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Nyomtatott és online sajtó 
 

Emelkedik a kárpátaljai magyar pedagógusok támogatása 
2017. június 13. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, Vajdaság Ma 

A magyar kormány megemeli a kárpátaljai magyar pedagógusok jövedelem-kiegészítését, 

akik így az évi 180 ezer forint helyett 270 ezer forintos juttatásban részesülhetnek – jelentette 

be Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes keddi budapesti 

sajtótájékoztatón. Semjén Zsolt elmondta: az intézkedéssel 800 millió forintból, mintegy 

ötezer magyar pedagógusnak tudnak segíteni Kárpátalján. Emlékeztetett, hogy jövedelem-

kiegészítést biztosítanak a betegeikkel magyarul beszélő orvosoknak, az egyházi dolgozóknak, 

művészeti iskolák dolgozóinak is. A fentieken túl mintegy hatezer óvodás és kisiskolás 

étkeztetését is finanszírozza a magyar állam – jelezte. Kiemelte: összesen több mint 4 

milliárdos alapfinanszírozást nyújtanak az intézményrendszer működésére, s emellé jött még 

tavaly egy 2,7 milliárdos fejlesztési forrás. 

 

Lucian Goga prefektus: nincs törvényes alap a kétnyelvű utcanevekre 
2017. június 13. – Krónika, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen  

Maros megye prefektusa fenntartja a marosvásárhelyi Dózsa György út kétnyelvű 

utcanévtábláinak leszerelésére vonatkozó utasítását. Szerinte ugyanis nincs törvényes alap a 

kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére. Lucian Goga prefektust az MTI azzal kapcsolatban 

kérdezte, hogy május végén, a helyi közigazgatás működését szabályozó törvényre hivatkozva, 

háromnapos határidőt adott a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak a Dózsa György út 

magyar utcaneveinek eltávolítására, később viszont egy olyan önkormányzati határozat 

bírósági érvénytelenítésével magyarázta a felszólítást, amelyik nem a kétnyelvű 

utcanévtáblákról szólt. „Semmi bajom senkivel, de a prefektusi hivatal úgy tekinti, hogy nincs 

törvényes alap az utcák kétnyelvű feliratozására. A törvény csak a településnevekre és az 

intézménynevekre vonatkozik, nem terjed ki az utcanevekre is” – jelentette ki a prefektus. 

 

Grezsa István hivatalában fogadta a KMKSZ delegációját 
2017. június 13. – kormany.hu, karpatalja.ma, karpataljaszeretlek.hu, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljáért felelős 

kormánybiztosság közötti szoros együttműködés jegyében Grezsa István hivatalában fogadta 

Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, valamint Gulácsy Géza alelnököt. A találkozón a felek 

áttekintették az aktuális projekteket, így szó volt többek között a Kárpátalján megvalósuló 

egészségügyi, kulturális és szociális célú programokról, valamint a kárpátaljai Magyar Házak 

kialakításának előrehaladásáról. A megbeszélésen Grezsa István hangsúlyozta, hogy szükség 

van a KMKSZ szerepvállalására az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, 

egyúttal méltatta a kárpátaljai magyarság pozitív szerepét Ukrajna EU-s integrációjának 

folyamatában. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/emelkedik-a-karpataljai-magyar-pedagogusok-tamogatasa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-prefektus-az-utcanevtablaugyrol-nincs-torvenyes-alap-a-ketnyelvu-utcanevekre
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/grezsa-istvan-hivatalaban-fogadta-a-kmksz-delegaciojat/
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Szent László-év - Egyházi és világi programok az ötnapos győri Szent László-
napokon 
2017. június 13. – MTI, Webrádió, InfoGyőr 

Egyházi és világi programok egyaránt szerepelnek a Szent László-év alkalmából ötnapossá 

bővített győri Szent László-napok programsorozatban, amelyet a Győri Egyházmegye és a 

győri önkormányzat közösen szervez - hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján kedden a 

megyeszékhelyen. A Szent László-évet a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság hirdette 

meg, hogy széles körben megismertesse a lovagkirály életét és művét. 

 

Majdnem kétmilliárd forintot ad a magyar kormány a nagyváradi püspöki 
palota felújítására  
2017. június 13. – transindex.ro, MTI, Krónika 

Három év alatt 1,948 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a nagyváradi római 

katolikus püspöki palota felújítását - derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából. Az 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök által aláírt kormányhatározat értelmében a felújítás első 

üteméhez az idei költségvetésből 772 millió forint támogatást kap a Nagyváradi Római 

Katolikus Püspökség július 5-i határidővel a Bethlen Gábor Alap közreműködésével. A 

felújítás további költségeihez 2018-ban 908 millió, 2019-ben 268 millió forintot kap a 

püspökség a költségek felmerülésének ütemében. 

 

Kelemen az RMDSZ-es kormányfőállítás híréről: Tomac szívott valamit 
2017. június 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma 

Badarságnak nevezte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Népi Mozgalom Párt (PMP) 

parlamenti képviselője, Eugen Tomac keddi nyilatkozatát, miszerint a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) elnöke RMDSZ-es miniszterelnököt tervez jelölni Sorin Grindeanu helyére. 

„Megkérdezték Tomac úrtól, mit szívott ma reggel? (...) Elég súlyos, hogy egy pártvezető ilyen 

badarságokat képes mondani, teljes komolysággal. (...) Amúgy az RMDSZ-tagok is pont olyan 

román állampolgárok, mint Tomac úr, nem kellene úgy tekintenie ránk, mint az országot 

fenyegető természeti katasztrófára. Ma azonban, azt hiszem, szívott valamit” – mondta a 

szövetségi elnök az Agerpres szerint a sajtónak. Kelemen hozzátette, az RMDSZ-t hivatalosan 

nem hívták meg a kormányba, és „amíg van miniszterelnök, van koalíció, és megvan a 

koalíciót támogató többség”, fölösleges tárgyalni a témáról. „Nyitott vagyok a párbeszédre 

bárkivel, de csak konkrét tények, nem pedig mindenféle találgatások alapján” – tette hozzá. 
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http://webradio.hu/hirek/kultura/szent_laszlo-ev_-_egyhazi_es_vilagi_programok_az_otnapos_gyori_szent_laszlo-napokon
http://webradio.hu/hirek/kultura/szent_laszlo-ev_-_egyhazi_es_vilagi_programok_az_otnapos_gyori_szent_laszlo-napokon
http://itthon.transindex.ro/?hir=47480
http://itthon.transindex.ro/?hir=47480
https://kronika.ro/belfold/kelemen-az-rmdsz-es-kormanyfoallitas-hirerol-tomac-szivott-valamit


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 14. 
3 

Szakmaiságról, rendszeres egyeztetésről és közös tervezésről állapodtak meg az 
RMDSZ önkormányzati és parlamenti vezetői 
2017. június 13. – transindex.ro 

Közös tanácskozást tartottak hétfőn Bukarestben az RMDSZ parlamenti frakciói és az 

önkormányzati vezetői. A találkozón jelen volt az RMDSZ 5 megyei tanácselnöke, illetve az 

Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) tagjai. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy az 

OÖT feladata, hogy a parlamenti munkát segítse, olyan törvénytervezetek kidolgozásában és 

előterjesztésében vállaljon szerepet, amelyek az önkormányzatok, a helyi közösségek jólétét 

biztosítják.  

 

Korodi a kormányzás lehetőségéről: a parlamenti együttműködéshez tartjuk 
magunkat 
2017. június 13. – transindex.ro 

Viccnek minősítette Facebook-bejegyzésében Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi 

frakciójának vezetője Eugen Tomac azon kijelentését, hogy az RMDSZ javaslatára nevesít 

kormányfőt a kormánykoalíció. “Sajnálatos ugyanakkor, hogy a PMP ügyvezető elnöke 

feltételezgetésekre alapozva próbál politikai tőkét kovácsolni magának. Az álláspontunk eddig 

is nagyon tiszta volt, a parlamenti együttműködéshez tartjuk magunk” - írta Facebookon a 

képviselő. A transindex.ro megkeresésére Korodi Attila elmondta, semmiféle hivatalos 

megkeresés nem volt sem a PSD, sem annak vezére, Liviu Dragnea részéről a 

kormányátalakítás, illetve az RMDSZ kormányra lépésének lehetőségéről.  

 

Visszaállamosítást kiáltanak a Kós Károly tervezte mákófalvi kultúrotthon 
ügyében 
2017. június 13. – Krónika, maszol.ro, MTI 

Tudatos félrevezetést gyanít a néppárt Kolozs megyei vezetősége annak kapcsán, hogy Egeres 

község önkormányzata alig 500 lejért vásárolhatja meg a mákói kultúrotthont a református 

egyháztól. Az alpolgármester és a helyi lelkész ezzel szemben a felújítás szükségességével 

magyarázza a szimbolikus értékű adásvételt.  

 

Tudni vagy nem tudni – nem ez a kérdés 
2017. június 14. – Kiss Judit – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Nem számít, hogy a magyar gyerekek sokszor nem tudnak 

helyesen egy villanykapcsolót kérni az üzletben románul, az viszont igen, hogy tökéletesen 

megfogalmazott, választékos kifejezésekkel teletűzdelt, magasztos mondatokat tudnak fejből 

visszamondani Eminescu költészetéről. De hát tudjuk: minden relatív”. 

 

Főtanfelügyelő: nem mérvadó a román szóbeli 
2017. június 14. – Krónika 

Nem mérvadó a román érettségi szóbeli vizsgák eredménye – jelentette ki a Krónikának Kiss 

Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő. Mint mondta, a diákok teljesítményét befolyásolja, 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=47476
http://itthon.transindex.ro/?hir=47476
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hogy románból épp milyen szöveget húztak, de az is számít, hogy épp szemben ülnek-e a 

vizsgáztató tanárral. „Nem minden gyerek egyformán kommunikatív, tehát nem mindig 

tükrözi az eredmény a tudását. Ráadásul a kapott minősítés nem számít bele az érettségi 

végső osztályzatába, és nem lehet mérce arra vonatkozóan, hogy milyen eredmények 

születnek majd írásbelin” – tette hozza a főtanfelügyelő. Elmondta, egyelőre nem 

összesítették a szóbeli vizsgák eredményeit Kovászna megyében, ahol 1087 diák iratkozott be 

az idei megmérettetésre, közülük 775-en magyar anyanyelvűek. A Hargita megyei 

tanfelügyelőség összesítéséből viszont kiderült, hogy a román szóbeli érettségi vizsgán részt 

vevő diákok körülbelül 41 százaléka kapott tapasztalt nyelvhasználói minősítést. 

 

Így néz ki Hargita megye román többségű régiójának „miniautonómiája” 
2017. június 13. – maszol.ro 

Hargita megye északi részében két évvel ezelőtt hozták létre a Kelemen-Görgény Fejlesztési 

Társulást (ADI), amelyet 2014-ben még úgy harangoztak be a megyei tanács részéről, hogy 

„miniautonómiát” kap a régió. Mindeközben a múlt héten lehetővé vált a román-magyar 

együttélési kódex kidolgozása, amelynek az északi ADI már valamilyen értelemben előfutára 

volt. 

 

Több évtized után újra lehetnek magyar elsősök 
2017. június 13. – Új Szó 

Megtartották a tanév utolsó foglalkozását a szlovák–magyar nyelvhatáron élő gyerekek 

számára indított vasárnapi iskolában, a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban. Gabri Rudolf, 

az intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint imregi és szürnyegi szülőktől olyan jelzést 

kaptak, hogy ezekben a falvakban, melyekben az elmúlt 35–40 évben nem voltak magyar 

elsősök – valószínűleg a vasárnapi iskolának is köszönhetően – most újra lenne érdeklődés az 

anyanyelvi oktatás iránt. Az érintett gyerekekkel és szülőkkel közösen meglátogatták a Vajáni 

Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskolát, melynek vezetése felajánlotta, 

iskolabuszukkal Abaráról minden reggel elszállítja a gyerekeket az intézménybe. 

 

Legalább egy kereszttel jelöljük meg az emlékhelyeket! 
2017. június 13. – Felvidék Ma 

Harmincnyolcadik alkalommal szervezte meg a Csemadok Szepsi Alapszervezete a Szepsi 

Csombor Márton Napokat. Az áprilisban és júniusban megvalósult rendezvénysorozat több 

mint húsz programmal a környékbeli és a magyarországi érdeklődőket is becsalogatta Bódva-

völgye központjába. 

 

25 éves a nyelvi charta, az ET legfontosabb kisebbségvédelmi dokumentuma 
2017. június 13. – hirek.sk 

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője az Európa Tanács legfontosabb kisebbségvédelmi 

dokumentumát, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját köszöntötte ma 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/81950-igy-nez-ki-hargita-megye-roman-tobbseg-regiojanak-miniautonomiaja
http://ujszo.com/online/regio/2017/06/13/tobb-evtized-utan-ujra-lehetnek-magyar-elsosok
http://felvidek.ma/2017/06/legalabb-egy-kereszttel-jeloljuk-meg-az-emlekhelyeket/
http://www.hirek.sk/belfold/20170613135112/25-eves-a-nyelvi-charta-az-ET-legfontosabb-kisebbsegvedelmi-dokumentuma.html
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Strasbourgban, az Európai Parlament ülésén. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy őshonos 

kisebbségek jogainak védelme továbbra sem kielégítő, rendezni kell a kérdést mielőbb. 

 

Nem lesz több történelemóra 
2017. június 14. – Új Szó 

Szeptembertől csak a szlovák tanítási nyelvű alapiskolákban emelkedik a történelemórák 

száma, a magyar alapiskolák egy év haladékot kaptak. A magyar szakemberek ez alatt az idő 

alatt azt szeretnék elérni, hogy módosuljon a magyar iskolák kerettanterve. Eddig azonban 

egyetlen egyeztetésre sem került sor. 

 

Több mint százezer vajdasági kérvényezte a magyar állampolgárságot 
2017. június 13. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak ma Adán. A magyar állampolgárságot már több 

mint 100 ezren igényelték Vajdaságban.   Az előzetes jelentkezések alapján 105 kérelmezőt 

vártak a fogadónapra. A magyar személyi igazolványra is egyre nagyobb az igény. Az 

időpontfoglalások már novembernél tartanak a szabadkai magyar főkonzulátuson. 

  

Templombúcsú Csantavéren 
2017. június 13. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Templombúcsút ünnepeltek kedden Csantavéren. A Páduai Szent Antal-templomban délelőtt 

10 órakor ünnepi szentmisét tartottak, ahova a falu apraja-nagyja ellátogatott. Megjelentek a 

falu néptáncosai, az iskola tanulói és tanárai, valamint több környékbeli plébános is 

tiszteletét tette. A fiatalok mellett a falu idősei is szép számban látogattak el a templombúcsú 

alkalmából tartott szentmisére.  

  

Európa a polgárokért program keretében nyert támogatást Magyarkanizsa 
2017. június 13. – Pannon RTV 

Magyarkanizsa önkormányzata sikeresen pályázott az Európa a polgárokért program 

keretében, amivel 20 ezer eurós támogatáshoz jutott a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésére. 

A projekt Magyarkanizsa fő partnersége mellett három testvérvárosa, Kiskunhalas, 

Felsőzsolca és Királyhelmec együttműködését hivatott szolgálni. Ez egy középiskolásoknak 

szóló ifjúsági tábor, ami június 18-a és 26-a között kerül megrendezésre Magyarkanizsán. 

Mivel uniós támogatásról van szó, az ismerkedés mellett fő célja az európai polgáriasság, az 

európai fiatalok közti együttműködés és a nemzetek közti együttműködés fejlesztése. 

  

Vučić csütörtökön jelenti be az új kormányfő nevét 
2017. június 13. – Magyar Szó 

Csütörtökön este nevezi meg az új kormányfő személyét Aleksandar Vučić szerb államfő, 

értesült a belgrádi sajtó. Az eddigi nem megerősített hírek szerint a miniszterelnöki 
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tisztségnek három várományosa van. Az egyik az SZHP köreiből, a másik Ivica Daćić jelenlegi 

külügyminiszter, a harmadik pedig egy pártonkívüli személy, mondta kedden az államfő. 

 

1200 ukrán gyermek nyaralhat idén Magyarországon  
2017. június 13. – karpatalja.ma 

Június 11-én lépte át Csapnál az ukrán–magyar határt az a 111 ukrán gyerek és 18 kísérő, akik 

a magyar állam költségén a Velencei-tónál pihenhetnek egy hetet. A gyerekek Ukrajna teljes 

területéről lettek összeválogatva, vannak közöttük, akik a kelet-ukrajnai harcok elől 

menekültek el családjukkal, a többiek a terrorellenes hadműveletekben részt vevő, ott 

megsebesült és elesett katonák gyermekei. A mostani csoportot augusztus végéig hetente 

újabbak követik majd, a tervek szerint idén 1200 nehéz sorsú ukrán gyermek pihenhet 

Magyarországon, a tavalyi 700-zal szemben. 

 

Magyar oktatás, kultúra és hitélet Ausztriában 
2017. június 13. - Volksgruppen 

„Magyar oktatás, kultúra és hitélet Ausztriában“ címmel szervezett konferenciát a Muravidék 

Baráti Kör Egyesület Felsőőrött, a Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban múlt hétvégén. A 

húsz éve fennálló egyesület két fő tevékenységi területe a társadalomkutatás, ezen belül az 

oktatás kutatás, valamint a képzőművészeti tevékenység. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2017. június 13. – Kossuth Rádió 

Hatalommal való visszaéléssel vádolják Maros megye prefektusát - A kétnyelvű 

utcanévtábla ügyét bíróságra viszi a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) peres eljárást indított Maros megye prefektusa 

ellen, a Dózsa György utcai kétnyelvű utcatáblák leszerelése miatt. Az emberjogi szervezet 

hatalommal való visszaéléssel vádolja a megyei kormánymegbízottat, akit az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Vass Levente beadványában arra kér, hogy vonja 

vissza a kétnyelvű utca névtáblák leszerelésére vonatkozó utasítását. A Határok nélkül 

riporterének összeállításában először Szigeti Enikőt, a CEMO igazgatóját halljuk. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

Ő
rv

id
é

k
 

http://karpataljalap.net/?q=2017/06/13/1200-ukran-gyermek-nyaralhat-iden-magyarorszagon
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2848721/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-12_18:30:00&ch=mr1
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Már biztos, hogy nem indulhatnak cikluskezdő osztályok a marosvásárhelyi 

római katolikus iskolában 

Már biztos, hogy nem indulhatnak cikluskezdő osztályok a marosvásárhelyi római katolikus 

iskolában. A megyei tanfelügyelőség ugyanis továbbra sem oldotta fel a beiratkozás tilalmát. 

Ugyanakkor jóváhagyott más iskolákban - például a Bolyai Farkas líceumban és a Pedagógiai 

líceumban - olyan osztályok indítását, amelyeket a katolikus iskola is kért. Székely Szilárd, a 

katolikus líceum megbízott igazgatója, a tanintézmény vezetősége nevében egy állásfoglalást 

tett közzé. 

A Vajdaságban már lezárult a beiratkozás az általános iskolák első osztályába 

A Vajdaságban már lezárult a beiratkozás az általános iskolák első osztályába, de az iskolák 

továbbra is fogadják a jelentkezőket. A magyar kisebbségi önkormányzat adatai szerint idén 

tovább csökken a magyar elsősök száma, de biztató, hogy néhány önkormányzatban 

növekvőben a kisdiákok száma. 

Alapításának tíz éves évfordulóját ünnepelte a Zilah-Ligeti református óvoda 

Alapításának tíz éves évfordulóját ünnepelte a Zilah-Ligeti református óvoda, 

gyermekprogramokkal és istentisztelettel, ahol többek között az is elhangzott, hogy a magyar 

kormány támogatásával közel húsz református bölcsődét és óvodát építenek vagy bővítenék 

ki a következő időszakban a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. 

Beszélgetés Lovas Ildikóval, a szabadkai zsinagóga felújításával foglalkozó 

alapítvány igazgatóbizottságának tagjával 

Fontos feladat a magyar építészeti örökség felújítása, és funkcióba állítása, hiszen a romos 

épületek könnyen a befektetői tőke áldozatává válhatnak. Szabadkán több értékes épület 

mellett a Törley házat is lebontották, ami pedig a város egyik fő turista látványossága lehetett 

volna, mondja Lovas Ildikó, aki  a szabadkai zsinagóga felújításával foglalkozó alapítvány 

igazgatóbizottságának a tagja. Vele beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

Kezdődik a nyári szabadegyetem szezon – Felvidéken a sorban az első a Martosi 

Két nagy ifjúsági rendezvény, a Martosi Szabadegyetem és a Gombaszögi nyári Tábor várja a 

fiatalokat a Felvidéken. A Martosi Szabadegyetem idén költözik új helyszínre Martos 

településen belül, a Gombaszögi Nyári Tábor már tavaly visszaköltözött a festői szépségű 

gombaszögi völgybe. Egy tábor Nyugat-Szlovákiában, egy meg a keleti régiókban. A két 

rendezvény kínálatát mutatja be a Határok nélkül tudósítója. 

Tanévzáráshoz és gyermeknaphoz is kötődő búcsút szerveztek a dévai Szent 

Ferenc Alapítvány egyik partiumi otthonában 

Tanévzáráshoz és gyermeknaphoz is kötődő búcsút szerveztek a dévai Szent Ferenc 

Alapítvány egyik partiumi otthonában. A harmadik alkalommal megrendezett Gyermek Jézus 

Búcsún az alapítvány különböző otthonainak gyermekei mellett számos magyarországi, 

partiumi és erdélyi támogató is részt vett. 
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Jelenleg 21 bentlakó és 30 napközis fiatalnak nyújt otthont a székelyhídi 

Stubenberg kastélyA székelyhídi Stubenberg kastély épületét 2010-ben az alapítvány 49 

évre használatba kapta az önkormányzattól. Az adományokból részlegesen felújított műemlék 

épületben jelenleg 21 bentlakó és 30 napközis fiatalnak nyújtanak meleg ételt, rendszeres 

foglalkozásokat és a családi fészek melegét pótló szeretetet. 

 


