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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó Péter Londonban: Magyarország elkötelezetten támogatja Ukrajna 
reformjait 
2017. július 6. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Kormany.hu, 888.hu, Lokál, Webrádió, 

Vajdaság.ma 

Magyarország a szomszédság okán és az Ukrajnában élő 150 ezer magyar érdekében is 

elkötelezetten és erőteljesen támogatja az ukrajnai reformfolyamatokat - mondta csütörtökön 

Londonban Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter, aki a brit és az ukrán kormány 

által az ukrajnai reformokról rendezett londoni konferencián vett részt, az MTI-nek 

elmondta: Magyarország "nagyon sportszerűtlennek" tartotta, hogy az Európai Unió a 

vízummentességgel és a társulási megállapodással is nagyon sokáig váratta Ukrajnát. 

 

Nemzetpolitikai kerekasztallal nyílt meg a XXV. Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetem Felsőszinevéren 
2017. július 6. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, Felvidék.ma, Erdély.ma, gondola.hu, 

Webrádió, M1 Híradó, Kossuth Rádió 

A nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyarság saját erőfeszítéseinek és jelentős mértékben 

Magyarország, a magyar társadalom szolidaritásának köszönhetően tudott közösségként 

megmaradni - jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője a csütörtökön Felsőszinevéren elkezdődött 

XXV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen tartott nyitó előadásában. Összefoglaló 

előadásában Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

rámutatott: a nemzetpolitikának nem kell reflektálnia az egyes országok belpolitikájára, felül 

kell azon emelkednie, mert a helyi magyar szervezetek jobban ismerik a saját országuk 

helyzetét. A nemzetpolitikának az összmagyarságot kell néznie, és szükség esetén egy-egy 

nemzetrész esetében kell lépnie. 

 

Grezsa István: a nemzetpolitikai alapú befektetések nem kidobott pénzek 
2017. július 6. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Kárpátalja 

A nemzetpolitikai alapú befektetések nem kidobott pénzek, hanem nagyon is megtérülő 

invesztíciók nemcsak erkölcsi, nemzeti identitáserősítő tekintetben, hanem egyre inkább 

gazdaságilag is - hangoztatta Grezsa István kormánybiztos csütörtökön Felsőszinevéren, a 

XXV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem gazdasági vitadélutánján. Előadásában a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztos leszögezte: eljött az ideje, hogy Magyarország, a Kárpát-medence 

egészében gondolkodva elkezdjen nemcsak kulturális téren, hanem gazdaságilag is 

befektetni. 
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Jelentős számú új magyar óvodát épít a református egyház Erdélyben 
2017. július 6. – maszol.ro 

Hat megyében, tizennyolc településen, huszonhat helyszínen épít vagy újít fel óvodát, 

bölcsődét az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) jövő év végéig a magyar kormány 

által 2016 novemberében meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. 

A közösségi fejlesztéseket a hatósági „kekeckedések” nehezítik. 

 

Szijjártó Péter: a kulturális diplomácia segíthet békét teremteni egy nyugtalan 
időszakban 
2017. július 6. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Kormany.hu, Lokál, Vajdaság.ma 

A kulturális diplomácia segíthet békét teremteni egy nyugtalan, békétlen időszakban - 

fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a külföldi magyar intézetek 

igazgatóinak csütörtöki, budapesti éves találkozójára küldött üzenetében. "A gazdasági 

diplomácia feladata az itthoni külföldi tőkebefektetések elősegítése, és a magyar gazdasági 

kivitelének fellendítése" - fogalmazott Szijjártó Péter, aláhúzva azt is, hogy "a kulturális 

diplomácia révén ugyanakkor olyan hidakat tudunk, amilyeneket más eszközökkel 

elképzelhetetlen lenne". 

 

Hammerstein Judit: a magyarok egyszerre nyugati és keleti kötődése óriási 
erőforrás  
2017. július 6. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

A magyarok többszörös, egyszerre nyugati és keleti kötődése óriási erőforrás az ország 

számára - mondta Hammerstein Judit, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

helyettes államtitkára a külföldi magyar intézetek igazgatóinak éves találkozóján, csütörtökön 

Budapesten. Hozzáfűzte: a magyar egyértelműen a nyugati kultúra szerves része, ugyanakkor 

nyelvi rokonságunk az északi finnugor népekkel köti össze a magyarságot, amely történelme 

okán számíthat a közép-ázsiai és akár a távol-keleti népek, országok szimpátiájára is. Mindez 

megkönnyíti a magyar gazdasági és kulturális jelenlétet az érintett országokban. 

 

A Sapientia kolozsvári kara 180 helyet kínál a felvételizőknek 
2017. július 6. – Krónika 

Néhány nap múlva elkezdődnek a beiratkozások a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kolozsvári karán, összesen 180 helyet hirdetnek meg – jelentette be 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Tonk Márton, a kolozsvári kar dékánja. Alapképzésben 120 

helyet hirdet meg a Sapientia környezettudomány, nemzetközi kapcsolatok és európai 

tanulmányok, jog, illetve a filmművészet, fotó, média és szakon. A négy mesterképző program 
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pedig 60 helyet kínál diplomácia és interkulturális tanulmányok, filmtudomány, 

környezetvédelem és monitoring, illetve az európai és nemzetközi üzleti jog szakon.  

 

Magyari Tivadar: a vizsgatételeknek nem lebutítottnak, hanem megbízhatóknak 
kell lenniük  
2017. július 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Az idei, általános iskolát lezáró képességvizsgák, illetve az érettségi vizsgák során kiderült: 

immár a vizsgatételek meghatározása is probléma, nemcsak a megfogalmazás, illetve az egyes 

tantárgyak esetében a román nyelvből való lefordítás – hangsúlyozta csütörtökön Magyari 

Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. Rámutatott: az RMDSZ a maga 

hatáskörében és lehetőségeivel kivizsgálja a megfogalmazódott panaszokat és kifogásokat.  

 

Király András: nehéz szembenézni azzal, hogy folyamatosan gyengülnek az 
iskoláink 
2017. július 6. – maszol.ro 

Június 26-tól a volt Szilágy megyei főtanfelügyelő-helyettest, Kovács Irén Erzsébetet nevezték 

ki az RMDSZ javaslatára a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárnak a 

tanügyminisztériumban. Elődje, Király András hét és fél évig töltötte be a tisztséget, és az ő 

mandátuma elején született meg az a ma is érvényben lévő tanügyi törvény, amely – 

legalábbis elméletben – nagyobb autonómiát biztosít az oktatásszervezésben az 

önkormányzatoknak és az iskoláknak, és lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi osztályokban 

anyanyelvükön tanulják a diákok Románia földrajzát és történelmét, vagy idegen nyelvként 

tanulhassák a román nyelvet és irodalmat. A leköszönő szakpolitikus, az aradi Király András 

a közélettől nem fordul el, az aradi magyar oktatás segítésében, illetve a Szabadság-szobor 

Egyesület elnökeként az ifjúságnak szóló programok szervezésében részt kíván venni. 

 

Kifizetnék Borboly helyett a „medvetüntetésért” járó bírságot a székelyek 
2017. július 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Sokan felajánlották Hargita Megye Tanácsának elnökének, hogy bepótolnak vagy ki is fizetik 

helyette a bukaresti „medvetüntetés” megszervezése miatt kapott bírságot. Borboly Csaba 

megköszönte, de elutasította a támogatást – közölte kedden az önkormányzat sajtóirodája. 

 

Harmincöt medve máris megmenekült 
2017. július 6. – szekelyhon.ro 

Végül 140 nagyvadra vonatkozó beavatkozási kvótát fog jóváhagyni országos szinten a 

környezetvédelmi minisztérium, ami kifejezetten azokra az egyedekre vonatkozik, amelyek 

veszélyt jelentenek az emberekre, illetve javaikra – tájékoztat közleményben a Hargita megyei 

önkormányzat sajtóosztálya. A beavatkozási kvótáról szóló minisztériumi rendeletet még 

szerdán, a székelyek bukaresti tiltakozása után közvitára bocsátotta Grațiela Gavrilescu 

tárcavezető. A szükséges procedúrát betartva a rendelet augusztus 15-én léphet életbe. A 

szóban forgó beavatkozási kvóta egy évre 350 lehet, félévre 175 jut, és mivel a rendelet 
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augusztus közepétől lép érvénybe, így idénre 140-es kvótát engedélyez a miniszter – térnek ki 

a közleményben. 

 

Kiterjesztenék a csángó oktatást 
2017. július 7. – Krónika 

A legkisebbeket is bevonná csángóföldi oktatási programjába a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége, hogy még a „szótárrobbanás” előtt, első nyelvként sajátíthassák el a 

magyart. Az oktatók szerint a program szélesebb alapokra helyezése, ha nem is állítaná meg, 

lassíthatná a nyelvváltás folyamatát. „Itt egy hatalmas hagyomány, kultúra, melyet sokszor 

kirakatszerűen szoktunk mutogatni, de eközben nagyon sérülékeny, törékeny a kapcsolat az 

idősek és fiatalok generációja között” – fogalmazott a Krónikának a nyolc éve Moldvában 

oktató Petres László. 

 

Martosi Szabadegyetem - Farkas Iván: a célunk, hogy az MKP Nyitra megyében 
kormányzó pozícióba kerüljön 
2017. július 6. – hirek.sk 

Nyitra megye képviselői hazai terepen mutatták be a november 4-ére kiírt megyei választások 

kapcsán az MKP stratégiai elképzeléseit, a kampány prioritásait, az eddig elért eredményeket. 

Az MKP megyei frakcióvezetője, s most már megyeelnök-jelöltje is Farkas Iván a változóban 

lévő politikai törésvonalakról szólt. A Smer-KDH együttműködés a ciklus második felében 

megfeneklett, és ez helyzetbe hozta az MKP-t, a párt eredményessége nőtt. A törésvonalak 

módosultak, s ma már nem szlovák-magyar szinten van jelen a megyei politikában, ma már 

sokkal inkább az a kérdés, hogy teret nyer-e a megyében a szélsőség, vagy sikerül az eddigi 

mederben tartani a megyei politizálást, amiben az MKP számára a déli 5 járás fejlesztése a 

célja. 

 

Ellenzékből is lehet sikereket elérni 
2017. július 6. – Felvidék Ma 

Közelebb kellene hozni a megyei önkormányzatot az emberekhez – mondta Horváth Árpád 

megyei képviselő, aki szerint éppen azért olyan alacsony a részvételi arány a választáson, mert 

az emberek nem tudják, milyen jogköreik vannak a megyei önkormányzatoknak. Ezekkel a 

szavakkal kezdődött a Martfeszt második napjának első közéleti beszélgetése. 

 

A barsi egyházmegye támogatja az Érsekkétyi Egyházi Alapiskolát és Óvodát 
2017. július 6. – hirek.sk 

A Barsi Református Egyházmegye Elnöksége és lelkészi kara megdöbbenéssel fogadta az 

érsekkétyi polgármester legújabb intézkedését, amellyel veszélybe sodorja az Érsekkétyi 

Egyházi Alapiskola és Óvoda működését. 
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Sulík megindokolta, miért kommunikálnak magyarul is a közösségi hálón 
2017. július 6. – hirek.sk 

A magyar nemzetiségű polgárok is osztoznak mindazon problémákon, amelyek a szlovák 

nemzetiségű embereket aggasztják – indokolta meg Richard Sulík, az ellenzéki Szabadság és 

Szolidaritás elnöke, hogy pártja miért kezdett el a közösségi hálón keresztül magyarul is 

kommunikálni a választópolgárokkal. 

 

A vajdasági iskolák sportlétesítményeinek felújítását támogatja a tartományi 
titkárság 
2017. július 6. – Pannon RTV 

Adán tett munkalátogatást a tartományi sport- és ifjúsági titkár. Elsősorban azokat a 

sportlétesítményeket járták be, amelyeknek a felújítására a legnagyobb szükség lenne. 

Ezenkívül tárgyaltak még a községi ifjúsági programokról is. Ada Község három pályázatot 

nyújtott be a sportlétesítményekre vonatkozóan az illetékes titkárságnál. Az egyik a Műszaki 

Középiskola sportcsarnoka. Gilice Hilda, igazgató, Adai Műszaki Iskola: „Évek óta beázik a 

csarnok, és bizony így veszélyessé váltak a tanórák is, valamint a különböző rendezvények és 

versenyek megtartása is kritikussá válik.” 

 

Szabadkai körúton a felsőoktatási titkár 
2017. július 7. – Magyar Szó 

A három egyetemi kart, a két szakfőiskolát és az egyetemi központot látogatta meg tegnap 

Szabadkán dr. Zoran Milošević felsőoktatási és tudományos kutatási tartományi titkár. Időt 

töltött el a Közgazdasági Karon, az Építőmérnöki Karon, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Karon, az Óvó- és Edzőképző Főiskolán, a Műszaki Szakfőiskolán, a körutat pedig az egyetemi 

központban zárta. 

 

Gólyahír program Vajdaságban 
2017. július 6. – Magyar Szó 

A Rákóczi Szövetség 2017 májusában indította el az újszülötteket megszólító Gólyahír 

programját, és azokra a területekre terjesztette ki, amelyeken a szövetség beiratkozási 

programja is működik, így a vajdasági szórványterületekre is. A program célja, hogy a 

gyermekek már újszülött kortól kezdve megismerkedjenek a magyar nyelv szépségeivel, a 

szülőket pedig erkölcsileg is támogassa és sugallja annak fontosságát, hogy a családok 

megtartsák magyarságukat, gyermeküket pedig írassák magyar tannyelvű óvodába, magyar 

tannyelvű általános iskolába. 

 

A hungarikumok köré épül az újvidéki Nyári Tábor programja 
2017. július 6. – Pannon RTV 

Mintegy 130 gyerek vesz részt idén az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ 

Nyári Táborában. Július 3-a és 7-e között nyolcadik alkalommal tartják meg Újvidéken, 
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központi témája ez alkalommal a hungarikum. A táborban főleg újvidéki magyar ajkú 

gyerekek vesznek részt, de érkeztek fiatalok Tiszakálmánfalváról, Pirosról és Temerinből is. 

 

Tehetség, munka, igényesség 
2017. július 7. – Magyar Szó 

Egy népdalénekes, egy építész és egy karikaturista érdekes kombináció, ha a művészi 

karrierről, életpályáról kell beszélni. A XV. Vajdasági Szabadegyetemen tegnap délelőtti 

kerekasztal-beszélgetésén Pesti Attila belsőépítész, Léphaft Pál karikaturista és Csizmadia 

Anna népdalénekes épp ezt a tematikát járták körbe Maletaški Krisztina moderátorral. 

 

Kerékpárokat kaptak rászoruló kárpátaljai családok Beregsurányban 
2017. július 6. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Harminchárom felújított kerékpárt adott át adományként a kárpátaljai rászoruló családoknak 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregsurányban 

csütörtökön. A használt, de jó állapotban lévő, karbantartott kerékpárokat egy németországi 

szervezet gyűjtötte össze, majd a szeretetszolgálat, illetve a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete segítségével jutott el a Beregszász környékén élő családokhoz, 

akik a bicikliket a napi közlekedéshez fogják használni. 

 

Eszéken találkoztak a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság társelnökei 
2017. július 6. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban (HMOMK), vagyis Eszéken 

tárgyaltak kedden a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság (KVB) társelnökei, Kalmár 

Ferenc és Zvonko Milas, így személyesen is tájékozódhattak a KVB jegyzőkönyvében 

prioritásként szereplő tervezett diákotthon építésével kapcsolatban. 

 

Terepszemlén a főosztályvezető 
2017. július 6. – Huncro.hr 

Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője ellátogatott azokra a 

magyarságunk számára meghatározó fontosságú helyszínekre, ahol infrastrukturális 

fejlesztések folynak. 

 

Újabb fontos tisztségek a HMDK-s képviselőknek 
2017. július 6. – Huncro.hr 

A május 21-ei önkormányzati választásokat követően a múlt héten került sor az első 

képviselő-testületi ülésre Pélmonostoron. A 18 tagú városi tanács napirendjén a különböző 

tisztségek elosztása szerepelt. A tanácstagok a HMDK országos szervezetének titkárát, 

Matijević Olivért választották meg a testület alelnökének – első alkalommal történt meg, hogy 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3412/kozelet_oktatas/167676/Tehets%C3%A9g-munka-ig%C3%A9nyess%C3%A9g.htm
http://www.kepesujsag.com/eszeken-talalkoztak-magyar-horvat-kisebbsegi-vegyes-bizottsag-tarselnokei/
http://www.kepesujsag.com/terepszemlen-a-foosztalyvezeto/
http://www.kepesujsag.com/ujabb-fontos-tisztsegek-hmdk-s-kepviseloknek/
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egy magyar nemzetiségű képviselő vezető tisztséget tölthet be a pélmonostori városi 

tanácsban. 

 

Az óvodaprojekt célja az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje 
2017. július 6. – Hunro.hr 

A Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program (HELP) tavaly indult négy ország öt 

óvodája részvételével. Az intézmények képviselői a napokban a Drávaszögben tartották soros 

partnertalálkozójukat. A résztevők szerint a program legfontosabb célja az, hogy 

folyamatosan új dolgokat tanuljanak egymástól, és ezeket a nevelési programjukba beépítve 

alkalmazzák. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. július 6. – Kossuth Rádió  

  

Megnyílt a 25. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem 

Megnyílt a 25. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem Felsőszinevéren. A Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség és a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány szervezésében a három 

napos rendezvényen a kárpátaljai és a Kárpát-medencei magyarság aktuális politikai, 

gazdasági, oktatási és kulturális problémáiról, feladatairól beszélgetnek a szakemberek és a 

politikusok. Az első napon a nemzetpolitikáé volt a főszerep. A Határok nélkül riporterének 

először Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét szólaltatta meg. 

  

Kövér László nyitotta meg az 5. Martosi Szabadegyetemet 

Kárpátalja után Felvidék, ahol 5. alkalommal is Kövér László, az Országgyűlés elnöke vállalta 

a fővédnökséget a Martosi Szabadegyetemen. Tegnap, vagyis a nyitónapon házelnöki fórumot 

tartottak. Erről és néhány csütörtöki eseményről számol be a Határok nélkül riportere. 

  

A 15. Vajdasági Szabadegyetem előadója volt Nógrádi György 

A Martfest - azaz a Martosi Nyári Szabadegyetem első napjának összefoglalója után, a 

következő helyszín a délvidéki Kishegyes, ahol a 15. Vajdasági Szabadegyetem előadója volt 

ma, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki Mi lesz veled Európa? címmel tartott 
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http://www.kepesujsag.com/az-ovodaprojekt-celja-az-egymastol-tanulas-jo-gyakorlatok-csereje/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-06_18:30:00&ch=mr1
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előadást a Kátai-tanya színültig megtelt amfiteátrumában. A vajdasági magyarokat élénken 

foglalkoztatja, meddig fog tartani a migránsválság, hiszen a tartomány magyar határhoz közel 

eső részein, ahol sok magyar él, több ideiglenes befogadó tábor is működik.  

  

Elszaporodtak a medvék Székelyföldön 

Azt mindig is tudták Székelyföldön, hogy a medve nem játék, vagy, ahogy a Bukarestbe 

vonuló gazdák pannóin olvasható volt:  jobban szeretik az erdőben tudni, mint csűrjeikben, 

istállóikban garázdálkodni. Most az a kérdés, megértik-e ezt Bukarestben, ahol szívesen 

tesznek keresztbe, ha Székelyföldről van szó. Ha egyébbel nem, a csendőrséggel. A bírság nem 

maradt el ezúttal sem.  

  

Jótékonysági kortárs művészeti aukcióval ünnepli egyéves születésnapját 

szombaton a kolozsvári Én is szeretnék játszani! program 

Jótékonysági kortárs művészeti aukcióval ünnepli egyéves születésnapját szombaton a 

kolozsvári Én is szeretnék játszani! program, melynek kedvezményezettjei azok a családok, 

ahol sajátos vagy eltérő nevelési igényű gyermekek élnek. Könczei Zsoltot, a program 

kommunikációs felelősét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

  

A 25 éves Szög-Art Egyesület jubileumi kiállításának megnyitója 

Szeged és Temesvár testvérvárosi kapcsolatát a képzőművészek alapozták meg - hangzott el a 

25 éves Szög-Art Egyesület jubileumi kiállításának temesvári megnyitóján. A két város 

képzőművészeinek kapcsolata azóta is élő, gyakoriak a kiállításcserék. Az elmúlt években 

csaknem ötven temesvári művész volt vendége a csongrádi Plain Air alkotótelepnek. A jó 

kapcsolatok jegyében hozták el a Szög-Art reprezentatív kiállítását is, amely három hétig 

látogatható a temesvári Megyeháza második emeleti galériájában. 

 
 


