„Itthon voltunk, vagyunk, leszünk Európában!” a Tusványos idei mottója
2016. július 4. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló,
szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Idők
Itthon voltunk, vagyunk, leszünk Európában! – ez a mottója az idei XXVII. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor programjának, amelyet július 19-24. között rendeznek
Tusnádfürdőn. A rendezvényre idén is várják Orbán Viktor miniszterelnököt. Németh Zsolt,
az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a nyári szabadegyetemről tartott
sajtótájékoztatón kiemelte: napjainkban a bel- és külpolitika határvonalai feloldódtak, és ez
azzal függ össze, hogy Európában úgy tűnik, valódi válsághelyzet alakult ki.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Gulyás: Fontos a nemzeti összetartozás
2016. július 4. – MTI, InfoRádió, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap
A Kárpát-medencei magyarok, a magyar fiatalok összetartozásáról beszélt egyebek mellett
Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás
táborának megnyitásán hétfőn. Az egyhetes táborban, amelyet 2000 óta minden év
júliusában megrendeznek, a szövetség középiskolai szervezeteinek diákjai és tanárai vesznek
részt, idén négyszázötvenen. Gulyás Gergely azt mondta: határok ugyan szétszakíthatnak
bennünket, de a nemzeti összetartozás tovább él, „ha vannak, akik tovább éltetik”. A Rákóczi
Szövetségnek az elmúlt években ezt sikerült elérnie, amit „nem lehet eléggé megbecsülni”.

2016. július 4. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, Nyugati Jelen
Közigazgatási régiók létrehozását szorgalmazta hétfőn Dacian Ciolos miniszterelnök a
romániai közigazgatás reformjáról szóló konferencián. Ciolos szerint kormánya azért tűzi
napirendre a régiókról szóló társadalmi vitát, hogy a novemberi parlamenti választás után
célegyenesbe kerüljön a közigazgatási reform. Leszögezte: tisztában van azzal, hogy a
jelenlegi szakértői kormány nem határozhat az új közigazgatási régiók létrehozásáról, ezért
legkorábban a választás után születhet róla döntés. Ciolos szerint a megyék társulásaként
létrejött gazdasági-fejlesztési régiók nem működnek hatékonyan, ezért meg kell vitatni,
milyen közigazgatási hatáskörökkel ruházzák fel az új régiókat.

Jövőre 5,2 milliárd forintot biztosítanak Erzsébet-táborokra
2016. július 4. – MTI, karpatalja.ma
Jövőre 5,2 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés az Erzsébet-táborokra - közölte az
Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkára hétfőn a Fejér megyei Mezőszilas általános iskolájában, ahol a nyáron Napközi
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2016. július 4. – karpatalja.ma
2016. június 24-én nyílt meg a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában a
kárpátaljai magyar férfiak 1944-es elhurcolásának emléket állító vándorkiállítás „Málenkij
robot” címmel. A kiállítás részét képezte a „Múzeumok éjszakája” rendezvénysorozatnak. A
házigazda Veszprém Megyei Levéltár nevében Baross István köszöntötte a vendégeket.
Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője nyitotta meg a „Málenkij
robot” kiállítást. Beszédében elmondta, a XX. századi kárpátaljai történelem egyik
legszomorúbb sorsfordulóját mutatja be a képanyag, amely nemcsak a kárpátaljai magyarság
számára fontos.

Kelemen Hunor: a választási eredményekből a tárgyalásokon kihoztuk a
maximumot
2016. július 4. – transindex.ro
A Brexit ránk gyakorolt hatásairól, az Európai Unió jövőjéről, az önkormányzati
választásokról és az azt követő tárgyalásokról, illetve a közeledő parlamenti választások
kilátásairól beszélgetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével Balázsi-Pál Előd, a
Transindex főszerkesztője A politika belülről legfrissebb kiadásában.

Magyarország

Újabb helyszínre érkezett a Málenkij robot című kiállítás

Erdély

Erzsébet-táborokat tartanak. Czibere Károly hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a
program folytatása mellett, az idén 4,4 milliárd forinttal támogatják és a tavalyi 75 ezernél
jóval több, 90 ezer gyerek táborozását segítik. Hozzátette, hogy jövőre tovább szélesítik a
programot, bővül a helyszínek és a résztvevők száma is, valamint fejlesztik a kárpátaljai és az
erdélyi helyszíneket.

Megvédte Tőkéstől Csűry püspököt az RMDSZ
2016. július 4. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló
Nyilvánosan védelmébe vette a Tőkés László EP-képviselő által az elmúlt időszakban
többször bírált, nem egyszer éppen a szövetséggel való „összebútorozással” vádolt Csűry
István református püspököt az RMDSZ. Az RMDSZ szerint Tőkés László „volt püspökhöz
nem méltó módon, alaptalanul” rágalmazza a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
(KREK) jelenlegi választott vezetőit. Az alakulat három területi szervezete, a Bihar, Szatmár
és Szilágy megyei hétfőn közös állásfoglalásban vette védelmébe Csűry István püspököt,
elmarasztalva a jelenleg európai parlamenti képviselőként tevékenykedő elődjét.

Vákár István lett a Kolozs megyei RMDSZ Megyei Önkormányzati Tanácsának
elnöke
2016. július 4. – transindex.ro
A Kolozs megyei RMDSZ szombaton, Tordaszentmihályon tartotta az alakuló önkormányzati
konferenciát, ahol a helyhatósági választások kiértékelése mellett megalakult a Megyei
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Több nő jutott mandátumhoz a csíki önkormányzatokban, mint négy éve
2016. július 4. – transindex.ro
Az előző mandátumhoz képest tízzel nőtt az RMDSZ-es önkormányzati képviselő nők száma
Csík térségben. Míg 2012-ben 21, idén 31 nő szerzett mandátumot az önkormányzati
választásokon, ami az RMDSZ-es képviselők 13,5%-át jelenti. Jó eredménynek számít
azonban, hogy míg az előző mandátumban 9 község helyi tanácsában nem volt RMDSZ-es nő
képviselő, most sikerült azt elérni, hogy csupán 4 ilyen község van (Csíkcsicsó, Kászonaltíz,
Gyimesfelsőlok és Gyimesközéplok).

Elküldték az EMNT és az
árnyékjelentését Strasbourgnak

SZNT

kisebbségi

nyelvhasználatról

Erdély

Önkormányzati Tanács (MÖT) is. Az önkormányzati konferencián részt vett személyek Vákár
Istvánt választották a MÖT elnökévé.

szóló

2016. július 4. – transindex.ro, Krónika
Június 30-án az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elküldte a Székely Nemzeti
Tanáccsal (SZNT) közösen elkészített árnyékjelentését a Kisebbségi és Regionális Nyelvek
Európai Kartája romániai alkalmazásáról, melyre vonatkozóan a román kormány év elején
küldte el második jelentését. Az árnyékjelentés elkészítését az EMNT április elején jelezte az
Európa Tanács illetékes ellenőrző bizottságánál, melynek tagjai már májusban látogatást
tettek Romániában, és az általános gyakorlattal ellentétben nem keresték fel mindazon
szervezeteket, melyek árnyékjelentést készítenek - áll az EMNT közleményében.

Több mint 22 ezren vettek részt az első torockói DoubleRise fesztiválon
2016. július 4. – Krónika
A várakozáson felül teljesített a vasárnap este zárult, első ízben szervezett torockói
DoubleRise zenei és összművészeti fesztivál, a négy nap alatt 22 500 résztvevő fordult meg a
rendezvénysorozaton – közölték a szervezők. Mint írták, a legnépszerűbb egyértelműen két
magyarországi együttes, a Wellhello és a PunnanyMassifkoncertje volt, a nagyszínpad és
környéke zsúfolásig telt „napfelkelőkkel”, közel 7500-an buliztak vasárnap este.

A meghirdetett szakiskolai helyeknek csak fele telt meg egyelőre
2016. július 4. – Krónika
A meghirdetett helyek fele telt meg az erdélyi szakiskolákban az első beiratkozási szakaszban.
Az illetékesek a pótvizsgák után újabb jelentkezőkre számítanak.

Nem lefutott politikai játszma
2016. július 4. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Mint az elmúlt hetekben tapasztalni lehetett, a szövetség nem
horgonyzott le egyetlen román partner mellett a vidéki önkormányzatokban, hanem hol a
szociáldemokratákkal, hol a liberálisokkal (PNL) lépett koalícióra. Amivel az RMDSZ
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Iskolán kívüli fakultatív magyar oktatás indult a kalotaszegi Egeresen

Erdély

gyakorlatilag mindkét irányban nyitva hagyta a kaput a majdani tárgyalásokra, bebiztosítva
magának, hogy adott esetben bármelyik nagy alakulattal kormányra kerüljön. Már csak ezért
sem lehet tehát nagy bizonyossággal megjósolni a parlamenti választások győztesét”.

A kormány első száz napja – Semmi ok a bizakodásra az oktatásban és
kultúrában
2016. július 4. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Ha arra gondolunk, hogy egy-egy kormány első száz napja egyfajta előremutatás a későbbiek
felé, nos, akkor semmi okunk a bizakodásra. Az oktatásügy területén ugyanis – egyelőre úgy
tűnik – a helyzet nem sokat javul – fogalmaz értékelésében Kiss Beáta, az MKP oktatási és
kulturális alelnöke.

Felvidék

2016. július 4. – maszol.ro
A Kolozsvártól mintegy 30 km-re, néhány színmagyar településtől pedig alig tíz km-re fekvő,
mégis a magyar lakosságot tekintve immár szórványnak számító Egeres falu és gyártelep
református egyházközsége fakultatív magyar oktatást indított magyarul beszélő, de román
iskolába járó, illetve magyar származású, de magyarul nem beszélő gyerekeknek.

Nyári egyetemeire készül a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Házvásárláshoz kaptak támogatást a vajdasági magyar házaspárok
2016. július 4. – Vajdaság Ma
37 vajdasági magyar házaspár költözhet saját otthonba, illetve hozhatja létre saját gazdaságát
a magyarországi támogatás és a vajdasági partnerszervezet jóvoltából. Átlagosan egymillió
dinár feletti vissza nem térítendő támogatás mellett falusi házat vásárolhatnak a nyertes
pályázók a Prosperitati Alapítvány segítségével. A pályázati feltételeknek eleget tevő
legsikeresebb pályázókkal kötöttek szerződést hétfőn a szabadkai Magyar Házban.
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2016. július 4. – hirek.sk
Miközben 80 kreatív alapiskolás részvételével már javában zajlik a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége által rendezett 13. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor, illetve a 6.
Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor, immár utolsó szakaszához ért a július 11-én
Komáromban és Rimaszombatban kezdődő XXV. Jókai Mór Nyári Egyetem, illetve II.
Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem előkészítése.
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Magyar családi délután Linzben
2016. július 4. - Volksgruppen
A Felsőausztriai Magyarok Kultúregyesülete július 2-án egy fergeteges családi délutánt
szervezett grillezéssel és gyermekműsorral. A családi délutánt immár 4-ik alkalommal
szervezték meg és évről-évre közkedveltebb lesz. A rendezvény egyszerre 3 generációt fogott
össze, 200 személy vett részt a programon.

Ötven éves az argentínai Szent László iskola
2016. július 4. – KőrösiProgram.hu
Június 24-én, Buenos Airesben a Szent László iskola 50. évfordulóját ünnepelték. Az
intézményt Pesti József jezsuita pap, az argentínai magyar katolikus misszió és a Szent István
kör vezetője alapította a hatvanas években, az Olivosban elő, oda kivándorolt magyar
közösség kérésére. Az iskola - hivatalos néven Colegio San Ladislao - 1966. április 12-én
nyitotta meg kapuit, akkor 14 elsős diákkal, 19 óvodással, egy tanárral, egy óvónővel és egy
igazgatóval.

Kárpátalja
Őrvidék

2016. július 4. - Kárpátalja
A felsőszinevéri tábor utolsó hivatalos programjaként a határ menti együttműködés
lehetőségeit, valamint a Tisza Európai Területi Társulásban és a Tisza-stratégiában rejlő
lehetőségeket
tekintették
át.
Elsőként
Perényi
Zsigmond,
Magyarország
Miniszterelnökségének nemzetközi helyettes államtitkára elmondta, hogy a határ menti
együttműködési alap egy kisebb uniós alap, de számunkra, magyarok számára annál
fontosabb. Mert az egyetlen olyan alap, amely lehetőséget teremt arra, hogy a határ két
oldalán valósítsanak meg belőle fejlesztéseket. Körülbelül 350-400 milliárd forintnyi forrás
áll rendelkezésre az alapban, amelyből a két ország együttműködésével fontos fejlesztések
valósulhatnak meg Kárpátalján.

Diaszpóra

XXIV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem: Lehetőségek a határ menti
együttműködésben

Az új-zélandi Christchurch új helyszínkénként kapcsolódik be a Kőrösi Csoma
Sándor Programba
2016. július 4. – KőrösiProgram.hu
A korábbi wellingtoni KCSP ösztöndíjasok (Kiss Blanka és Hamar György) sikerein
felbuzdulva idén az Új-Zéland déli szigetén fekvő Christchurch is pályázott és be is
kapcsolódott a Kőrösi Csoma Sándor Programba. Egyedüli új-zélandi ösztöndíjasként
Kemény Zalán kezdte meg december közepéig tartó 6 hónapos kiküldetését. A helyi Magyar
Klub törzsgárdája jelenleg az 1956-ban emigrált közösség, melynek tagjai 1975-ben hozták
létre.
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2016. július 4. – KőrösiProgram.hu
2016. június 17-én, pénteken a Buenos Aires-i Hungária magyar étteremben egy asztal köré
gyűltek a helyi magyar kolónia képviselői, hogy díszvacsora keretében köszöntsék az új
argentin kormány azon döntését, hogy az eddigi ügyvivő helyett nagykövetet nevezett ki
Budapestre Maximiliano Gregorio Cernadas személyében.
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Két hazában egyszerre otthon lenni
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. július 4. – Kossuth Rádió
Szabadlábon
vármegyések

védekezhetnek

a

terrorizmussal

vádolt

kézdivásárhelyi

Szabadlábon védekezhetnek a terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyi vármegyések. A
legfelsőbb bíróság fél év után helyt adott Beke István és Szőcs Zoltán fellebbezésének, és
fogvatartásukat házi őrizetre enyhítette.
Véget ért a 24. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem
Véget ért a 24. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, ahol a hétvégén a nemzetpolitikai
kerekasztal beszélgetésen Kárpát-medence magyar politikusai az asszimilációról,
elvándorlásról, kisebbségi jogok védelméről osztották meg gondolataikat. Ezek azok a
gondok, amelyek egyaránt sújtják a különböző külhoni területeken élő magyarokat a Kárpátmedencében - fogalmazott Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
elnöke.
Az anyanyelvtudatról és a joggyakorlatról tartott kétnapos tanácskozást
Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács
Az anyanyelvtudatról és a joggyakorlatról tartott kétnapos tanácskozást Szabadkán a Magyar
Nemzeti Tanács. Szilágyi Miklóst, az MNT nyelvhasználati bizottságának elnökét kérdezi a
tapasztalatokról Németh Ernő.
Több mint hetven peres eljárást indított a Civil Elkötelezettség Mozgalom
(CEMO) marosvásárhelyi emberjogi szervezet 2016 első félévében
A romániai magyar közösség anyanyelvhasználatára vonatkozó törvények hiányos és
részleges alkalmazása, valamint annak hiánya miatt a Civil Elkötelezettség Mozgalom
(CEMO) marosvásárhelyi emberjogi szervezet 2016 első félévében több mint hetven
(70) peres eljárást indított állami intézmények és hivatalok ellen .Erdei Edit
Zsuzsannának a szervezet ügyvezető igazgatója Szigeti Enikő, aki a szervezet által
elkészített árnyékjelentésről is beszél, amelyet az Európa Tanács nyelvi Chartabizottságához nyújtanak be a napokban.
Két hét múlva Tusványos!
Milyen Európát akarunk? Van-e közép-európai keresztény vízió Európa számára? Migráció
Európában. Kárpát-medence felsőoktatása. Erdő nélkül nincs Erdély - néhány cím a 27.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor témáiból. Itthon voltunk, vagyunk, leszünk
Európában, ez Tusványos idei mottója - amit a mai beharangozó sajtótájékoztatón mutatott
be a rendező Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért - Pro Minoritáte Alapítvány.
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Ez utóbbi elnökét, Német Zsoltot hívtam fel telefonon és az idei mottóról érdeklődtem.
Első világtalálkozójukra gyűltek össze az elmúlt hétvégén a barcasági csángók
Első világtalálkozójukra gyűltek össze az elmúlt hétvégén a barcasági - vagy közismertebb
nevükön a hétfalusi - csángók. A négynapos ünnepet a Romániai Evangélikus-Lutheránus
Egyház hirdette meg kisebbségi sorban élő, ám hagyományaikhoz, színpompás viseletükhöz
ragaszkodó híveinek, a Barcaságból elszármazottaknak, és mindazoknak, akik más tájakon
szintén csángóknak vallják magukat. A világtalálkozón Kövér László, az Országgyűlés elnöke
is részt vett, aki identitásuk ápolására biztatta a csángókat.
Első ízben rendezték meg a Double Rise, azaz a kettős napfelkelte fesztivált
Első ízben rendezték meg a Double Rise, azaz a kettős napfelkelte fesztivált. Ne tévessze meg
önöket az angol név, ez egy ízig-vérig magyar rendezvény volt. A festői Fehér megyei
településen a hajnalig kitartók megcsodálhatták a Székelykő ormain a dupla napfelkeltét, de
aki nem bírta az éjszakázást, az nappal ismerkedhetett a környék csodálatos természeti
szépségeivel, vagy részt vehetett a gazdag és változatos programokon. Több mint tíz
helyszínen száznál is több esemény várta az érdeklődőket a szervező Pro Pátria Egyesület.
Az Ezer Székely Leány napja
Az Ezer Székely Leány napja a székely népviselet, néptánc és népzene évente megszervezett
találkozója, melyet rendszerint július első szombatján tartanak Az elsőt 1931-ben, 85 évvel
ezelőtt rendezték. Ötletgazdája Domokos Pál Péter, a csíkszeredai tanítóképző tanára szeme
előtt a hagyományok megőrzése lebegett.1990-ben elevenítették fel, és szervezték meg újra a
Napot.
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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
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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