
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 30. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Felállt a Tudose-kormány, megcsappant a PSD–ALDE támogatottsága 
2017. június 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, 

Magyar Demokrata 

Bizalmat szavazott csütörtökön a román parlament a Mihai Tudose miniszterelnök vezette 

kormánynak. Az új kabinetet 275 törvényhozó támogatta szavazatával, 102 honatya ellene 

voksolt. Mindebből az következik, hogy a bukaresti törvényhozásban fél év alatt apadt a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta 

koalíció támogatottsága. Január 4-én a Sorin Grindeanu vezette kabinet még 295 támogató 

szavazatot kapott, és 133-an voksoltak ellene. A két kormánypárt – a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) – mellett az RMDSZ is 

megszavazta a kormányt, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ezt még szerdán este azzal 

indokolta, hogy a politikai stabilitás az egész ország, így az erdélyi magyar közösség érdeke is. 

 

Megszavazta az RMDSZ a Tudose-kormányt, bár nem mindennel ért egyet 
2017. június 29. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) – 

kötött parlamenti együttműködési megállapodást figyelembe véve megszavazta az RMDSZ a 

Mihai Tudose által vezetett kormányt. „De ez nem biankó csekk, hiszen van néhány olyan új 

elem a kormányprogramban – nem fogjuk megszavazni a forgalmi adó bevezetését, a 

szolidaritási adóról is tudnunk kell, mire vonatkozik, az egyesített jövedelemadóra vonatkozó 

módosítások sem sejtetnek túl sok jót – amelyek kapcsán további őszinte párbeszéd és 

egyeztetések szükségeltetnek” – hangsúlyozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke parlamenti 

felszólalásában a szavazást megelőzően, csütörtökön.  

 

A Bolyai fiókintézményeként működhet tovább a katolikus gimnázium 
2017. június 29. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Visszavonták a Római Katolikus Teológiai Gimnázium megalapítására vonatkozó 

határozattervezetet és elfogadták a marosvásárhelyi iskolahálózatot az önkormányzati 

képviselők. A csütörtökön megszavazott iskolahálózatban katolikus gimnázium a Bolyai 

Farkas Gimnázium fiókintézménye lesz, elveszítve jogi személyiségét és önállóságát. Az 

érintett szülők jelenlétében tárgyalták és szavazták meg az iskolahálózatot. Bár a helyi tanács 

napirendjén szerepelt az országos RMDSZ által megalapozott, s a helyiek által tökéletesített 

határozattervezet, amely a Római Katolikus Teológiai Gimnázium létrehozásáról szólt, ezt 

levették a napirendről. 
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https://kronika.ro/belfold/felallt-a-tudose-kormany-megcsappant-a-psdnalde-tamogatotsaga
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82723-megszavazta-az-rmdsz-a-tudose-kormanyt-bar-nem-mindennel-ert-egyet
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-bolyai-fiokintezmenyekent-mukodhet-tovabb-a-katolikus-gimnazium
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A biztos pont: közeleg a 28. Tusványos 
2017. június 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

„A biztos pont” lesz a jelmondata a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábornak 

(Tusványos), amelyen a részt vevő meghívottak egyebek mellett Kelet-Közép-Európáról, mint 

biztos pontról fognak előadást tartani és véleményt cserélni – jelentették be csütörtökön 

Kolozsváron a szervezők. A Tusványos idén július 18. és 23. között lesz Tusnádfürdőn. Sándor 

Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, a nyári 

szabadegyetem politikai programfelelőse elmondta: azért választották jelmondatul ezt a 

gondolatot, mert az egyre bizonytalanabbá váló európai politikai környezetben nagy szükség 

van biztos pontokra. Hozzátette: ilyen biztos pontnak számít a már 28 éves hagyománnyal 

rendelkező Tusványos, de biztos pont Erdély, a Kárpát-medence, akárcsak Kelet-Közép-

Európa. Közölte, hogy a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök az idén 

is megtartja szombat délelőtti előadását. 

 

Illyés Gergely: az RMDSZ-nek megnőhet a szerepe a parlamenti többség 
biztosításában 
2017. június 29. – maszol.ro 

Az elmúlt hetek nacionalista hisztériáját követően több, az RMDSZ tárgyalási csomagjában 

levő javaslatot is elfogadtak, a szövetség szerepe megnőhet a parlamenti többség 

biztosításában – állítja Illyés Gergely. A politológust a bizalmatlansági indítványról, a 

Tudose-kormány jövőjéről, az RMDSZ szerepéről kérdezték. 

 

Ganț: Dragneáék ellenségesen viszonyulnak a romániai németekhez 
2017. június 29. – Krónika, maszol.ro 

Ovidiu Ganţ csütörtöki közleményében jelentette be, hogy a Romániai Német Demokrata 

Fórum képviselőjeként nem fogja megszavazni a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a 

Liberálisok és a Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta koalíció új kormányának beiktatását. 

A döntés a FDGR elnökének, Paul Jürgen Porrnak az egyetértésével született meg. „A voks 

megtagadásának okai a PSD és ALDE 2016 decemberi választások óta elkövetett politikai 

akciói, illetve a Romániai Német Demokrata Fórum, valamint a német kisebbség ellen több 

ízben tanúsított ellenséges magatartásuk" – idézte a közleményt az Agerpres hírügynökség. 

 

A székely kapu, amely emlékeztet az elődök értékes munkájára 
2017. június 29. – Szekelyhon.ro 

Felújított székely kaput adtak át csütörtökön Gyergyócsomafalván a 204. szám alatt a Szent 

Péter és Pál búcsús ünnepen. Az 1948-ban épült kaput a Hargita Megyéért Egyesület és 

Hargita Megye Tanácsa újíttatta fel kulturális, értékmentő tevékenysége részeként 

Magyarország Kormánya Nemzetpolitikai Államtitkárságának egyedi támogatásával – számol 

be a megyei önkormányzat sajtóirodája. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-biztos-pont-kozeleg-a-28-tusvanyos
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82696-illyes-gergely-az-rmdsz-nek-megn-het-a-szerepe-a-parlamenti-tobbseg-biztositasaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82696-illyes-gergely-az-rmdsz-nek-megn-het-a-szerepe-a-parlamenti-tobbseg-biztositasaban
https://kronika.ro/belfold/gan-dragneaek-ellensegesen-viszonyulnak-a-romaniai-nemetekhez
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekely-kapu-amely-emlekeztet-az-elodok-ertekes-munkajara
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Interjú Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal, a magyar Országgyűlés volt 
elnökével 
2017. június 30. – Krónika 

Nemcsak óriási eredménynek tartja, hanem a valós összetartozás fokmérőjének értékeli Szili 

Katalin azt a tényt, hogy év végéig valószínűleg egymillió határon túli veszi fel a magyar 

állampolgárságot. Az Országgyűlés volt elnöke úgy értékeli, Magyarországon politikai 

egyetértés született a székelyföldi autonómiatörekvés támogatásának ügyében. 

 

„Felpörgetnék” a székelyföldi hagyományos termékek uniós oltalom alá 
helyezését 
2017. június 29. – Krónika 

A romániai hagyományos élelmiszertermékek európai oltalom alá helyezését szeretné 

„felpörgetni” a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium egy újonnan indított kampány 

keretében, Románia ugyanis jelentősen le van maradva ezen a téren. A minisztérium 

szakemberei járják az országot, és felkészítőket tartanak a mezőgazdasági társulások, 

valamint az igazgatóságok képviselői számára, hogy elősegítsék különböző termékek 

bejegyeztetési folyamatát. A hét elején az agrártárca szakemberei Sepsiszentgyörgyön 

ismertették az európai minősítésrendszert – az oltalom alatt álló eredet megjelölést (DOP), az 

oltalom alatt álló földrajzi jelzést (IGP), valamint a hagyományos módon készülő különleges 

termék (STG) megjelölést – és annak követelményeit. 

 

Kolozsvár kisbácsi, apahidai és erdőfeleki bejáratához is kikerülnek a 
többnyelvű helységnévtáblák  
2017. június 29. – transindex.ro, maszol.ro 

Hamarosan Kolozsvár összes bejáratához kikerülnek a többnyelvű helységnévtáblák: a 

polgármesteri hivatal kibocsátotta a táblák felállításához szükséges építkezési engedélyeket - 

közölte Facebook-oldalán Oláh Emese alpolgármester. Egyelőre a város szászfenesi 

kijáratánál áll a többnyelvű helységnévtábla, mert csak ez esetében sikerül beszerezni az 

összes engedélyt - ugyanis csak ez a tábla áll a város területén. A többi három - az apahidai, 

kisbácsi, feleki kijárathoz kihelyezendő táblák esetében meg kellett várni, hogy a közúti 

vállalat kiállítsa a szükséges dokumentumokat.  

 

A szülőknek adott igazat a koronkai évzáróval kapcsolatban a vizsgálóbizottság  
2017. június 29. – transindex.ro, maszol.ro 

A koronkai magyar közösség tagjai és a Tholdalagi Mihály Koronkai Közösségért Csoport 

szerint sikeres volt a négynapos tiltakozási akció, amellyel az iskolát ért rágalmazások ellen 

tiltakoztak. A szülők panasszal fordultak a Tanügyminisztériumhoz, a Maros megyei 

Tanfelügyelőséghez valamint a prefektúrához, amelyben felháborodásukat fejezték ki a 

Marius Pascan parlamenti képviselő nyilvánosan közzétett, a koronkai Tholdalagi Mihály 

Általános iskola ellen irányuló rágalmaiért - áll a csoport közleményében. A panasz nyomán a 

megyei tanfelügyelőség vizsgálóbizottságot küldött az iskolába, a vizsgálat eredménye pedig a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bfelporgetnekr-a-szekelyfoldi-hagyomanyos-termekek-unios-oltalom-ala-helyezeset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bfelporgetnekr-a-szekelyfoldi-hagyomanyos-termekek-unios-oltalom-ala-helyezeset
http://itthon.transindex.ro/?hir=47732
http://itthon.transindex.ro/?hir=47732
http://itthon.transindex.ro/?hir=47739
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szülőknek kedvezett. A főtanfelügyelő arról is biztosította a szülőket, hogy az elkövetkező 

igazgatói vizsga zökkenő- és minden politikai befolyásolástól mentes lesz.  

 

Törvény garantálja ezután a köztévé és -rádió kisebbségi műsorainak 
finanszírozását 
2017. június 29. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Idéntől megváltozott a köztévé és közrádió finanszírozása, a két médiaintézményt állami 

költségvetési forrásokból tartják fenn, nem a rádió- és tévéilletékből, mint eddig. "Ilyen 

körülmények között az RMDSZ számára fontos volt, hogy törvény által biztosítsuk a 

kisebbségi műsorok és szerkesztőségek finanszírozását. Ezért a vonatkozó törvényhez olyan 

módosító indítványt fogalmaztuk meg, amely garantálja a közrádió és -tévé kisebbségi 

adásainak pénzügyi hátterét” – mondta el Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője 

az RMDSZ tervezetéről, amelyet végső döntéshozóként elfogadott a szenátus.  

 

Kérőben is lehet magyar helységnévtábla  
2017. június 29. – transindex.ro 

Csütörtökön tartotta rendes tanácsülését Szamosújvár önkormányzata. Az utolsó napirendi 

pontnál a helyi RMDSZ frakció vezetője szólalt fel a mezőségi városhoz tartozó Kérő település 

helységnévtáblája ügyében, ugyanis a falu magyar lakosainak számaránya eléri a kötelező 

minimumot, mégsincs magyarul kiírva a település neve. „A Kérőben lakó magyaroknak is 

joguk van a kétnyelvű helységnévtáblához, ezért is álltunk ki a tanács elé ezzel a kéréssel. A 

település eleget tesz a törvény által előírt feltételeknek, így jogos a kérésünk, hogy helyezzék 

ki a magyar helységnévtáblát is a falu bejárataihoz” – nyilatkozta Juhos Tamás, szamosújvári 

RMDSZ-es tanácsos. A tanácstestület tagjai egyetértettek a törvény betartásának 

fontosságával és javasolták a jogi előkészítését a táblák kihelyezésének.  

 

Költözhet a Szacsvay-iskola 
2017. június 29. – Bihari Napló, Krónika 

A helyi tanácsülést követően a megyei önkormányzat közgyűlésén is egyhangú, kétharmados 

döntés született a Szacsvay Imre Általános Iskola Körös/Tudor Vladimirescu utcai épületére 

vonatkozóan, ahol eddig az elemi osztályok működtek. „Tavasz óta célunk volt, hogy 

szeptember elejétől a Szacsvay-iskola diákjai és oktatói számára méltó és emberi 

körülményeket tudjuk biztosítani egy olyan ingatlanban, ahol étkezde, bentlakás és 

sportterem van, a Ion Bococi iskola szintén Körös utcai volt épületében. Jelenleg is dolgozunk 

azon, hogy kellő állapotban adjuk ezt át a váradi önkormányzat számára úgy, hogy korábban 

már megszületett a vonatkozó helyi tanácsi határozat is”- nyilatkozta az erdon.ro-nak Pásztor 

Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke. 
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Hosszú idő után előrelépés történt Floreáék perében 
2017. június 29. – szekelyhon.ro 

Közel négy órán át tartott két vádlott kihallgatása csütörtökön a Hargita Megyei 

Törvényszéken a Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester és másik nyolc személy ellen a 

törvénytelen sporttámogatások miatt indult büntetőper tárgyalásán.  

 

Új, magyar alpolgármestere van Marosvásárhelynek  
2017. június 29. – transindex.ro, maszol.ro 

A marosvásárhelyi tanács soros gyűlésének napirendjén szerepelt az alpolgármester 

választás. Az RMDSZ marosvásárhelyi választmánya és önkormányzati frakciója Makkai 

Gergelyt javasolta a tisztségre, akinek bizalmat szavazott a testület. „Tekintettel arra, hogy 

jogi kényszer állt elő az alpolgármester megválasztására, így az RMDSZ nem engedhette meg, 

hogy a helyi tanács legnagyobb frakciójaként ne legyen jelöltje és a magyar közösségnek 

alpolgármestere. Fontos, hogy közösségünk is képviselve legyen a város vezetésében, legyen 

akihez forduljanak a marosvásárhelyi magyar emberek”- nyilatkozta Vass Levente, a 

Marosvásárhelyi RMDSZ elnöke.  

 

Caritas: jó helyre kerül a támogatás 
2017. június 30. – Krónika 

A Caritas két nagyobb horderejű, a szociális és közösségépítő tevékenység szempontjából 

meghatározó projekt működtetését, illetve elindítását tudják biztosítani a magyar kormány 

által nyújtott közel 500 millió forintos támogatásból – számolt be a Gyulafehérvári 

Főegyházmegye szeretetszolgálata közleményében. Az összegből a csíksomlyói Jakab Antal 

Tanulmányi Házat és a Marosvásárhelyen létesülő új szociális innovációs, életminőség-

fejlesztő központot és székházat finanszírozzák. A közlemény szerint a magyar kormány által 

jóváhagyott 500 millió forint fedezi a két beruházás költségvetését. 

 

A református egyház a magyar érdeket szolgálja 
2017. június 29. – Felvidék Ma 

A Gömöri Református Egyházmegye soron következő felnőttképzést szolgáló estjének 

Hanván Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának országos elnöke volt a vendége 

június 28-án. Menyhárt nem először járt Hanván és a reformátusok között sem, hiszen 

Nagybörzsönyben és Mályiban a lelkészképző összejöveteleken is tartott már előadást. Mint 

elmondta, fontos számára, hogy a katolikus és református magyar közösséggel ne csupán a 

választások ideje alatt tartsák a kapcsolatot. 

 

Szobrot avattak Stampay János tiszteletére Köbölkúton 
2017. június 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az egykori kántortanító és iskolaigazgató 1960-ban hunyt el. A község lakosai méltón őrzik 

Stampay János emlékét, róla nevezték el a település főutcáját, a helyi magyar iskola és 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=47747
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a cserkészcsapat is az ő nevét viseli. Ezentúl pedig a község felújított főterén álló, Baracska 

Árpád által készített mellszobor is emlékeztet az egykori kántortanítóra. 

 

Péntektől vasárnapig Izsán zajlanak a XXII. Hídverő Napok 
2017. június 29. – hirek.sk 

A jelenleg 13 felvidéki és 5 magyarországi községet összefogó Hídverő Társulás 1996-ban 

alakult meg. Akkor több felvidéki és magyarországi polgármester elhatározta: a társulással 

jelképes hidat épít a Duna két partja között. Azóta sokrétű, rendszeres tevékenységet 

folytatnak, nyár elején pedig felváltva más-más település rendezi meg a Hídverő Napokat. A 

június 30. – július 2. között Izsán zajló rendezvény fővédnöke Csáky Pál, a Magyar Közösség 

Pártja európai parlamenti képviselője. 

 

Megszavazta a szerb parlament az új kormányt 
2017. június 29. - MTI 

Megszavazta az Ana Brnabic vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament csütörtökön, és 

ezzel Ana Brnabic lett Szerbia első női miniszterelnöke. A 250 fős szerb törvényhozásban két 

napig tartó heves vita után 157 képviselő támogatta és 55 ellenezte a jobbközép Szerb Haladó 

Párt (SNS), a baloldali Szerbiai Szocialista Párt (SPS) és a legnagyobb délvidéki magyar párt, 

a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) koalíciós kormányát. A Vajdasági Magyar Szövetség a 

korábbi évekhez hasonlóan államtitkári szinten vesz részt a kormány munkájában. A VMSZ-

nek az oktatási, az egészségügyi, a mezőgazdasági és az építésügyi minisztériumban van 

államtitkára. Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti frakcióvezetője kiemelte, az utóbbi időszak 

bebizonyította, hogy ez megfelelő szerepvállalás a kormány munkájában, lehetővé teszi, hogy 

a vajdasági magyarság számára fontos ügyek gyorsabban haladjanak előre. 

 

Óbecsének is lett falugazdásza 
2017. június 29. – Magyar Szó 

A közelmúltban tovább bővült a magyar kormány által támogatott vajdasági magyar 

falugazdász hálózat, így a Kárpát-medencei falugazdász programnak köszönhetően 

Vajdaságban az eddigi négy helyett tíz község tizenegy falugazdásza segíti a magyar 

gazdálkodókat. 

 

Fellebbez a VaMaDiSz a felvételi vizsga ügyében 
2017. június 29. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

Több mint két hónapnyi várakozást követően tegnap kapta meg a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség a Jogtudományi Karral folytatott per elsőfokú ítéletének írásbeli indoklását. A 

téma kapcsán ma sajtótájékoztatót tartottak Újvidéken. Mint ismeretes, az újvidéki Felső 

Bíróság elutasította a Vajdasági Magyar Diákszövetség keresetét, amellyel azt szerették volna 

elérni, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően magyarul is lehessen felvételi vizsgát 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170627223547/Pentektol-vasarnapig-Izsan-zajlanak-a-XXII-Hidvero-Napok.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3405/vajdasag_obecse/167298/%C3%93becs%C3%A9nek-is-lett-falugazd%C3%A1sza.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21547/Fellebbez-a-VaMaDiSz-a-felveteli-vizsga-ugyeben.html
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tenni az Újvidéki Egyetem Jogi Karán. A döntés április 13-án született meg, az írásos indoklás 

azonban csak most érkezett meg. 

 

Megkezdődött a Dombos fest 
2017. június 29. – Pannon RTV 

A garantáltan támogatott rendezvények sorába válogatta a Nemzeti Kulturális Alap a Dombos 

festet – mondta a fesztivál alapítója, Horváth László a megnyitón csütörtökön. Kishegyesen 

17 éve rendezik meg a térség egyik legkedveltebb és legjelentősebb művészeti fesztiválját. A 

Hegyalja utcában kézműves-termékek és magyar ételek is kaphatóak, a Dombos életérzést 

pedig a borászok és a borterasz biztosítja. 

 

Új tulajdonosa van a Családi Körnek 
2017. június 29. – Pannon RTV 

Az új főszerkesztő Basity Gréta. A lapot a jövő héttől a szabadkai székhelyű Pro Familia Kft. 

adja ki. Az erre vonatkozó szerződést tegnap írta alá Habram Mária alapító, eddigi 

tulajdonos–főszerkesztő és Bajtai Kornél, aki korábban a Magyar Szó munkatársa, 

főszerkesztő-helyettese volt. Az új főszerkesztő elmondta, egy szinte teljesen új gárdával 

fognak bele a magazin modernizálásába és felfrissítésébe 

 

Bácskossuthfalva: Átadták a wellness medencét 
2017. június 29. Pannon RTV, Vajdasag.ma 

Hivatalosan is átadták rendeltetésének a bácskossuthfalvi Rekreációs Központ 

élménymedencéjét. A fürdőt Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, Kislinder Gábor 

topolyai községi elnök és Seffer Attila, a bácskossuthfalvi helyi közösség tanácsának elnöke 

adta át. 

 

Kincs a gyermek 
2017. június 29. – Kárpátalja 

Határon átnyúló kapcsolatok építésére nyújtott be pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Nyírtét önkormányzata a Bethlen Gábor Alaphoz – mondta el tudósítónknak Révész 

Dezső, Nyírtét polgármestere. A pályázati támogatásból a mezőgecseiek kérésének 

megfelelően új játszóteret alakítottak ki a mára már teljesen elavult korábbi helyén. A 

motoroséletéről ismert magyarországi községből a polgármesterük vezetésével Mezőgecsére 

érkezett buszon és motorokon a nyírtétiek küldöttsége, akik megvásárolták az alapanyagokat, 

és a helyiekkel közösen, társadalmi munkában megépítették az új játszóteret, amelyet június 

27-én ünnepélyesen felavattak. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=341386
http://pannonrtv.com/web2/?p=341383
http://pannonrtv.com/web2/?p=341391
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/29/kincs-gyermek
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Területvédelmi hadgyakorlat kezdődött Kárpátalján 
2017. június 29. – MTI 

Az ukrán hadsereg ötszáz kárpátaljai tartalékosának bevonásával kezdődött tíznapos 

területvédelmi hadgyakorlat csütörtökön az Ungvár melletti lőtéren, a manőverekben a helyi 

államigazgatási és önkormányzati szervek több mint száz tartalékos állományú 

tisztségviselője is részt vesz - tájékoztatott honlapján az ukrán védelmi minisztérium. A 

hadgyakorlat félezer résztvevője tíz napon át műszaki és harcászati kiképzésben részesül, 

gyakorolja a sebesülteknek nyújtandó elsősegély fogásait, az aknák elleni védekezést és az 

éleslövészetet. A gyakorlat helyszínét kedden felkereste Olekszandr Pavljuk vezérőrnagy, a 

nyugati műveleti parancsnokság vezetője, aki a manővereket irányító tisztekkel áttekintette a 

végrehajtandó legfontosabb feladatokat - olvasható a jelentésben. 

 

Beiskolázási támogatás idén is 
2017. június 29. – Huncro.hr 

A magyar általános iskolákba iratkozó elsősöket, az ötödikben magyarul továbbtanulókat és a 

magyar középiskolába iratkozó első osztályos tanulókat idén is támogatásban részesíti a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). Pálinkás Krisztián, a HMPF 

irodavezetője, a program koordinátora elmondta, idén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelőnek köszönhetően még több pénzt 

különíthettek el erre a célra, így megemelhették a pénzbeli támogatást is, ami 600 kúna lesz. 

 

Szentlászlói falunap közösségi összefogással 
2017. június 29. – Huncro.hr 

A szlavóniai Szentlászlón az egész hétvége a falunapok jegyében telt, a helyi civil szervezetek 

több programmal is készültek, hogy mindenki megtalálhassa köztük a neki tetszőt. Az 

esemény főszervezője az Ernestinovói járás volt. A járás magyar elöljáró-helyettese, Kelemen 

Dezső elmondta, örül annak, hogy minden civil szervezet kivette a részét az esemény 

szervezéséből, és egy példaértékű összefogás eredményeként szép falunapot tarthattak. 

 

Újból fejlődésnek indulhatnak a magyar-horvát kétoldalú kapcsolatok 
2017. június 29. – Huncro.hr 

A horvát szábor külügyi bizottságának küldöttsége kétnapos hivatalos budapesti látogatáson 

vett részt a múlt héten. A Miro Kovač vezette horvát delegációt, amelynek Jankovics Róbert, a 

szábor magyar képviselője is tagja volt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke, valamint Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának fideszes elnöke is fogadta. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2017/06/29/teruletvedelmi-hadgyakorlat-kezdodott-karpataljan
http://www.kepesujsag.com/beiskolazasi-tamogatas-iden/
http://www.kepesujsag.com/szentlaszloi-falunap-kozossegi-osszefogassal/
http://www.kepesujsag.com/ujbol-fejlodesnek-indulhatnak-magyar-horvat-ketoldalu-kapcsolatok/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 29. – Kossuth Rádió 

  

Lex DAC? Szlovákiában a kockázatosnak minősített sporteseményeken tilos a 

nemzeti zászló 

Alkotmányellenes és az uniós jogot is sérti az a  szlovák jogszabály, amely egyes 

sporteseményekről kitiltja a nemzeti zászlókat. A vonatkozó törvény alapján indítottak 

eljárást a dunaszerdahelyi DAC egyik székesfehérvári szurkolója ellen. Az esetet Nagy Dávid, 

a Magyar Közösség Pártjának jogi szakértője ismertette. 

  

Július első szombatja az Ezer Székely Leány Napja Csíkszeredában Előtte 

pénteken pedig a székely népviselet napja lesz 

Korábbi adásainkban már beszámoltunk arról, hogy az újvidéki bíróság elutasította a 

Vajdasági Magyar Diákszövetség keresetét, amellyel a fiatalok azt szerették volna elérni, hogy 

a hatályos szerbiai jogszabályoknak megfelelően más karokhoz hasonlóan az újvidéki 

egyetem jogi karán is lehessen magyar nyelven felvételizni. Most újabb állomásához érkezett 

a történet. A szervezet elnökének sajtótájékoztatójáról számol be a Határok nélkül tudósítója. 

  

Készül a képzőközpont Szabadkán 

Szabadka belvárosában már javában tartanak a felújítási munkálatai annak az épületnek, 

amely a tervezett képzőközpontnak ad majd helyet. A munka a tervek szerint őszre készül el, 

és kezdődhet az oktatás. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét kérdezte a Határok 

nélkül riportere. 

  

A pécskai Kocsik család vállalkozása sikertörténet 

A pécskai Kocsik család vállalkozása sikertörténet.  Apa és fia másfél évtizede még 

könyvekből tanulta a földművelés alapjait, ma már az Arad megyei kisváros tehetős 

mezőgazdasági vállalkozói közé tartoznak. Sőt, olajgyárosok is! Tavaly decemberben hozták 

forgalomba a hidegen sajtolt napraforgó-étolajat, ami már a határ mentén és Székelyföldön is 

egyre több üzlet polcain megtalálható. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-28_18:30:00&ch=mr1
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Újraavatási ünnepséget tartottak a kárpátaljai Somban 

Az I. világháborúba, valamint a GULÁG-ra elhurcolt áldozatoknak, hősi halottaknak emléket 

állító obeliszkek felújítása után, újraavatási ünnepséget tartottak a kárpátaljai Somban.  A 

Határok nélkül riporterének összeállításában elsőként Sin Józsefet, a KMKSZ Beregszászi 

járási elnökét, a Beregszászi járási tanács elnökét halljuk. 

  

Beszélgetés a Bánsági Vándorszínházat működtető Tarisznyás Egyesület 

alapítóival 

Tavaly ilyenkor már megkezdte a próbákat a Bánsági Vándorszínház. Az idei produkció és 

turné sem marad el, de a temesvári Csiky Gergely Színház nyári előadásai és a pályázati 

kiírások késése miatt egy hónappal eltolódott. A tervekről, az idei újdonságokról kérdezte 

Lehőcz László a vándorszínházat működtető Tarisznyás Egyesület alapítóit: Aszalos Géza 

rendezőt és Orbán Enikő dramaturgot. 

  

Június első szombatján tartáj a Székely Népviselet Ünnepét 

Július első szombatján tartják a Székely Népviselet Ünnepét, az Ezer Székely Leány Napot 

Csíkszerdában, illetve Csíksomlyón, a pünkösdi zarándoklat szabadtéri szentmiséjének 

helyszínéül szolgáló Somlyói Nyeregben, a Hármas Halom Oltárnál. Idén azonban a 

szervezők már előtte való napra meghirdették a népviselet napját, avagy a népviselet 

hétköznapokon való megmutatását. Már pénteken kacsintsanak össze a székelyek, bárhol 

éljenek is a világban - mondják a szervezők. 

 
 


