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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Szerbiát integrálni kell 
2017. június 22. - MTI, Magyar Idők, Magyar Szó, hirado.hu, 888.hu, InfoRádió, OrientPress 

Kárpátinfo 

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a Közép-európai 

Kezdeményezés (KEK) országainak minszki külügyminiszteri találkozóján a magyarországi 

állami hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette: „Az EU számára biztonsági és gazdasági érdek 

a bővítés folyamata. A Nyugat-Balkánon nagyon komoly feszültségek kezdenek kialakulni, és 

ahhoz, hogy ezen úrrá legyünk, az integráció a legjobb megoldást. Ezért Szerbia és 

Montenegró integrációs folyamatát erőteljesen fel kell gyorsítani, ugyanis ha a nyugat-

balkáni térséget az EU nem integrálja, akkor integrálni fogja más, ami biztosan nem az 

érdekünk.” 

 

Húsz miniszter vonta vissza a lemondását  
2017. június 22. – maszol.ro, transindex, Krónika 

Kora délutánig húsz tárcavezető kérvényét iktatták a kabinet főtitkárságán, akik 

meggondolták magukat, és visszavonnák a lemondásukat - közölte a kormányszóvivő. A 

lemondó nyilatkozatok közül Sorin Grindeanu egyelőre csak Dragnea két bizalmasának, 

Carmen Dan belügyminiszternek és Sevil Shhaideh kormányfőhelyettesnek a lemondását 

továbbította az elnöki hivatal felé, de Klaus Johannis államfő még egyetlen minisztert sem 

mentett fel tisztségéből.  

 

Bűnvádi feljelentést tettek közösség elleni izgatás miatt 
2017. június 22. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Közösség elleni izgatás és uszítás miatt tett bűnvádi feljelentést a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat Traian Băsescu a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke, Marius Pașcan a PMP Maros 

megyei képviselője, és Rareş Bogdan a Realitatea televízió műsorvezetője ellen. Őket az 

Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál is bepanaszolták, ugyanakkor egy magyarellenes 

portál és Cristian Tudor Popescu publicista sértő kijelentéseit is a tanács figyelmébe 

ajánlották. 

 

Fiatal vállalkozók kiállítása 
2017. június 22. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége június 22-én Dunaszerdahelyen rendezte 

meg az I. Felvidéki Junior Expót, amelyen a magyar kis- és középvállalkozásoknak nyílt 

lehetőségük a bemutatkozásra. A megnyitón Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

helyettes államtitkára elmondta, hogy a magyar kormány a külhoni magyar közösségek 

felemelésére, anyagi segítésére hatványozottan odafigyel. Három pályázatot hirdettek meg az 

idén, összesen 830 millió forint értékben, melyből családi vállalkozásokat, induló fiatal 
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vállalkozókat és már működő fiatal vállalkozók együttműködését kívánják támogatni. 

Előzetes számításaik szerint több mint 150 projekt megvalósítását tudják majd támogatni. 

 

Antal Árpád: Nem gondoltam volna, hogy Băsescu lesz az új Vadim Tudor  
2017. június 22. – maszol.ro, transindex, szekelyhon.ro  

Antal Árpád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke azt nyilatkozta csütörtöki sajtóértekezletén, 

hogy nem gondolta volna, hogy Traian Băsescu volt államfőből lesz az új Vadim Tudor. Antal 

Árpád "hiperszélsőségesnek" nevezte Băsescu megnyilvánulásait, főleg azután, hogy a magyar 

közösség támogatta a volt államfőt 'életének kritikus pillanataiban'.  

 

Benkő Erika és Csoma Botond: erősíteni akarjuk Székelyföld és Kolozsvár 
viszonyát 
2017. június 22. – maszol.ro, transindex 

A jelenlegi politikai helyzetben a különféle romániai, erdélyi régiókban élő magyarok 

együttműködése, közös állásfoglalása több tekintetben elengedhetetlen – hangzott el a Benkő 

Erika és Csoma Botond képviselő csütörtötki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján. Benkő 

Erika kiejtette: „Tudjuk és tapasztaljuk, hogy lényeges eltérések vannak az erdélyi 

tömbmagyarság és szórványmagyarság hosszútávú céljai között, hiszen eltérő élethelyzeteket 

szül a tömbmagyar és az interetnikus környezet ezért az elvárások is másak. Párbeszédet kell 

folytatni arról, hogy mi lehet a magyar-magyar regionális szolidaritás alapja Erdélyben.” 

 

Terítéken a tudatos magyarellenes hisztériakeltés 
2017. június 22. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a székházában sajtóértekezletet tartott Faragó Péter 

megyei elnök, parlamenti képviselő, aki előrebocsátotta: két témát kíván érinteni: a szervezet 

belső életében történt változásokat, illetve az ország aktuális politikai helyzetét fejtegetné. 

Ami a napokban lezajlott bizalmatlansági indítványt illeti, Faragó Péter kifejtette: szerinte 

egy koalíciós többségnek jogában áll a saját kormányát is leváltani bizalmatlansági 

indítvánnyal, még akkor is, ha ez világpremiernek számított. 

 

Erdély-zászló: Soós Sándor első fokon pert nyert a csendőrséggel szemben 
2017. június 22. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Első fokon pert nyert Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke a 

csendőrség ellen. Mint ismeretes, március 15-én négy személyt büntetett meg a csendőrség, 

amiért azok Erdély-zászlóval kezükben vonultak fel az ünnepi eseményen. A kiállított 

jegyzőkönyvek megsemmisítését bíróságon kezdeményezte az Erdélyi Magyar Néppárt által 

megbízott ügyvéd. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82392-benk-erika-es-csoma-botond-er-siteni-akarjuk-szekelyfold-es-kolozsvar-viszonyat
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Célkeresztben a közösségi jelképek: Maros megyében is „vadásznak” a 
zászlókra 
2017. június 22. – Krónika 

A székely és magyar zászlók, valamint a Székelyföld egységét hirdető – hetek óta levett – 

molinó eltávolítására szólított fel Maros megye prefektusa számos elöljárót. Lucian Goga a 

román lobogó tiszteletére inti a polgármestereket. A Krónikának nyilatkozó elöljárók 

elmondták: háromnapos határidőt kaptak. Hadat üzent Maros megye prefektusa a kisebbségi 

szimbólumoknak és feliratoknak: Lucian Goga a székely és magyar zászlók, valamint a 

Marosvásárhely és Szováta közötti útszakaszon kifeszített, a Székelyföld egységét hirdető 

magyar nyelvű molinó sürgős eltávolítására szólított fel számos Küküllő menti polgármestert.  

  

Biró Zsolt: beszélni kell a magyarságot érintő jogkörökről 
A 2018-as centenáriumot Románia „nem úszhatja meg” a magyarságra vonatkozó közösségi 

jogkörök és intézkedések megvitatása, kibeszélése nélkül – véli Biró Zsolt Maros megyei 

parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke. „Láthattuk, hogy tizenkét óra alatt 

mekkorát fordult a nacionalista retorika. Egyértelmű, hogy olyan erők avatkoztak be, 

amelyeket letűntnek szeretnénk látni és amelyek megengedhetetlenek egy uniós 

tagországban. A magyar frakció nem kért ördögtől valót, csak amelyek korábban iktatott 

törvénytervezetekben szerepelnek, és amelyek Európában természetesek. A 

megnyilvánulások komoly kérdőjeleket vetnek fel a jogállamiságról – fogalmazott a Magyar 

Polgári Párt elnöke.  

 

Sógor: elfogadhatatlan, hogy az EU-csatlakozás után az őshonos nemzeti 
kisebbségek hátrányosabb helyzetbe kerüljenek  
2017. június 22. – transindex.ro 

Sógor Csaba a jogállamisági mechanizmus szükségessége mellett foglalt állást az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) parlamentközi ülésén. Az európai 

parlamenti képviselő az elmúlt napok romániai eseményeire is utalva leszögezte: a 

kisebbségellenes megnyilvánulások egyre sürgetőbbé teszik egy olyan európai szintű 

ellenőrzési rendszer kidolgozását, amely felügyeli és felelősségre vonja a tagállamokat, 

amennyiben azok nem tartják tiszteletben a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető 

emberi jogokat.  

 

Bolyai-igazgató: azért nem vesszük át a katolikus líceum osztályait, mert az egy 
működő iskola  
2017. június 22. – transindex.ro 

Közös sajtótájékoztatót tartott szerdán Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

aligazgatója és Székely Szilárd, a Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, amelyen 

tisztázni akartak néhány olyan, a sajtóban megjelent információt, amelyet tévesnek mondtak. 

A romkat.ro beszámolója szerint Hajdú főként azt a hírt akarta cáfolni, amely szerint a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum nem akarja átvenni a Római Katolikus Teológiai Líceum osztályait. 
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Ez azért nem valós, mert a katolikus iskola működik. „Szóba sem jöhet, hogy egy működő 

iskolából átvegyük az osztályokat” – idézte a portál az aligazgatót.  

 

 

Felmérés: az MKP megelőzte a Most-Hidat 
2017. június 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja bejutna a parlamentbe, sőt, 5,3 százalékos eredményével 

megelőzné a Most-Hidat, amely csupán a szavazatok 5,2 százalékát szerezné meg – derül ki a 

Polis közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. Menyhárt József egy éve vezeti az MKP-t, 

a felmérések szerint a párt megerősödött, úgy tűnik, a folyamatos építkezés most már a 

preferenciákon is megmutatkozik, míg a Most-Híd belépése a meglehetősen bizarr koalícióba 

szintén tükröződik a vegyespárt támogatottságán. 

 

Besztercebánya megyében 15 képviselőjelöltet indít az MKP 
2017. június 22. – hirek.sk 

A közelmúltban Besztercebánya megyében is lezajlottak a Magyar Közösség Pártja járási 

konferenciái, amelyeken eldőlt, hogy a megyéhez tartozó Nagyrőcei, Rimaszombati, Losonci 

és Nagykürtösi járásban összesen 15 képviselőjelöltet állít az MKP. Csúsz Péter, az MKP 

megyei frakcióvezetője egyebek mellett a Most-Híd vegyespárttal folytatott tárgyalásukról, az 

eddigi megyeelnök-jelöltekről és Marian Kotleba jelenlegi megyefőnök legyőzésének 

esélyeiről, a lehetséges stratégiákról is nyilatkozott a hirek.sk-nak. 

 

Több mint száz program Gombaszögön 
2017. június 22. – bumm.sk, hirek.sk 

A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői idén is színvonalas programmal várják a látogatókat. Az 

esti koncerteken kívül, az előző évekhez hasonlóan, helyet kap a kultúra és a közélet is. A 

tábor nyitónapján leleplezésre kerül Tompa Mihály felújított mellszobra, amelynek 

alkalmából beszédet mond Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere is. 

 

 

A mezőgazdasági és a foglalkoztatási eredmények a legjobbak 
2017. június 22. - Magyar Szó 

A tartományi kormány fő feladata Vajdaság gazdasági megerősítése, az egy évvel ezelőtt 

megalakult, Szerb Haladó Párt vezette kabinet lezárt egy kedvezőtlen ciklust: abbahagyta az 

állandó civakodást a köztársasági kormánnyal, és a polgárok felé fordult, az igényeiket kezdte 

figyelembe venni – hangzott el abban az értékelésben, melyet Igor Mirović tartományi 

kormányfő mondott el tegnap a mostani vajdasági vezetőség megalakulása óta eltelt egy év 

apropóján. 
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VMSZ-es képviselők látogatása Brüsszelben 
2017. június 22. – Vajdaság.ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti képviselői Deli Andor fideszes EP-

képviselő meghívására munkalátogatáson vettek részt Brüsszelben. A képviselők találkoztak a 

magyar néppárti delegáció tagjai közül Gyürk András delegációvezetővel, valamint Csáky Pál, 

Sógor Csaba és Tőkés László határon túli magyar képviselőkkel, olvasható Deli Andor EP-

képviselő által ma kiadott sajtóközleményben. A meghívottak ellátogattak az Európai 

Néppárt székházába, ahol Patrick Vollerral, a párt nemzetközi titkárával tárgyaltak. 

Ismertették az elmúlt időszak szerbiai történéseit, többek között a VMSZ aktív 

szerepvállalását a köztársasági elnökválasztási kampány során. 

 

A minőségi termelés mellett csomagolni és tárolni is tudni kell 
2017. június 22. - PannonRTV 

A Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap küldöttsége azért járt Óbecsén, hogy 

személyesen is meggyőződjenek arról, hogy Friss László tartományi támogatással épülő 

hűtőháza komoly fejlődési lehetőséget jelent a családi vállalkozásnak. 

 

Jogunk van magyarul felvételizni 
2017. június 22. - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Diákszövetséghez (VaMaDiSz) az elmúlt napokban több alkalommal is 

fordultak végzős középiskolai diákok és szülők azzal a panasszal, amely szerint néhány 

egyetemi kar és főiskola megkérdőjelezi a magyar nyelvű felvételi vizsgázás lehetőségének 

biztosítását. Minden egyes alkalommal, az illetékes tartományi szervek segítségének 

köszönhetően, azonal megoldásra kerültek ezek a bizonytalan helyzetek. 

 

 

A parlament illetékes bizottsága az új oktatási törvény kisebbségekre nézve 
hátrányos tervezetét javasolja elfogadásra 
2017. június 22. – Kárpátalja 

A Legfelső Tanács tudományos és oktatási bizottsága szerdai ülését követően továbbította a 

parlamentnek Az oktatásról törvény tervezetét, és annak második olvasatban való elfogadását 

javasolta. A nemzeti kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok számára is alapvető fontosságú, 

a nyelveknek az oktatásban való alkalmazását szabályzó 7. cikkelyhez 177 módosító indítvány 

futott be. A törvénytervezetnek a második olvasatban való parlamenti tárgyalásához való 

előkészítése során e terület szabályozása körül alakult ki a legádázabb vita. Ennek során a 

jelenleg érvényes, Az állami nyelvpolitika alapjairól törvény 20. cikkelye által rögzített 

szabályozás megőrzését célzó javaslatoktól, a kisebbségek nyelvein való oktatás teljes 

felszámolására irányuló indítványokig számos elképzelés felmerült.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21533/VMSZ-es-kepviselok-latogatasa-Brusszelben.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=339904#more-339904
https://www.magyarszo.rs/hu/3400/kozelet_oktatas/166934/Jogunk-van-magyarul-felv%C3%A9telizni.htm
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/22/parlament-illetekes-bizottsaga-az-uj-oktatasi-torveny-kisebbsegekre-nezve-hatranyos
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/22/parlament-illetekes-bizottsaga-az-uj-oktatasi-torveny-kisebbsegekre-nezve-hatranyos


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 23. 
6 

Felerősödtek a magyarellenes hangok Ukrajnában 
2017. június 22. – karpatalja.ma 

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja aggodalmát fejezi ki annak kapcsán, hogy 

ismét felerősödtek a magyarellenes hangok Ukrajnában. A napokban az ukrán köztévé egy 

magyar szeparatizmussal riogató riportot tett közzé, melyben a magyar kormány nyújtotta 

támogatásokat úgy állították be, mintha az ezzel befolyása alá vonná Kárpátalját. A 

szeparatizmust sugalló riportban a társadalom különböző szereplőit: egy magyar község 

polgármesterét, mezőgazdasági munkást, politológust, óvónőket, továbbá Kárpátalja megyei 

vezetőit kérdezték arról, mi a célja a magyar kormány támogatásának és vannak-e 

szeparatista törekvések. A közhangulatot tovább rontja Kárpátalján, hogy ismét 

megrongáltak egy magyar műemléket. A huszti Kölcsey Ferenc emléktáblát ismeretlen 

tettesek zöld festékkel öntöttek le.  

 

Sokáig szükségünk lesz még a támogató nyilatkozatokra 
2017. június 22. – Kárpátalja 

Hétfői sajtóinformáció szerint a vízummentesség június 11-i bevezetése óta eddig több mint 

21 ezer ukrán polgár lépte át Ukrajna és az Európai Unió határát vízum nélkül, az új típusú 

biometrikus útlevéllel. Egy másik híradásból megtudhatjuk, hogy az idei esztendő első öt 

hónapjában mintegy 43,5 ezer biometrikus útlevelet állítottak ki Kárpátalján, vagyis 

bizonyosan eltart még egy darabig, amíg mindenkinek jut az új típusú úti okmányból, amely 

feljogosít a vízum nélküli határátlépésre. Hogy nekünk, kárpátaljai magyaroknak ezúttal 

mégsem annyira sürgető a sorban állás a migrációs hivatalokban, mint ukrán vagy egyéb 

anyanyelvű polgártársainknak, az a Magyarország ukrajnai külképviseletein, a magyar 

igazolvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által kiállított támogató 

nyilatkozat alapján kiadott többéves C típusú schengeni vízumnak köszönhető.  

 

Idén is megrendezik a Koronavárosok találkozóját 
2017. június 22. – karpatalja.ma 

A Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség kilencedik alkalommal rendezi meg idén a 

Máramarosi Koronavárosok Találkozóját Visk Nagyközség Önkormányzatával 

együttműködésben. A rendezvény kezdetben bejárta az egykori koronavárosokat, majd 

állandó helyszínéül Visket nevezték meg. 

 

 
 

TH United: Itt a bécsi magyar focicsapat 
2017. június 22. - Volksgruppen 

A Facebook-on verbuválódott bécsi magyar futballcsapat tovább írja dicsőséges történetét. 

Nem egészen egy évvel a kezdet után, június 13-án hivatalosan is megalakult a bécsi Ő
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/felerosodtek-a-magyarellenes-hangok-ukrajnaban/
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/22/sokaig-szuksegunk-lesz-meg-tamogato-nyilatkozatokra
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/iden-is-megrendezik-a-koronavarosok-talalkozojat/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2850415/
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magyarok futballegyesülete, mégpedig TH United néven. Az új csapat piros-fehér-zöldben 

fogja játszani hazai meccseit a 20. kerületi Meldemannstraße-ban. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 22. – Kossuth Rádió 

Az elmúlt három nap előrevetítette a romániai magyarság számára, hogy mire 

számíthatnak 2018-ban, Nagyrománia születésének centenáriumi évében 

Az elmúlt három nap előrevetítette a romániai magyarság számára, hogy mire számíthatnak 

2018-ban, Nagyrománia születésének centenáriumi évében. Röviden összefoglalva a 

történteket, a kormányzó szociáldemokraták tárgyalóasztalhoz ültek az RMDSZ-szel és - 

cserében a bizalmatlansági indítvány megszavazásért - alkuba bocsátkoztak bizonyos 

jogszbályok elfogadásáról. Az ezt követő politikai hisztériában Erdély elszakításáról, a 

történelem elsikkasztásáról, az etnikai autonómia képtelenségéről jelentek meg politikai 

nyilatkozatok, még államelnöki szinten is.  A helyzetet értékeli Antal Árpád András, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere.  

 

Milliókat érő márkák, márkaépítés mesterfokon - ez az első Felvidéki Junior 

Expo jelmondata 

Milliókat érő márkák, márkaépítés mesterfokon - ez az első Felvidéki Junior Expo 

jelmondata. A szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége által szervezett kiállítás fő 

célja a termékek, ötletek bemutatásán túl a kapcsolatépítés. A dunaszerdahelyi expon készült 

a Határok nélkül munkatársának összeállítása, amelyben az első beszélgetőtárs egy 

érdeklődő. 

 

Szerbiában a felsőoktatási intézményeket törvény kötelezi, hogy a kisebbségek 

nyelvén is felvételi vizsgát tehessenek 

Szerbiában a felsőoktatási intézményeket törvény kötelezi, hogy a kisebbségek nyelvén is 

felvételi vizsgát tehessenek. Az újvidéki Jogtudományi Kar azonban nem tartja be a törvényt. 

Úgy látszott, hogy más karok is követik majd a példájukat, de a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség még idejében lépet.  

 

Ma délután ülésezik a Maros megyei tanfelügyelőség vezető tanácsa 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-22_18:30:00&ch=mr1
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Ma délután ülésezik a Maros megyei tanfelügyelőség vezető tanácsa, amelyen várhatóan a 

város iskolahálózatáról is döntenek.  Állítólag napirenden szerepel újabb 3 magyar 

középiskolai osztály jóváhagyása, de azt nem lehet tudni, hogy milyen profilú osztályok, és 

mely iskolákban.  A katolikus líceum sorsa ezzel a döntéssel még nem rendeződik. 

 

Időkapszulát találtak felújítás közben a szamosdobi református templomtorony 

gömbjében 

Időkapszulát találtak felújítás közben a szamosdobi református templomtorony gömbjében. 

Bár a kapszula beázott és a benne lévő iratok rossz állapotban vannak, de egyes részei 

elolvashatók.  A kapszulába utoljára hatvan évvel ezelőtt helyeztek el üzenetet az utókornak.  

 

Egy jugoszláviai lágert túlélt magyar-német asszony történetéről szól Friedrich 

Anna Miért? Warum? című könyve 

Egy jugoszláviai lágert túlélt magyar-német asszony történetéről szól Friedrich Anna Miért? 

Warum? című könyve. Az írás valóságos történeteken alapuló írói fikció, mellyel a szerző 

emléket állított a háború és politikai bosszú áldozatainak, jugoszláviai magyaroknak- 

németeknek.  

 

 
 


