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Nyomtatott és online sajtó 
 

Sógor strasbourgi egypercesben tette szóvá a magyarellenes hisztériát 
2017. július 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Felszólalt a bukaresti kormányválságot övező magyarellenes hangulatkeltés ellen az Európai 

Parlamentben Sógor Csaba képviselő. Az RMDSZ es politikus szerint rendkívül veszélyes a 

romániai demokráciára és az etnikumközi viszonyok stabilitására nézve, hogy szinte a teljes 

román politikai elit és a vezető sajtóorgánumok soviniszta magyarellenes hangulatkeltésbe 

fogtak. „Ezzel a cél a politikai válság megoldásának elodázása lehetett, ám közben sikerült a 

román közvéleményt az 1,3 milliós őshonos magyar kisebbség ellen hangolni” – magyarázta 

az RMDSZ-es képviselő Strasbourgban, ahol július 3-6. között ülésezik az Európai Parlament. 

Sógor Csaba elmondta: az ellenzéki román pártelnökök szélsőséges kirohanásai mellett a 

különböző hírcsatornákon az újságírók dezinformációs kampányt folytattak, teljesen hamis 

képet festve az országban élő magyarokról. 

 

Adományt juttatott el a kárpátaljai kórházaknak a Miniszterelnökség kárpátaljai 
kormánybiztossága 
2017. július 4. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, KárpátInfo 

Orvosi eszközökből és kórházi berendezésből álló, több mint 400 ezer euró összértékű - 

Szabad Ferenc kárpátaljai születésű bajorországi orvosprofesszor által összegyűjtött - 

egészségügyi adományt adott át a kárpátaljai kórházak részére Grezsa István kormánybiztos 

kedden a Záhony-Csap határátkelőhelyen. A kamionnyi segélyszállítmányt a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa 

hivatalosan az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének adta át a határállomás 

ukrán oldalán. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Grezsa István elmondta: a rakomány 

célba juttatásának valamennyi költségét a Miniszterelnökség kárpátaljai kormánybiztossága 

állta, így az anyagilag egyáltalán nem terheli a kárpátaljai embereket - tette hozzá. 

 

Korodi is csőre töltené a vadászpuskát – törvényt módosítana az RMDSZ 
2017. július 4. – Krónika, transindex.ro 

A kilövési kvóták visszaállításával lehetne a legsürgősebben orvosolni a vadgazdálkodás 

körüli gondokat Korodi Attila képviselő szerint, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy az 

illetékes tárca továbbra sem veszi komolyan a medveügyet. Elfogadhatatlannak nevezte 

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, hogy a kilövési kvóta eltörlése óta az 

állam semmilyen alternatívát nem nyújt a székelyföldi medveállomány ritkítására, miközben 

a nagyvadak egyre több kárt tesznek a falusi gazdaságokban, és immár az emberek életére is 
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veszélyt jelentenek. A Hargita megyei politikus szerint a kilövési kvóta visszaállítására azért is 

szükség van, mert más eszközökkel nem lehet hatékonyan kezelni ezt a problémát. 

 

Törölni kezdte Ionut Ţene a szélsőséges cikkeit? 
2017. július 4. – transindex.ro 

Eltűnt a szélsőséges nézeteket képviselő kolozsvári portálról, a NapocaNewsról egy olyan 

cikk, amelyben a kézdivásárhelyi terrorváddal összefüggésben arról írtak, hogy 

Kézdivásárhely a "székely terroristák Molenbeekje", és a magyarsággal szembeni "megengedő 

politika" következtében "radikalizálódtak" a székelyek. Köztudott, hogy a NapocaNews Ionut 

Ţene nevéhez köthető. Ionut Ţenét nemrég nevezték ki a kolozsvári polgármesteri hivatal 

oktatási, kulturális, vallási, sport és szociális kérdésekkel foglalkozó irodájának vezetőjévé. 

Kinevezése és köztisztviselői szerepe ellen korábban civil petíció is indult, később Csoma 

Botond RMDSZ-es képviselő is tiltakozását fejezte ki, hétfőn pedig Adrian Dohotaru USR-s 

kollégájával együtt bejelentette, hogy közigazgatási bírósághoz folyamodnak, ahol kérni 

fogják Ţenének a tisztségből való eltávolítását. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat a 

Diszkriminációellenes Tanácsnál tett panaszt a kinevezés miatt.  

 

Lakhatási támogatás kapnak a Szatmáron és környékén dolgozó fiatal orvosok 
2017. július 4. – maszol.ro 

Pályázatot hirdet a marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány a Szatmárnémetiben 

dolgozó szakorvosoknak, gyógyszerészeknek valamint művészeti területen dolgozó fiatal 

szakembereknek három darab kétszobás (69 négyzetmétere) és a három darab egyszobás (39 

négyzetméteres) lakás elfoglalására a Szatmárnémeti Studium Szolgálati Lakások 

épületegyüttesben, amely Szatmárnémetiben az Eugen Ionesco utcában épült a Bethlen 

Gábor Alap és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával. 

 

Indul a felvételi időszaka a Sapientián 
2017. július 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Idén 318 tandíjmentes alap-, valamint mesterképző helyet hirdetett meg a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem csíkszeredai kara. A felvételikre a július 17–25. közötti 

időszakban kerül sor. A diákokat felújított, de továbbra is bővülő épületbe várják ősztől. 

 

Magyar napközi indul Déván 
2017. július 4. – Nyugati Jelen 

Új láncszemmel erősödik ősztől a Hunyad megyei magyar oktatás. A Dévai Református 

Egyházközség kezdeményezésére, egyházi és magyarországi támogatással magyar napközi 

nyitja meg kapuit Déván. „Úgy éreztük, ez egy hiánypótló projekt. Igazából az Erdélyi 

Református Egyházkerület által jött a támogatás, amiből megvásárolhattunk egy célnak 

megfelelő ingatlant, ahol ősztől szeretnénk beindítani a napközit” – számolt be Rátoni Csaba, 

dévai református lelkipásztor.  
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Közös református–evangélikus fohász 446 év után Kolozsváron 
2017. július 4. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro 

Közös ünnepi zsinatot tartott kedden – 446 év után először – a Romániai Református Egyház 

és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet 

dísztermében, melynek keretében közös nyilatkozatot fogadtak el a kapcsolatuk 

megerősítéséről. A dokumentumban rögzítették, hálát adnak az elmúlt 500 évért, felvállalják 

a reformátorok örökségét, kiállnak a Szentháromságba vetett hitük mellett, elkötelezik 

magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási intézmények további 

fenntartása mellett, ugyanakkor fogadalmat tettek egymás támogatására, valamint az 

evangélium tiszta hirdetésére és Isten igéjének őszinte és feltétlen továbbadására és 

terjesztésére. 

 

Egynyelvűsítené az iskolai okleveleket 
2017. július 4. – szekelyhon.ro 

Az oktatási miniszter 2011-ben hozott rendeletének módosítását kezdeményezte Marius 

Pascan, a Népi Mozgalom Párt (PMP) Maros megyei képviselője, aki a jelenlegi jogszabályból 

eltöröltetné azt a kitételt, miszerint a kisebbségi osztályokban tanuló diákok év végén 

anyanyelvű oklevélben részesülhetnek. Pascan azért kezdeményezte az oktatási minisztérium 

érvényben lévő jogszabályainak módosítását, mert szerinte a nem román tannyelvű 

osztályban tanulók abba a hátrányos helyzetbe kerültek, hogy év végén semmit nem érő, 

„otthon szegre akasztható oklevelekben” részesülnek. 

 

Az új oktatási államtitkár szerint időre elkészülhetnek az ötödikes kiadványok 
2017. július 5. – Krónika 

Remélhetőleg elkészülnek a szeptemberi iskolakezdésre az ötödikes magyar diákok számára 

az új tanterv alapján kidolgozott tankönyvek – nyilatkozta a Krónikának Kovács Irén Erzsébet 

oktatási államtitkár. A tanulók számára ez azért lenne különösen fontos, mert az általános 

iskolát ősszel kezdő gyermekek már speciális, kifejezetten a kisebbségi oktatás számára 

létrehozott tanterv alapján tanulják a román nyelvet és irodalmat, majd négy év múlva 

differenciált tételből képességvizsgáznak. 

 

 

MKP: Pozsony megyei megegyezés 
2017. július 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az MKP Pozsony megyében a megyei választásokon eddig minden választási ciklusban egy 

jobboldali koalíció tagjaként mérettette meg magát. Így lesz ez az idei megyei választásokon 

is, bár a koalíció összetétele kissé megváltozott. Kikopott belőle az SDKÚ-DS, amely szinte 

megszűnt létezni, és szintén kimaradt a kormánytagsága miatt hitelét vesztett Most-Híd, 

amely a koalíció többi tagja számára elfogadhatatlanná vált. Az MKP járási szinten sem tudott 

megegyezni a Híddal, annak teljesíthetetlen követelése miatt, miszerint a szenci körzetben az 
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eddig két ciklusban tevékenykedő, sikeres megyei alelnök helyett ők akartak jelöltet indítani. 

Ezt az MKP nem tudta elfogadni.  

 

Összeakaszkodott a Most-Híd és a Szlovák Nemzeti Párt 
2017. július 4. – hirek.sk 

Néhány nappal azután, hogy a kormánykoalíció a szélsőséges Mi Szlovákiánk Néppárt 

támogatásával az RTVS élére az SNS által favorizált Jaroslav Rezníket választotta, a 

nemzetiek önbizalma megnövekedett, legalábbis a közösségi hálókon. Anton Hrnkónak, a 

SNS alelnökének láthatóan nem tetszik az a konferencia, amelyet Peter Krajňák (Most-Híd) 

oktatásügyi államtitkár szervezett. A konferencián a szakemberek a történelem és a polgári 

nevelés tanításának új módszereiről tárgyaltak. A konferencia megszervezésének egyik oka a 

növekvő szélsőségesség volt. 

  

Kezdődik az ötödik Martosi Szabadegyetem 
2017. július 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A szerda délre tervezett hivatalos megnyitóval kezdetét veszi a Martosi Szabadegyetem ötödik 

évada, amelynek közéleti programjait a migráció és a kisebbségi érdekérvényesítés témái, 

zenei kínálatát pedig a magyar zene és a tehetséggondozás vezérfonala mentén állították 

össze a szervezők. A szabadegyetem előadásai és beszélgetései témáikat tekintve az idén is a 

felvidéki magyar közvéleményt leginkább izgató kérdésekre összpontosítanak. „A Felvidékre 

levetítve ez az oktatásügyet, a magyar kormány gazdaságfejlesztési csomagját és a közösségi 

jogérvényesítés lehetőségeit jelenti. A Kárpát-medence viszonylatában a legfontosabb 

nemzetpolitikai kérdések kerülnek terítékre, európai léptékben a migránsválság és az európai 

kultúra hanyatlása lesz kiemelt téma, a világpolitikát tekintve pedig a trumpizmusról és 

neoliberális világkép visszaszorulásáról is szó lesz” – mondta a hangsúlyos témákat sorolva 

Gubík László főszervező. 

 

Megőrizni kulturális örökségünket 
2017. július 4. – Magyar Szó 

Szabadka a maga történelmével, multikulturális hagyományaival, az itt élő huszonegy 

nemzeti kisebbséggel és különféle vallási közösségeivel gazdag kulturális örökséget hordoz, 

mely a sokszínű kulturális programok és rendezvények révén is megmutatkozik. Miroslava 

Babić, a város művelődéssel megbízott tanácsosa lapunknak elmondta, igyekeznek minden 

nemzeti közösség kulturális igényeit kielégíteni, melyek bemutatják gazdag kultúránkat, 

szokásainkat, hagyományainkat, ugyanakkor nagyon fontos megőrizni azoknak a 

rendezvényeknek a minőségi szintjét, amelyek már évek óta fémjelzik városunkat. A városi 

költségvetésből az idei évben 32,2 millió dinárt különítettek el kulturális projektumok 

támogatására. 

 

Megoldódik a Szabadkai Gyermekszínház ügye? 
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2017. július 4. – Pannon RTV 

Üdvözli a Szabadkai Gyermekszínház mindkét szakszervezete a város polgármesterének 

döntését, miszerint Bogdan Laban megfontolja követeléseiket a munkabeszüntetéssel 

kapcsolatban. Mint ismeretes, a Gyermekszínház szakszervezetei figyelmeztető sztrájkot 

jelentettek be június 20-án, céljuk pedig az intézmény jelenlegi igazgatójának, Stamenković 

Árokszállási Mártának a felmentése.  

 

Duális képzés a temerini Lukijan Mušickiban 
2017. július 4. – Pannon RTV 

Ősztől havonta 5000 dinár támogatásban részesül minden első osztályos tanuló, aki a 

temerini Lukijan Mušicki középiskolában fémmegmunkáló szakképesítésre iratkozik be. Az 

önkormányzat kezdeményezésére a középiskola lehetőséget nyújt a duális képzésre – tudtuk 

meg Milomir Radić igazgatótól, aki elmondta azt is, hogy megkezdődött az elsősök 

beiratkozása. A helyi iskola magyar tagozatain van hely, így a pénteki második körre azokat a 

diákokat várják, akik eredményeik alapján az elsődlegesen bejelölt iskolákba nem jutottak be. 

 

Hrinevics szerint nincs „nyelvi bomba” az új oktatási törvényben 
2017. július 4. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A készülő új törvény Az oktatásról a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának szűkítését 

javasolja – közölte újságírókkal találkozva július 3-án Lilija Hrinevics oktatási és tudományos 

miniszter, akit az Ukrajinszka Pravda idéz. „Most elkezdtek hisztériát kelteni a nyelvkérdés 

körül Az oktatásról törvényben, amelyet július 11–14-én fog tárgyalni a Legfelső Tanács. Mi 

ebben a jogszabályban szűkítettük a nyelvek használatát” – jelentette ki a tárcavezető. 

Hrinevics úgy fogalmazott, hogy a törvény értelmében az alapnyelv az ukrán, „a nemzeti 

kisebbségek nyelve pedig csak a szakmai kötelezettségek ellátásához szükséges keretek 

között” (oktatandó). 

 

Az EB szerint fontosabb a gyülekezés szabadsága, mint a kisebbségi jogsértés 
megakadályozása 
2017. július 4. – karpatalja.ma 

Idén márciusban ismét fáklyás menetet rendezett Ungváron a Karpatszka Szics 

szélsőjobboldali alakulat, melynek során magyar- és EU-ellenes jelszavakat skandálva 

vonultak végig a városon. A szélsőjobboldali szervezet vezetője a médiában elismerte, hogy a 

felvonulás célja az Európai Unió elutasítása és a vidékén élő magyarság ukránosítása volt. 

Bocskor Andrea és a Fidesz-KDNP delegációja, illetve a határon túli magyar képviselők 

tájékoztatták az esetről az Európai Bizottságot. A márciusban elküldött írásbeli kérdésre most 

érkezett a válasz. Federica Mogerini levelében a tavalyihoz hasonló sablonos és 

semmitmondó választ adott. Bocskor Andrea EP-képviselő szerint sajnálatos és felháborító, 

hogy a kisebbségeket gyalázó menet kapcsán a Főképviselő a gyülekezés szabadságát tartja 
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támogatandónak, és nem lát semmilyen jogsértést abban, ha egy kisebbségi közösség 

rovására rendszeresen megfélemlítő és gyalázó akciók történnek. 

 

Magyar, mint idegen nyelvtanfolyamok indultak Kárpátalja szerte harmadik 
alkalommal 
2017. július 4. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as tanévtől kezdődően 

minden szeptemberben meghirdeti nyelvtanfolyamait angol, német, francia, ukrán, orosz, 

magyar nyelvből alap, közép és haladó szinten. A nyelvtanfolyamokon minden évben több 

száz jelentkező vesz részt, többségük az utóbbi években a magyar, mint idegen nyelvet 

választja. Ezért fontosnak tartottuk, hogy magyar nyelvtanfolyamokat indítsunk 2016 

márciusától Kárpátalja szerte. A nyelvtanfolyamok helyszíneinek megjelölésekor 

választásunk olyan településekre esett, ahol a magyar lakosság száma nem haladja meg a 20 

százalékot, illetve 20 százalék körül van. 

 

Hazakerült a ’72-es beadvány egy példánya 
2017. július 4. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A közelmúltban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tulajdonába került a ’60–

’70-es évekbeli kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom legmeghatározóbb 

dokumentumának egy eredeti példánya. Az általában csak ’72-es beadványként emlegetett, az 

itteni magyarság követeléseit a szovjet vezetés számára megfogalmazó dokumentumot a 

beregszászi főiskola Győr termében mutatták be június 29-én. Fontos pillanat ez a kárpátaljai 

magyarság szempontjából, mivel az előkerült dokumentum kétségbevonhatatlanul bizonyítja, 

hogy már a hetvenes évek elején elindult egy olyan mozgalom, amely alátámasztja a 

kárpátaljai magyarság öntudatra ébredését – mutatott rá bevezetőjében dr. Orosz Ildikó, a 

beregszászi főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke. 

 

Sikeres az Esterhazy Nyári Egyetem 
2017. július 4. – volksgruppen.orf.at 

Az Esterházy Alapítvány első alkalommal rendezi meg az Esterházy Summer University - 

egyhetes történelm szakos nyári egyetemet. A programok hétfőn kezdődtek és július 7-ig 

tartanak. A magyarországi diákok eddig két vezetésen vettek részt, Fraknó várán és a 

kismartoni Esterhazy kastélyban. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-mint-idegen-nyelvtanfolyamok-indultak-karpatalja-szerte-harmadik-alkalommal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-mint-idegen-nyelvtanfolyamok-indultak-karpatalja-szerte-harmadik-alkalommal/
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/04/hazakerult-72-es-beadvany-egy-peldanya
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2852951/
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Határok nélkül 

2017. július 4. – Kossuth Rádió 

Nyár végén értékeli az RMDSZ és a kormányzó szociálliberális koalíció a 

parlamenti együttműködést 

Nyár végén értékeli az RMDSZ és a Romániában kormányzó szociálliberális koalíció a 

parlamenti együttműködést – mondta Cseke Attila, aki sajtótájékoztatóján értékelte 

parlamenti tevékenységét.  

Új vezetője van a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárságnak Romániában 

Új vezetője van a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárságnak Romániában. Június 26-tól 

a Szilágy megyei főtanfelügyelő-helyettest,  Kovács Irén Erzsébetet nevezték ki államtitkárnak 

a tanügy-minisztériumban. Elődje, Király András 7 és fél évig tölt be a tisztséget 

Magyar jogászoknak tartott előadást Szabadkán Kalmár Ferenc 

A magyar nemzetpolitika alapelve, hogy az anyaország támogatja a külhoni nemzetrészek 

autonómiatörekvéseit – jelentette ki Szabadkán Kalmár Ferenc András, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium  miniszteri biztosa, aki vajdasági magyar jogászoknak tartott eladást. 

A 907-es pozsonyi csata nyomában járt a Határok nélkül riportere 

A bajorok teljes seregét megsemmisítették a magyarok – adta hírül a Sváb Krónika 907-ben. 

Nem a szándékos elhallgatás, hanem  történelmi forr hiány miatt tudunk keveset a középkor 

hadtörténetének egyik legfontosabb eseményéről, a pozsonyi csatáról. A Határok nélkül 

riportere az esemény és a helyszín nyomában járt 

Második alkalommal szerveztek Gyógynövény Napokat a csíksomlyói Szent 

István Otthonban 

Séta Mária Kertjében – a gyógynövények ismerete éppúgy hozzátartozik a magyar 

hagyományokhoz, mint a népzene vagy a néptánc. Második alkalommal szerveztek 

Gyógynövény napokat a csíksomlyói Szent István Otthonban. 

 

http://hangtar.radio.hu/kossuth#!

