Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
A református egyház és az önkormányzat együttműködésével újult meg a
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
2016. július 26. – MTI, Híradó.hu, Webrádió, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro
Az egyház és az önkormányzat példás együttműködése révén, több mint ötmillió eurós uniós
támogatásból újították fel a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumot, amelyet a román állam
2004-ben szolgáltatott vissza az egyháznak - közölte a négyszázadik évfordulójához közeledő
tanintézetben tartott sajtótájékoztatón kedden Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület (EREK) püspöke. Az egyházkerület sajtóirodájának közleménye szerint a
nagyenyedi az egyetlen olyan épület, amelynek a könyvtárát is visszaszolgáltatták az
egyháznak, miután az egyház elvállalta annak felújítását és karbantartását, illetve a
munkálatok projektjét is elkészítette. Az EREK a kollégium épületegyütteséhez tartozó
konyha és konviktus felszerelését is vállalta, ennek a befektetésnek az értéke 3,5 millió lej
(245 millió forint). Az újságírók a kollégium korszerűen felszerelt tantermeit és bentlakását is
megtekinthették.

Felvidékről 146 fiatal vállalkozó jelentkezett a BGA pályázatára
2016. július 26. – Felvidék Ma
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a “2016 a külhoni fiatal magyar
vállalkozók éve” program keretében pályázatot hirdetett fiatal magyar vállalkozók,
vállalkozások fejlesztésére a kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.
Felvidékről 146 pályázat érkezett. A fiatal vállalkozók július közepéig nyújthatták be a
pályázataikat. A 964 pályázatból 510 Erdélyből, 146 Felvidékről, 154 Vajdaságból, 138
Kárpátaljáról, 7 Horvátországból, 9 pedig a Muravidékről érkezett az Alaphoz.

Buhajla: Magyarország továbbra is támogatja Ukrajna európai integrációs
törekvéseit
2016. július 26. – karpatalja.ma, mukachevo.net
A magyarországi ukrán nagykövet kinevezéséről, az állítólagos magyar szeparatizmusról, a
kárpátaljai magyar konzulátusok működéséről kérdezte Buhajla József ungvári magyar
főkonzult a mukachevo.net hírportál munkatársa. Buhajla József szerint a nemrégiben
kinevezett Ljubov Nepopnak nagy tapasztalata van a diplomácia terén, érti a dolgát, ismeri
azt a régiót, ahol most dolgozik, jól beszél magyarul. A Kárpátalján működő magyar
konzulátusokról Buhajla József elmondta, az ungvári és a beregszászi képviselet
együttműködése a kijevi magyar nagykövetséggel rendkívül szoros. Egyek azon törekvésben,
hogy segítsék Ukrajnát a vízummentesség és az Európai Unióba való belépés minél
hamarabbi elérésében.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. július 27.

1

Erdély

Tőkés: Csűry belerángatta titkosszolgálati ügyébe Soltészt
2016. július 26. – Krónika, Bihari Napló
Tőkés László szerint püspök elődjének, Csűry Istvánnak sikerült „saját titkosszolgálati
múltjának dicstelen ügyébe belerángatnia" a magyar kormány egy köztiszteletben álló
államtitkárát. „Múltbeli Securitate-kollaborációja szempontjából ugyanis teljesen közömbös,
hogy ki mit mond Csűry püspökről, hiszen ez esetben maguk a tények beszélnek. Másfelől
pedig alig hihető, hogy a magyar kormány ennek a belső egyházi kérdésnek a tisztázásába
beleszólna, vagy hogy a Fidesz–KDNP-kormányzat egy volt ügynököt támogatna" – jelentette
ki Tőkés, újabb szekusjelentéseket hozva nyilvánosságra, amelyek szerinte arról tanúskodnak,
hogy Csűry Kiss és Roșescu fedőnéven jelentett a kommunista titkosszolgálatnak.

Megújul a váradi püspöki palota, kiköltözik a múzeum
2016. július 26. –
Ki kell költöznie a nagyváradi római katolikus püspöki palotából a Körösvidéki Múzeumnak,
miután az egyház vissza nem térítendő támogatást nyert az ingatlan felújítására, ám a
finanszírozás feltételei között szerepel egyebek mellett az is, hogy a munkálatok elkezdésének
időpontjában a püspökségen kívül nem működet más intézmény az épületben.

Több mint 800 magyar állampolgársági kérelmet továbbítottak Arad megyében
2016. július 26. – maszol.ro
A magyar kormány megbízásából a magyar állampolgárság kedvezményes megszerzéséhez az
erdélyi ügyintézést végző kolozsvári Eurotrans Alapítvány Arad megyei munkatársai a nyári
szabadságok idején is szünet nélkül fogadják a honosítási/visszahonosítási igényléseket –
hívja fel a figyelmet az Arad megyei RMDSZ-szervezet sajtóközleménye. Az alapítvány aradi
irodája az RMDSZ Episcopiei utca 32. szám alatti székházában működik, és munkanapokon
fogadják az ügyfeleket. „A kollégák tájékoztatás és amellett, hogy segítenek a kérvények
kitöltésében, heti két alkalommal rendszeres kiszállásokat is szerveznek a megye különböző
településeire, tehát szinte házhoz mennek azokhoz, akik nem tudnak a megyeszékhelyre
utazni” – idézi a közlemény Péró Tamás ügyvezető elnököt. Az Eurotrans Alapítvány aradi
irodájának tavaly szeptemberi megnyitása óta több mint 800 állampolgársági kérelmet
továbbítottak. Az alapítvány által biztosított szolgáltatások teljes mértékben ingyenesek,
beleértve a fordítási költségeket és a helyszínen történő igazolványkép készítését is.

A magyar oktatás is érintett a költségvetés-kiegészítésben
2016. július 26. – Nyugati Jelen
A Csiky Gergely Főgimnázium, illetve a hozzá tartozó aradi Kincskereső Óvoda is érintett az
aradi költségvetés-kiegészítésben, az ezzel kapcsolatos határozatot a keddi tanácsülésen
fogadta el a képviselő-testület. Bognár Levente aradi alpolgármester a Nyugati Jelennek
elmondta, a főgimnázium részére elfogadták azt a tanulmányt (Beavatkozási munkálatok
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véleményezési dokumentációja – DALI), mely az iskola több mint 90 éves épületének
felújítási munkálataira vonatkozik. Ezt megelőzte korábban az a határozat, melyben az
önkormányzat átvette az épületet adminisztrálásba.

Egyről a kettőre lépnek a csicsóiak – Bákóba viszik a gyerekeket románt tanulni
2016. július 26. – szekelyhon.ro
Csíkcsicsói gyerekek táboroznak Bákó melletti településeken július 25. és 31. között, hogy
ezáltal jobban elsajátítsák a román nyelvet. Egyhetes táborban vesz részt tizenkét 5–7.
osztályos gyerek a Bákó melletti Trunk és Buda községekben, ahol románul tanulnak majd.
Szeptemberben majd ők fogadják a bákói diákokat, hogy azok itt a magyar nyelvvel
ismerkedjenek. A cseretábort Hargita Megye Tanácsának egyik pályázata révén tudják
megvalósítani.

Román anyanyelvű orvostanhallgatók többségben

Vajdaság Felvidék

2016. július 26. – szekelyhon.ro
Lezárult a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) idei felvételije, az
eredményeket kifüggesztették és az intézmény honlapján is közzétették. A fellebbezéseket
szerdán délután 2 óráig lehet benyújtani. A felvételire való beiratkozás öt napja alatt összesen
1607-en jelentkeztek a MOGYE-re. Az egyetemen a 2016–2017-es tanévben a román
tagozaton kilenc szakon 295 helyet, míg a magyar tagozaton négy szakon 225 helyet hirdettek
meg. Ehhez még hozzájön a három „katona-szakon” (orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi)
további 20 hely, amelynek oktatási nyelve a román, valamint az összesen 400 tandíjköteles
hely, amelyek többségét a román oktatási nyelvet választó diákok foglalták el. Emellett a
MOGYE-n lehet angol nyelven is tanulni orvosi (100 hely) és fogorvosi (30 hely) szakon, évi
5000 euróért.

Méltó államalapítási megemlékezésre készülnek Krasznahorkaváralján
2016. július 26. – Felvidék Ma
A krasznahorkaváraljai Honfoglalási Emlékmű felállításának 20. évfordulója alkalmából
járási szintű államalapítási ünnepséget szervez a Csemadok Krasznahorkaváraljai
Alapszervezete és a társszervezők. Krasznahorkaváralján a millecentenárium évében, 1996ban állították fel a Honfoglalási Emlékművet, amelynek két tartóoszlopára felvésték a
Rozsnyói járás valamennyi, azaz harminckét magyarlakta településének nevét.

Határok nélkül, közös nyelven
2016. július 26. – Vajdasági RTV
Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért, a magyarországi Nemzeti Fórum Egyesület ifjúsági
tagozata Határok nélkül, közös nyelven mottóval idén is megszervezte jótékonysági gyűjtését
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a kárpát-medencei iskolák, óvodák és könyvtárak részére. Vajdaságban tavaly Bácskertesen
és Nemesmiliticsen, idén pedig Óbecsén adták át a gyűjtemény egy részét.

Kovács Elvira: A napokban egyeztetés az SZHP-val a köztársasági kormány
megalakításáról
2016. július 26. –Pannon RTV, Vajdaság Ma
A következő napokban újabb egyeztetésekre számít a Szerb Haladó Párttal a köztársasági
kormány megalakításáról Kovács Elvira. A Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke reméli, hogy
augusztus folyamán megalakul a kormány. Kovács Elvira elmondta, azt még nem lehet tudni,
hogy augusztus feléig, vagy végéig alakul meg a kormány, de a VMSZ készen áll az újabb
egyeztetésre. Meglátjuk, hogy változik-e majd a minisztériumokról és a kormányról szóló
törvény, és arra számítunk, hogy a kormányalakító a közeljövőben előterjeszti expozéját és
megalakítja a kormányt – mondta a VMSZ alelnöke. Hozzátette, a haladók és a VMSZ
partnersége kifejezetten jó, hiszen számos vajdasági önkormányzatban és tartományi szinten
is együttműködnek.

Együtt haltak, együtt ünnepelnek

Kárpátalja

2016. július 26. – Magyar Szó
Csókán 185 éve, 1831. július 26-án, szent Anna napján hunyt el a lakosságot megtizedelő,
tomboló kolerajárvány utolsó áldozata. Az akkori település polgárai fogadalmat tettek, hogy
minden évben Szent Anna napján hálaadó szentmisét mutatnak be a 92 magyar katolikus és a
43 szerb pravoszláv áldozat emlékére. A kolerában elhunytakat közös sírba temették a
katolikus temetőben. E tömegsír helyén ma egy faragott fakereszt áll. Ezt a kolerakeresztet
koszorúzta meg hétfőn délelőtt számos helybeli polgár jelenlétében Gyömbér Stana községi
elnök és Oláj Tibor, a képviselő-testület elnöke.

Tizenhárom szatmári és kárpátaljai családon segített a Kultúrbrigád stábja
2016. július 26. – Kárpátalja
Személyesen vitte el a szatmári Nagyecsedre és a kárpátaljai Váriba a Kultúrbrigád stábja, az
Ökumenikus Segélyszervezet és Józan László az adományokat, amiket az Őrült nők ketrece
századik előadása alkalmából bemutatott fotókiállítás képeinek elárverezéséből tudtak
megvásárolni – írja a librarius.hu. A licitből befolyt összegből, valamint néhány további
adományból mintegy 300.000 forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet
bankszámláján.
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Elkezdték szanálni a Turniščei ÁI épületét – a kár 150 ezer euróra rúg

Őrvidék

2016. július 26. – Muravidéki Magyar Rádió
Mint ismeretes, a két héttel ezelőtt a Muravidéken tomboló heves vihar nagy kárt okozott a
dobronaki iskola mellett a Turniščei Általános Iskola épületén is. A lecsapó égiháború
leemelte, és néhány méterrel arrébb a földre csapta az iskola tetőszerkezetének felét és a
tetőre épített naperőművet. Az épületet a helyi önkéntes tűzoltóknak, az iskola dolgozóinak és
más önkénteseknek köszönhetően hamar lefedték fóliával, ennek ellenére az éjszaka érkező
eső is további kárt okozott. Ma elkezdődött az épület szanálása.

Pannon Unifest - tehetségkutató
2016. július 26. - Volksgruppen
Pannon Unifest - összművészeti ifjúsági kulturális fesztiválra hív a Hallgatók a Művészetért
Egyesület és a Magyar Ifjúsági Konferencia „Fiatalok a kultúráért, kultúra a fiatalokért
határok nélkül“ mottóval, 2016. október 10.-16. között Veszprémbe.
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Határok nélkül
2016. július 26. – Kossuth Rádió

Augusztus 1-től indul az Egán Ede Program
Augusztus 1-től indul az Egán Ede Program, a magyar állam által támogatott kárpátaljai
gazdaságfejlesztési pályázat. Ki volt Egán Ede? A 19. századi Magyarország egyik legkiválóbb
mezőgazdasági szakembere, akit 1897-ben Darányi Ignác földművelésügyi miniszter felkért
arra, hogy tanulmányozza Kárpátalja gazdasági helyzetét, és készítsen tervezetet a nyomor, az
éhínség és az ennek következtében fellépő kivándorlás visszaszorítására. Egy évvel később
elkészült a terv, a Hegyvidéki akció, amely jó minőségű szerszámhoz, vetőmaghoz juttatta a
helyi gazdákat, hitelszövetkezeteket szervezett, ahol méltányos feltételekkel juthattak
kölcsönhöz is. 2016-ban az Egán Ede Program előkészületeként, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség a megye több magyarok lakta településén tájékoztató fórumot tart, hogy
az esetlegesen felmerült kérdésekre választ kapjanak az érdeklődő vállalkozók, akik még az
idén több mint 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.

Ötmillió eurós uniós pályázatból újították fel a nagyenyedi Bethlen Gábor
kollégiumot
Ötmillió eurós uniós pályázatból újították fel a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumot. Az
épület a református egyházé, a benne működő iskola állami. Az egyház 25 évi bérről mondott
le a pályázatot lebonyolító önkormányzat javára.

Negyedik alkalommal választották polgármesternek Nagykárolyban Kovács
Jenőt
Ivóvíz, gázvezeték, és az utak - azaz az infrastruktúra megteremtése az, ami sikerre vitte a
városvezetésben. Negyedik alkalommal választották polgármesternek Nagykárolyban Kovács
Jenőt. A megvalósítandó tervek mellett a történelemben is kalandoztak a Határok nélkül
riportjában.
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Megalakult a Székelyföldi Értéktár Bizottság
Megalakult a Székelyföldi Értéktár Bizottság, Hargita, Kovászna és Maros
együttműködésével. Maros megye is tett javaslatokat a székelyföldi értéktárba - mondja Péter
Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke.

Nemzetépítő kísérlet, a Magyarok Világszövetségének kronológiája 1989-2000
címmel jelent meg Bakos István könyve
Nemzetépítő kísérlet, a Magyarok Világszövetségének kronológiája 1989-2000 címmel jelent
meg a Bakos Istvánnak, a szervezet egykori főtitkárának könyve, amelyet a napokban
mutattak be a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézetben. A szerzőt a Határok nélkül
munkatársa a világszövetség Trianon utáni indulásáról is kérdezte, majd az Ausztriában élő
Deák Ernőt, arról, hogy a Kádár-rendszerben miként került pártirányítás alá.

15 éve működik a párkányi központú Limes Anavum Regionális Társulás
A párkányi központú Limes Anavum Regionális Társulás 15 éve működik, hogy felhívja az ott
élők és a térség iránt érdeklődők figyelmét a Garam és Ipoly-Duna menti táj történelmi
gazdagságára, hagyományaira, természeti szépségeire és az ott élők élni akarására.
Dániel Erzsébettel, a polgári társulás elnökével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa.
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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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