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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kitűnő munkát végeztek a Kőrösi Csoma- és a Petőfi-ösztöndíjasok 
2017. június 21. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, hirado.hu, Krónika, OrientPress, 888.hu, 

Kárpátalja.ma 

A külhoni magyarság kulturális, nyelvi identitásának megerősítésében, a magyar nyelvű 

oktatás kiterjesztésében és a honosítás területén egyaránt kitűnő munkát végeztek a Kőrösi 

Csoma Sándor és a Petőfi Sándor program ösztöndíjasai – értékelt Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a két program idei zárókonferenciáján. 

Semjén Zsolt kitért a nemzet közjogi egyesítésére is, és közölte: a Magyar Állandó Értekezlet 

ülésére várhatóan elérik a kitűzött cél, és meglesz az egymillió új magyar állampolgár. A 

jelenlegi helyzetben ez az egyetlen lehetséges válasz Trianonra – jegyezte meg. Hozzátette: 

Erdély, Kárpátalja és Délvidék adta a többségét az új állampolgároknak, de lelkileg hatalmas 

jelentősége volt annak, hogy mindez a diaszpóra magyarságának is elérhető. A kormányfő 

helyettese közölte: a tapasztalatok alapján elszánt abban, hogy egyszerűsítsék az anyakönyvi 

vonatkozásokat, és akár a választási szabályokon is változtassanak. Azt kérte, hogy az 

ösztöndíjasok írják le, a honosításnál hol láttak olyan bürokratikus nehézségeket, amelyek 

aránytalan terheket rónak az ottaniakra, valamint, hogy a választásoknál mi jelentett 

problémát a szavazatok leadásánál. 

 

Szilágyi Péter: cél a diaszpórának nyújtott támogatás növelése 
2017. június 21. – MTI, Magyar Idők, Híradó.hu, maszol.ro, Webrádió, Kossuth Rádió 

Magyar származású, az Egyesült Államokban és Kanadában élő fiatalokat fogadott szerdán a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A találkozón Szilágyi Péter jelezte: az 

államtitkárság kiemelt céljai között szerepel a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák 

megerősítése és a diaszpórának nyújtott anyagi támogatások további növelése. A ReConnect 

Hungary – Magyar Birthright Program keretében Magyarországra érkező fiatalokat 

köszöntve Szilágyi Péter hangsúlyozta: a kormánynak és a nemzetpolitikai államtitkárságnak 

2010 óta kiemelt célja a diaszpórában élő magyar közösségek támogatása és anyaországgal 

való kapcsolataik erősítése. Hozzátette: ezt a célt szolgálja az évente Budapesten ülésező 

Magyar Diaszpóra Tanács és annak tavalyi ülésén elfogadott Magyar Diaszpórapolitika – 

Stratégiai irányok című dokumentum is, amely összegzi a magyar kormány diaszpóra segítése 

érdekében tett eddigi lépéseit és meghatározza a legfontosabb fejlődési irányokat. 

 

Hazaküldte saját kormányát a román balliberális koalíció 
2017. június 21. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari 

Napló, Nyugati Jelen 

Megszavazta szerdán a bukaresti parlament a román balliberális koalíció által a saját 

kormánya ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványt. A kormánybuktató előterjesztésre a 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/kituno-munkat-vegeztek-a-korosi-csoma-es-a-petofi-osztondijasok
http://magyaridok.hu/belfold/szilagyi-peter-cel-diaszporanak-nyujtott-tamogatas-novelese-1854349/
https://kronika.ro/belfold/hazakuldte-sajat-kormanyat-a-roman-balliberalis-koalicio


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 22. 
2 

szükséges 233 szavazathoz képest nyolccal többen, 241-en voksoltak, ennek 

eredményeképpen megszűnik a Sorin Grindeanu vezette kabinet mandátuma. Az ellenzéki 

alakulatok, valamint a koalíciós pártokkal a parlamentben együttműködő RMDSZ honatyái 

távol maradtak a két ház együttes ülésén rendezett vitáról, és nem is szavaztak.  

 

Orban: az autonómiának semmi köze a magyar emberekhez 
2017. június 21. – Krónika 

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az 

RMDSZ között zajló tárgyalásokról szólva kijelentette, vannak dolgok, amiről nem lehet 

tárgyalni és az etnikai alapon szervezett autonómia elfogadhatatlan. A jobbközép ellenzéki 

alakulat elnöki posztjára a hétvégén megválasztott politikus – aki egyébként apja révén félig 

magyar származású – szerint túlzóak az RMDSZ követelései. „Vannak dolgok, amikről nem 

lehet tárgyalni, például az etnikai autonómia, ami elfogadhatatlan. Ezek túlzó politikai 

követelések, amiknek semmi köze nincs az egyszerű romániai magyar emberekhez. Csak azt 

mutatják, hogy a Dragnea-klán képes mindenről lemondani, képes feláldozni a románok 

érdekeit, csakhogy hatalmon maradjon" – hangoztatta Orban kedden este a B1 televízió 

műsorában. 

 

Román Akadémia: az egyesülés centenáriumának megcsúfolása lenne március 
15. ünneppé nyilvánítása 
2017. június 21. – Krónika 

Magyarellenes hangvételű, Gheorghe Funar és C. V. Tudor szélsőségesen nacionalista 

kirohanásait idéző állásfoglalásban tiltakozik a Román Akadémia a javaslat ellen, hogy 

március 15. legyen hivatalos ünnep Romániában. Állásfoglalásában a Román Akadémia 

elnöksége felszólította a román politikai osztály képviselőit, ne sértsék meg „több tízmillió 

román lelkét, ne csúfolják meg azt az évet, amikor a független, modern és nagy Románia száz 

éves létének megünneplésére készülnek a románok szerte a nagyvilágban”. Az akadémikusok 

emlékeztetnek, hogy az 1848. március 15-én a Petőfi Sándor vezette „magyar ifjak” által 

elfogadott, a pesti forradalom követeléseit tartalmazó 12 pont Magyarország és Erdély 

egyesülését is kezdeményezte. 

 

Teljes politikai blokádot eredményezhet az új miniszterelnök körüli huzavona  
2017. június 21. – transindex.ro 

A Grindeanu-kormány menesztése valamelyest stabilizálta Liviu Dragnea pozícióját a PSD 

élén, azonban egyelőre nem világos, hogy ez a válság milyen nyomokat hagyott a pártban. 

Most új miniszterelnököt kell kineveznie Klaus Johannis államfőnek, de valószínűleg ez a 

folyamat nem fog zökkenőmentesen lezajlani. Az RMDSZ-nek sem lesz könnyű a dolga az 

utóbbi napokban kirobbant nacionalista hangulatkeltés miatt. Illyés Gergely politológust 

arról kérdezték, hogy milyen belpolitikai történések várhatók a Grindeanu-kormány 

menesztése után.  
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Nem hagyja magát összeugrasztani a Bolyai és a katolikus líceum 
2017. június 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum aligazgatója és Székely Szilárd, a Római 

Katolikus Teológiai Líceum igazgatója közös sajtótájékoztatón számolt be a két iskola 

kapcsolatáról, és cáfolta azokat a pletykákat, téves híreszteléseket, amelyek különböző 

hírcsatornákon, közösségi oldalakon terjednek és foglalkoztatják a marosvásárhelyi 

közvéleményt. A Római Katolikus Teológiai Líceum működésére vonatkozóan semmilyen 

hivatalos irat nem létezik, hogy az be lenne tiltva – fejtette ki mindkét tanintézmény vezetője, 

– hangsúlyozva, hogy így tehát nem is jöhet az szóba, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

átvenné annak osztályait. 

 

Autonómia elméletben és gyakorlatban 
2017. június 22. – Csinta Samu – Heti Válasz 

Bakk Miklós kolozsvári politológus, a Pro Minoritate Alapítvány Lőrincz Csaba-díjának idei 

kitüntetettje szerint a kisebbségi autonómiáról ma már nem annyira beszélni kell, mint tenni 

érte. „A nemzeti létmód a mindennapi létezés élményét is nyújtja, ezért van jövője. Ez kihat 

az autonómiaküzdelmek tartósságára is. Nekünk Erdélyben ezt a küzdelmet a közjogi 

spekulativitás – és kreativitás – területéről át kell vinnünk a régióépítés szak- és közpolitikai 

területeire is” – emelte ki a Heti Válasznak adott interjúban Bakk Miklós. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. június 22-i számában olvasható) 

 

Pártütés 
2017. június 22. – Irházi János – HVG 

Kizárólag a saját hatalmának megerősítése érdekében robbantott ki belpolitikai válságot 

Romániában Liviu Dragnea, a koalícióban kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke. A 

legziláltabb banánköztársaságokra sem jellemző, hogy egy párt, amelyik agyonnyeri magát a 

választásokon, majd a romokban heverő ellenzék szótlan szemlélődése mellett akadálytalanul 

kormányozhat, bizalmatlansági indítványt nyújtson be saját kabinetje ellen. A román 

szociáldemokratáknak (PSD) mégis sikerült a múlt héten ez a bravúr. A botrány 

eredményeként felértékelődött az RMDSZ 30 parlamenti szavazata. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2017. június 22-i számában olvasható) 

 

A belügyminisztériumhoz fordult az MKP a Minority SafePack ügyében 
2017. június 21. – Felvidék Ma, hirek.sk 

2017. május 20-án az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) kolozsvári 

kongresszusán szimbolikusan útjára indult az az összeurópai aláírásgyűjtő akció, amelynek 

célja egymillió támogató aláírást gyűjteni a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi 

kezdeményezéshez. Szlovákiában a Magyar Közösség Pártja gyűjti majd az aláírásokat. Az 
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MKP a belügyminisztériumhoz fordult annak érdekében, hogy magyar íveken lehessen 

gyűjteni az aláírásokat. 

 

Őry Péter: Államnyelven mutogatni 
2017. június 21. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Tovább zajlik a „Szlovákiában szlovákul“ politika gyakorlata és tartalommal való megtöltése. 

Sőt, új dimenziót kapott, mert a parlament módosította a jelnyelvről szóló törvényt és vele 

együtt az oktatási törvény ide vonatkozó passzusait is. Az eddigi általános jelnyelv helyett 

ezentúl mindenhol a szlovák jelnyelv lesz használatban. Az oktatási törvényben ez azt jelenti, 

hogy a siket gyermekeknek és tanulóknak „garantált joguk van elsődlegesen a szlovák 

jelnyelven történő nevelésre és oktatásra is“. 

 

Zenta: A VMSZ szerint már látszanak az eredmények 
2017. június 21. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi szervezetének illetékesei szerint már látszanak 

annak a hosszas tervezési folyamatnak az eredményei, amelyet az elmúlt egy évben az 

önkormányzatban végzett munkájuk során megvalósítottak, jelentették ki a párt 

tisztségviselői mai zentai sajtótájékoztatójukon. 

 

Segítségre szorul a kisebbségi sajtó 
2017. június 21. – Magyar Szó 

A kisebbségi és helyi médiával foglalkozó regionális konferencia szervezői igazán sikeres öt 

évet tudhatnak maguk mögött. Szerdán egy sajtótájékoztató keretében jelentették be a 

következő 5 év kisebbségi médiakonferenciáját, amely a jövőben európai jelleget ölt. Az 

újvidéki Egységben megtartott sajtótájékoztatón beszélt Ökrész Rozália, a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. igazgatója, Đorđe Vukmirović tájékoztatási titkársegéd, Dalibor Rožić, az 

újvidéki önkormányzat művelődési kérdésekkel megbízott tagja, valamint Nataša Heror a 

Heror Media Pont képviseletében. 

 

Gond van a kisebbségi tankönyvekkel 
2017. június 22. – Magyar Szó 

Tíz hónapja írta alá az oktatási minisztérium a nemzeti tanácsokkal a megállapodást a 

nemzeti közösségek nyelvén történő tankönyvek nyomtatásáról, ám a tervezett 100 tankönyv 

közül jelenleg csak mindössze 34 tankönyv van kinyomtatva. 

 

Meddő viták az oktatási törvény tervezetéről 
2017. június 21. – Kárpátalja 
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Kijevben június 8-án ismét ülésezett a Legfelső Tanács tudományos és oktatási bizottsága 

által az oktatási törvény tervezetének parlamenti vitára történő előkészítésére létrehozott 

munkacsoport. A tanácskozás témája ezúttal a törvénytervezet sokat vitatott 7., az oktatás 

nyelvéről rendelkező cikkelyével kapcsolatos javaslatok megvitatása volt. A csoport utolsó 

ülésén sem a szakminisztérium, sem az ukrán nyelv „védelmét” felvállaló társadalmi és 

szakmai szervezetek, intézmények nem kívántak engedni álláspontjukból, mely szerint a 

kisebbségek nyelvén csak az ukrán mellett folyhatna a tanítás a jövőben az oktatás 

valamennyi szintjén, míg a nemzeti kisebbségek jelenlévő képviselőinek többsége 

nyilvánvalóan nem kívánt beletörődni nyelvi jogainak szűkítésébe. 

 

Konferencia a magyarokról Kijevben 
2017. június 21. – karpatalja.ma 

„A magyar tényező Ukrajna belpolitikájában” (Угорський чинник у внутрішній політиці 

України) címmel szervezett konferenciát június 20-án Kijevben a Stratégiai Kutatások 

Nemzeti Intézete (Національний інститут стратегічних досліджень). A tanácskozás három 

fő téma köré szerveződött: (1) a magyar kisebbség Ukrajnában, (2) az etnicitás átpolitizálása 

és (3) a magyar kérdés Ukrajna európai integrációjának kontextusában. A Volodimir 

Horbulin, a Stratégiai Kutatások Nemzeti Intézetének igazgatója, Keskeny Ernő, 

Magyarország ukrajnai nagykövete, valamint Viktor Mikulin, a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatás elnökének helyettese által elmondott bevezető szavak után tudományos 

előadások következtek. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a KHÖT 
2017. június 21. – Kárpátalja 

Beregszászban a Rákóczi-főiskola épületében tartotta tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai 

Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT), a kárpátaljai települések önkormányzati 

szervei által létrehozott önkéntes érdekvédelmi szervezet. A jelenlévő polgármesterek 

újraválasztották a szervezet eddigi vezetőit. Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere, a 

KHÖT elnöke elmondta, hogy levélben mondtak köszönetet Magyarország kormányának, a 

kárpátaljai lakosság szülőföldön maradását ösztönző támogatásokért, kiemelve az Egán Ede-

program keretében nyújtott gazdaságfejlesztési támogatást. 

 

Ukrán Exodus 
2017. június 22. – G. Fehér Péter – Heti Válasz 

Akár húszmillió ember is távozhat Ukrajnából, miután polgárai megkapták az uniós 

vízummentességet. Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

kommunikációs titkára szerint az ukrajnai magyarok közül sokan felvették a magyar 

állampolgárságot, így már előzőleg is volt uniós útlevelük. Aki pedig nem rendelkezett 

magyar úti okmánnyal, az kiváltotta a kishatárforgalmi igazolványt, amely 50 kilométeres 

körzetben érvényes. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. június 22-i számában olvasható)  

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/konferencia-a-magyarokrol-kijevben/
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/21/tisztujito-kozgyulest-tartott-khot


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 22. 
6 

 

A kisgazdaságok megmaradását a kiegészítő tevékenység biztosíthatja 
2017. június 21. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dobronak után Domonkosfán szervezett előadást a Muravidéki Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesülete karöltve a Szlovén Agrárkamara muravidéki egységével. A 

parasztgazdaságok kiegészítő tevékenyégéről, az arra vonatkozó jogszabályokról, valamint a 

muravidéki szőlőtermelés helyzetéről hallhattak előadásokat a faluotthonban megjelentek. 

 

2017 és 2018: számos nemzetiségi projekt 
2017. június 21. - Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa a nyári 

szabadságok előtti utolsó ülésén, június 14-én elfogadta a közösség idei költségvetését 890 

ezer euró értékben. Ennek tükrében több projektről tárgyalt, valamint jóváhagyta a 

nemzetiségi oktatási különtörvény módosításait. Az ülés első részében az MNÖNK 

Ellenőrzőbizottságának elnöke, Matjašec Barbara ismertette az MMÖNK és alapított 

intézetei, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és a Magyar Nemzetiségi 

Tájékoztatási Intézet (MNTI) 2016-os zárszámadási beszámolóit, melyeket a tanács szinte 

kérdés nélkül elfogadott. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 21. – Kossuth Rádió 

 

Megszavazta a bukaresti parlament a szociálliberális koalíció bizalmatlansági 

indítványát 

Megszavazta a bukaresti parlament a szociálliberális koalíció bizalmatlansági indítványát, így 

a miniszterelnöknek megszűnt a megbízatása, és Romániában új kormány alakul. A Határok 

nélkül tudósítóinak összeállításában az RMDSZ javaslatainak elbukásáról, arról, hogy 

helyzetbe kerülhet-e ismét az RMDSZ, és ennek lehetséges forgatókönyvéről beszél Korodi 

Attila parlamenti képviselő és Székely István Gergő politológus. Először Kóródi Attilát 

halljuk. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174478345
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3080-2017-%C3%A9s-2018-sz%C3%A1mos-nemzetis%C3%A9gi-projekt.html
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-21_18:30:00&ch=mr1
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Szerdán tartotta zárókonferenciáját a 2016-17-es Kőrösi Csoma Sándor Program 

és Petőfi Sándor Program 

Ma tartotta zárókonferenciáját a 2016-17-es Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor 

Program. A Budai Várban a Magyarság Házában a világ minden részéről hazatért 

ösztöndíjasok és mentoraik osztották meg egymással tapasztalataikat.  

 

A Kárpát-medencei nyári szabadegyetemek sorában az első a Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetem Felsőszinevéren 

A Kárpát-medencei nyári szabadegyetemek sorában az első a Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetem Felsőszinevéren, július 5-e és július 9-e között. Idén 25. alkalommal 

találkoznak itt a Kárpát-medence meghatározó magyar politikusai és kárpátaljai fiatalok, 

hogy megvitassák a régió aktuális magyar vonatkozású problémáit. 

 

Egész hónapos ünnepséggel kapcsolódik be a Szent László Évbe Szépvíz 

A székelyföldi Szépvíz település névadó legendája szerint Szent László, amikor a kunok elleni 

háborúból hazafelé tartott, a Pogány-havas egyik sziklájáról beugratott a forráshoz és azt 

mondta: Igyál lovam, mert ez szép víz. A falu lakóiban elevenen él a legenda és tesznek is 

azért, hogy a kultusz tovább erősödjön. Jó alkalom erre a Szent László Év, amelybe egy egész 

hónapos ünnepséggel kapcsolódtak be.  

 

A temerini Kókai Imre általános iskolában évtizedek óta működik diákkórus 

A temerini Kókai Imre általános iskolában évtizedek óta működik diákkórus. Ebben a dél-

bácskai iskolában tervbe vették, hogy élnek a magyar kormány emberi erőforrások 

minisztériumának az iskolai kórusok alapítására és fejlesztésére kiírt pályázata adta 

lehetőséggel. Kövesdi Renáta énektanárnővel és Sziveri Béla igazgatóval beszélgetett a 

Határok nélkül riportere. 

 
 


