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2015. július 30. – transindex.ro, Krónika
Jövő héten letakarítják a festéket a kolozsvári Mátyás-szobor talapzatáról, ami egy
antigraffiti kezelést is fog kapni - tudta meg a Tranaindex Nagy Benjámin
szobrászművésztől, aki a szoborcsoport felújításakor a talapzat restaurálásával volt
megbízva. Elmondta, csütörtökön kapott felkérést az önkormányzat részéről arra, hogy
fogalmazzon meg egy szakmai véleményt a szoborról és állapítsa meg a munkálatok
költségeit. Nagy szerint nyomtalanul le lehet takarítani a szennyeződést a szobor
talapzatáról, ugyanis a festék, amivel azt leöntötték, egy vízben oldódó anyag.

Vezető hírek

Nyomtalanul eltüntethető a festék a Mátyás-szobor talapzatáról

Az államot nem kötelezi a bősi eredmény
2015. július 30. – Új Szó
A bősi népszavazással annak sikere esetén sem akadályozható meg, hogy ideiglenesen
ötszáz bevándorlót hozzanak át oda Ausztriából. A belügyminisztérium jelezte, nem
avatkozik a referendum előkészületeibe és lefolyásába. A szaktárca szerint a helyi
népszavazás a településen jogilag relevánsnak számít, de a minisztériumot az eredmények
nem kötelezik, és a törvény nem rendelkezik afelől, hogy az eredményeknek megfelelően
kell eljárnia.

Új regionális párt alakul Marosvásárhelyen

Tiltják a Ceauşescu-kultuszt
2015. július 30. – Krónika
Akár börtönbüntetéssel is sújthatják ezentúl Romániában a háborús bűnösök, illetve a
népirtás vádjával elítéltek emlékét ápoló személyeket. Andrei Muraru államelnöki
tanácsos szerint a hatóságok már nekiláttak ama személyek beazonosításának, akik
nyilvánosan fasiszta, legionárius, rasszista és idegengyűlölő eszméket terjesztenek,
valamint háborús bűnösök kultuszát ápolják. Minderre azután nyílt lehetőség, hogy Klaus

Erdély

2015. július 30. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Demokratikus Erdélyért Párt néven új, regionális pártot jegyeztetne be több
marosvásárhelyi civil. A terveik szerint ősszel bejegyzendő politikai alakulat a 2016-os
helyhatósági választásokon saját polgármesterjelöltet is indítana Marosvásárhelyen. A
majdani párt céljairól, elveiről annak három alapító tagja – Kovács István Dávid, Majla
Csaba és Ujvári András számolt be csütörtökön Marosvásárhelyen. „Új időket élünk, új
rendet kell építsünk azokkal, akiknek elege van az elmúlt huszonöt év sikertelenségéből.
Az erdélyi autonómiát csak az Erdélyben élő többi nemzetiségekkel együtt lehet
megvalósítani. A gazdasági autonómiára fektetjük a hangsúlyt” – fogalmazott a párt
céljairól szólva Kovács István Dávid.
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Funar feljelentette Bocot és Horváth Annát a városkapuk miatt
2015. július 30. – transindex.ro
Bűnv ádi feljelentést tett Gheorghe Funar volt kolozsvári polgármester Emil Boc jelenlegi
polgármester, Horváth Anna alpolgármester és az önkormányzat ellen amiatt, hogy
pályázatot írtak ki az ötnyelvű városkapukra. Funar kifejezetten azt kifogásolta, hogy a
magyar is szerepelt közöttük. A hivatali visszaélés miatti feljelentést még februárban tette
Funar, az ügyészség pedig áprilisban elindította az eljárást, és most lezárta, arra
hivatkozva, hogy nem történt bűncselekmény.

Erdély

Johannis államfő kihirdette a fasiszta, rasszista, idegengyűlölő szervezetek és jelképek
tiltásáról szóló törvényt.

Háromszék: előfordulhat, hogy EMNP-sek és MPP-sek is indulnak az RMDSZlistán
2015. július 30. – transindex.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt Kovászna megyei önkormányzati frakciója csatlakozott az
MPP és az RMDSZ megyei együttműködési egyezségéhez, mondta el a Transindexnek
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke. Tamás Sándor elmondta, az
együttműködés megkötése nem váratlan fordulat, hanem egy folyamat része. A
megyeitanács-elnök elmondta, akár az is elképzelhető, hogy Háromszéken mindkét
választáson EMNP-s és MPP-s jelöltek is indulnak az RMDSZ listáin.

Felmérés: a lakosság kétharmada hallott a holokausztról
2015. július 30. – transindex.ro
Romániában a 15 év feletti lakosság kétharmada hallott a holokausztról, többségük pedig a
"zsidók németek általi kiirtását" érti alatta - derült ki az Elie Wiesel Nemzeti
Holokausztkutató Intézet által rendelt közvélemény-kutatásból, amelynek eredményeit
csütörtökön tették közzé. Ugyanakkor a válaszadók alig 28 százaléka értett egyet azzal az
állítással, hogy Romániában is volt holokauszt. Az április utolsó napjaiban végzett
felmérés a kisebbségek megítélésére is kiterjedt. A több mint ezer fős országos mintában
szereplő 930 román nemzetiségű válaszadó mintegy fele semlegesen viszonyult a
kisebbségekhez, vagy nem válaszolt a rájuk vonatkozó kérdésekre.

Megy-e vagy marad? – Sepsiszentgyörgy elöljárója még nem döntött
2015. július 30. – Erdély Ma, Székely Hírmondó
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere még nem döntött, hogy a jövő évi
helyhatósági választásokon indul-e egy újabb mandátumért, de úgy véli, a városatyák
többsége megérdemelné, hogy folytassa a munkát. Újságírói kérdésre Antal Árpád
kifejtette, most nem gondolkodik a választásokon, azon, hogy mi lesz jövő júliusban. „Mi a
meglévő gondokat kell megoldjuk, amiből akad bőven. Ami az én személyes jövőmet illeti,
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A marosvásárhelyi RMDSZ népszavazást kezdeményez az Azomureșről

Erdély

el fogom mondani nyilvánosan, amikor eljön az ideje” – húzta alá a városvezető.
Ugyanakkor leszögezte, ha valaki mégis adna neki egy ultimátumot, akkor azt biztosan
betartja.

2015. július 30. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Krónika
Az RMDSZ marosvásárhelyi önkormányzati frakciója helyi népszavazást kezdeményez az
Azomureș vegyi üzem bezárásáról amiatt, hogy az szennyezi a levegőt – közölte
csütörtökön Brassai Zsombor, az szövetség Maros megyei szervezetének elnöke. Brassai az
MTI-nek elmondta, az RMDSZ-frakció a csütörtöki városi önkormányzati ülésen jelentette
be, hogy a következő ülésre elkészíti a népszavazásra vonatkozó indítványt, és kérte a
polgármesteri hivatalt, készítsen orvosi, közegészségügyi tanulmányt a vegyi üzemnek a
környezetre kifejtett hatásáról. Mint mondta, a népszavazás kiírását az önkormányzat
egyharmada kezdeményezheti, és ehhez elegendő önkormányzati képviselője van a tíz tagú
RMDSZ-frakciónak még úgy is, hogy egy képviselő visszalépése miatt jelenleg kilenc tagú.

Határidőre elkészül a PKE új székháza
2015. július 30. – Bihari Napló
Ütemterv szerint haladnak a munkálatokkal, és decemberre elkészül a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) új székháza a Sulyok István utcán. A részletekről
Károlyi Róbert projektmenedzser tájékoztatta a Bihari Naplót.

Még előzetes szakaszban van Ráduly és Szőke ügye
2015. július 30. – szekelyhon.ro
Továbbra is az előzetes szakaszban van a Csíkszereda volt polgármestere és tisztségéből
felfüggesztett alpolgármestere ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által
indított büntetőeljárás. Tárgyalási időpontot még nem tűzött ki a Hargita Megyei
Törvényszék, az érdembeli tárgyalás várhatóan ősszel kezdődhet meg – írja csütörtöki
lapszámában a Csíki Hírlap.

Régi-új zászlót kapott Kovászna megye
2015. július 30. – Krónika
A Kovászna megyei önkormányzati képviselő-testület az országban elsőként szavazta meg
az új zászlótörvény alapján a megye lobogóját csütörtöki ülésén. Amint az várható volt, a
román pártok képviselők nem szavazták meg a vonatkozó határozatot, mivel szerintük a
lobogón fellelhető szimbólumok nem képviselik a Kovászna megyei román közösséget.
Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke felszólalásában arra emlékeztette a testületet, hogy
2008-ban teljesen szabályosan már elfogadták a megyezászlót, azt négy év után támadta
meg Codrin Munteanu akkori prefektus, és a brassói táblabíróság neki adott igazat, arra
hivatkozva, hogy nincs törvény, amely a helyi zászlók elfogadását szabályozza.
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2015. július 30. – szekelyhon.ro
Augusztus 5-én rajtol a 11. EMI-tábor, mely idén visszaköltözik Gyergyószentmiklós
határába. Jelenleg a szervezők a táborhely kialakításán dolgoznak, majd számos
előadással, változatos programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket.

Erdély

Régi-új helyszínen épül a 11. EMI-tábor

Ráduly Róbert lesz az épülő kollégium projektmenedzsere
2015. július 30. – szekelyhon.ro
A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia kétszáz férőhelyes kollégiumát – amelynek egy része
lelátóként fog működni – 3,5 millió euróból építik meg. A tervek szerint már jövő
szeptemberre elkészülhet a csíkszeredai focipálya melletti létesítmény.

Törzsök Sándor helyét Makkai Gergely veszi át
2015. július 30. – szekelyhon.ro
Két fontos döntés is született a marosvásárhelyi önkormányzat csütörtöki képviselőtestületi ülésén, mely a városi RMDSZ-frakciót illeti. Egyrészt hivatalosan is megszűnt
Kikeli Pál tanácsosi mandátuma, másrészt a magyar frakciót elsőként elhagyó Törzsök
Sándor helyére új képviselőt választottak Makkai Gergely személyében.

Az RMDSZ-vezetők felkészültek a támadásokra
2015. július 30. – szekelyhon.ro
Amikor az összefogást sürgettük, hála Istennek nyitott kapukat döngettünk – mondotta
Brassai Zsombor arra utalva, hogy a másik két magyar párt hajlandónak mutatkozott az
együttműködésre, amikor a város vezetésének visszaszerzésére irányuló közös igény
felmerült. Az RMDSZ Maros megyei elnöke ezt azon a csütörtöki sajtóreggelin mondta,
amelyet Soós Zoltánnal, a szervezet marosvásárhelyi polgármesterjelöltjével együtt hívott
össze a magyar sajtósok számára. „Tudtunk és tudunk közös stratégiát kidolgozni, s ez
feljogosít arra, hogy elhiggyük: a majdani, választások előtti támadásokat visszaverhetjük.
Mert támadások lesznek, ezt már megszokhattuk” – mondta Brassai.

Régiós törekvések
2015. július 31. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „új erdélyi magyar politikai alakulat szárba szökkenését
harangozták be marosvásárhelyi magyar értelmiségiek. Az erdélyi szintű közéletben eddig
jobbára ismeretlen pártalapítók kezdeményezésének sorsáról, az alakulat jövőjéről ma
még természetesen korai jóslatokba bocsátkozni. A felvázolt program – jobbközép
ideológia, Erdély gazdasági, a régióban élő nemzetiségek összefogásával megvalósuló
autonómiája, a családra, szabadságra alapozott szociál- és társadalompolitika – első
hallásra rokonszenves, csakhogy ez mind olyan célkitűzés, amely a már létező erdélyi
magyar pártok programjában is szerepel”.
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A bősieket nem tájékoztatták kellőképpen az átmeneti menekülttáborról
2015. július 30. – bumm.sk
Bős lakosainak nincsenek meg a kellő információik az átmeneti menekülttábor
létesítésének feltételeiről, a belügyminisztérium pedig hivatalosan nem is tájékoztatta
őket, mintha csak nem is róluk lenne szó – nyilatkozta a SITA hírügynökségnek Barbora
Meššová, a Szövetség az Emberi Jogokért (Liga za ľudské práva) jogász munkatársa.
Szerinte a tájékozatlanság csak a menekültekkel kapcsolatos előítéleteket erősíti, és ez
vezetett ahhoz, hogy népszavazást írtak ki a menekülttábor megnyitása ellen.

Erdély

2015. július 31. – Krónika
A Kovászna megyei önkormányzat néppárti (EMNP-s) frakciója bejelentette: csatlakoznak
ahhoz a stratégiai együttműködéshez, melyet az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP)
frakciója kötött idén májusban. A csütörtöki soros ülésen, napirend előtti felszólásában
Bedő Zoltán az EMNP-frakció nevében közölte, a kovásznai szívkórház névadása és a
himnuszügyben is sikeresen összefogtak Háromszéken az erdélyi magyar politikai
szervezetek, ezért nemzeti és fejlesztési ügyekben ők is csatlakoznak a másik két magyar
frakció által kötött megállapodáshoz.

Felvidék

Együttműködésre jelentkezett az EMNP

Az MKP kiáll a bősiek mellett, az SaS a kormány kudarcáról beszél
2015. július 30. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja továbbra is indokoltnak tartja, ha a bősiek a vasárnapi
népszavazáson elutasítják a menekülttábor újbóli megnyitását. A Szabadság és Szolidaritás
pártja pedig a kormány kudarcának tartja a helyi referendumot és az Európai Unió
migrációs politikáját ostorozza.

Magyarázni kell a népszavazás kérdését
2015. július 30. – Új Szó
Vasárnap tartják meg a referendumot az ideiglenes menekülttábor megnyitásáról Bősön. A
kérdést azonban annyira szerencsétlenül tették fel, hogy az megzavarhatja a válaszadókat.
„Ellene van-e, hogy átmeneti menekülttábor létesüljön a Szlovák Műszaki Egyetem
épületében, Bősön?” – erre a kérdésre válaszolhatnak igennel vagy nemmel a lakosok. „Az
„IGEN” válasszal elutasítja, a „NEM” válasszal egyetért” – olvasható a napokban megjelent
hirdetésekben, amelyekben magyarázni próbálják a bősieknek, hogyan kell értelmezni a
népszavazás kérdését.
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2015. július 30. – Felvidék Ma
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életére nézve kiemelkedő fontosságú találkozó
volt, amikor Magyarország Országgyűlésének elnöke, Kövér László látogatott el
Komáromba. Kövér Lászlót elkísérte Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi
nagykövetasszony, dr. Veress László kabinetfőnök és Szilágyi Zoltán sajtófőnök július 8án, mielőtt a Martosi Szabadegyetem megnyitóra mentek.

Felvidék

Visszapillantó: Kövér László látogatást tett a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyháznál

Milliós romatámogatások: Rimaszécs és Szepsi kimarad?
2015. július 30. – Felvidék Ma
Az uniós szociális alapból a Humán Erőforrások Operatív Program révén a 2014 – 2020-as
programozási időszakban Szlovákia 450 millió eurót fordíthat a romák felzárkóztatására.
Készült egy 150 jelentős roma lakosságú települést tartalmazó lista is, s a rajta szereplők
között, segítségnyújtás gyanánt 164 millió eurót osztanak szét. Sokak szerint meglepő,
hogy hiányzik a listáról több, komoly problémákkal küzdő község, köztük két délszlovákiai: Rimaszécs és Szepsi is.

Felvidékre érkezik a magyar Szent Korona hiteles másolata

A kormány elfogadta a VMSZ részarányos foglalkoztatásra vonatkozó
javaslatait
2015. július 30. – Vajdaság Ma
A szerbiai kormány és a parlament illetékes szakbizottsága elfogadta a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) köztársasági parlamenti képviselőinek a részarányos foglalkoztatásra
vonatkozó módosítási javaslatait, így azok már részét képezik a közszférában dolgozók
maximális számának meghatározásáról szóló törvény és közszférában dolgozók
nyilvántartásáról szóló törvény javaslatának. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség
frakcióvezetője szerint ez a vajdasági magyar politikum 25 éves célkitűzésének
megvalósulását jelenti, ugyanis ezek után a leépítések és a munkaerő-felvétel
folyamatában figyelembe kell majd venni a lakosság nemzeti összetételét, a kisebbségek
megfelelő arányát és a beszélt nyelveket. Amennyiben a képviselőház elfogadja a
törvényjavaslatokat, lehetőség nyílik majd arra, hogy az állam a közalkalmazottak nemzeti
hovatartozásáról nyilvántartást vezessen, ez pedig a VMSZ szerint elengedhetetlen

Vajdaság

2015. július 30. – Felvidék Ma
Szeptember 12-e jeles napnak ígérkezik Szilas község számára: a Komáromi járásbeli kis
község a helyi Csemadok Alapszervezetének meghívására ezen a napon látja vendégül a
magyar Szent Koronát. A településen ez alkalomból egész napos ünnepséget rendeznek.
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Varga: A VMSZ a vajdasági magyarok érdekeivel ellentétes törvény
megszavazására készül
2015. július 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Varga László parlamenti képviselő szerint a VMSZ-t az elmúlt nyolc évben nem az
jellemezte, hogy a vajdasági magyarok érdekeivel ellentétes törvényekre szavazott volna.
Most azonban úgy látja, ennek a veszélye fenyeget. Éppen ezért arra kéri parlamenti
frakciótársait, hogy „gondolják meg újra, hogy a megszavazzák-e azt a törvényt, amelynek
következményeként a közszférában dolgozó magyar emberek százas nagyságrendben
válnak munkanélkülivé." Varga László parlamenti képviselő módosító indítványt nyújtott
be, hogy a kisebbségeket arányaiban kevésbé érintse a közszférában a leépítés.

Vajdaság

feltétele annak, hogy a gyakorlatban közép- és hosszabb távon haladást lehessen elérni a
részarányos foglalkoztatás terén.

A magyar tankönyv sem lehet drágább
2015. július 30. – Magyar Szó
Habár az új tankönyvtörvény nem tér el sokban a még érvényben levő tankönyvtörvénytől,
mégis minőségbeli különbségeket tartalmaz. Az előző változat ugyanis nem volt
összhangban a kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel, és nem ismerte a kis
példányszámú tankönyvek fogalmát sem – emelte ki Vicsek Annamária, a Vajdasági
Magyar Szövetség parlamenti képviselője. A parlament előtt szereplő törvényre a VMSZ
több módosítási indítványt is benyújtott, amelyekkel a kisebbségi nemzeti tanácsok, illetve
a tartományi intézmények hatásköreire is rámutattak. A jelenleg érvényben levő
tankönyvtörvényt 2009-ben hozták meg, azon a parlamenti ülésen szavazták meg,
amelyen a kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvényt is. Akkor még nem lehetett
megkövetelni, hogy a két törvényt összehangolják.

Már lehet jelentkezni az Európa Kollégiumba való elhelyezésre

Irka-tábor huszadszor
2015. július 30. – Kárpátinfo
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) immáron huszadik alkalommal
szervezte meg a szórványban élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyermekek körében igen

Kárpátalja

2015. július 30. – Pannon RTV
Már pályázhatnak a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók a Magyar
Nemzeti Tanács 2015–2016-os évi ösztöndíjaira, kedden pedig megjelent az Európa
Kollégiumba való elhelyezésre szóló pályázat is. A kiírások részleteit, a jelentkezés
feltételeit Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke ismertette.
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A magyar és német áldozatokra emlékeztek a Sztarij Szambor-i
lágertemetőben

Kárpátalja

népszerű Irka-tábort, melynek idén immáron második alkalommal a Nagyberegi
Református Líceum adott otthont. Mint Espán Margarétától, az Irka főszerkesztőjétől és a
tábor vezetőjétől megtudtuk, ezúttal 39 gyermek érkezett Kárpátalja tizenegy
településéről, s velük öt kísérő tanár illetve hat főiskolás foglalkozik. A tábor elsődleges
célja a Felső-Tisza-vidéken szórványban élő magyar gyerekek anyanyelvi tudásának,
szókincsének fejlesztése.

2015. július 30. – Kárpátalja.ma
Gyászmisével emlékeztek meg július 26-án azokról a magyar és német áldozatokról, akik a
Lemberg megyében lévő Sztarij Szambor-i gyűjtő- és elosztótáborban lelték halálukat adta
hírül a zakarpattya.net.ua. Az egykori katonai kisváros külterületén lévő második
világháborús lágertemetőben tartott eseményt a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség
(LMKSZ) szervezte. Az alkalmon részt vett Vida László, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának konzulja, Dupka György, a malenykij robot kutatója, valamint a helyi
ukrán közösségek képviselői.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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