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Vezető hírek

„Átlátszóbb” az RMDSZ költségvetése
2016. július 27. – Krónika, Erdély Ma
Bő másfél hónappal a helyhatósági választások után tette közszemlére az RMDSZ a 2015-re
szóló pénzügyi jelentését, melyből több részlet is kiderül arról, hogy a szövetség hogyan költi
el az erdélyi magyarságnak járó állami támogatást. Kelemen Hunor szövetségi elnök a
választási hajrában ígérte meg, hogy a június 5-ei megmérettetést követően nyilvánosságra
hozzák a 2009–2015 közötti kiadásokról szóló dokumentumokat. Úgy tűnik, a procedúra
többfelvonásos lesz, mivel első körben csak a tavalyi számsorokat tették elérhetővé az
alakulat honlapján. A dokumentumokat böngészve többek közt az derül ki, hogy az RMDSZ
2015-ben 23 684 081 lejből (5,1 millió euró) gazdálkodott, büdzséje jelentős részét – 22 201
078 lejt – az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) által az erdélyi magyarságnak szánt
támogatás teszi ki, ezt 2015. január 1. és 2016. március 31. között folyósították. Az összeg
kisebb része tagdíjakból és különböző adományokból állt össze.

Pásztor: A magyar kvótareferendum nem rontja meg az SNS és a VMSZ
viszonyát

Erdély

2016. július 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A magyarországi kvótareferendumnak nem lesznek közvetlen következményei Szerbiára
nézve, véli Pásztor István, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
elnöke. Ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy valamelyik európai uniós (EU)
szerv közli, a csatlakozási fázisban levő államoknak is be kell fogadniuk egy bizonyos számú
migránst, amit – mint leszögezte – nem támogatnak. A Politika megkérdezte a másik felet is:
Vladimir Đukanović, az SNS elnökségének tagja nem látja problémalehetőségként a magyar
népszavazás ügyét, s Branko Radun elemző is arról beszélt, hogy Szerbia zöld jelzést ad majd
a népszavazáson való részvételhez.

Cioloș könnyítene a választási regisztráción
2016. július 27. – Krónika, maszol.ro
Módosítja a kormány a külföldön élő román állampolgárok szavazáson való részvételére
vonatkozó törvényt. Dacian Cioloș miniszterelnök a szerdai kormányülés előtt emlékeztetett:
a tavaly elfogadott módosítás lehetővé teszi a levélben szavazást, illetve azt, hogy legkevesebb
száz ott élő román állampolgár kérésére szavazókört hozzanak létre egy külföldi településen.
A kormányfő rámutatott: mindezt azonban a törvény előzetes regisztrációhoz köti,
ugyanakkor eddig csupán valamivel több, mint háromezren regisztráltatták magukat a
választói névjegyzékbe. Cioloș szerint ez azzal a veszéllyel jár, hogy még inkább korlátozza a
külföldön élőket szavazati joguk gyakorlásában. Így sürgősségi rendelettel rendezik a kérdést,
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Idén is támogatja tanszerekkel az előkészítő osztályosokat az RMDSZ

Erdély

amely várhatóan többek között lehetővé teszi az internetes regisztrációt is. A kormányfő
szerint augusztus közepéig nyilvános vitára bocsátják a tervezetet. A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) még hétfőn kérte kormánytól a regisztráció könnyítését.

2016. július 27. – Nyugati Jelen
A tavalyi kezdeményezés sikerén felbuzdulva idén is megszervezi a tanszer-támogatási akciót
az RMDSZ Arad megyei szervezete az aradi Pro Identitas Egyesület. A „De nehéz az
iskolatáska!...” elnevezésű taneszköz-támogatási programban 50-60 lej értékű csomagokat
kap minden olyan diák Arad megyében, aki a 2016–2017-es tanévben magyar iskolában vagy
tagozaton kezdi az előkészítő osztályt. A tanszercsomagokat a szülők és pedagógusok
javaslatai alapján állítják össze, és minden településen az RMDSZ helyi illetékesei adják majd
át az érintett családoknak a tanévnyitókat követően.

Szövetkezik az RMDSZ és a PSD Szászrégenben
2016. július 27. – szekelyhon.ro
Eltekintenek a korábbi sérelmektől, és a közösség érdekében próbálnak együttműködni az
RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD) szászrégeni szervezetei. Négyéves kimaradás után
ifj. Márk Endre alpolgármester személyében ismét elöljáróval büszkélkedhet a szászrégeni
magyarság. A közösség – bár a város szűk egyharmadát jelenti – úgy érzi, megillette az
alpolgármesteri tisztség. Örömmel, ugyanakkor elvárásokkal tölti el Szászrégen magyar
közösségét, hogy a tizenkilenc fős önkormányzat magyar alpolgármestert választott.

Hegedüs Csilla az EU Táborban: a józan ész megkívánja, hogy műemlékeinket
felújítsuk
2016. július 27. – maszol.ro
„A józan ész azt diktálja, hogy műemlékeinket felújítsuk. Közös érdekünk, hogy épített
örökségünkkel turistákat vonzzunk, ennek hasznát pedig élvezze közösségünk” –
hangsúlyozta szerdán Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, aki
Kortalan örökség címmel tartott előadást az EU Tábor első napján. A július 31-ig tartó tábort
idén tizenharmadik alkalommal szervezi meg a Magyar Ifjúsági Értekezlet.

Egy párt több véleménye a Vásárhelyi Forgatagról
2016. július 27. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
A Szabad Emberek Pártjának (POL) elnöke, Dan Masca személyeskedő megjegyzések
kíséretében kritizálta a közösségi oldalon, hogy egy kezdeményezés szerint a marosvásárhelyi
városháza 150 ezer lejjel kellene támogassa az idei Vásárhelyi Forgatagot. Masca más
városházi rendezvényekkel egy kalapban „pénzmosásnak” nevezte a rendezvényt. A párt
tanácsosai
szerdai sajtótájékoztatójukon viszont
„kiemelten fontos
közösségi
rendezvényként” jellemezték a fesztivált, s kijelentették, hogy mindenképpen megszavazzák a
javasolt összeget. Szerdára kiderült: a csütörtöki soros tanácsülés napirendjéről lekerült a
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Továbbra is házi őrizetben marad Beke István és Szőcs Zoltán

Erdély

vitatott, a Vásárhelyi Forgatag támogatását is magába foglaló költségvetés-kiegészítés
tervezete. Mivel az augusztusi ülés már a rendezvény idején lesz, kérdéses, hogy addig
megszülethet-e a forgatagnak kedvező tanácsi határozat.

2016. július 27. – szekelyhon.ro
Elutasította a legfelsőbb bíróság a decemberben előzetes letartóztatásba, majd házi őrizetbe
helyezett Szőcs Zoltán kérését, hogy hatósági felügyelet alatt várhassa meg az eljárás végét. Az
ugyancsak terrorizmussal vádolt Beke István is házi őrizetben marad.

Román és magyar ifjúsági vezetők találkoztak az EU Táborban
2016. július 27. – maszol.ro
Ifjúsági szervezetek vezetői találkoztak szerdán, az az EU Tábor "nulladik napján", hogy közös
és sajátos ügyeikről beszélgessenek. Szó esett kivándorlásról, új pártokról, etnikai
kérdésekről. Ionuț Țața, Asociația Pro Democrație elnöke, a beszélgetés moderátora
elmondta, az idei év feszültebb volt az előzőnél, számos rendszerellenes hang erősödött meg,
de számos fiatal is indult a választásokon. Sergiu Papuc, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
marosvásárhelyi polgármesterjelöltje, a városi tanács tagja, a párt ifjúsági szervezetének
Maros megyei elnöke arról beszélt, hogy a városban olyan új erő is megjelent – a Szabad
Emberek Pártja –, amelynek sikerült megszólítania a román és magyar szavazókat is – ez
nem sikerült másoknak 26 éven át. Véleménye szerint az RMDSZ-nek is meg kellene értenie,
hogy az üzeneteit a románok számára is meg kellene fogalmaznia.

Fejlesztené Budapest a határon túli agrárkapcsolatokat
2016. július 28. – Krónika
Kiemelt feladatként kezeli a magyar agrártárca a határon túli agrárkapcsolatok fejlesztését –
jelentette ki Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a 27.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, Tusnádfürdőn tartott előadásán. Mint
mondta, a szaktárca 2015-ben 45 millió forinttal támogatta a határon túli partnerszervezetek
által megvalósított főbb programokat. Ez az összeg idén több mint duplájára, 100 millió
forintra emelkedett – emlékeztetett az államtitkár.

Tusványos üzenete Európa jövőjéről
2016. július 27. – Petrin László – Magyar Idők
Orbán Viktor tusványosi beszédében is már sokadszor tanúbizonyságát adta annak –
bármennyire is görcsösen próbálják az ellenkezőjét bizonygatni hazai és nemzetközi
szélsőliberális ellenfelei –, hogy számára a fő kérdés soha nem az volt, hogy Magyarország
elhagyja-e az uniót, hanem az, hogy annak megreformálásával hogyan lehet megerősíteni azt
és ezzel együtt hazánk pozícióit. A kormányfő hangoztatott célja az, hogy a sorsdöntő
kérdésekben a hangsúly a nemzetállami együttműködésre helyeződjön.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. július 27.

3

2016. július 27. – Csizmadia László – Magyar Hírlap
Makó és Jeruzsálem között legalább akkora a távolság, mint az igazság- és hazugságbeszéd
között. Ezt szem előtt tartva ítélhetjük meg a különbséget Orbán Viktor tusnádi és Gyurcsány
Ferenc őszödi beszéde között. Tusnádon ízelítőt kaptunk egy államférfi hazájáról szóló és
Európa jövőjét vizsgáló gondolataiból. Érezhettük a felelősséget, az elkötelezettséget egy
olyan harc mellett, amely szükségszerű, hiszen Európáért döntő ütközet folyik. Olyan csata,
amelyben a magyar nép többségének kifejezett akarata nélkül, mint ahogy azt a
miniszterelnök is megfogalmazta, alulmaradhatunk.

Erdély

Őszödtől Tusványosig

Visegrádi konföderáció?

Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia
2016. július 27. – bumm.sk, hirek.sk
Idén ősszel is meghirdeti a Diákhálózat és a Selye János Egyetem a Felvidéki Tudományos
Diákköri Konferenciát, melyet karöltve szervez a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri
Tanáccsal és a Jedlik Ányos Polgári Társulással. A XI. FTDK-ra november 24-25-én kerül sor
Komáromban.

Felvidék

2016. július 28. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz
Régen pulzált ennyire a nemzetközi eseményekkel a tusnádfürdői nyári szabadegyetem, mint
idén – Brexit után, migrációs válság és terrortámadások alatt, sorsdöntő őszi uniós csúcs és
amerikai elnökválasztás előtt. A tábor idei mottója előre jelezte, hogy az
autonómiamozgalmak, vagy a magyarországi politikai birkózás helyett, „Itthon voltunk,
vagyunk, leszünk Európában!”. Ezt Németh Zsolt a külügyi bizottság elnöke azzal egészítette
ki, hogy „A magyarok nem euroszkeptikusok, csak eurokritikusok, akik nem rombolni, hanem
építeni akarják az Európai Uniót.”
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. július 28-i számában olvasható.)

35. születésnapját ünnepli a Gímesi Művelődési Tábor
2016. július 27. – Felvidék Ma
Újra kinyitja kapuit a Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor augusztus 26-án. Idén 35.
születésnapját ünnepli az esemény, ezért a szervezők egy nappal meg is hosszabbították a
tábori élményszerzést, illetve egy jelentős programponttal készülnek, amely az idősebb
generációt vonzza be a gímesi Autokemping bűvkörébe.

Generációk találkoztak Alsóbodokon
2016. július 27. – Felvidék Ma
A XIV. Generációk Találkozása kulturális fesztivál zajlott idén július 22–24. között
Alsóbodokon. A szervezők – a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya és a Zoboralji
Kulturális és Információs Központ, valamint Alsóbodok Község Önkormányzata, a Csemadok
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2016. július 28. – Új Szó
Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár hivatalba lépésekor, a kormányprogramban szereplő
prioritások mellett célul tűzte ki, hogy átszervezi a minisztérium nemzetiségi főosztályát. Ez
viszont a vártnál jóval nehezebb feladatnak bizonyult. Az államtitkár eredetileg úgy tervezte,
hogy a főosztály négy munkatárssal és egy osztályvezetővel már június 1-től gőzerővel
munkához lát. Bár Prékop Máriát a tervezett időpontban valóban kinevezték
osztályvezetőnek, de a főosztály hivatalosan csak hetekkel később alakult meg. Azóta a helyzet
alig változott. Az Új Szó információi szerint a megszólított szakemberek az anyagiak miatt
nem vállalták el a felkínált posztokat.

Az RTV-székház felépítésével foglalkozó bizottság alakult
2016. július 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A tartományi kormány szerdai ülésén megalakította a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV)
székháza felépítésének koordinálásával foglalkozó bizottságot, amelynek élére Igor Mirović
vajdasági kormányfőt nevezte ki. A Mirović kezdeményezésére megalakított bizottság
alelnökei Pásztor István tartományi házelnök és Miloš Vučević, Újvidék polgármestere lettek,
áll a kormányülésről kiadott közleményben.

Felvidék

Kis pénzért nincs szakértő

Vajdaság

Alsóbodoki Alapszervezete, a Nyitra és Vidéke Célalap, a Zoboralji Községek Regionális
Társulása és a Zoboralji Via Nova Ifjúsági Csoport – igyekeztek minden korosztály részére
változatos programot biztosítani.

Kovács Elvira: Az idén még négy csatlakozási tárgyalási fejezet nyílhat meg
2016. július 27. – Pannon RTV
Szerbia az év végéig még négy tárgyalási fejezetet nyithat meg az európai uniós csatlakozási
folyamat részeként – jelentette ki Kovács Elvira, a szerbiai parlament integrációs
bizottságának VMSZ-es alelnöke. Hozzátette, Belgrád az elkövetkező néhány hónapban,
illetve Szlovákia EU-s elnökségének végéig megnyitja majd az 5., a 20., a 25. és a 26.
tárgyalási fejezeteket is, amelyek a közbeszerzésekre, a vállalkozás- és iparpolitikára, a
tudományügyre és a kutatásokra, valamint az oktatásra és művelődésre vonatkoznak.
Leszögezte: a csatlakozási tárgyalások során a nemzeti kisebbségek kérdése nem lesz
másodrendű a Brexit, a migránsválság vagy a terrorizmus miatt.

Szabadkára látogatott az Egyesült Államok belgrádi nagykövete
2016. július 27. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Kyle Scott Szabadka polgármesterével, Bogdan Labannal találkozott. Az USA nagykövetének
ez volt az első látogatása az észak-vajdasági településen. A bemutatkozó találkozón több,
Szabadka szempontjából is fontos téma került szóba a két fél között. – A beszélgetés során
kitértünk a város gazdasági és művelődési potenciáljaira, és arra, amire büszkék lehetünk: az
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Előtérben a legidőszerűbb kérdések – XV. Kárpátaljai Nyári Kölcsey
Pedagógusakadémia
2016. július 27. – Kárpátalja
Tizenötödik alkalommal szervezte meg Kölcsey-pedagógusakadémiáját a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség (KMPSZ). A pedagógusakadémia első turnusában az ének-, zene-,
néptánc- és kézműves-, illetve a magyarságismereti és az angol¬tanárok továbbképzésére
került sor. A képzés dr. Orosz Ildikó, a főiskola rektorának A magyar nyelvű oktatás helyzete
c. előadásával vette kezdetét.

Kárpátalja

itteni polgárok békés együttélésére. Vendégemmel megállapodtunk abban, hogy további
beruházókat igyekszünk idehozni, amerikai befektetőként már jelen van az ipari zónában az
Ametek, amely 120 embernek ad munkát – mondta a polgármester. Scott elmondta, ez az
első, de reményei szerint nem az utolsó szabadkai látogatása.

Közel háromezer kárpátaljai gyermek nyara lett/lesz szebb
2016. július 27. – Kárpátalja
Közel 3000 kárpátaljai gyermek táborozik idén Zamárdiban, Zánkán, az erdélyi Ivóban és
Hajdúszoboszlón különböző felajánlásoknak köszönhetően, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával több mint 2000 kárpátaljai diák és az őket kísérő pedagógusok tölthetnek el
hét napot és hat éjszakát a Balaton-parti Zánkán. Ide elsősorban azok a 8–14 éves gyerekek
jelentkezhettek, akik magyar nyelvű iskolába járnak, jó eredményeket értek el a KMPSZ
vetélkedőin, illetve korábban nem voltak még a program keretében Zánkán.

Magyar segítség a Munkácsi Katonai Kórháznak
2016. július 27. – Kárpátalja
A Munkácsi Katonai Kórház vezetősége három hónappal ezelőtt kórházi ágyakat kért
Magyarország Ungvári Főkonzulátusától. A főkonzulátus közbenjárására a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat svájci kapcsolatainak köszönhetően 24 korszerű elektromos kórházi ággyal
segítette a háborús konfliktus miatt bővítésre szoruló, jelenleg százágyas intézményt. Dr.
Jarema Beker orvos-ezredes, a Munkácsi Katonai Kórház főorvosa a Kárpátaljának elmondta,
hogy jelenleg több mint száz beteg katonát és tisztet gyógyítanak az általa vezetett
intézményben.

Megválasztották Kárpátalja 100 legbefolyásosabb emberét
2016. július 27. – karpatalja.ma
Két év szünet után ismét közzétették megyénk száz legbefolyásosabb emberének listáját. A
listát a Negyilja újság készítette. A felmérés során különböző szakemberek, diákok, civil
aktivisták, önkéntesek, üzletemberek véleményét vették figyelembe. A megkérdezettek három
kritérium alapján állapították meg a híres emberek befolyásosságát. A befolyásos emberek
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Égjen egy-egy mécses!
2016. július 27. - Népújság
Hodos Község ünnepe a tradíciókhoz híven több eseménnyel várta a lakosságot. Szombaton
díszülés majd sportdélután, vasárnap pedig tűzoltóverseny zajlott. Mindkét napon zenés
program is várta az érdeklődőket, így kikapcsolódásra és a közösségi élet felpezsdítésére is
lehetőséget kínált. A községi ünnep keretében idén a megemlékezésre és a tiszteletadásra is
alkalmat teremtettek. A hodosi új temetőben emléktáblát avattak, az 1. és 2. világháborúban
elesett hodosi polgárok előtt tisztelegve.

Kinevezték a kétnyelvű középiskola igazgatónőjét

Muravidék Kárpátalja

listáját 10 kategória szerint osztályozták, úgy, mint politikai élet, kormányzat, üzleti élet,
európai integráció. A listára több kárpátaljai magyar közéleti szereplő is felkerült. Többek
között az „európai integráció” kategóriában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnöke, ukrán parlamenti képviselő végzett az élen. Előkelő pozíciót
foglal el „önkormányzat” kategóriában Babják Zoltán, Beregszász polgármestere illetve „lelki
élet” kategóriában Majnek Antal, római katolikus megyéspüspök.

2016. július 27. - Népújság
A Lendvai Kétnyelvű Középiskola Tanácsa július 21-én megtartott ülésén kinevezte Hajdinjak
Prendl Silviját az iskola igazgatói tisztségére a 2016–2021 közötti időszakra. Hajdinjak Prendl
Silvija vezette az iskolát az elmúlt mandátumban is, az igazgatói pályázaton egyedüli
jelöltként indult. Mint pályázata bemutatásán elmondta, a következő mandátumban kiemelt
figyelmet szeretne fordítani a beiratkozásra, az új szakmodulok elindítására (a következő
tanévben 14 program indul), a programok finanszírozásának rendszerbeli rendezésére (a
most fejkvótán alapuló szabályzat megváltoztatása) és a káderpolitikára, melyet több évre
előre kell tervezni.

Muravidéki levéltári egység készül
2016. július 27. - Népújság
Muraszombat központjában, a Muralist volt üzletében alakítják ki a Maribori Területi
Levéltár muravidéki egységét. Tone Peršak kulturális miniszter nyilatkozata szerint a tárca
biztosítja az eszközöket a helyiség megvásárlására és az alapfelszerelésre, Muraszombat
Község pedig díjmentesen átadja az államnak az ingatlant. Az önálló muravidéki levéltári
egység a muraszombati, a lendvai, a ljutomeri, valamint a Gornja Radgona-i közigazgatási
egységek területét fedi le és a régióhoz fűződő több mint 1,7 kilométernyi levéltári anyagot
őrzi.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. július 27. – Kossuth Rádió
Augusztus közepéig meglesz az új kormány Belgrádban
Augusztusban megalakul az új belgrádi kormány, amelynek nagy valószínűséggel államtitkári
szinten tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ). Legalábbis ez várható. Interjú
Kovács Elvirával, a VMSZ alelnökével.
Már az őszi parlamenti választásra készül az RMDSZ Temes megyei szervezete
Bár kevesebb, mint 2 hónap telt a romániai önkormányzati választás óta, az RMDSZ Temes
megyei szervezete már az őszi parlamenti választásra készül. A megyében 5 % körül van a
magyarság aránya, így nem lesz könnyű a parlamenti képviselői mandátum megőrzése
Magyar millenniumi keresztet avattak egy ukrán faluban
Kárpátalján az Ilosvai járási Drágabarát falván felújított magyar millenniumi keresztet
avattak fel, amit pont 120 éve állíttatott az akkor itt szolgáló Tóth István magyar görög
katolikus esperes. A településen ma már kizárólag ruszinok és ukránok élnek, mégis
fontosnak tartották a magyar millenniumi kereszt felújítását.
Szórványmentő munkásságáért kapott díjat Ady István magyarfülpösi lelkész
Kitüntették Ady István magyarfülpösi református lelkészt, a Szivárvány Alapítvány és a
szászrégeni szórványkollégium alapító vezetőjét, a kecskeméti Európa Jövője Egyesület által
alapított díjjal. Az elismerést szórványmentő munkásságáért kapta.
Hatodik alkalommal szerveztek verstábort Csíkcsomortában
Hatodik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei verstábort Csíkcsomortában. A Csíki
havasok lábánal fekvő település Varga Sándor választott szülőhazája volt és végső nyughelye
is található, ahol a verstáborokat ő magas szervezte. Idéntől az ő nevét viseli az esemény,
melynek választott címe: 1956.
Látogatás a felvidéki Bártfafürdőn
A Határok nélkül munkatársa a felvidéki Szepesség egy távoli csücskébe, a felsősárosvidéki
Bártfafürdőre látogatott. Helyszíni riport a várakkal, hegyekkel tarkított, nagyszerű
panorámát kínáló tájról.
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