország is képviselteti magát. A 

2017-es rendezvény partnerállama Svédország, kiemelt témája pedig a turizmus. 

 

Egymillió hrivnya óvadékot szabtak ki Csap korrupt polgármesterének  
2017. június 1. – Kárpátinfo 

Kárpátalján, az Ungvári Városi Bíróság döntést fogadott el azzal az üggyel kapcsolatban, 

melyben Csap polgármesterét, a városi tanács osztályvezetőit és képviselőit kenőpénz 

elfogadásával gyanúsítják – tudatja a Mukachevo.net. A bíróság meghozta döntését Valerij 

Szamardak, Csap polgármesterének ügyében, akit hivatalosan 3000 dollár kenőpénz 

elfogadásával gyanúsítanak. A döntés értelmében a polgármestert letartóztatásba helyezték, 

azonban 1 millió hrivnya befizetése esetén szabadlábon védekezhet. 

 

Folytatódnak a nagyszabású építkezések 
2017. június 1. – Huncro.hr 

Laskó után a napokban több helyszínen is megkezdődnek az építkezések, a magyar 

közösségek, szervezeteink által használt épületek újulnak meg. Pélmonostoron a HMDK és a 

Katolikus Nőegylet nemrég vásárolt székházán dolgoznak. Dályhegyen az új kultúrotthon 

befejező munkálatait végzik. Szentlászlón is dolgoznak a kultúrotthonon, és hamarosan a 

református templom végleges felújítását is megkezdik. 

 

Kilencven éve született Merki Ferenc 
2017. június 1. – Huncro.hr 

Az idei Merki Ferenc Anyanyelvápoló Szemlét a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 

(HMPF) eszéki székhelyén rendezték meg, hat iskola anyanyelvápoló csoportja részvételével. 

A gyerekek népmeséket jelenítettek meg. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21469/Megnyilt-a-szabadkai-gazdasagi-vasar.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/kekfeny/egymillio-hrivnya-ovadekot-szabtak-ki-csap-korrupt-polgarmesterenek
http://www.kepesujsag.com/folytatodnak-nagyszabasu-epitkezesek/
http://www.kepesujsag.com/kilencven-eve-szuletett-merki-ferenc/
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Tevékenységüket igyekeznek szélesebb körben is megmutatni 
2017. június 1. – Huncro.hr 

A Vukovári Magyarok Egyesületének tagjai heti rendszerességgel tartják összejöveteleiket, 

együtt ünnepelnek jeles napokon is. Irodalmi esteket, kultúrműsorokat szerveznek. Magyar 

hagyományápoló tevékenységüket pedig igyekeznek szélesebb körben is bemutatni. Többek 

között ebből a célból tartanak nyílt napokat is. Először az egyesületek kormányhivatala 

felkérésére csatlakoztak egy országos akcióhoz, amelynek keretében országszerte több 

egyesületben is nyílt napot tartottak május 28. és 30-a között, azóta pedig már többször is 

szélesre tárták székházuk kapuját. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 1. – Kossuth Rádió 

Mi a baj a Dózsa György utca névtáblával?  Marosvásárhelyen „egynyelvűsítik” a 

már 2014-ben kétnyelvűsített utcát 

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, a megyei prefektúra utasítására kétnyelvű 

utcanévtáblákat szerelt le a Dózsa György utca néhány épületéről, köztük a Bernády 

Györgyről elnevezett általános iskola faláról. A további táblák leszerelését Vass Levente 

parlamenti képviselőnek sikerült megakadályozni azáltal, hogy írásban fordult az 

önkormányzathoz, hivatalos magyarázatot kérve a történtekről.  

Interjú Szigeti Enikővel az RMDSZ törvénymódosítási tervezetéről 

Marosvásárhely lakosságának 43%-a magyar, és ebben a városban évek óta tart a magyar 

utcanévtáblák körüli huza-vona. Innen nézve az RMDSZ törvénymódosítási tervezete az 

anyanyelv-használati jogok bővítéséről, és a 10%-os küszöbről szinte utópisztikusnak tűnik. 

Hiszen a jelenlegi húsz százalékról tízre csökkentené azt a küszöbértéket, amely fölött egy 

településen a kisebbség tagjai a helyi közigazgatásban is szabadon használhatnák 

anyanyelvüket. A tervezet kidolgozásához javaslatokat fogalmazott meg három erdélyi 

jogvédő civil szervezet is. Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom igazgatóját kérdezte 

a Határok nélkül munkatársa. 

Árgus a mindenlátó, lehúzta a redőnyt. A kisebbségjogi szervezet, pénz 

hiányában megszűnik 

Megszűnik az Árgus - a Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesületet. A 2001-ben alakult 

szervezet figyelemmel kísérte, az emberi-, és kisebbségi jogok, elsősorban a magyar közösség 

jogainak megvalósulását a Vajdaságban.  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.kepesujsag.com/tevekenyseguket-igyekeznek-szelesebb-korben-megmutatni/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 2. 
7 

Az Országházban tartott Hungarikumok Klubja rendezvényén számba vették az 

öt év gyűjtőmunka eredményeit 

A Magyar Értéktár a hungarikumokról szóló 2012. évi törvény szerint a települési, a 

tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait 

összesítő gyűjtemény. A napokban az Országházban tartott Hungarikumok Klubja 

rendezvényén számba vették az öt év gyűjtőmunka eredményeit.  V. Németh Zsolt 

államtitkárral beszélgetett a Határok nélkül riportere. Magyarországon 900 településen, 

külhonban pedig több mint 100 magyarlakta helységben már működik értéktár. A cél az, hogy 

közös értékeink segítsék a nemzetegyesítést, segítsék a magyarság megerősítését határon 

innen és túl. 

Interjú Simon Attila történésszel, a Fórum Kisebbségkutató Intézet 

igazgatójával 

A továbbiakban is értékeket gyűjtünk és mentünk, de most a digitalizáció segítségével. 

"Fontosnak tartjuk, hogy összegyűjtsük a lassan százéves közösség fotóemlékeit. A szlovákiai 

magyar közösség kényszerű létrejötte közelgő 100. évfordulójának alkalmából az elmúlt száz 

év szlovákiai magyar életét, a dél-szlovákiai térség átalakulását szeretnénk dokumentálni." - 

mondta Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Ezt a munkát a 

Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja végzi el, amelynek igazgatójával, Konkoly 

Lászlóval beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

Pusztay János nyelvész professzor kezdeményezésére elindult a MaTer 

elnevezésű program 

Pusztay János nyelvész professzor kezdeményezésére elindult a MaTer elnevezésű program, 

amelynek célja, hogy felmérje, mennyire hat a kisebbségben élő magyarok nyelvére a többségi 

nyelv a tudományok terén. A hiánypótló szakkönyveket a napokban mutatták be Ungváron. 

Pécs és Arad közös programokról egyeztetett szerdán Aradon  

Pécs és Arad közös programokról egyeztetett szerdán Aradon. A két város önkormányzata 

kulturális szakbizottságának hivatalos tárgyalása után a pécsi küldöttség a magyar közösségi 

rendezvényekre is ellátogatott. A két alpolgármestert, Bognár Leventét és Őri Lászlót kérte 

mikrofon elé a Határok nélkül riportere. 

Százezreket vonz Csíksomlyóra a pünkösdi búcsú 

Százezreket vonz Csíksomlyóra a pünkösdi búcsú, amit nemzeti zarándoklatnak, a világ 

magyarsága legnagyobb találkozójának is mondanak. A zarándokokat világi programokkal is 

várják egész Székelyföldön.  

 


