MNT-ülés: A TJGYT dönt a továbbiakban a Magyar Szó és a Hét Nap
főszerkesztőjének a kinevezéséről
2016. július 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
A Magyar Szóban ezentúl a munkaközösségnek csupán a Taggyűlési Jogokat Gyakorló
Testületen keresztül lesz beleszólása a főszerkesztő megválasztásába, határozott a Magyar
Nemzeti Tanács a mai ülésén. Hét Nap közvállalat alapítói okiratát is hasonlóan változtatták,
így a TJGYT dönt a továbbiakban a főszerkesztő és az igazgató kinevezéséről az MNT
jóváhagyásával. A tanács támogatta Bodzsoni István újraválasztását a Pannónia Alapítvány
élére, továbbá támogatták több iskolaigazgató kinevezését és jóváhagyták több iskolaszéki tag
megválasztását is, illetve tíz esetben jóváhagyták a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályok megnyitását. Az MNT az ülés végén Fehértemplomi Történelmi Levéltár
igazgatóválasztási eljárását is támogatta.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Dag Daniš kommentárja: Vége van Bugár Most-Hídjának

Ismét megrendezik a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző
seregszemléjét
2016. július 7. – MTI, karpatalja.ma
Tizenkét országból huszonhét “hun és türk tudatú” nemzet képviselteti magát Európa
legnagyobb lovas hagyományőrző ünnepén, a Kurultájon, amelyet idén augusztus 12. és 14.
között rendeznek meg Bugacon – közölték MTI-vel csütörtökön a szervezők, akik mintegy
negyedmillió látogatót várnak a rendezvényre. A Magyar-Turán Alapítvány közleménye
szerint a magyarokkal rokon keleti népek kétévente megszervezett “törzsi gyűlése” amellett,
hogy a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző seregszemléje, egyben
Magyarország egyik legjelentősebb kultúrdiplomáciai eseménye is, amelyen részt vesz
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Magyarország

2016. július 7. – hirek.sk, Felvidék Ma
„Bugár Béla, a Most-Híd elnöke Radoslav Procházka, a szintén kormányon lévő Háló elnökét
követően vélhetően a koalíció második – valamivel eredményesebb – páciensévé lép elő. A
Polis közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése szerint ugyanis a Most-Híd előbbutóbb a parlamentbe jutás küszöbét jelző 5 százalékos határvonal alá eshet. Igaz, Bugárnak
Procházkával szemben van a tarsolyában egy mentőöve, amely meglehetősen megbízható is”
– fogalmaz az Aktuality.sk internetes portálon közzétett kommentárjában Dag Daniš. „A
Bugárékat a víz felszínén tartó mentőöv neve Magyar Közösség Pártja (MKP). Ma már szinte
bizonyos, hogy Bugár feláldozza a Most-Hidat (mint a magyarok és a szlovákok unióját). A
legközelebbi választásoknak pedig a Híd-MKP koalíciót megvalósítva vágnak neki a
magyarok” – véli a cikkíró.
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Gyúródnak a vásárhelyi politikusok a képviselői helyekért. Helyzetértékelés
2016. július 7. – Kertész Melinda – transindex.ro
A helyhatósági választások is átrendezték a marosvásárhelyi politikai tablót, azonban a
posztelektorális tárgyalások és alkuk megkötése után a politikai helyezkedésnek máris újabb
felvonása kezdődik. A tét a parlamenti listákon szereplők neve. A parlamenti választásokra
való felkészülés már zajlik is. Az RMDSZ-nek október 20-ig 180-190 ezer aláírást kell
összegyűjtenie, és az aláírásgyűjtés idejére a szövetség a jelöltlistákat is véglegesítené.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ezt azért tartja fontosnak, hogy már az aláírásgyűjtéskor
tudják elmondani, kikre kérik a választók támogatását. Marosvásárhely ismét érdekes lesz,
mert a lapok még nincsenek leosztva. Ez az a város, ahol várhatóan a legádázabb harcokat
fogják folytatni a képviselőaspiránsok a játékban levő 3 befutó hely egyikéért. A szenátori
tisztségre egyelőre senki nem pályázik, ennek oka Markó Béla személyében keresendő.

Erdély

Kirgizisztán kulturális minisztere, a török miniszterelnöki hivatal vezetője és számos más
rangos ázsiai állami tisztségviselő, valamint több kulturális intézmény igazgatója is.

EMNP: el kell számolnia a KREK püspökének
2016. július 7. – Krónika
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is azzal vádolja Csűry István királyhágómelléki
református püspököt, hogy az RMDSZ szolgálatába próbálja állítani az általa vezetett
egyházkerületet. Csütörtöki közleményében az EMNP Bihar megyei szervezete úgy véli,
miközben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökének 1989 előtti
múltjának tisztázásával a hívei mellett elsősorban lelkiismeretének tartozik elszámolni, addig
az RMDSZ-szel ápolt kapcsolatáról elsősorban már a reformátusoknak tartozik elszámolással.
A néppárt szerint Csűry István püspöknek tudnia kellene, hogy Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar
megyei szervezetének ügyvezető elnöke alapítványi igazgatóként elsőrendű felelőse az
Érmindszentre tervezett Ady-központra szánt 320 millió forint egyházától való „eltérítésének
és eltűnésének". „Továbbá az a Szabó, aki történelmi egyházainkat „óvja", mai napig nem
adott magyarázatot arra sem, hogyan került családja tulajdonába a váradújvárosi Szent
László plébánia nagy értékű kántorlakja" – szerepel az EMNP közleményében.

A nőszövetségen keresztül kerültek vezetői tisztségbe
2016. július 7. – szekelyhon.ro
Beosztásaikról, új teendőikről és terveikről beszéltek a Maros megyei RMDSZ
nőszervezetének alpolgármesteri tisztségbe jutott tagjai: Kovács Ilona mezőmadarasi-, Nagy
Dalma Imola ákosfalvi- és László Ildikó marosszentannai alpolgármesterek.
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A kormány első száz napja – Csalódások száz napja
2016. július 7. – hirek.sk
Száz nap, vagy kétszáz, vagy ezer? Szinte mindegy. Ki hiszi el a mesét, hogy komolyan
gondolja például a korrupció elleni harcot ez a kormánykoalíció, ha csontvázak esnek ki a
szekrényből? – tette fel a kérdést a kormány első száz napjának értékese kapcsán Őry Péter, a
Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke.

MartFeszt: az első nap eseményei

Erdély

2016. július 7. – maszol.ro
Klaus Johannis szerdán írta alá a Marius Gabriel Lazurcă kinevezését Románia budapesti
nagykövetévé. A temesvári származású karrierdiplomata Alexandru Victor Miculát váltja a
poszton. Utóbbit áprilisban a román külügyminisztérium államtitkárává nevezték ki.

Felvidék

Kinevezte az államfő Románia új budapesti nagykövetét

2016. július 7. – Felvidék Ma
A Martosi Szabadegyetem csütörtöki napjáról közölt terjedelmes összefoglalót a Felvidék Ma
portál. A nap egyik programpontja volt a Márai Sándor Program bemutatása. A Kárpátmedencei magyar fiatalok jövőképét nagyban meghatározza az elvándorlás. A mai fiatalok
kétharmada foglalkozik a gondolattal, hogy munkavégzés céljából kivándorol a Kárpátmedencéből – hangzott el az előadás nyitányaként. A hazacsábítás lehetőségeiről és a
kivándorlás problematikájáról Őry Péter, Duray Miklós és Szász Jenő osztotta meg a
gondolatait, keresve a lehetséges kitörési pontokat.

Művészettel és kultúrával a megmaradásért
2016. július 7. – Felvidék Ma
„A kultúra és a művészet az a terület, amit nem lehet határokkal elválasztani” – vallja Répás
Zsuzsanna, korábbi nemzetpolitikáért felelős helyettes-államtitkár, aki jelenleg a Magyar
Művészeti Akadémia főosztályvezetője. Répás Zsuzsanna a vele készült interjúban beszélt az
intézményük tevékenységéről, küldetéséről, valamint a kultúra és a művészet szerepéről az
asszimiláció elleni küzdelemben. Elmondta, hogy a felvidéki magyarságnak az asszimiláció a
legnagyobb ellenfele, és meggyőződése, hogy „ez a folyamat fejben dől el”. „Ha van mód,
ahogy ezen igazán tudunk segíteni, akkor az a kultúra és az oktatás. Ezek azok az eszközök,
amivel az egyén identitását a leginkább tudjuk formálni, a legjobban tudjuk erősíteni azt a
köteléket, amely a magyarsághoz köti” – tette hozzá.
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2016. július 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Népszabadság
Miközben a Magyar Házban zajlott az MNT ülése, az épület előtt a Magyar Szó és a Hét Nap
újságírói tüntettek a két lap alapszabályának olyan irányú módosítása ellen, amelynek
értelmében ezentúl a főszerkesztő megválasztásába a foglalkoztatottaknak nem lesz
beleszólásuk. A tüntetés moderátora, Vicei Natália színművész a tiltakozók gondolatait
ismertetve elmondta, a tüntetés részvevői felemelik szavukat a sajtószabadság maradék
morzsáinak eltiprása ellen. A tüntetés végén felolvasták a két lap újságíróinak közös
követelését, amelyben kérik, hogy az MNT vegye le napirendről a két lap alapszabálymódosítását. Ezt a követelést a jelenlévők közfelkiáltással elfogadták a követeléseket és
eljuttatták az MNT ülésére.

Vajdaság

Demonstrációt tartottak a Magyar Szó és a Hét Nap alapszabályának
módosítása ellen

A Magyar Mozgalom támogatja az újságírók tüntetését
2016. július 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Szó és a Hét Nap elégedetlen újságírói csütörtök délután fél 3-kor tiltakozó
megmozdulást szerveztek a Magyar Nemzeti Tanács székhelye előtt Szabadkán, az újságírók
az MNT csütörtöki ülésén szereplő döntések ellen emelték fel hangjukat. Korhecz Tamás, a
Magyar Mozgalom társelnöke sajtótájékoztatóján felkérte az MM tagságát és támogatóit,
hogy vegyenek részt az újságírók tüntetésén, ezáltal szolidaritásukat fejezik ki a két médiaház
dolgozói iránt.

Hagyományos zászlót és címert kaphat Vajdaság
2016. július 7. – Vajdaság Ma
Vajdaság a hivatalos címer és zászló mellett hamarosan hagyományos szimbólumokat is kap,
ugyanis a tartományi kormány elfogadta a szimbólumok használatáról szóló határozatot és
elfogadásra továbbította a tartományi képviselőháznak. A dokumentum elfogadásához a
tartományi képviselőház kétharmados támogatására van szükség, vagyis legkevesebb 81
képviselőnek kell szavaznia a szimbólumokra.

Újvidék: A Jogi Karon ismét csak szerb nyelven felvételizhettek
2016. július 7. – Pannon RTV
Idén sem felvételizhettek magyar nyelven az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karára
jelentkező diákok. Annak ellenére sem, hogy a Jogi Karnak a hivatalos nyelvhasználattal
összhangban kötelező lenne megszerveznie a felvételit magyar nyelven is. A Felső Bíróság
ideiglenes, de kötelező érvényű határozat hozott arra vonatkozóan, hogy Vajdaságban
hivatalos nyelveken is legyen lehetőség felvételi vizsgát tenni. Sóti Attila, a Vajdasági Magyar
Diákszövetség elnöke elmondta, hogy a bírósági határozattal összhangban a diákok magyar
nyelven készültek a felvételire. Kilenc diák szeretett volna magyar nyelven felvételizni, de a
Jogi Kar ezt nem tette lehetővé számukra.
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2016. július 7. – karpatalja.ma
A kárpátaljai magyar diákszervezetek régóta működnek együtt különböző tudományos
programok lebonyolításában. Ennek kapcsán alakult meg június 24-én a Kárpátaljai
Felsőoktatási Tehetséggondozó Diáktanács (KFTD) informális ernyőszervezet, melyben a
diáktanács tagjai hivatalos keretek között folytatják a munkát. Az ernyőszervezet négy
kárpátaljai magyar diákszervezetet fog össze: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Hallgatói Önkormányzatát, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók
Szövetségét (KMDFKSZ), a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatát,
valamint a kárpátaljai magyar doktoranduszok szervezetét, a Momentum Doctorandust, ez
utóbbi koordinálásával.

Kárpátalja

Megalakult a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Diáktanács

Regionális természeti katasztrófának minősítették a kárpátaljai jégverést

Megkezdték a Laskó központjában levő közösségi épület felújítását
2016. július 7. – Huncro.hr
Egy hónapon belül megújul a Laskó központjában álló közösségi épület, amelynek a
földszintjén az orvosi rendelő és a postahivatal van, az emeleti termét pedig a Petőfi Sándor
Kultúregyesület használja. Laskón 1973-ban korszerű orvosi rendelőt építettek a falu
központjában gyógyszertárral, valamint az emeleti termekben könyvtárat és olvasótermet
alakítottak ki. Az elmúlt négy évtized során az olvasóteremben számos író-olvasó találkozóra,
kiállításra, kulturális eseményre került sor.

Focitorna a dárdai HMDK szervezésében
2016. július 7. – Huncro.hr
A HMDK dárdai egyesületének szervezésében kispályás focitornára került sor múlt
szombaton. A dárdai labdarúgó-egyesület pályáján az első helyért járó serleget a kopácsi
Halász Labdarúgó-egyesület csapata vihette haza, míg második a dárdai HMDK, a harmadik
pedig a Várdaróc LE csapata lett.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. július 8.

Horvátország

2016. július 7. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
Regionális természeti katasztrófának minősítette a Kárpátalja egy részét sújtó júniusi
jégverést az ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ), a jégverés a végleges
összesítés szerint több mint négymillió dollár kárt okozott. A minősítéssel lehetővé válik,
hogy az ukrán kormány a tartalékalapjából utaljon ki pénzt a jégkárok enyhítésére – közölte
csütörtökön a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal sajtószolgálata.
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2016. július 7. - Volksgruppen
A Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke és a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Kara idén július 3. és 22. között immár 25. alkalommal szervezi meg az
Osztrák–Magyar Nyári Egyetemét. A rendezvényen 24 osztrák egyetemista magyar, 24
magyar egyetemi és főiskolai hallgató pedig német nyelvet tanul két-két csoportban.
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Őrvidék

25. Osztrák–Magyar Nyári Egyetem
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. július 7. – Kossuth Rádió
Megnyitotta kapuit a 4. Martosi Szabadegyetem és Fesztivál
Tegnap a 0. nappal elkezdődött a 4. Martfesz - a Martosi Szabadegyetem és Fesztivál, hogy
újraszínezzék Felvidéket! A megnyitóról, és a nap többi eseményéről a Határok nélkül
munkatársa készített összefoglalót.
A Tisza közös vízügyi szabályozásról egyeztettek magyarországi és ukrajnai
vízügyi szakemberek
A folyó összeköt, nem elválaszt mottóval magyarországi és ukrajnai vízügyi szakemberek a
Tisza közös vízügyi szabályozásról egyeztettek. Többek között felhívták a figyelmet a Tisza
tisztán tartására, egy-egy árhullámmal ugyanis nagy mennyiségű szemét folyik le a folyón
Ukrajnából Magyarországra.
Erdélyi civil szervezetek az erdőirtás ellen
A Kárpátaljai árvizek egyik oka a mérhetetlen erdőirtás. Ezt szeretné megakadályozni
Székelyföldön több erdélyi civil szervezet. A Székelyföldön is fafeldolgozó nagyüzemet
működtető osztrák cégcsoport, a Schweighoffer ellen utcai megmozdulásokat szerveztek és
rámutattak, hogy a fafeldolgozó kapacitása katasztrofális erdőirtáshoz vezet. Látványos
eredményt azonban nem a székelyföldi szervezetek, hanem a világ nagy környezetvédelmi
szervezetei értek el.
Szabadkán ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács
Szabadkán ma tartotta ülését a Magyar Nemzeti Tanács, melynek napirendjén szerepelt a Hét
Nap hetilap és a Magyar Szó napilap alapító okiratának a módosítása, amellyel megvonnák a
szerkesztőségektől a jogot, hogy véleményezzék a főszerkesztői kinevezéseket. A két lap
dolgozói emiatt tüntetést jelentettek be a Nemzeti Tanács ülésének az idejére az épület elé.
Az
anyanyelven
tanulást
szórványmagyarsága részére

szeretnék

elérhetővé

tenni

Óradna

Óradna, Erdély északi részén, Beszterce-Naszód megyében, a Radnai-havasok lábánál, festői
környezetben fekvő település, ahol 1965-ig volt magyar nyelvű oktatás, és ma, a megmaradt
maroknyi magyarságnak szeretnék ismét elérhetővé tenni az anyanyelven való tanulást.
Ehhez kevés az anyaországból érkező önkéntes pedagógus segítsége, két állandó tanerőt
keresnek az óvodába és az iskolába.
Az Óradnai magyarok két pedagógusi állásra várják a jelentkezőket
2016. július 8-án és 9-én, azaz pénteken és szombaton irodalmi udvarrá alakítja Füleket a
Városi Művelődési Központ és a Vármúzeum. Az UdvArt Napokkal a rendezők reménye
szerint - a fiatalokat marasztalják, sőt haza is hívják.
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