
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 13. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Dragnea örülne, ha az RMDSZ kormányon lenne a „nagy egyesülés” 
centenáriumán 
2017. június 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen  

Ismét az RMDSZ kormányra hívása mellett érvelt Liviu Dragnea, a bukaresti kormány fő 

erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, aki szerint a „sebek gyógyulását” 

szolgálná, ha a magyar érdekképviselet kormányon lenne 2018-ban, amikor az ország „a 

Román Királyság és Erdély nagy egyesülésének” centenáriumát ünnepli. A pártelnök a 

România TV hírtelevízióban vasárnap este azt mondta: nem zárkózik el attól, hogy felkérje az 

RMDSZ-t a kormányzati részvételre – közölte hétfőn az Agerpres hírügynökség magyar 

kiadása. Dragnea kifejtette: egyelőre nem tárgyaltak erről Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi 

elnökkel, a kisebbik kormánypárt a szabadelvű ALDE elnökével, erre csak a kormány 

tevékenységének kiértékelése után kerül sor. 

 

Brenzovics: jelentős siker Ukrajna számára, hogy megkapta az EU-tól a 
vízummentességet 
2017. június 12. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Jelentős siker Ukrajna számára, hogy az Európai Unió eltörölte vele szemben a 

vízumkényszert, jóllehet ezt már 20 évvel ezelőtt meg kellett volna tennie, vagy eleve be sem 

kellett volna vezetnie azt – jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője az MTI-nek nyilatkozva hétfőn 

Ungváron. A politikus kifejtette: érthetetlen számára, hogy miért kellett mostanáig halogatnia 

az EU-nak a vízummentesség megadását az ukrán állampolgároknak, mivel szerinte a 

feltételek, éppúgy, mint most, korábban is adottak voltak a vízumkönnyítéshez. 

Mindazonáltal jelentős siker Ukrajna számára, hogy az EU eltörölte vele szemben a 

vízumkényszert. 

 

Az RMDSZ-es Csibi József lett Madéfalva új polgármestere 
2017. június 12. – maszol.ro, transindex.ro 

Csibi József lett Madéfalva új polgármestere a június 11-ei részleges időközi helyhatósági 

választások eredményeképpen. Az RMDSZ-t képviselő Csibi egyetlen jelöltként indult az 

elöljárói székért, miután elődje, a szintén RMDSZ-es Szentes Csaba esetében 

összeférhetetlenséget állapított meg a bíróság. Az Országos Választási Hatóság adatai szerint 

a település 2291, szavazati joggal rendelkező polgára közül 335-en adták le voksukat. 14 

szavazólap érvénytelen volt, Csibi József tehát 321 szavazatot kapott. Madéfalván volt a 
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legkisebb a részvételi arány a vasárnapi részleges helyhatósági választásokon, a szavazati 

joggal rendelkező lakosság mindössze 14,65 százaléka járult az urnákhoz.  

 

MIÉRT-elnökválasztás: Talpas Botond visszalépett 
2017. június 12. – maszol.ro 

Talpas Botond, a MIÉRT elnöljelöltje Facebookon közölte, hogy visszalép. „A mai nap úgy 

döntöttünk nem folytatom kapmányomat a MIÉRT elnöki tisztségéért. Miután körbejártuk az 

országot, az összes saját jelölt nélküli területi- és társszervezettel beszélgettünk, szakmai 

téren és tartalmi kérdésekben nagy mozgástérre találtunk, rengeteg közös pont, közös 

építkezési lehetőség van. A feladatot azonban nem bármi áron tudom elvállalni, a támogatás 

többségéért olyan kompromisszumok meghozatalára lenne szükség, amely a jövőbeni elnök 

mozgásterét nagyban korlátozná” – írta Talpas a közösségi portálon. 

 

Fiatal önkormányzatisok képzésével bővül az #itthonfiatalon program 
2017. június 12. – maszol.ro 

A csíkszentsimoni polgármesteri hivatalban találkozott a Csík Terület Ifjúsági Tanács (CSTIT) 

elnökségével Oltean Csongor MIÉRT elnökjelölt. A megbeszélésen a múlt évben mandátumot 

nyert fiatal önkormányzati képviselők továbbképzésének a szükségességéről beszéltek a 

jelenlévők. 

 

Benedek Zakariás: fejletlen az udvarhelyszéki infrastruktúra 
2017. június 12. – szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Az anyanyelvhasználati jogokra vonatkozó küszöbérték csökkentését és a helyi 

önkormányzatok nagyobb pénzügyi autonómiáját szeretné elérni az RMDSZ parlamenti 

képviselete az elkövetkezőkben – derült ki Benedek Zakariás szebeni sajtótájékoztatóján. Az 

RMDSZ parlamenti képviselője szerint Udvarhelyszéken az infrastruktúra fejletlensége és az 

alacsony fizetések jelentik a legnagyobb gondokat. 

 

Eggyel több kilencedik és előkészítő osztályt indíthat a Bolyai Vásárhelyen 
2017. június 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetének ellehetetlenítése miatt nem indulnak 

cikluskezdő osztályok szeptembertől a felekezeti tanintézetben. Ez azt jelenti, hogy ennyivel 

kevesebb magyar osztály indulhatott volna Marosvásárhelyen. A Bolyai-gimnázium a 

tanfelügyelőség kérésére viszont eggyel több kilencediket indít ősztől. 

 

Jövőre százmilliárd követheti az Erdélynek szánt idei egymilliárd forintos 
támogatást 
2017. június 13. – Krónika 

Várhatóan a napokban rajtol az a gazdaságfellendítő program, amely által Magyarország 

kormánya anyagi értelemben is felelősséget vállal az erdélyi magyarságért. Az idei 

kezdeményezés még kísérleti jellegű, Maros megye mezőségi részét, azaz a Maros bal 
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partjától Kolozs, illetve Beszterce-Naszód megyéig elterülő részt öleli fel. Kozma Mónika, a 

pályázati kiírásokat lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezetője elmondta, máris 

naponta többtucatnyian érdeklődnek a lehetőség iránt.  

 

Egyértelmű a visszaélés 
2017. június 13. – Krónika 

A marosvásárhelyi városháza munkatársai számára is egyértelmű, hogy Lucian Goga 

prefektus olyan ítéletre hivatkozva rendelte el a Dózsa György úton kihelyezett magyar 

utcanévtáblák eltávolítását, amelynek semmi köze az érintett feliratokhoz. Úgy tűnik viszont, 

hogy az illetékesek nem szívesen tesznek keresztbe a kormánymegbízottnak. 

 

Menyhárt József: az elmúlt egy év meghatározói a hit, a munka és az erő 
2017. június 12. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Egy éve, június 11-én választották meg a Magyar Közösség Pártjának új vezetését, élén 

Menyhárt József elnökkel. Az elmúlt időszakot vette számba a pártelnök, az Országos Tanács 

elnöke és három alelnök, értékelve az eredményeket, de egyúttal kitérve a közeli jövő 

feladataira is. Menyhárt József elnök elmondta, az elmúlt 365 napot a hittel elvégzett munka 

határozta meg, amely azt is bizonyította, hogy az etnikai alapú politizálás erőt is jelent. A párt 

elnöke az egy évvel ezelőtti események kapcsán elmondta, akkor sokan temették az MKP-t, 

azt állítva, hogy lejmenetbe kerültek. „Felfelé ívelő pályán vagyunk” – mondta Menyhárt 

József. A párt a tisztújításkor általában 3,5 százalékos támogatottságot mutatott, ma ezek az 

értékek két közvélemény-kutató ügynökségnél is 5 százalék körüli eredményt mutatnak. A 

párt ugyan nincs a parlamentben és nem kormányerő, de „legalább nem kell a Smeres 

oligarchák ügyei és a kormányzó pártok botrányai miatt magyarázkodni. Ehelyett azt tudjuk 

megmutatni, hogyan lehet regionális szinten tenni a magyar érdekekért” – mondta a 

pártelnök, hangsúlyozva azt is, hogy a munkát elsősorban a terepen, a régiókban végzik, a 

vidéken élők gondjaival foglalkoznak. 

 

Felmérés: nyolc párt kerülne be a parlamentbe 
2017. június 12. – bumm.sk, hirek.sk, Körkép 

A szavazatok 28,5 százalékával a Smer győzött volna, ha április végén, május elején tartják a 

parlamenti választásokat – derül ki a Median közvélemény-kutató intézet felméréséből, 

melynek eredményei szerint összesen nyolc párt került volna a parlamentbe. A Most-Hídra a 

megkérdezettek 6,5%-a, a Magyar Közösség Pártjára 4,5%-a szavazott volna. 

 

Felszentelték a felújított református templomot Nagyölveden 
2017. június 12. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Párkányhoz közeli Nagyölveden felszentelték a református gyülekezet felújított templomát. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap mintegy 60 ezer euróval 

támogatta a munkálatokat, a hívek adományaiból pedig 50 ezer euró gyűlt össze. 
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Kik lesznek a nemzetiségi és etnikai csoportok bizottságának tagjai? 
2017. június 12. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos, a Nemzetiségi és Etnikai Csoportok 

Bizottságának elnöke múlt hét pénteken, június 9-én a bizottság alapszabályának megfelelően 

kiírta a választásokat a bizottsági helyekre. A testületbe öt magyar tagot választanak, de a 

magyarok a többi nemzetiséghez hasonlóan csak egy szavazattal rendelkeznek. 

 

Szombaton adják át rendeltetésének Óbecse felújított főterét 
2017. június 12. – Pannon RTV 

Egész estés koncertsorozat keretében adják át rendeltetésének Óbecse megújult, de egyelőre 

csak részben elkészült főterét szombaton. A fél nyolckor kezdődő, Óbecse éjszaka elnevezésű 

ingyenes programon a Van Gogh, a Plavi Orkestar, vagy Vlada Divljan dalait előadó Maljčiki 

és a magyarországi Anna and the Barbies együttesek lépnek fel. A humorról a műsorvezetők, 

a Državni posao tévéműsor csapatának tagjai gondoskodnak. A szervezők az országos 

reklámkampánynak köszönhetően több mint tízezer látogatót várnak az eseményre. 

 

“Ukrajna nagyra becsüli Magyarország segítségét” 
2017. június 12. – hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán állampolgárok június 11-től vízummentesen utazhatnak az Európai Unió területére. 

Az elmúlt években a magyar kormány volt Brüsszelben a leghangosabb szószólója 

Ukrajna vízummentességének. Az alkalomból exkluzív interjút adott az M1-nek Pavlo 

Klimkin ukrán külügyminiszter, aki elmondta, hogy nagyra becsüli Magyarország segítségét. 

“A határok nem szabad, hogy elválasszanak bennünket, hanem ellenkezőleg: össze kell, hogy 

kössenek. Mostantól a magyarok is otthon érezhetik magukat Ukrajnában, és viszont: az 

ukránok otthon érezhetik magukat Magyarországon. Ez a tény hatással lesz a gazdasági 

kapcsolatok alakulására is.” – nyilatkozta Pavlo Klimkin, Ukrajna külügyminisztere. 

 

Az EU-ba belépő ukránok töredéke utazott vízum nélkül az első napon 
2017. június 12. – karpatalja.ma 

Az Európai Unióba utazó ukránoknak mindössze a 2,8 százaléka használta ki vasárnap, azaz 

az első napon az életbe lépett vízummentességet – közölte hétfőn a kijevi külügyminisztérium 

konzuli osztálya. A beérkezett adatok szerint vasárnap helyi idő szerint éjjel 11 óráig 59 627 

ukrán állampolgár utazott be európai uniós országba, közülük viszont csupán 1682-en vízum 

nélkül, miközben 11 237-en már biometrikus útlevéllel utaztak. Megfigyelők szerint ez arról 

tanúskodik, hogy sok ukrán még kiváltotta a vízumot a biztonság kedvéért. 

 

Csúcstalálkozót tartanak júliusban az Európai Unió és Ukrajna vezetői 
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2017. június 12. – MTI, karpatalja.ma 

Csúcstalálkozót tartanak júliusban az Európai Unió és Ukrajna vezetői, ezen áttekintik az 

ukrán reformfolyamat eddig elért eredményeit, valamint azt, hogy miként lehet még 

szorosabbra fűzni a felek viszonyát – jelentette be Johannes Hahn uniós bővítési biztos 

hétfőn Brüsszelben. Sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság osztrák tagja elmondta, hogy a 

találkozóra a tervek szerint július 12-13-án kerül sor Kijevben. Hahn kitért az ukrán 

állampolgárok európai uniós vízummentességének vasárnapi életbe lépésére is, amelynek 

kapcsán kijelentette, végre meghozta az eredményét az utóbbi évek rendkívül átfogó 

reformfolyamata Ukrajnában. 

 

Már működik a Csehországi Magyar Orvosi és Természettudományi Társaság 
2017. június 13. – Felvidek.ma 

Csehországi Magyar Orvosi és Természettudományi Társaság (CSMOTT) néven a 

közelmúltban megalakult “az új” csehországi magyar orvosi társaság, amely az új polgári 

törvénykönyv alapján 2016. december 29-én lett hivatalosan bejegyezve.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 12. – Kossuth Rádió 

 

Számot vetettek az elmúlt évről - A felvidéki Magyar Közösség Pártja egy éve 

választott új elnököt és elnökséget. 

Sikerült stabilizálni a pártot, az elmúlt időszakban nem csökkent, ellenkezőleg nőtt a 

támogatottsága, s jó kondícióban készül a megyei választásokra - így értékelte a Magyar 

Közösség Pártjának egy évvel ezelőtt megválasztott új elnöke, Menyhárt József az elmúlt egy 

év munkáját. 

 

Vasárnaptól vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió tagállamaiba Ukrajna 

biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai. 

Vasárnaptól vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió tagállamaiba Ukrajna biometrikus 

útlevéllel rendelkező állampolgárai. Szakértők szerint az utazás megkönnyítése fellendíti a 
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magyar-ukrán kapcsolatokat, illetve több ukrajnai turista keresheti fel Magyarországot, és  a 

kárpátaljai  magyarok is könnyebben juthatnak el az anyaországba, vagy Európába. A 

Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt Brenzovics Lászlót, a KMSZ elnökét, az ukrán 

parlament képviselőjét halljuk. 

 

Otthon, édes otthon. A marosvásárhelyi  végzős magyar gyógyszerész- és 

orvostan hallgatók többsége nem megy külföldre 

A marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar végzőseinek több mint 

kétharmada szülőföldjén, Erdélyben képzeli el a jövőjét - mondja Szabó Béla professzor, a 

magyar tagozat vezetője. A megkérdezett most ballagó hallgatók is ebben a szellemben 

nyilatkoztak a Határok nélkül marosvásárhelyi tudósítójának. 

 

Negyedik Duna-nap szombaton az erdélyi Torockón - a Duna Médiaszolgáltató 

Zrt. szervezte 

Negyedik alkalommal szervezett Duna-napot szombaton a Duna Médiaszolgáltató Zrt. az 

erdélyi Torockón. Az egész napos rendezvény délelőttjén gyermekprogramokkal, 

kiállításokkal, könyvbemutatóval, a kora délutáni órákban népzenei műsorokkal várták az 

érdeklődőket, este könnyűzenei együttesek váltották egymást a Székelykő sziklafalára néző 

színpadon.  

Vajdaság Aranya, Arany Vajdasága" - előadás  az Arany emlékév alkalmából a 

Szabadkai Magyar Főkonzulátus szervezésében 

Vajdaság Aranya, Arany Vajdasága" címmel rendezett előadást  az Arany emlékév alkalmából 

a Szabadkai Magyar Főkonzulátus. A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók márciusban 

tartott találkozójának résztvevői közül négyen nyertek lehetőséget arra, hogy a műsorban 

bemutatkozhassanak. Elsőként Babity János főkonzult hallják. 

 

Máriazelltől Csíksomlyóg  - szakrális maraton a kiépítendő Mária-úton 

Csíksomlyó nemcsak végállomása a Máriazell-től kiépítendő Mária-útnak, de központja is az 

erdélyi zarándoklatoknak. A hét végén ismét megszervezték a szakrális maratont. 

 


