Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Pereli az Átlátszó Erdély az RMDSZ-t és a Communitast
2016. július 14. – Krónika
Peres úton próbálja az Átlátszó Erdély blog elérni, hogy az RMDSZ és a szövetség által
alapított Communitas Alapítvány adjon számot a felhasznált közpénzek elköltéséről – közölte
csütörtökön a blog. A tényfeltáró blog az elmúlt hónapokban cikksorozatban próbálta
felderíteni, hogy mire költötte az RMDSZ azt a mintegy 28 millió eurónak megfelelő
támogatást, amelyet az elmúlt hat évben a román költségvetésből folyósítottak az erdélyi
magyarság képviselőjének. A blog nem kapott választ az RMDSZ-hez és a Communitas
Alapítványhoz májusban benyújtott közérdekű adatigénylésére.

Washington sürgeti a restitúciót

Erdély

2016. július 14. – Krónika, maszol.ro, MTI
Az Egyesült Államok Kongresszusa erőteljesen támogatja a romániai visszaszolgáltatást –
derült ki az RMDSZ küldöttségének Washingtonban tett megbeszélései során. A szövetség
hírlevele szerint az alakulat politikusai az elmúlt napokban újabb tájékoztató látogatáson
vettek részt a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogi Alapítvány (HHRF) szervezésében.
Korodi Attila parlamenti képviselő és Vincze Loránt külügyi titkár, a FUEN elnöke
kongresszusi küldöttek irodáit tájékoztatták a több éve megrekedt romániai egyházi és
közösségi ingatlan-visszaszolgáltatási folyamat fejleményeiről, a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium ügyében hozott ítéletről.

Esperesek: karaktergyilkosság a Csűry püspök elleni vád
2016. július 14. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen
Kiáll az elődje, Tőkés László által besúgói múlttal vádolt Csűry István püspök mellett a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Esperesi Kollégiuma. A testület kilenc tagja – a
nagybányai, szatmári, nagykárolyi, érmelléki, bihari, aradi, temesvári, szilágysomlyói és zilahi
egyházmegye esperesei – csütörtökön közzétett nyilatkozatában foglalt állást az elmúlt
időszakban kiéleződött nyilatkozatháború kapcsán. Az Esperesek Kollégiuma úgy véli, Tőkés
László, a KREK volt püspöke EP lejárató hadjáratot indított utódja, Csűry István ellen, azt
próbálva rásütni, hogy „szekus besúgó" volt. A testület szerint az európai parlamenti
képviselő mindezt bizonyítékok hiányában teszi, „bízva abban, hogy a sokszor megismételt
hazugság elég arra, hogy besározza Csűry Istvánt".
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Csűry István: Tőkés Lászlót a valóság ritkán érdekli
2016. július 14. – maszol.ro
„Visszautasítom, hogy Tőkés László engem besúgónak nevezzen” – jelentette ki a Maszolnak
adott interjúban Csűry István. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
szerint az EP-képviselő figyelemelterelés céljából röppentette fel ezeket a vádakat.

Kézdivásárhely: a városzászlót is el kell távolítani
2016. július 14. – Erdély Ma, Háromszék
Miután a brassói táblabíróságon végleges ítélet született arról, hogy a kézdivásárhelyi egykori
hadapród iskola elől el kell távolítani a székely zászlókat – a zászlók egyelőre még a helyükön
vannak, de tegnap Bokor Tibor polgármester ultimátumot kapott azok levételére –, tegnap a
városvezető közölte, hogy július 6-án a brassói táblabíróság elutasította azt a fellebbezését,
amit a városzászló kapcsán nyújtott be alperesként. A végleges ítélet arra kötelezi a céhes
város polgármesterét, hogy távolítsa el a városháza épületéről és más közterületről a város
hivatalosan elfogadott zászlóját.

Ezentúl a pártok és a közpénzt felhasználó civil szervezetek is kötelesek
közérdekű adatokat szolgáltatni
2016. július 14. – transindex.ro, maszol.ro, MTI
Klaus Johannis államfő kihirdette azt a törvénymódosítást, amely értelmében a pártok és a
közpénzt felhasználó sportegyesületek, civil szervezetek is kötelesek a sajtó vagy az
állampolgárok kérésére közérdekű adatokat szolgáltatni működésükről, gazdálkodásukról közölte csütörtökön a Digi 24 hírtelevízió. A törvénymódosítást az RMDSZ képviselőinek és
szenátorainak egy csoportja, valamint egy liberális képviselő kezdeményezte. A
kezdeményezést 2015 októberében elutasította a felsőház, de ez év júniusában elfogadta a
parlament alsóháza, mely a döntő ház volt ebben a kérdésben.

Idén senkit nem "beszéltek le" a JZSUK-ban az érettségizésről, mégis átment
mindenki
2016. július 14. – transindex.ro
66,76%-os sikerrátát könyvelhetünk el az idei érettségin. A hat évvel ezelőtti mélyponthoz
képest évről évre jobb a helyzet, bár messze nem exponenciális a javulás. A 2016-os
érettségivel kapcsolatos következtetésekről Király Andrással, az RMDSZ oktatási
államtitkárával beszélgetett a Transindex. Szerinte a román nyelv oktatásának kérdése nem
oldódik meg egyhamar: 2025-ben érettségizik az a generáció, akitől már nem anyanyelvi
szinten követelik meg a románt.

Parázs vita a sepsiszentgyörgyi sárkánydombról
2016. július 14. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Sepsiszentgyörgy önkormányzata mondjon le a főtéri sárkánydomb megvalósításáról, a
haszontalan domb kialakítása nélkül rendezze a területet, javasolja Sebastian Cucu. Kovászna
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megye prefektusa közleményben kéri ki magának, hogy ő akadályozná a kormányhivatal és
megyei tanács előtti terület rendezését. Álláspontja szerint a sepsiszentgyörgyi városháza
félretájékoztat, amikor azt állítja, hogy a prefektus akadályozza a főtér kormányhivatal és
megyei tanács előtti részének rendezését, holott a prefektúra mindössze a törvény betartását
akarja elérni. A közleményében azt is kifejtik, hogy Sebastian Cucu azért ellenzi a 7 méter
magas térplasztika megépítését, mert a román civil szervezetek beadványokban hívták fel a
figyelmét, hogy az eltakarná a Mihai Viteazul szoborcsoportot, ezért azt javasolja a
városházának, hogy mondjon le a tervéről.

Kivonul a politikából Máté András Levente
2016. július 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Parlamenti mandátumának lejárta után abbahagyja az aktív politizálást Máté András
Levente, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. A 42 éves kolozsvári politikus jelképesen a
kolozsvári, Györgyfalvi lakónegyedi ügyvédi irodáját választotta a sajtóértekezlet helyszínéül
csütörtökön, mert, mint mondta, a jövőben kizárólag jogászként fog dolgozni, és több időt
akar tölteni a családjával. Újságírói kérdésre leszögezte, bár tagja marad az RMDSZ-nek, nem
indul az őszi parlamenti választáson és a szövetségben sem akar semmilyen tisztséget vállalni.
Hozzáfűzte: azért most jelentette be visszavonulását, mert a Szövetségi Képviselők Tanácsa
(SZKT) szombaton fog dönteni a jelöltállítás szabályzatáról.

Antal Árpád: Szentgyörgy nem Caracal

Felvidék

2016. július 15. – Krónika
Háromszéken a prefektus személye nem számít: függetlenül attól, hogy magyar vagy román,
szociáldemokrata vagy liberális, valamennyi kormánybiztos feladata keresztbe tenni a
nemzetpolitikailag fontos ügyeknek - jelentette ki a Krónikának adott interjúban Antal Árpád.
Sepsiszentgyörgy harmadik mandátumába belevágó polgármestere szerint Románia olyan,
mint egy iránytű nélkül hánykolódó csónak.

„Családdal a Kárpát-medence jövőjéért”- konferencia Gombaszögön
2016. július 14. – Felvidék Ma
Első alkalommal szervezett találkozót a Kárpát-medence fiatal felnőttjei részére a Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége Nemzetközi projektjének vezetése, a felvidéki
Szövetség a Közös Célokért és a Pro Le-Ti Polgári Társulás július 14-én, csütörtökön, A
Gombaszögi Nyári Táborban. Pogány Erzsébet beszélt a nagycsaládos szervezetek
megalakulásának fontosságáról és arról, hogy a család erősítését felvállaló civil szervezetek
Kárpát-medence szerte a Családláncba tömörülnek. Ez a folyamat a Felvidéken itt FelsőGömörben indult útjára, Rozsnyón 2013-ban. Azóta több mint húsz szervezet alkotja a
láncot. Az európai kitekintés után Fűrész Tünde, család- és népesedéspolitikáért felelős
helyettes államtitkár megköszönte, hogy ezen az ifjúsági fesztiválon megszervezésre került ez
a konferencia, hiszen a fiatalság életében általában nem prioritás a családalapítás.
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Tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Generációk Találkozását
2016. július 14. – hirek.sk
Tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Generációk Találkozása kulturális fesztivált 2016.
július 22-24. között Alsóbodokon. A rendezvény kulturális és természeti értékeket is közvetít,
s a hagyományőrző és gyerekprogramok mellett már hagyományosan rockzene is várja az
érdeklődőket. A Generációk Találkozása már 14 éve a magyar kultúrát és a térségben élő
magyarság hagyományait jeleníti meg, s valóban generációkat hoz össze. Évről évre más-más
település ad otthont a rendezvénynek.

Nyolcmilliót szánnának a kisebbségekre
2016. július 14. – Új Szó
Két év múlva csaknem ötmillió euró juthat a magyar kisebbség kulturális támogatására, az
összes kisebbség pedig nyolcmillió euróból gazdálkodhat, ha a parlament elfogadja a
kisebbségi kulturális alapról szóló törvényt – mondta a Gombaszögi Nyári Tábor Új Szó
stúdiójában Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. A törvény augusztus végén,
szeptember elején kerülhet tárcaközi egyeztetésbe. A kisebbségi kulturális támogatásokra
jelenleg 3,87 milliós keret van, a kormánybiztos a jövő évre 4,5 milliós igényt nyújtott be.
„Hogy végül milyen politikai döntés születik, az már nem az én hatásköröm” – tette hozzá
Bukovszky.

Már vizsgálják a Főnix-ügyet

Vajdaság

2016. július 15. – Új Szó
Erdélyben sem ismeretlen a rejtett pártfinanszírozás. Nyílt titoknak számít, hogy a magyar
állam különféle kerülőkön át pénzeli a magyar pártokat. Az MKP tagadja, hogy köze lenne a
Főnixhez. Közben az üggyel már a bűnüldöző szervek is foglalkoznak. Az Állami Választási
Bizottság, amely a pártokat vizsgálja, a bűnüldöző szervekhez fordult a Főnix és az MKP
ügyében. Mint azt a belügyminisztérium a Sme megkeresésére közölte, az MKP
zárszámadásában nincs olyan tétel, amely a Főnixtől származik, ezért kezdik vizsgálni a
pártot. Az MKP azonban továbbra is tagadja, hogy a Főnix PT-n keresztül kapna pénzt
Magyarországról.

A Hegyesi csata évfordulójára emlékeztek
2016. július 14. – Vajdaság Ma
A Hegyesi csata emlékművénél tartottak megemlékezést az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc utolsó győztes csatájának 167. évfordulója alkalmából Kishegyesen, a Nyugati
temetőben. Guyon Richárd honvédtábornok csapatának a jelentős túlerőben lévő császári
erők ellen aratott bravúros győzelme sajnos már nem tudta győzelemre vinni a forradalmat,
de a történelem mint a forradalom utolsó győztes csatáját jegyzi.
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Egyetértés a nemzeti tanácsok között

Kárpátalja

2016. július 14. – Magyar Szó, Pannon RTV
Novi Pazarban ült össze tegnap a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete, amely a
Szerbiában élő nemzeti kisebbségeket, illetve nemzeti tanácsaikat érintő időszerű kérdéseket
vitatta meg. Középpontban az Európai Unió és a Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások 23.
fejezetének akciótervéhez tartozó külön kisebbségi akcióterv végrehajtása, illetve a folyamat
részeként elkészítendő beszámolók, a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása,
valamint az oktatás témája állt. Az ülést azért tartották Novi Pazarban, mert a közelmúltban a
Bosnyák Nemzeti Tanács vette át a koordinációs testület vezetését.

Kárpátaljai gyerekeknek rendeztek zenei tábort magyar zongoraművészek
2016. július 14. – MTI, KárpátHír, Kárpátalja, karpatalja.ma
A kárpátaljai Tiszapéterfalván rendezett tábort Várnagy Andrea és Farkas Zsolt
zongoraművész-házaspár Zeneképzelet címmel - hangzott el az M1 aktuális csatorna
csütörtöki adásában. A műsorban Farkas Zsolt elmondta: a tábort első alkalommal rendezték
meg július elején több mint 100 gyerek részvételével, akik három hangszercsoportban zongoristák, vonósok és fúvósok - mélyíthették el tudásukat, emellett képzőművész is
foglalkozott velük.

A kárpátaljaiak nagy része megbízik a helyi járőrszolgálatban

Horvátország

2016. július 14. – karpatalja.ma
Július első harmadában közvélemény-kutatást végeztek megyénkben a helyi járőrszolgálat
munkájáról, pontosabban arról, hogy mennyire bíznak meg polgáraink a kárpátaljai
rendőrökben. A felmérés eredményeit a megyei járőrszolgálat központi, ungvári irodájában
tartott sajtótájékoztatón ismertették július 13-án. A kutatást az Ungvári Nemzeti Egyetem
szociológia-szociális munka tanszékének munkatársai végezték. A válaszadók véleménye
alapján a közbizalom Munkácson 74 százalékos, Ungváron pedig 62 százalékos.

Ingyen tankönyvek a HMDK-tól
2016. július 14. – Huncro.hr
A HMDK-nak mindig is szívügye volt a magyar oktatás, ezért szervezetünk vezetősége a
napokban úgy döntött, hogy minden magyar iskolába járó, magyarul tanuló diáknak
megvásároljuk a magyar nyelvű tankönyveket – közölte Jankovics Róbert, a HMDK
ügyvezető elnöke. Horvátországban magyar tannyelvű intézménybe az óvodától a
középiskoláig közel 400 gyermek jár, további mintegy kilencszáz úgynevezett
anyanyelvápolásként, heti néhány órában tanulja a magyar nyelvet, kultúrát, néptáncot.
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2016. július 14. – Huncro.hr
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma múlt héten tartott elnökségi ülésének a
legfőbb témája a szakmai szervezet fennállása 15. évfordulójának a megünneplése és a
kopácsi tangazdaság további felújítása volt. A most befejeződő tanév programjait és a
pedagógusfórum tevékenységét is értékelték.

Magyar nyelv és - zenei tábor Siófokon
2016. július 14. - Volksgruppen
Magyar nyelvtanítás, citera- és néptánctanítás, kenuzás, strandolás, kirándulás, fagyizás,
lángos evés - mindez együtt a „Somo-tábor“ sikerének titka. A Burgenlandi Magyarok
Népfőiskolája az idén tizedik alkalommal rendezte meg közkedvelt nyelv- és népzenei táborát
a Balatonon, Somogyi Attila táborvezetővel.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. július 14. – Kossuth Rádió

Bukovszky László: 5 millió euró juthat a magyar kisebbségek kultúrájának
támogatására
Esőre ébredtek a Gombaszögi Nyári Tábor lakói. A tábor második napján a
Közbeszéd Nagysátor vendége, Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos arról beszélt,
hogy két év múlva 5 millió euró juthat magyar kisebbségeknek kulturális támogatása, ha a
szlovák parlament elfogadja a kisebbségi kulturális alapról szóló törvényt.

Beszélgetés a Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért Mozgalom tagjaival
A Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért Mozgalom aktivistái is részt vesznek a Gombaszögi Nyári
Tábornak. A tábor keretében beszéltek illegalitásról, táblakihelyezésről, rendőri
intézkedésről.

Novi Pazarban ülésezett a nemzeti tanácsok koordinációs testülete
A dél-nyugat-szerbiai Novi Pazarban ült össze a nemzeti tanácsok koordinációs testülete,
amely a Szerbiában élő nemzeti kisebbségeket és országos önkormányzataikat érintő
kérdéseket vitatta meg. Fő téma, az EU és a Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások 23.
fejezetének akciótervéhez tartozó külön kisebbségi akcióterv végrehajtása volt, illetve a
folyamat részeként elkészítendő beszámolók.

Együttműködési megállapodást kötött az ELTE és Nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem
Együttműködési megállapodást írt alá a magyar kormány által finanszírozott nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az ELTE
közreműködésével készítik elő a rendszerváltás utáni első, a román állam által is elismert
egyetemen az önálló doktori képzést.
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Marosszentgyörgy kiemelkedő történelmi pillanatait mutatja be Az öreg tölgyfa
árnyékában című könyv
Marosszentgyörgy kiemelkedő történelmi pillanatairól készült Az öreg tölgyfa árnyékában
című könyv, amely történészek, régészek és néprajzkutatók több mint egyéves munkájának
eredménye. A minap bemutatott kötetről a Határok nélkül munkatársa elsőként a szerkesztőt
kérdezte.

Hétvégén tartják az Incitato tábor záró rendezvényét
Több mint két évtizede szervezik meg Erdélyben azt az alkotótábort, amelyben a műalkotások
témája a ló és a lovas kultúra. Az Incitato tábort idén a háromszéki Katrosán rendezik meg. A
tábor záró kiállítását a hétvégén tartják.
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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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