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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

További támogatásokról egyeztetett Orbán Viktor Kelemen Hunorral az 
Országházban 
2017. június 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Az erdélyi magyar közösség aktuális problémáiról, kihívásairól tárgyalt egymással Orbán 

Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfő délelőtt az Országházban – 

tájékoztatta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-t. A budapesti megbeszélés fő 

témája az asszimiláció megállítása, valamint a magyar identitás megőrzése volt. Orbán Viktor 

és Kelemen Hunor áttekintette a romániai magyarság életét segítő, a magyarországi 

támogatási rendszerekből finanszírozható projekteket a gazdaság, oktatás, a kultúra és a 

sport területén – ismertette a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. 

 

Mihai Tudose kapott kormányalakítási megbízatást 
2017. június 26. – transindex.ro, maszol.ro 

A PSD jelöltjét, Mihai Tudose ügyvivő gazdasági minisztert kérte fel kormányalakításra Klaus 

Johannis államfő hétfő este. A kinevezett kormányfőnek 10 napja van arra, hogy összeállítsa a 

miniszterek névsorát. A miniszterjelölteket a parlamenti szakbizottságok meghallgatják, majd 

a két ház együttes ülésén szavaz a kormányról. Ha megszavazzák, a kormány tagjai leteszik az 

esküt. Az ötvenéves, jogász végzettségű Mihai Tudose a Szociáldemokrata Párt (PSD) 12 

alelnökének egyike, 2000 óta Braila megyei parlamenti képviselő, két alkalommal – összesen 

mintegy másfél évig – vezette a bukaresti gazdasági tárcát. 

 

Orosz Ildikó: a kárpátaljai Rákóczi-főiskola helyzete stabilizálódott 
2017. június 26. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, gondola.hu 

A magyar állam támogatásának köszönhetően a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola az elmúlt hét esztendőben többet fejlődött, mint a megelőző 15 évben, a helyzete 

stabilizálódott - jelentette ki Orosz Ildikó rektor hétfőn Beregszászon a főiskola diplomaosztó 

ünnepségén, ahol 159 végzős diák vehette át diplomáját. Orosz Ildikó ismertette a kárpátaljai 

magyar tannyelvű oktatásban kulcsszerepet játszó felsőoktatási intézménynek a most lezárult 

tanévben folytatott szerteágazó oktatási, kutatási és kulturális tevékenységét. A friss 

diplomásokat köszöntő beszédében Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, 

ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa arra kérte a végzős diákokat, hogy megszerzett tudásukat 

fordítsák annak a közösségnek a javára, gazdagítására, gyarapítására, amely lehetővé tette 

számunkra, hogy felsőfokú végzettségre tegyenek szert az anyanyelvükön.  
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https://kronika.ro/kulfold/tovabbi-tamogatasokrol-egyeztetett-orban-viktor-kelemen-hunorral-az-orszaghazban
https://kronika.ro/kulfold/tovabbi-tamogatasokrol-egyeztetett-orban-viktor-kelemen-hunorral-az-orszaghazban
http://itthon.transindex.ro/?hir=47680
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/26/orosz-ildiko-karpataljai-rakoczi-foiskola-helyzete-stabilizalodott
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Magyar mindennapok Kárpátalján címmel fotókiállítás nyílt a külügyi tárca 
épületében 
2017. június 26. – MTI, karpatalja.ma, Webrádió 

Magyar mindennapok Kárpátalján címmel fotókiállítás nyílt hétfőn a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium épületében. Mohai Balázsnak, az MTI/MTVA fotósának képei 

Beregszászon és környékén készültek az elmúlt hónapokban, és a létminimum alatt élő 

gyerekek életébe engednek betekintést."A kiállítás megrendezésével az a célunk, hogy 

bemutassuk, milyen felfoghatatlan körülmények között élnek honfitársaink alig 300 

kilométerre a magyar fővárostól. Kárpátalja legújabb kori története súlyos 

megrázkódtatásokat hozott és hoz, de sajnos azt látjuk, hogy a nehéz helyzetben lévő 

Ukrajnában erősödik a magyarellenesség, a hatóságok fellépnek a magyarokkal szemben, 

rendszeresen vegzálják, intézkedésekkel sújtják őket" - mondta a megnyitón Magyar Levente, 

a külügyi tárca gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, a tárlat kezdeményezője. 

 

Lépéseket sürgetnek civil szervezetek a magyarellenes hisztériakeltés ellen 
2017. június 26. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen  

Tizenegy romániai – köztük két magyar – független és politikai hovatartozás nélküli civil 

szervezet intézett felhívást a sajtó és politikai pártok képviselőihez, hogy hagyjanak fel a 

nacionalista és sovén tartalmú anyagok megfogalmazásával és közlésével, valamint kezeljék 

ezt a témakört felelősséggel, és ne szítsanak interetnikus feszültségeket politikai 

tőkefelhalmozás, vagy nézettségnövelés céljával. 

 

Kovács Irén váltja Király Andrást az államtitkári tisztségben 
2017. június 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Leváltotta tisztségéből Király András oktatási államtitkárt hétfőn Sorin Grindeanu leköszönő 

miniszterelnök. Király helyére Kovács Irén Erzsébet Szilágy megyei főtanfelügyelőt nevezte ki 

a kormányfő államtitkári tisztségbe.  

 

Oláh Emese: jövő héten kikerülnek az újabb többnyelvű kolozsvári 
helységnévtáblák  
2017. június 26. – Krónika 

Jövő héten végre kikerülhetnek a román, magyar és német megnevezést tartalmazó 

többnyelvű helységnévtáblák Kolozsvár apahidai és kisbácsi be- és kijáratához, az 

önkormányzathoz ugyanis megérkezett az országos útügyi hatóság (CNADNR) engedélye – 

közölte a Krónikával Oláh Emese, a kincses város alpolgármestere.  

 

Nem engednek a prefektus nyomásának a vásárhelyi POL román tanácsosai 
2017. június 26. – Krónika 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyar-mindennapok-karpataljan-cimmel-nyilt-fotokiallitas-magyarorszagon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyar-mindennapok-karpataljan-cimmel-nyilt-fotokiallitas-magyarorszagon/
https://kronika.ro/belfold/lepeseket-surgetnek-civil-szervezetek-a-magyarellenes-hiszteriakeltes-ellen
https://kronika.ro/belfold/kovacs-iren-valtja-kiraly-andrast-az-allamtitkari-tisztsegben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/olah-emese-jovo-heten-ujabb-tobbnyelvu-kolozsvari-helysegnevtablakat-allitanak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/olah-emese-jovo-heten-ujabb-tobbnyelvu-kolozsvari-helysegnevtablakat-allitanak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-engednek-a-prefektus-nyomasanak-a-vasarhelyi-roman-tanacsosok
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Felháborítónak tartja a Marosvásárhelyen létrejött Szabad Emberek Pártja (POL), hogy 

Lucian Goga Maros megyei prefektus a vásárhelyi iskolák kétnyelvűsítését elrendelő, 

2017/182-as számú tanácsi határozat sürgős visszavonására szólította fel a helyi 

önkormányzatot. A kormánymegbízott a közigazgatási törvényre hivatkozva azzal érvel, hogy 

Romániában – a kisebbség arányának egy bizonyos szintje fölött – a kötelező többnyelvűség 

csak a helységnévtáblákra és a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményekre 

vonatkozik. Goga szerint az iskolák nem képezik a városháza tulajdonát, ezért a képviselő-

testületnek nincs joga beleszólni a tanintézetek beltereiben található feliratok ügyébe. Dan 

Maşca, a POL Maros megyei elnöke úgy fogalmazott: egy ilyen elképesztő gesztus után az is 

csodának számít, hogy a magyar gyerekek anyanyelvükön írt könyvekből tanulhatnak. 

 

135 állami hely lesz idén a MOGYE magyar tagozatán  
2017. június 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Több államilag finanszírozott helyet hirdet meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) a kisebb szakokon - jelentette be a felsőoktatási intézmény rektora. A 

magyar diákoknak 135 állami hely áll rendelkezésükre az orvosi, 35 a fogorvosi, 15 az 

általános asszisztensi, 40 a gyógyszerész szakon.  

 

Az RMDSZ-nek nincs miniszterelnök-jelöltje és nem lép kormányra  
2017. június 26. – transindex.ro 

Az RMDSZ nem nevesít jelöltet a kormányfői tisztségre, ez a parlamenti többség dolga - 

nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök, miután az RMDSZ küldöttsége tárgyalt Klaus 

Johannis államfővel. Kijelentette, hogy nem merül fel annak a kérdése, hogy ők is kormányra 

lépjenek. Arról nem nyilatkozott, hogy támogatják-e a PSD által javasolt Mihai Tudosét. Azt 

mondta, miután kiderül, hogy Johannis kit kér fel kormányalakításra, azután döntenek a 

támogatásáról. "Továbbra is párbeszédet szeretnénk a többséggel, azokkal, akik 

kormányoznak" - mondta az RMDSZ-elnök. Kérdésre kijelentette, hogy "a számtan nem 

nehéz", az ellenzéki pártok még mindig nem tudnának többséget alakítani.  

 

Balog Zoltán miniszter a várban 
2017. június 26. – Bihari Napló 

Balog Zoltán, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának a vezetője vasárnap kora 

este érkezett meg a nagyváradi várba, ahol többek között Zatykó Gyula, a Szent László Napok 

főszervezője, valamint Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere fogadta őt. 

 

Politikamentes iskolát akarnak 
2017. június 27. – Krónika 

Folytatták tiltakozó akciójukat a koronkai magyar szülők: tegnap azért gyűltek össze a helyi 

iskola bejárata előtt, hogy egyértelművé tegyék, politikamentes iskolát akarnak a településen, 

és elítélik azokat, akik interetnikus konfliktust szítanak a településen. Marius Paşcan Maros 

megyei parlamenti képviselőnek kívántak üzenni, aki szerint diszkriminálják a román 

diákokat a tanintézetben. 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=47673
http://itthon.transindex.ro/?hir=47678
http://www.erdon.ro/balog-zoltan-miniszter-a-varban/3530548
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Soltész: nem Magyarország az ellenség! 
2017. június 27. – Krónika 

Segítségre van szükség a szülőföldön való megmaradáshoz, a magyarság értékeinek 

megőrzéséhez, és a magyar kormány támogatja ebben a külhoni közösségeket – fogalmazott 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára (képünkön). Soltész szerint nem román, 

hanem külső érdekeket szolgálnak azok, akik a magyarellenes hangulatkeltésért felelősek 

Romániában.  

 

„Vagy találunk utat magunknak, vagy csinálunk egyet” 
2017. június 26. – Felvidék Ma 

Második alkalommal került sor vasárnap Dunamocson a Duna-parti Piknikre, melynek egyik 

előadója Menyhárt József, az MKP elnöke volt. Előadásában négy pontban foglalta össze az 

elmúlt egy év eredményeit. Elsőként a párt fiatalítását említette, amely továbbra is 

folytatódik, itt főleg a Via Nova fiataljaira számítanak majd. Második, fontos eredményként 

értékelte az MKP oktatási stratégiáját. Menyhárt megemlítette, hogy nemrégiben volt egy 

Fidesz-MKP találkozó Budapesten, amelyen a több órás egyeztetés során Orbán Viktor 

miniszterelnök nyomatékkal kérte, hogy készítsék el a felvidéki magyarok oktatási 

stratégiáját. „Ezt a találkozót nem mi kezdeményeztük, minket oda hívtak, ami nagy dolog 

szerintem” – fogalmazott Menyhárt József. Szólt a következő hónapokat meghatározó 

gazdaságélénkítő csomagról is, melynek megvalósítása még az idén megkezdődhet, és a 

felvidéki kis- és közepes vállalkozásokat segíti majd a Baross Gábor Alapon keresztül. 

Negyedik pontként a médiát említette; elmondta, hogy az MKP alulról építkezve, egy 

regionális erős sajtót próbál létrehozni, amelynek lesz nyomtatott és online változata is. 

 

Kassa megyében az MKP még nem döntött a megyeelnökjelölt kérdésében 
2017. június 26. – hirek.sk 

Májusban és júniusban Kassa megyében öt helyszínen: Kassán, Nagykaposon, Kistárkányban, 

Szádudvarnokban és Rozsnyón zajlottak le a Magyar Közösség Pártja járási konferenciái. A 

küldöttek a Kassai, Nagymihályi, Tőketerebesi, Kassa-vidéki és Rozsnyói járásban eddig 

összesen 25 képviselőjelöltet választottak meg. Minderről Zachariaš István, Kassa megye 

MKP-s alelnöke tájékoztatta a hirek.sk-t. 

 

Országos futás felajánlása Esterházy Jánosért 
2017. június 26. – Felvidék Ma 

Bő három hónap múlva, szeptember 17-én a zoboralji Alsóbodokon kerül sor a Szent Kereszt 

Felmagasztalása Kápolna felszentelése, és a résztvevők tanúi lehetnek Esterházy János 

végakarata teljesülésének is. Az eseményre a mártír gróf halálának hatvanadik évfordulója 

jegyében kerül  sor Esterházy-Malfatti Alice, a gróf lánya, az Esterházy János Szülőföldjéért 
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http://felvidek.ma/2017/06/vagy-talalunk-utat-magunknak-vagy-csinalunk-egyet/
http://www.hirek.sk/itthon/20170625220100/Kassa-megyeben-az-MKP-meg-nem-dontott-a-megyeelnokjelolt-kerdeseben.html
http://felvidek.ma/2017/06/orszagos-futas-felajanlasa-esterhazy-janosert/
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Egyesület és a Pázmáneum Társulás együttműködése eredményeként. Védnökök: Kövér 

László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Gyurcso Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye helynöke. 

 

Félmilliárd forint a délvidéki óvodák korszerűsítésére (videó) 
2017. június 26. – Pannon RTV 

A magyar kormány 17 milliárd forintos forrásból Kárpát-medencei óvodaépítési és 

óvodafejlesztési programot indít. A Délvidékre ebből félmillárd forint jut. Vajdaság szerte 

épületeket újítanak fel, máshol dadák és óvónők bérét fedezik, és 11 mikrobusz vásárlását is 

tervezik. Ezek az apróságok szerb csoportos napközisek. Nagyikindán eddig nem volt magyar 

napközis csoport, de most a magyar kormány támogatásának köszönhetően szeptemberben 

beindítják. 

 

Kétnapos műhelymunkát szervezett a nagybecskereki Püspökségi Caritas 
2017. június 26. – Vajdaság.ma 

A természeti katasztrófák kockázatainak csökkentése céljából két napos műhelymunkát 

szervezett a nagybecskereki Püspökségi Caritas, amely során a szervezet tevékenységének 

ezen részét mutatták be Nagybecskereken, illetve Muzslyán. Az első napon a Vojvodina 

szállóban ismerkedtek a témával, a meghívott vendégek, önkéntesek - akikkel együttműködik 

Caritas -, bemutatták a témával kapcsolatos tevékenységüket. Jelen voltak a Szerbiai 

Vöröskereszt, a nagybecskereki Vöröskereszt, Nagybecskerek önkormányzatának képviselői, 

továbbá több civil szervezetből is jöttek önkéntesek. 

 

Újraavató ünnepség Beregsomban 
2017. június 26. – karpatalja.ma 

A vasárnapi istentiszteletet követően, június 25-én Beregsomban újraavatták a református 

templomkertben található 1927-ben elhelyezett 1. világháborús és a 2. világháború hősi 

halottainak és egyben az 1944-es elhurcoltaknak emlékére 1991-ben felállított emlékműveket. 

Magyarország kormánya a 2015-ös évet a 70 éve a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és 

kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, melyhez kapcsolódva a Gulag Emlékbizottság 

négy témakörben pályázatot hirdetett meg. Az Emléktáblák kihelyezésének támogatása c. 

témakörhöz kapcsolódó kiírás célja az volt, hogy emléktáblákat helyezhessenek el és 

újíthassanak fel minden olyan érintett településen, ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai 

fogolyként vagy kényszermunkára. 

 

Évzáró kirándulás a Bécsi Magyar Iskolával 
2017. június 26. - Volksgruppen 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=340707
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21537/Ketnapos-muhelymunkat-szervezett-a-nagybecskereki-Puspoksegi-Caritas.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/ujraavato-unnepseg-beregsomban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2851263/
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Fertődre és Ágfalvára tett vasárnap évzáró kirándulást a Bécsi Magyar Iskola. Az autóbuszos, 

egésznapos kirándulásra a diákokat, tanáraikat és szüleiket is meghívták. Az elmúlt években 

játékdélutánokat rendeztek évzáróként, az idén első ízben esett a választás egy kirándulásra.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 26. – Kossuth Rádió 

 

Hétfőn is tiltakozó tüntetést tartott a koronkai Tholdalagi Mihály Általános 

Iskola szülői közössége 

Hétfőn is tiltakozó tüntetést tartott a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola szülői 

közössége. Múlt héten beszámoltunk arról, hogy Marius Pascan, a Népi Mozgalom Pártja 

Maros megyei parlamenti képviselője nemrégiben a közösségi oldalán azt állította, hogy a 

koronkai iskola tanévzáró ünnepségén a román anyanyelvű gyerekek nem vehették részt és az 

iskola kizárólag magyar okleveleket adott át a gyerekeknek. A valóság ezzel szemben az, hogy 

a román tanulóknak - tanítónőjük távolléte miatt - egy nappal korábban tartották meg 

évzárót, ahol román nyelvű bizonyítványt kaptak. 

 

Konténertelepülést hoznának létre egy használaton kívüli kaszárnya területén 

Szabadkán 

Nagy felháborodást váltott ki Szabadkán néhány hete az a hír, hogy lakótömb épül 

migránscsaládok számára a városban. Most egy újabb hír borzolja a kedélyeket: 

konténertelepülést hoznának létre egy használaton kívüli kaszárnya területén, ami azonban a 

legnagyobb szabadkai magyar általános iskola közvetlen szomszédságában van. 

 

Beregszászon hétfőn tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

diplomaátadó és tanévzáró ünnepségét  

Beregszászon ma tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diplomaátadó és 

tanévzáró ünnepségét.  A főiskolán Ukrajnában egyedülálló módon minden nappali tagozatos 

képzés ingyenes. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt elsőként Navracsics Tibor 

oktatásért felelős európai biztost hallják. 
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http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-26_18:30:00&ch=mr1
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A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács idén is megszervezte a Székelyföldi 

Tehetségnapot 

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács idén is megszervezte a Székelyföldi Tehetségnapot. Az 

ünnepségen elsősorban a tehetségeket ünnepelték, ám az őket tanító pedagógusok, és a 

támogatók is átvehették az elismerő okleveleket. A Határok nélkül tudósítója a rendezvény 

egyik sztárját kérdezte a legújabb fejlesztéséről és terveiről. 

 

63 felvidéki orvostanhallgató tölti nyári szakmai gyakorlatát budapesti 

kórházakban, klinikákon 

63 felvidéki orvostanhallgató tölti nyári szakmai gyakorlatát budapesti kórházakban, 

klinikákon. A szlovák egyetemen tanuló magyar medikusok egyik célja a magyar 

szakterminológia elsajátítása. A szakmai gyakorlat szervezője a pozsonyi magyar 

medikusokat összefogó Selye János Klub. 

 

A Székelyföld folyóirat a Nagyháború centenáriumi éveiben időközönként 

tematikus számban ismerteti a legújabb történeti kutatásokat 

A Székelyföld folyóirat a Nagyháború centenáriumi éveiben időközönként tematikus számban 

ismerteti a legújabb történeti kutatásokat. A júniusi lapszám szintén háborús szám. A 

Határok nélkül tudósítója  Gottrfried Barna történésszel, az egyik szerzővel beszélgetett. 

 

A kaboli szerbség emléket állít a két mártírnak, Horváth Mihálynak és Molnár 

Andornak 

A Sajkás-vidéki Kabolban 1942-ben, a település két magyar vezetője Horváth Mihály és 

Molnár Andor megakadályozták, hogy a magyar karhatalom kivégezzen kétszáz helybéli 

szerbet. 1944-45-ben aztán, amikor jött a fordulat, az ottani szerbség hiába próbálta 

meggátolni, hogy a kommunista titkosszolgálat, az OZNA likvidálja őket. Több mint 30 

magyarral együtt, a két volt magyar vezetőt is kivégezték. Július 1-én a kaboli szerbség 

emléket állít a két mártírnak. A  délvidéki magyarirtás kutatóját,  Matuska Mártont a több 

mint 70 évvel ezelőtt történtekről kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 
 


