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Nyomtatott és online sajtó 
 

Bukarest válasza Navracsicséknak: a kisebbségvédelem tagállami hatáskör  
2017. június 15. – Krónika, maszol.ro 

Az Európai Bizottságnak (EB) nincs hatásköre oktatási és kisebbségvédelmi kérdésekben, 

ezek a területek az Európai Unió alapokmányainak értelmében kizárólag a tagállamok 

kompetenciájába tartoznak – véli a román külügyminisztérium, amely tájékoztatta Brüsszelt 

a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium és az orvosi egyetem helyzetéről. A külügyi 

tárca álláspontját csütörtökön ismertette marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Marius Pașcan 

parlamenti képviselő. Az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) képviselője interpellációban 

fordult a román külügyhöz, miután Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, 

kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosa március közepén levélben kérte az 

oktatási minisztert, hogy hozzanak létre magyar nyelvű tanszékeket a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE), illetve rendezzék a magyar tannyelvű római 

katolikus gimnázium körüli vitát. 

 

Kormányválság: a bukaresti lapok elhúzódó válságra számítanak 
2017. június 15. – Krónika, MTI 

A csütörtöki román lapok elhúzódó kormányválságra számítanak azt követően, hogy a 

koalíció pártjai megvonták a bizalmat Sorin Grindeanu miniszterelnök kabinetjétől, és a 

kormányfő nem hajlandó lemondani.  

 

Megszüntették a bűnvádi eljárást a Wass Albert-utcanév ügyében 
2017. június 15. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Lezárta a kézdivásárhelyi ügyészség a Wass Albert-utcanév miatt a helyi önkormányzati 

képviselők ellen indított eljárást. Bokor Tibor polgármester a sajtónak arról számolt be, hogy 

a vádhatóság a bűnvádi eljárás megszüntetését javasolta. Kézdivásárhely polgármestere 

abban bízik, hogy a prefektus nem fellebbez, és nem gerjeszt újabb mesterséges feszültséget a 

magyar és a román közösség között.  

 

Szent László-terv a váradi magyarság megmaradásáért 
2017. június 15. – Krónika, Bihari Napló 

A nagyváradi magyarság megmaradását célzó, átfogó és hosszú távú terv elkészítését 

jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) Bihar megyei szervezetének elnöke. Hangsúlyozta: ez nem politikai kezdeményezés, 

hanem példátlan civil indítvány, amelytől a magyarság fogyásának megállítását remélik, és a 

gyarapodáshoz szükséges konkrét tennivalókat rögzítik. Csomortányi emlékezetett: a bihari 

megyeszékhely magyarságának száma az elmúlt évtizedek alatt szinte megfeleződött, a 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-roman-kulugy-valasza-navracsicseknak-a-kisebbsegvedelem-tagallami-hataskor
https://kronika.ro/belfold/kormanyvalsag-a-bukaresti-lapok-elhuzodo-valsagra-szamitanak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megszuntettek-a-bunvadi-eljarast-a-wass-albert-utcanev-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szent-laszlo-terv-a-varadi-magyarsag-megmaradasaert


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 16. 
2 

zsugorodási folyamat pedig szerinte gyorsulóban van a fiatalok kivándorlása és az 

asszimiláció egyre erőteljesebb megnyilvánulása miatt. 

 

Beszámolt eddigi tevékenységéről Csoma Botond képviselő  
2017. június 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Az elmúlt félév parlamenti munkájáról számolt be Csoma Botond képviselő csütörtökön 

sajtótájékoztatón. „Parlamenti képviselőként elsődleges célom a Kolozs megyei lakosok 

érdekeit képviselni, ezért az elmúlt időszakban több interpellációt is benyújtottam különböző 

problémákról. Összesen öt ilyen beadványról van szó, amelyek közül négyre már meg is 

kapták a szóbeli és írásos választ is” – kezdte beszámolóját a képviselő. Az interpellációk a 

Vasutas park visszaszolgáltatására, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum természettudományi 

osztályának megtartására, a kalotaszentkirályi és kiskalotai vízgyűjtőre, illetve az Erdély-

zászló körül kialakult félreértésekre vonatkoznak. 

 

Online is alá lehet írni a Minority SafePack polgári kezdeményezést  
2017. június 15. – transindex.ro 

Csütörtöktől online is alá lehet írni a Minority SafePack-et, az őshonos kisebbségek és nyelvi 

közösségek európai polgári kezdeményezését - írta Facebook-oldalán Vincze Loránt, a FUEN 

elnöke. "Arra kérjük az EU-t, hogy javítsa a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó 

személyek védelmét, és erősítse az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét" - áll a polgári 

kezdeményezés ismertetőjében.  

 

Szatmári felújítási projekteket ismertetett Kereskényi Gábor 
2017. június 15. – transindex.ro 

Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti RMDSZ-es polgármestere június 14-én tartott 

sajtótájékoztatóján az új bérezési törvényt követő lehetőségekről és változósokról 

nyilatkozott, továbbá a városban zajló útfeljavításokkal kapcsán elmondta, az elsődleges 

célkitűzés a város Újközpontjának modernizálása.  

 

Tăriceanu a bizalmatlansági indítvány után újra tárgyalna az RMDSZ-szel 
2017. június 15. – transindex.ro 

Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu 

csütörtökön úgy nyilatkozott: elképzelhető, hogy a bizalmatlansági indítványt a kormányon 

kívüli pártok parlamenti képviselői közül is néhányan meg fogják szavazni. Tăriceanu 

ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy az új kormányba bevonják az RMDSZ-t is. „Ha a 

jövőben, miután a bizalmatlansági indítvány eredményeképpen Grindeanu urat távozásra 

szólítják fel, az RMDSZ hajlandóságot mutat részt venni a koalícióban és a kormányban, 

ismét tárgyalhatunk erről a lehetőségről, hisz amint tudják, mi már tavaly is beszéltünk erről 

és nyitottak voltunk rá” - mondta az ALDE elnöke, hozzátéve, hogy egyelőre még korai arról 

beszélni, hogy az RMDSZ-szel fennálló parlamenti együttműködésből lesz-e kormányszintű 

együttműködés.  
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Salat Levente: szükség lehet az RMDSZ-re egy új többség kialakításában 
2017. június 15. – MTI, maszol.ro 

Salat Levente kolozsvári politológus szerint szükség lehet az RMDSZ-re annak a parlamenti 

többségnek a kialakításában, amely véget vet a kormányválságnak. A Babes-Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) politológia karának a dékánhelyettese az MTI kérdéseire 

válaszolva elemezte a kormányválság kialakulásának a körülményeit, és megoldási 

lehetőségeit. Úgy vélte: a kormánykoalíciót vezető Szociáldemokrata Párton (PSD) belüli 

hatalmi harc vezetett a Grindeanu-kormány iránti bizalom megvonásához. 

 

Készül a Vásárhelyi Forgatag 
2017. június 15. – maszol.ro 

Augusztus 20-27. között szervezik meg a Vásárhelyi Forgatagot, a szervezők civilszervezetek 

és kézművesek jelentkezését várják. A civil sarok számos tevékenységet, előadást, gyermek- és 

felnőttfoglalkozást, játékot, vetélkedőt foglalt magába a Vásárhelyi Forgatag eddigi 

sorozatain. Idén a már megszokott programok és szervezetek mellett újabbak jelentkezésére 

is számítanak, olyan nonprofit szervezeteket várnak, akik például tevékenységükkel felhívnák 

a figyelmet a létezésükre, valamilyen problémára, jelenségre. Ugyanakkor csak olyan 

szervezetek jelentkezését várják, akik tevékenységet is terveznek, valamiféle programmal 

mutatkoznának be a rendezvényen. 

 

MKP: A közmédia új igazgatója a magyar műsorokat is kezelje kiemelt 
feladatként 
2017. június 15. – hirek.sk, Körkép 

Ma tartják a parlamentben a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) vezérigazgató-választásának 

első fordulóját. Nem lehet előre tudni, hogy ki lesz a befutó, mivel a kormánykoalíció pártjai 

között nem született előzetes megegyezés. A Magyar Közösség Pártja állást foglalt a kérdés 

kapcsán. Az MKP szerint az a fontos, hogy a közmédia új vezérigazgatója kiemelt feladatként 

kezelje a magyar műsorokat is. Václav Mika jelenlegi igazgatónak sem sikerült javítani 

a magyar nyelvű műsorszórás anyagi, szakmai és minőségbeli helyzetén. A szlovák 

közszolgálati televízió magyar nyelvű adása mind mennyiségben – az adásidő messze 

elmarad még a törvény által megszabott keretektől is –, mind pedig minőségben elmarad az 

elvártaktól – mutatott rá portálunkhoz eljuttatott állásfoglalásában a Magyar Közösség 

Pártja. A magyar szempontból monopolhelyzetben levő Pátria rádió publicisztikai és 

hírműsorai esetében többször előfordult politikai elfogultság, ami közszolgálati feladatokat 

ellátó média esetében megengedhetetlen – hangsúlyozta az MKP. 

 

Kivel fog az MKP koalíciót kötni Kassa megyében? 
2017. június 15. – Felvidék Ma 

Az MKP Kassai Kerületi Tanácsa  június 13-án ült össze, s a tanácskozás során a járási 

konferenciák értékelésén túl a lehetséges koalíciós partnerekről is szó esett. Erről Zachariaš 
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Istvánt, az MKP Kerületi Tanácsának elnöke beszélt a Felvidék Mának. Elmondta, döntés 

született arról, hogy tárgyalni szeretnének a Most–Híd kerületi képviselőivel a lehetséges 

együttműködésről, illetve azt várják, hogy kik lesznek a pártok elnökjelöltjei. 

 

Már jogszabály biztosítja a köztisztviselők kisebbségi nyelvi képzését? 
2017. június 15. – bumm.sk 

A kormányhivatal még május 19-én rendeletet tett közzé a közszolgálati törvény 

végrehajtására, amelybe a nemzetiségi kormánybiztos hivatalának javaslatára bekerült a 

köztisztviselők nemzetiségi nyelvi képzése is. A jogszabály júniusban lépett hatályba. 

 

Szombaton adják át a megújult bodrogszentesi református templomot 
2017. június 15. – hirek.sk 

Hálaadó istentiszteletet keretében adják át a hétvégén a megújult bodrogszentesi református 

templomot. Az ünnepélyes átadásra 2017. június 17-én, szombaton kerül sor. A 13. századi 

eredetű, 15. század végén átépített templom teljes körű helyreállítása a Magyar Kormány 

támogatásával 2005-ben kezdődött meg. Megtörtént a tető és a toronysisak újrahéjalása, 

majd a Szlovák Kormány támogatásával a középkori kőkeretek valamint az 1794-ben készült 

festett famennyezet és karzatmellvéd restaurálása. 

 

Vučić: Ana Brnabić lesz Szerbia új miniszterelnöke 
2017. június 15. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Ana Brnabić a miniszterelnök-jelölt – jelentette be Aleksandar Vučić szerb államfő mai 

sajtótájékoztatóján. Amennyiben a parlamenti többség megszavazza a jelenlegi 

önkormányzati és államigazgatási miniszter várhatóan a jövő héten teszi le az esküt már 

kormányfőként. Brnabić neve végig a lehetséges jelöltek között volt. Az új államfő beszédében 

kiemelte, hogy nehéz feladatok várnak az országra az elkövetkező időszakban. A döntését 

azzal indokolta, hogy szerinte Brnabić kormányfőként meg tudja valósítani a kitűzött célokat. 

  

Kiállítva a háromszáz éves a ferences rendház festménygyűjteménye 
2017. június 15. – Pannon RTV 

Háromszáz éves évfordulóját ünnepli a szabadkai ferences rendház. Ennek alkalmából egy 

hétre megnyitották a nagyközönség előtt a mintegy 50 alkotásból álló festménygyűjteményt. 

Egy kép kivételével a többi festmény eddig is a szabadkai ferences rendház falait díszítette. De 

eddig nem láthatta a közönség. A képek jelentősége abban rejlik, hogy a Közép-Európában 

egyedi sorozat, amely ferences szenteket és boldogokat ábrázol. Ez a város legkorábbi 

művészeti gyűjteménye. 
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Tartományi támogatás a kisebbségi nyelvű felsőoktatási intézményeknek 
2017. június 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Négy millió dinárral támogatja a tartományi titkárság azon felsőoktatási intézmények 

tudományos-kutatási projektumát, amelyekben a nemzetiségek nyelven is zajlik oktatás. 

Zoran Milošević felsőoktatási titkár Újvidéken fogadta a nyerteseket. Az illetékes titkárság 

első ízben jelentette meg erre vonatkozó pályázatát, tíz intézmény programját támogatják. Az 

Újvidéki Egyetem Technológiai Kara 400 ezer dinárt, a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar programját 350 ezer dinárt, az újvidéki Bölcsészettudományi kar Magyar 

Nyelv és Irodalom Tanszéke 400 ezer dinárt nyert. 

 

Ismét számít a kárpátaljai magyar érettségi vizsga a magyarországi felvételinél  
2017. június 15. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Az utóbbi időkben komoly problémát okozott a továbbtanulók számára, hogy a 

magyarországi felsőoktatási intézményekben nem fogadták el a kárpátaljai iskolákban 

magyar nyelvből tett érettségi vizsga eredményét. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) évek óta azon dolgozik, hogy elhárítsa a fiatalok útjából ezt az akadályt. A napokban 

érkezett a hír, hogy erőfeszítéseiket siker koronázta. A részletekről Orosz Ildikót, a KMPSZ 

elnökét kérdeztük. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 15. – Kossuth Rádió 

Elhúzódhat a kormányválság Romániában 

Elhúzódhat a kormányválság Romániában, azt követően, hogy a koalíció pártjai megvonták a 

bizalmat a miniszterelnök kabinetjétől, a kormányfő azonban nem hajlandó lemondani. Az 

RMDSZ szerepe felértékelődhet. A romániai helyzetről Székely István politológust kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

Lesz-e politikai akarat a magyar történelem oktatás szempontjainak tiszteletben 

tartására Szlovákiában? 

Rövid szakmai vita után a szlovák oktatási tárca döntött, heti egy órával emelkedik a 

történelemórák száma. Szeptembertől azonban csak a szlovák iskolákra vonatkozik a 

változás, a magyar iskolákra nem. Ők egy év halasztást kaptak. Az okokról kérdezte Takács 

Róbertet, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola történelemtanárát a Határok nélkül tudósítója. 
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A reformáció szellemisége egykor és ma címmel szerveztek konferenciát 

Beregszászban 

A reformáció szellemisége egykor és ma címmel szerveztek konferenciát a reformáció 500 

éves jubileuma alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A konferencia 

ünnepi Istentisztelettel kezdődött, melyet Taraczközy Ferenc helyi református lelkész, a 

konferencia egyik társszervezője tartott. Őt hallják elsőként. 

80 millió forinttal támogatja a magyar állam a Moldvai Csángó-Magyar 

Szövetség munkáját. Lujzikalagorban 2010-óta folyik a magyar nyelv oktatása az 

egykori deák házában 

Lujzikalagor csángó-magyar település a Kárpátokon túli Bákó megyében.  

Bár az oktatási programban nincs benne, iskolai órák után, magyar foglalkozást itt is tartanak 

a Moldvai Csángó-magyar Szövetség jóvoltából. A múlt héten véget ér Romániában a tanév, 

így nem csoda, hogy vakációs hangulatban találta itt a magyar házat Oláh-Gál Elvira. 

Nagy ünnep volt  Újmosnicán - először rendeztek találkozót a faluban élő és az 

onnan elszármazott magyarok számára  

Nagy ünnep volt  Újmosnicán - először rendeztek találkozót a faluban élő és az onnan 

elszármazott magyarok számára. A Temesvártól alig néhány kilométerre fekvő települést 

1902-ben alapították az Ómosnica melletti erdő egyik tisztásán, Szentesről érkezett telepesek. 

Az utóbbi évtizedekben többszörösére nőtt a falu lakossága, így a magyarok aránya jelentősen 

csökkent. A közösség fő megtartó ereje a református egyház. Az ünnepi istentisztelet után 

készült a Határok nélkül munkatársának riportja. 

Nagy a harc az utazó csapatba kerülésért. Szikszói és szovátai diákok a 

Határtalanul program keretében utaztak 

20 éve ápol baráti kapcsolatokat a szikszói Szent Márton Katolikus Általános Iskola  a 

szovátai Domokos Kázmér iskolával. A Határtalanul programmal lehetőség nyílt arra, hogy 

májusban a szikszóiak ellátogassanak Szovátára, június elején pedig az erdélyi diákok 

jöhettek el Magyarországra.  

 


