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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az RMDSZ bizalmat szavaz az új kormánynak, ha nem lesznek „kellemetlen 
meglepetések” 
2017. június 28. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen  

Az RMDSZ nagy valószínűséggel megszavazza a Mihai Tudose vezette új román kormány 

beiktatását, hacsak a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása nem hoz „kellemetlen 

meglepetéseket” – jelentette be Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán. A magyar 

szövetség azt követően döntött erről, hogy Liviu Dragnea, a kormány fő erejét adó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke és Mihai Tudose kormányfőjelölt az új kormány 

összetételéről és a kormányprogramban tervezett módosításokról tájékoztatta az RMDSZ 

képviselőit és szenátorait. Az RMDSZ tavaly decemberben négy évre szóló parlamenti 

együttműködési megállapodást kötött a szociálliberális kormánykoalíció pártjaival, amelyben 

a felek vállalták, hogy kölcsönösen támogatják egymás előre egyeztetett törvénytervezeteit, 

ahogy az például kedden is történt, amikor a koalíció támogatta a szenátusban az oktatási 

törvény RMDSZ által javasolt módosításait – magyarázta az RMDSZ elnöke. Az 

együttműködés eddigi eredményeit a június 30-án lejáró tavaszi ülésszak végén értékelik ki a 

felek. 

 

Félmilliárd forinttal támogatja Budapest a Gyulafehérvári Caritast 
2017. június 28. – Krónika, MTI, hirado.hu 

Mintegy ötszázmillió forintot ad a magyar kormány a Gyulafehérvári Caritas szeretetszolgálat 

programjának, célkitűzéseinek és beruházásainak támogatására – áll a legfrissebb Magyar 

Közlönyben. A kormányhatározat szerint a kabinet a Bethlen Gábor Alap közreműködésével 

nyújt 494 millió forint támogatást az idei központi költségvetésből a romániai katolikus 

segélyszervezet programjának, célkitűzéseinek és beruházásainak megvalósításához. a 

bukaresti kormány év elején hozott döntése nyomán nagy bajba kerültek a szociális 

támogatásokat biztosító romániai szervezetek, egyesületek – közöttük a Gyulafehérvári 

Caritas –, miután megvonták tőlük az állami támogatást.  

 

Az MKP a zászlókat tiltó sporttörvény módosítására szólított fel 
2017. június 28. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Meg kell változtatni a sporttörvénynek azt a részét, amely tiltja, hogy szurkolók a 

sporteseményekre idegen országok zászlóit vagy állami szimbólumait vigyék be – sürgették a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) képviselői, Kőrösi Ildikó, a párt önkormányzati és 

közigazgatási alelnöke, valamint Nagy Dávid, jogász Pozsonyban tartott 

sajtótájékoztatójukon. Nagy Dávid, az MKP jogi szakértője rámutatott, abszurd, hogy a 21. 

század Európájában tiltsák egy másik szuverén ország zászlaját, jelképeit. A törvény hibás, 

alkotmányellenes és az uniós normákat is sérti - mondta Nagy Dávid, az MKP jogi szakértője, 
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aki a szlovák állampolgársági törvényhez hasonlította a jogszabályt. Rámutatott: az MKP 

azért is sürgeti törvény megváltoztatását, mert a magyar kötődésű felvidéki sportklubok és 

kiemelten a DAC mérkőzéseire egyre több, nem szlovákiai szurkoló is jár, akiket ugyancsak 

korlátoz a vonatkozó szabályozás. 

 

Új üzemcsarnokkal bővült a bonyhádi Schäfer-Oesterle Kft. 
2017. június 28. – MTI, Kormany.hu  

Új, 1000 négyzetméteres csarnokkal bővült a bőrbevonatú autóalkatrészeket gyártó bonyhádi 

Schäfer-Oesterle Kft. üzeme, amelyet szerdán adtak át a Völgységi Ipari Parkban.  A 

csarnokot 130 millió forintos beruházással a társaság finanszírozásában a Völgységi Ipari 

Park Nonprofit Kft. építette meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a 

térség országgyűlési képviselője az eseményen hangsúlyozta: annak köszönhetően, hogy a 

2014-2020-as ciklusban a kormány az európai uniós források 60 százalékát 

gazdaságfejlesztésre fordítja, Bonyhádon is nő a munkahelyek száma és az iparűzési adó-

bevétel. 

 

Pert nyert az EMNP a váradi táblaügyben 
2017. június 28. – Krónika 

A nagyváradi bíróság eltörölte a helyi rendőrség által kirótt pénzbírságot, melyet Csomortányi 

Istvánnak, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei elnökének kellett volna 

kifizetnie, miután tavaly májusban a polgármesteri hivatal falára kihelyezte a Szent László tér 

feliratú táblát, föléje pedig a román megfelelőjét. Az indoklást még nem tették közzé, de 

fontos helyi győzelem született, mely nem csupán a nyelvhasználat, de az állampolgári jogok 

általános szempontjából is fontos – írja közleményében a néppárt. 

 

A magyar kormány nemzeti ügyekben gondolkodik 
2017. június 28. – Kormany.hu 

„A székely vidék fejlődési esélyei” címmel rendeztek konferenciát Székelyudvarhelyen kedden 

a Földművelésügyi Minisztérium, a REGA Régiókutató Egyesület, a Székelyföldi Regionális 

Tudományi Társaság (SZRTT) és a Lámpás Társaság együttműködésével. A konferencia 

keretében a Földművelésügyi Minisztérium által finanszírozott, a tanyasi életmódot, a 

külhonban lévő tanyás térségeket, tanyás gazdasági formákat összegző kutatások eredményeit 

mutatták be a szakértők. A székelyföldi mellett a partiumi és a felvidéki kutatásokhoz is 

biztosított támogatást az agrártárca. 
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Megalakult a centenáriummal foglalkozó parlamenti bizottság  
2017. június 28. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Ellenszavazat nélkül fogadta el szerdán a parlament két házának együttes plénuma azon 

bizottság létrehozásáról rendelkező határozatot, amely a nagy egyesülés centenáriumáért felel 

majd. A határozat értelmében a képviselőház és szenátus közös bizottsága a centenáriumi 

ünnepségek megszervezésének törvényhozó testületet is érintő feladatait, valamint a 

Centenáriumi Ügyosztály és a kormánynak alárendelt intézmények centenáriummal 

kapcsolatos tevékenységének parlamenti felügyeletét látja majd el. A bizottság elnökévé 

Lucian Romaşcanu szociáldemokrata szenátort választották.  

 

RMDSZ-es javaslatra magyarul is készítenek Arad megyét népszerűsítő 
anyagokat 
2017. június 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az Arad Megyei Tanács keddi ülésén megszavazták, hogy 135 ezer lejt fordítanak az Arad 

megye idegenforgalmi nevezetességeit bemutató és népszerűsítő anyagok készítésére. Az 

épített és természeti örökség leírása, szórólapok, térképek, útifüzetek nyomtatása és az 

ajándéktárgyak készítése a megyei önkormányzat turisztikai fejlesztési stratégiájának részét 

képezik. Péró Tamás RMDSZ-es tanácsos kiegészítő javaslatára a Kulturális, Oktatási, Sport-, 

Ifjúsági és Idegenforgalmi Szakbizottság módosította a határozattervezetet, hogy ezek a 

népszerűsítő anyagok ne csak román és angol, hanem magyar nyelven is készüljenek. Az 

RMDSZ megyei közgyűlési tagja azzal érvelt, hogy egyrészt az aradi magyarság szerepe 

megkerülhetetlen, ha a megye történelmének, kultúrájának, gazdaságának alakításáról 

beszélünk, másrészt a megyébe látogató külföldi turisták zöme magyarországi. Az RMDSZ-es 

javaslatra elfogadott határozat szerint az Arad megyét bemutató és népszerűsítő nyomtatott 

anyagok húsz százaléka magyar nyelven készül majd.  

 

Megakadályozta az RMDSZ annak a cikkelynek a törlését, amely lehetővé teszi 
az anyanyelv-használatot az egészségügyben  
2017. június 28. – transindex.ro 

Hosszas tárgyalások eredményeként sikerült megakadályoznunk a képviselőházban, hogy 

töröljék a páciensek jogállását szabályzó törvény előírásai közül azt a cikkelyt, amely lehetővé 

tette, hogy egy magyar anyanyelvű orvos magyarul tájékoztassa a pácienst egészségügyi 

állapotáról” – mutatott rá Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, 

majd hozzátette, hogy a román pártok képviselői a bevándorlókra hivatkozva tartották 

szükségesnek a törvény szigorító módosítását és nem voltak tekintettel a Romániában élő 

kisebbségre. Az RMDSZ közbenjárására módosították az eredeti előterjesztést és elutasították 

ezt a magyarság számára hátrányos javaslatot.  
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Iskolahálózat nincs, a katolikus iskola helyzete függőben 
2017. június 28. – maszol.ro 

Csütörtök délután tartja rendes havi ülését a marosvásárhelyi önkormányzat, amelynek 

legfontosabb napirendi pontja az iskolahálózat megszavazása, illetve a Római Katolikus 

Teológiai Líceum helyzetének tisztázása lesz. A tanácsülést megelőző napon tárgyalások 

folynak a római katolikus gimnázium megmaradása érdekében. Szülők, jogászok, RMDSZ-

képviselők, a prefektúra és a városháza alkalmazottai keresik azt a megoldást, amely végre 

tisztázhatná, melyik az a járható út, hogy ne szűnjön meg az iskola. 

 

Haller István a CNCD igazgatótanácsának tagja lett 
2017. június 28. – maszol.ro 

Haller István, Maria Lazăr és Veronica Sandu az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) igazgatótanácsának új tagjai a parlament szerdai döntése értelmében. Haller Istvánt 

és Maria Lazărt 5 évre, Veronica Sandut a mandátum lejártáig nevezték ki a testület 

igazgatótanácsába. 

 

„Magyarságképző” tábor Aradon 
2017. június 28. – maszol.ro 

Anyanyelvi tábort rendeznek Aradon a fakultatív magyar oktatásban részt vevő gyerekeknek. 

Az RMDSZ, a magyar pedagógusszövetség és a Pro Identitas Egyesület által szervezett 

egyhetes foglalkozás során nemcsak a nyelvhasználatukon csiszolnak, hanem a magyar 

hagyományokkal, népzenével és történelemmel is megismertetik az aradi szórványvidékekről 

érkező diákokat. 

 

Egyéves mérlegvonás Kofity Zoltán vajdahunyadi RMDSZ tanácsossal 
2017. június 28. – Nyugati Jelen 

Mandátumának első esztendejét értékelte a napokban Vajdahunyad polgármestere, kiemelve 

a többtucatnyi városfejlesztési projektet, melyeket EU-s, illetve kormánytámogatással 

igyekeznek megvalósítani. Hogy ez mit jelent az itt élő, közel 3000 lelkes magyar közösség 

szempontjából – erről kérdezték Kofity Zoltán, városi RMDSZ tanácsost, kitérve az egyéni 

mérlegvonásra is. 

 

Tiltakozó felvonulást szerveznek a székelyföldi megyék elöljárói 
2017. június 28. – szekelyhon.ro 

A székelyföldi megyékben forrong a közhangulat a medvetámadások miatt. A helyzet 

orvoslására a felcsíki polgármesterek július 5-ére találkozót kezdeményeztek a 

környezetvédelmi miniszterrel, valamint Bukarestben felvonulással tiltakoznának a kialakult 

helyzet ellen. A kezdeményezéshez csatlakozik Maros megye is. 
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Magyar állampolgár lesz a 99 éves asszony – immár harmadszorra 
2017. június 28. – szekelyhon.ro, Krónika, Bihari Napló, hirado.hu, MTI 

Magyar állampolgárságot igényelt kedden a baróti konzuli kiszálláson egy 99 éves 

székelyszáldobosi asszony. Harmadszor lesz magyar állampolgár. Kolumbán Julianna 1918. 

február 26-án született, a trianoni döntés után veszítette el először magyar állampolgárságát, 

majd 1940-ben visszakapta, 1945-ben pedig újra elveszítette. A konzuli kiszálláson a néni 

elmondta, régóta készül erre, unokái Magyarországon élnek. 

 

Szent Lászlóra emlékeztek Gelencén 
2017. június 28. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kiállítással és szakmai konferenciával emlékeztek meg a lovagkirályról Szent László napján a 

gelencei Szent Imre-templomban. Vasárnapig látogatható a templomkertben a Szent László 

életével, kultuszával kapcsolatos kiállítás. A tárlat részletes dokumentációként szolgál a 

megsemmisített, a részben feltárt vagy töredékesen, illetve teljesen fennmaradt gelencei, 

kilyéni, székelyderzsi és homoródkarácsonyfalvi Szent László-falképekről. A rendezvényen a 

Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, Brendus Réka kifejtette, 

hogy a Szent László-emlékévben „megerősítjük összetartozásunkat: Gelencétől Szépvízen és 

Nagyváradon keresztül Győrig, illetve Pozsonyig érő magyarságunk egységét”. 

 

Kisebbségi ügyekkel foglalkozó minisztérium létrehozását kérik a roma 
szervezetek 
2017. június 28. – transindex.ro, maszol.ro 

Hét erdélyi roma szervezet azt kéri Mihai Tudose kijelölt miniszterelnöktől, hogy hozzon létre 

egy, a kisebbségek ügyeivel foglalkozó minisztériumot, amelyet rotációs alapon, felváltva 

vezetnének a különböző nemzeti kisebbségek képviselői. "Azért látjuk szükségesnek egy ilyen 

minisztérium létrehozását, mert a romáknak különböző területeken, például az egészségügy, 

a munkalehetőségek, oktatás terén segítségre van szükségük. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen 

minisztérium hozzájárulna a romák társadalmi integrációjához" - nyilatkozta szerdán 

Kolozsváron Aurel Pascu, a Roma Umanitate Alapítvány elnöke.  

 

Folytatják tiltakozásukat a koronkai szülők 
2017. június 28. – maszol.ro 

A Marosvásárhely tőszomszédságában található Koronkát sem kerülte el a magyarellenes 

kampány.  A Tholdalagi Mihály Általános Iskola ellen uszító román politikus, Marius Pașcan 

parlamenti képviselő interetnikus feszültséget keltő lépései nem tesznek jót a közösségnek – 

vallják a szülők, akik hétfői és keddi tiltakozó megmozdulásukat csütörtök délelőtt folytatják 

az iskola előtt, hogy így fejezzék ki véleményüket. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allampolgar-lesz-a-99-eves-asszony-n-immar-harmadszorra
https://szekelyhon.ro/aktualis/szent-laszlora-emlekeztek-gelencen
http://itthon.transindex.ro/?hir=47727
http://itthon.transindex.ro/?hir=47727
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82677-folytatjak-tiltakozasukat-a-koronkai-szul-k


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 29. 
6 

Az RMDSZ-frakciónak fontosabb a katolikus iskola helyzetének megoldása az 
alpolgármester-választásnál 
2017. június 28. – szekelyhon.ro 

Bár egyenlőre senki nem beszél jelöltről, jelöltekről, a csütörtöki marosvásárhelyi 

tanácsülésen napirendre tűzik az alpolgármester-választást. A tervezetet Hermann Mark 

Christian, a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosa nyújtotta be. A POL tanácsosa a 

Vásárhelyi Hírlapnak elmondta, hogy fontosnak tartja az alpolgármester megválasztását, 

mert az a természetes, hogy egy ekkora méretű városnak több személyből álló vezetősége 

legyen. 

 

Magyar értékek Nagyszebenben 
2017. június 29. – Krónika 

Nemcsak a városban és a környéken élő magyarságot kívánja megszólítani a nyolcadik 

alkalommal sorra kerülő nagyszebeni Hungarikum Napok rendezvénysorozat, hanem egész 

Erdélyből és Magyarországról is várnak vendégeket a ma kezdődő és vasárnapig tartó 

kulturális és szórakoztató eseményre – mondta el a Krónikának Serfőző Levente főszervező. 

 

Kevesebb pénzből, de folytatja tevékenységét a K Plusz 
2017. június 29. – Krónika 

A jövő évadban, azaz nyár végétől is folytatja a Kreatív Kolozsvár csapata a K Plusz elnevezésű 

tehetséggondozó, illetve kapcsolatépítő projektjét – számoltak be a program kezdeményezői a 

kedd délután az Életfa Családsegítő Egyesület udvarán tartott „szezonzáró” eseményen. 

Farkas András, a PONT Csoport vezetője és Balázsi-Pál Ágnes ügyvezető igazgató arról 

számolt be: a következő évadban ugyan kisebb költségvetésből gazdálkodnak, ennek ellenére 

az eddigiekhez mérten gazdag kínálatot akarnak összeállítani. Továbbra is nagy hangsúlyt 

fektetnek a fiatal vállalkozókat célzó képzésekre – amelyek az eddigi K Plusz események közül 

a legnépszerűbbek és legsikeresebbek voltak. Ugyanakkor több figyelmet kívánnak szentelni 

az úgynevezett network-, azaz kapcsolatépítésnek, hogy a pályakezdő, kreatív és tettre kész 

fiatalok ne csak a már tapasztalt szakemberektől, tanácsadóktól, hanem egymástól is 

tanuljanak. Ezenkívül a „külföldről importált”, azaz többnyire Magyarországról érkezett 

szakértők mellett a továbbiakban romániaiakat is meghívnának. Egy másik célkitűzés a 

román közösséggel, üzleti és civil szférával való együttműködés, ugyanis, amint arra Balázsi-

Pál Ágnes rámutatott, nem lesz pozitív eredménye annak, ha a magyar közösség túlságosan 

elszigetelődik. 

 

Közös tanévzárót tartottak a hazai magyar katolikus iskolák 
2017. június 28. – hirek.sk 

A felvidéki magyar katolikus iskolák díjátadással egybekötött országos tanévzáró ünnepségét 

és a fiatal katolikus családok országos találkozóját tartotta június 28-án a komáromi Szent 

András-templomban a Libertate polgári társulás és a Patrona Nostra Kht. A hálaadó 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/az-rmdsz-frakcionak-fontosabb-a-katolikus-iskola-helyzetenek-megoldasa-az-alpolgarmester-valasztasnal
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-rmdsz-frakcionak-fontosabb-a-katolikus-iskola-helyzetenek-megoldasa-az-alpolgarmester-valasztasnal
http://www.hirek.sk/itthon/20170628161953/Kozos-tanevzarot-tartottak-a-hazai-magyar-katolikus-iskolak.html
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szentmise ünnepi szónoka Ft. Zsidó János esperes-plébános, fő celebránsa Ft. Nagy Péter 

plébános-iskolalelkész volt, a rendezvényen beszédet mondott Madarász Róbert, a Patrona 

Nostra Kht. igazgatója, valamint Menyhárt József, az MKP elnöke és Kiss Beáta, az MKP 

oktatási és kulturális alelnöke. 

 

Őszre elkészül a Csillagház Rimaszombatban 
2017. június 28. – hirek.sk 

Rimaszombatban gőzerővel épül a református egyház új ingatlana, a Csillagház, amelyben 

konferenciaterem és szálláshelyek is lesznek, átadása után itt tartják majd a zsinatokat. A 

nagyszabású beruházás a magyar állam támogatásával valósul meg. Az építkezés tervezett 

összköltsége 1 millió 160 ezer euró. 

 

Magyar hangja: Bugár Béla 
2017. június 28. – Új Szó 

„Bugár Béla azt a szerepet játssza Robert Fico harmadik kormányában, ami az elsőben Ján 

Slotának jutott. Ő lett az, aki minden körülmények között fenntartja a kormánykoalíciót. Még 

azon az áron is, hogy pártja elveszíti politikai arculatát” – írja publicisztikájában Marián 

Lesko. „Most a Híd a Smer felmosórongya. A közmédia új vezérigazgatójának megválasztása 

előtt a Híd állásfoglalást tett közzé, hogy az egyik jelölt teljes mértékben elfogadhatatlan 

számára. František Šebej képviselő hosszasan ki is fejtette, miért elfogadhatatlan számukra 

Jaroslav Rezník. Amikor az igazgatóválasztás első fordulója után Bugár megértette, hogy 

feldühíti koalíciós partnereit, ha nem változik a Híd álláspontja, eljátszotta Slota szerepét, és 

kijelentette, hogy a köztévé igazgatójának megválasztása miatt nem fogja szétverni a 

kormánykoalíciót.” 

 

Kisebbségi jogok és infrastruktúra-fejlesztés 
2017. június 28. – Magyar Szó 

A kormányfői expozé bemutatását követően lapunknak adott nyilatkozatában Pásztor Bálint, 

a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője, a VMSZ és a Demokratikus Cselekvés Pártja 

frakciójának vezetője elmondta, a következő időszakban a VMSZ és az SZHP közötti koalíciós 

szerződés megvalósításának folytatását várja, és pártja államtitkári szinten vesz továbbra is 

részt a kabinet munkájában. Számunkra fontos a kisebbségi akciótervnek a megvalósítása, 

mely magába foglal minden kisebbségi jog megvalósítására vonatkozó intézkedést. A nemzeti 

tanácsokról szóló törvény, a kisebbségi kerettörvény módosítása, a részarányos foglalkoztatás 

és a kislétszámú osztályok kérdése, a szerb nyelv oktatásának megreformálása, a 

nyelvhasználati törvény módosítása is lényeges – magyarázta Pásztor. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170628125718/Oszre-elkeszul-a-Csillaghaz-Rimaszombatban.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/06/28/magyar-hangja-bugar-bela
https://www.magyarszo.rs/hu/3404/kozelet_politika/167252/Kisebbs%C3%A9gi-jogok-%C3%A9s-infrastrukt%C3%BAra-fejleszt%C3%A9s.htm
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Tisztújító közgyűlést tartott a VMDK 
2017. június 28. – Vajdaság.ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége június 25-én, Óbecsén, a városháza 

dísztermében megtartotta tisztújító közgyűlését. A közgyűlés küldöttjeinek 

szavazattöbbségével a VMDK élére Csonka Áront választották, alelnököknek Tari Istvánt, 

Horvát Ódry Mártát és Hangya Istvánt. A közgyűlés döntést hozott a VMDK Tanácsának és a 

VMDK Ellenőrző Bizottságának összetételéről is. 

 

Minden támogatás jól jön 
2017. június 28. – Magyar Szó 

Szerdán 58 mezőgazdasági termelő írt alá újabb támogatási szerződéseket, amelyek esetében 

a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság különböző 

társfinanszírozási, valamint vissza nem térítendő pályázatairól beszélünk. A szerződéseket 

Vuk Radojević illetékes titkár a tartományi képviselőházban adta át. Két támogatási vonalról 

van szó. Az első hűtőházak, mezőgazdasági termények szárítására, feldolgozására szolgáló 

gépezetek, berendezések vásárlására, a második pedig különböző állatfarmok felszerelésére 

vonatkozik. 

 

Három százalékkal nőtt az EU-ba Kárpátalján át belépő ukránok aránya a 
vízummentesség életbe lépése óta 
2017. június 28. – MTI 

Az ukrán állampolgárok európai uniós vízummentességének 2017. június 11-i életbe lépése 

óta három százalékkal nőtt az Európai Unióba a kárpátaljai határátkelőhelyeken át beutazó 

ukránok aránya - közölte szerdán Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója statisztikai 

adatokra hivatkozva. Az ukrajnai megye vezetője Moskal.in.ua hivatalos honlapján közzétett 

tájékoztatása szerint a június 11. és 27. közötti időszakban az ukrán-EU határ kárpátaljai 

szakaszán található átkelőhelyeken keresztül az uniós országokba közel 234 ezer ukrán 

állampolgár utazott be, közülük mintegy hatezren biometrikus útlevéllel, míg a többiek 

schengeni vízummal lépték át a határt. Három százalékkal nőtt a számuk a vízummentesség 

életbe lépése előtti időszakhoz képest - írta Kárpátalja kormányzója. 

  

Elbúcsúzott Szalipszki Endre főkonzul  
2017. június 28. – Kárpátalja 

Június 30-án véget ér Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul kiküldetése, és hét év 

Kárpátalján eltöltött diplomáciai munka után nyugdíjba vonul. Ez alkalomból 

búcsúfogadáson látta vendégül Jánosiban, a Helikon Hotelben a kárpátaljai politikai, üzleti, 

egyházi, művészeti és tudományos élet képviselőit, közöttük a megyénkben élő magyar 

közösség vezetőit. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21545/Tisztujito-kozgyulest-tartott-a-VMDK.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3404/vajdasag/167248/Minden-t%C3%A1mogat%C3%A1s-j%C3%B3l-j%C3%B6n.htm
http://webradio.hu/hirek/kulfold/harom_szazalekkal_nott_az_eu-ba_karpataljan_at_belepo_ukranok_aranya_a_vizummentesseg_eletbe_lepese_ota
http://webradio.hu/hirek/kulfold/harom_szazalekkal_nott_az_eu-ba_karpataljan_at_belepo_ukranok_aranya_a_vizummentesseg_eletbe_lepese_ota
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/28/elbucsuzott-szalipszki-endre-fokonzul
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„A magyarok képesek fájdalmukat, gyászukat erővé és hitté alakítani”  
2017. június 28. – Kárpátalja 

Június 25-én, vasárnap ünnepélyesen újraavatták Beregsomban, a helyi református templom 

kertjében álló I. világháborús emlékművet, valamint a II. világháború és a sztálini lágerek 

somi áldozatainak emléket állító felújított emlékoszlopokat. A Beregsomért Jótékonysági 

Alapítvány sikeres pályázati anyagot nyújtott be a magyarországi Gulág Emlékbizottsághoz, 

amely támogatásának és a helyiek összefogásának, valamint a KMKSZ-nek, az UMDSZ-nek és 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának köszönhetően a két emlékoszlop és környezete 

gyönyörűen megújult – tudhattuk meg a megemlékezés kezdetén a község szülöttétől, Fejes 

Norberttől. 

 

Üdvözöljük itthon 2017 
2017. június 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén Köztársaság Határon Túli és Diaszpórában-élő Szlovének Kormányhivatala 

Muraszombat Városi Önkormányzatával és több társszervezővel közösen, Rakicsánban 

rendezi meg az „Üdvözöljük itthon 2017” című nagyszabású találkozót. A központi esemény 

időpontja 2017. július 8-a. 

 

Nagy érdeklődést keltett az állásbörze 
2017. június 28. - Népújság 

Meglepően nagy érdeklődést keltett a múlt csütörtökön Lendván szervezett állásbörze, 

melyen Vas és Zala megyei cégek toboroztak munkavállalókat. A megjelent hét cég képviselői 

röviden ismertették a kínált munkahelyeket, mely alapján kiderült: leginkább 

szakmunkaerőre tartanak igényt. A börzét a Lendvai Főkonzulátus, a Szentgotthárdi 

Munkaügyi Központ és a Muraszombati Regionális Munkaügyi Központ közösen szervezte 

meg a Bánffy Központban. 

 

A Moravske Toplice Községi nemzeti közösség 
2017. június 28. - Népújság 

Kiemelt támogatásban részesülnek idén is a Moravske Toplice-i Község vegyesen lakott 

településein működő egyesületek. A magyar önkormányzat pályázati kiírására 11-en nyertek 

támogatást, de a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola is jelentős pénzösszegekhez juthat az 

idei évben. A magyar önkormányzat a költségvetésében 28 ezer eurót különített el a község 

vegyesen lakott településein működő egyesületek, civil szervezetek támogatására. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/06/28/magyarok-kepesek-fajdalmukat-gyaszukat-erove-es-hitte-alakitani
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174479527
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3134-nagy-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9st-keltett-az-%C3%A1ll%C3%A1sb%C3%B6rze.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3131-a-moravske-toplice-k%C3%B6zs%C3%A9gi-nemzeti-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g.html
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 28.  – Kossuth Rádió 

 

A szlovák kormány jelentősen korlátozza a települések hitelfelvételét 

Januártól megszigorították Szlovákiában az önkormányzatok hitelfelvételének feltételeit, ami 

a gyakorlati életben komoly problémák elé állítja a településeket, főleg a kisebbeket. Tény, 

hogy ebbe a kategóriába tartozik a magyarok lakta települések többsége, de a januártól 

hatályos törvényi szigorítás valamennyi önkormányzatra érvényes  Szlovákiában.  

  

A Felvidék gazdasági fejlődésének új távlatait vázolták a Libertate Polgári 

Társulás konferenciáján Dunaszerdahelyen 

A Felvidék gazdasági fejlődésének új távlatait vázolták a Libertate Polgári Társulás 

konferenciáján Dunaszerdahelyen. Szóltak az első felvidéki online piactérről és a felvidéki 

márkákról is.  

 

Romániai civil szervezetek arra szólítják fel a médiát és a politikusokat, hogy ne 

keltsenek feszültséget a romániai etnikumok között 

Állásfoglalást adott ki tíz romániai civil szervezet, amelyben arra szólítják fel a médiát és a 

politikusokat, hogy ne keltsenek feszültséget a romániai etnikumok között. A román és 

magyar civil szervezetek közös állásfoglalása szerint egyes sajtóorgánumok és politikusok az 

RMDSZ és a kormányzó pártok közötti múlt heti tárgyalásokat magyarellenes 

hisztériakeltésre használták, alkotmányellenesnek és törvénytelennek beállítva a nemzeti 

kisebbségek követeléseit. 

 

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács idén is megszervezte a Székelyföldi 

Tehetségnapot 

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

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

a  támogatók is átvehették az elismerő okleveleket.  
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Elkészült Temesvár első magyar bölcsődéje 

Régi álmuk valósult meg a temesvári magyaroknak: elkészült a Bánság fővárosának első 

magyar bölcsődéje. A belvárosi református gyülekezet több éve jótékonysági rendezvényekkel 

próbálkozott összegyűjteni az induláshoz szükséges összeget, a végső lökést egy magyar 

kormánytámogatás adta meg az elmúlt év végén. Mára elkészült a 30 férőhelyes bölcsőde, 

amelyet megálmodója és kivitelezője, Fazakas Csaba lelkipásztor mutatott meg Lehőcz 

Lászlónak. 

 

Anyanyelvi tábort rendeznek Aradon a fakultatív magyar oktatásban részt vevő 

gyerekeknek 

Anyanyelvi tábort rendeznek Aradon a fakultatív magyar oktatásban részt vevő gyerekeknek. 

Az egyhetes foglalkozás során nemcsak a nyelvhasználatukon csiszolnak, hanem a magyar 

hagyományokkal, népzenével és történelemmel is megismertetik az aradi szórványvidékekről 

érkező diákokat.  

  

Magyar Hagyományok Napja 

Magyar népdalok, néptáncok, a dettai Reviczky Gyula Egyesület dalosköre, a Bokréta 

citerásai és táncosai valamint a Százszorszép és Eszterlánc néptánc együttesek előadásai, 

kézműves termékek és magyaros ízek vonzották a temesváriakat a Magyar Hagyományok 

Napjára. A rendezvényt negyedszer szervezték meg. 

 
 


