Nyomtatott és online sajtó

Vezető hírek

Magyar jogsérelmeket panaszoltak be az Emberi Jogok Európai Bíróságán
2016. augusztus 30. – MTI, Webrádió, Figyelő, kronika.ro, szekelyhon.ro, e-nepujsag.ro,
szekelyhon.ro, maszol.ro
Két olyan magyar vonatkozású ügyről számolt be egy gyergyószentmiklósi keddi
sajtótájékoztatón Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke, amelyekben a
panaszosok a Jogaink egyesület segítségével fordultak a közelmúltban az Emberi Jogok
Európai Bíróságához. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Árus Zsolt azért tett panaszt a
strasbourgi bíróságnál, mert a román ügyészség és bíróság érdemi kivizsgálás nélkül
utasította el egy panaszát. Árus 2015 májusában azokkal a Gyergyószentmiklóson, és az
interneten terjesztett névtelen levelekkel kapcsolatban fordult az ügyészséghez, amelyek a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) több tisztségviselőjét próbálták lejáratni. Panasza szerint a
lejárató levelek olyan információkat is tartalmaztak, amelyeket csakis titkosszolgálati úton
lehetett megszerezni.

Levélben gratulált Orbán Viktor a szatmárnémeti aranyérmes Simona Pop
vívónak
2016. augusztus 30. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Magyar Hírlap, mno.hu,
888.hu, index.hu, Magyar Idők, maszol.ro
Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Simona Pop szatmárnémeti vívónak, aki a
román női párbajtőrcsapat tagjaként szerzett olimpiai aranyérmet Rióban. A levelet Békefi
Annamária kolozsvári konzul adta át kedden a szatmárnémeti Csipler Sándor
vívócsarnokban. A rövid, angol nyelvű levében a miniszterelnök gratulált Simona Pop riói
sikeréhez, jó egészséget és sok sikert kívánt jövőbeni céljaihoz. A szatmárnémeti vívó a
magyarság körében is rendkívüli népszerűségre tett szert azzal, hogy a riói éremszerzése után
az egyik közösségi portálon magyar és román nyelven köszönte meg szülővárosának az
aranyérmet.

Benyújtotta lemondását a közlekedési miniszter
2016. augusztus 30. – MTI, hirek.sk
Benyújtotta lemondását Roman Brecely közlekedési miniszter, miután az általa vezetett Háló
(Siet) nevű párt a megszűnés szélére került. Utódja Érsek Árpád, aki a Most-Híd párt
képviseletében eddig az államtitkári posztot töltötte be a tárcánál. A koalíciónak a változások
után továbbra is 81 képviselője van a 150 tagú parlamentben. A Smer-SD 49, a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) 15, a Most-Híd 15, a Háló pedig 2 képviselővel rendelkezik. A Háló miután öt képviselője elhagyta a pártot, és belépett a vegyespárt frakciójába - bejelentette,
hogy egyesülni fog valamelyik kormánypárttal.
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Székelyföldi turisztikai szakemberek kijavítanák Románia Magyarországra szánt
népszerűsítő anyagait
2016. augusztus 30. – MTI, kronika.ro, transindex.ro, origo.hu, Magyar Idő
Székelyföldi turisztikai szakemberek felajánlották segítségüket a Romániai Idegenforgalmi
Hatóságnak (ANT), hogy kijavítanák, átfogalmaznák a hatóság magyar nyelvű,
Magyarországra szánt országnépszerűsítő anyagait - írta keddi számában a Krónika napilap.
Albert Zoltán, a Székelyföld Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke levélben fordult
AncaPavel-NedeaANT-elnökhöz, amelyben felajánlotta: kijavítják a magyar nyelvű
anyagokat, hiszen a hibás fordítások rontják az ország megítélését a magyar piacon. A
klaszter elnöke példaként egy, a magyarországi turistáknak szánt 35 oldalas kiadványt
említett, amelyben Erdélyt mindössze négy oldalon mutatják be, a Székelyföldet pedig meg
sem említik. Ráadásul az anyag tele van tükörfordításokkal, magyartalan
megfogalmazásokkal, helyesírási hibákkal - mondta.

Winkler Gyula és Széll Lőrinc indul a parlamenti választásokon Hunyad
megyében
2016. augusztus 30. – kronika.ro, maszol.ro
Lezárult Hunyad megyében a jelentkezési időszak, a megyei választási bizottság Széll Lőrinc,
a Megyei Ifjúsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója és Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad
megyei elnöke jelentkezését fogadta el. Széll Lőrinc képviselői, Winkler Gyula szenátori
mandátumért indulna Hunyad megyében. Szeptember harmadikán ülésezik a Megyei
Képviselők Tanácsa, amely titkos szavazással fogadja majd el az RMDSZ Hunyad megyei
képviselő- és szenátorjelöltjeit.

Soós Zoltán RMDSZ-es jelöltként indul egy képviselői mandátumért
2016. augusztus 30. – transindex.ro
Előrehozott választás esetén visszatérne Bukarestből Marosvásárhelyre, és ismét elindulna a
polgármesteri tisztségért Dorin Florea kihívójaként. Soós Zoltán indul egy Maros megyei
képviselői mandátumért az idei parlamenti választásokon. Bejelentése váratlan, hiszen a
júniusban függetlenként megméretkező marosvásárhelyi polgármesterjelölt vállalta azt, hogy
ismét megméretkezik Marosvásárhelyen a következő polgármester-választáson, és kérte a
magyar pártok támogatását, most RMDSZ-listán indul, hátrahagyva független státuszát.

Felmérés: nem utasítják el a kolozsváriak a többnyelvű helységnévtáblákat
2016. augusztus 30. – transindex.ro
A kolozsváriak relatív többsége támogatja a többnyelvű helyiségnévtáblákat, csupán
egynegyedük ellenzi - derül ki a Casa de Cercetări Sociologice Transilvania által végzett
közvélemény-kutatásból. A megkérdezettek 40,22 százaléka támogatja, a lakosság 35
százaléka pedig semleges állásponton van ebben a kérdésben. A többnyelvűséget pártolók
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58,23 százaléka egyetemi végzettséggel rendelkezik, számol be a közvélemény-kutatás
eredményeiről a Ziua de Cluj.

Borbély László: napjaink globális kihívásai meghaladják a hagyományos
diplomáciai eszközöket
2016. augusztus 30. – maszol.ro, e-nepujsag.ro
„Ahhoz, hogy Románia egy konkrét és egységes diplomáciai, és ezen belül gazdasági és
turisztikai stratégiát tudjon megfogalmazni külföldi partnerei felé, a mostaninál sokkal
konkrétabban fel kell térképeznie bel- és külpolitikai prioritásait. Napjaink globális kihívásai
meghaladják a hagyományos diplomáciai eszközöket, a kialakult regionális krízisek egyre
összetettebbek, hatásuk pedig az egész világra kihat” – fogalmazott Borbély László, a
képviselőház külügyi bizottságának elnöke hétfőn a Román Diplomaták Éves Találkozóján,
Bukarestben.

Izmodosik Bogdan Diaconu magyarellenes pártja
2016. augusztus 30. – maszol.ro
Sebastian Ghiță üzletember, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője kedden beiratkozott
a Bogdan Diaconu vezette Egységes Románia Pártba (PRU). A nyíltan magyarellenes PRUnak az elmúlt napokban más honatyákat is sikerült elcsábítania. Korábban elterjedt, hogy a
miniszterelnökként megbukott Victor Ponta is belépni készül a PRU-ba. Ezt a PSD-s politikus
cáfolta. Közölte, hogy a szociáldemokraták Gorj megyei szervezetének képviselőjelölt-listáján
próbálkozik újabb mandátumszerződéssel.

Mire jut a helyi költségvetésből? (Tanévkezdésre készülve)
2016. augusztus 30. – 3szek.ro
Bútorzatra, tantermek, illemhelyek felújítására, kazáncserére, villanyhálózat javítására, udvar
aszfaltozására, meszelésre, fertőtlenítésre kaptak pénzt a sepsiszentgyörgyi óvodák és iskolák
a helyi költségvetésből, a nagyobb beruházásokat az önkormányzat uniós forrásokból kívánja
megvalósítani. A bővítéseknél elsőbbséget élveznek a bölcsődék, igény függvényében az
önkormányzat hajlandó bármennyi bölcsődei csoport működését finanszírozni, hogy e téren
ne legyen akadálya a gyermekvállalásnak – tájékoztatott Sztakics Éva alpolgármester. Idén az
önkormányzat 3,4 millió lejt fordított az oktatásra.

Magyarellenes rigmusoktól volt hangos Szováta
2016. augusztus 30. – kronika.ro, szekelyhon.ro
Gyűlölködő, magyarellenes szervezet tartott rendezvényt szombaton egy szovátai
kempingtáborban – hívta fel a Krónika figyelmét kedden egy marosvásárhelyi olvasó. Balizs
Csongor a Krónika érdeklődésére elmondta, épp a Maros megyei üdülővárosban tartózkodott
a hétvégén, és szemtanúja volt annak, hogy az esti órákban körülbelül százötven hangoskodó
gyűlt össze egy tábortűz körül – többnyire nyugdíjasok, de voltak köztük 30-40 körüliek és
gyerekek is –, ahol gusztustalan magyarellenes énekek és versek hangzottak el.
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A második bécsi döntést kutatja Lăcătuşu
2016. augusztus 30. – kronika.ro
Megemlékeztek
kedden
Sepsiszentgyörgyön
a
második
bécsi
döntésről,
a
magyarellenességéről híres Ioan Lăcătuşu kezdeményezésére. A Lăcătuşu által vezetett
Kovászna–Hargita Európai Tanulmányi Központ szervezett egy konferenciát, ahol azt
mutatták be, milyen hatással volt a térségben élő románok életére a második bécsi döntés,
amikor Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. Hangsúlyozta, ezekkel a
rendezvényekkel nem irritálni akarnak, és a nemzetiségek közötti együttélést sem akarják
rontani, de úgy véli, meg kell érteniük a történteket, csak így akadályozhatják meg, hogy újra
előfordulhassanak.

Nem érezték a támogatást, inkább lemondtak az Unirea vezetői

Rigó Konrád lesz a kulturális államtitkár
2016. augusztus 30. – bumm.sk, Új Szó, hirek.sk
Rigó Konrádot javasolja kulturális államtitkárnak a Híd elnöksége. A kulturális államtitkár
kiválasztása tartott legtovább: habár múlt héten a párt elnöksége már jóváhagyott egy jelöltet
– akit a párt nem nevezett meg –, ő azonban végül nem vállalta el a feladatot. Rigó Konrád
jelölését tegnap jóváhagyta a párt vezetése is. „Csak annyit tudok megerősíteni, hogy
elfogadtam a Híd jelölését” – mondta Rigó. A terveiről nem beszélt, szerinte azzal meg kell
várni, amíg a kormány kinevezi, és beszélni tud Marek Maďarič kulturális miniszterrel.

Felvidék

2016. augusztus 30. – szekelyhon.ro
Távozik a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium éléről a rangos középiskola és a vele
társbérletben működő Római Katolikus Teológiai Gimnázium közötti botrányt kirobbantó
igazgató és aligazgató. Andreea Năznean és Maria Motorga korábban harcias
nyilatkozatokkal szították a kedélyeket, azt állítva, hogy az épület tulajdonosának, a katolikus
egyháznak és a tanfelügyelőségnek a célja hosszú távon az Unirea felszámolása.

Erősítené az oktatási tárca a diákok szövegértését
2016. augusztus 30. – Felvidék Ma
Elmarad a szlovákiai diákok matematikai és természettudományos tudása, valamint a
szövegértése az OECD-átlagtól, állapította meg az Oktatásügyi Szabványosított Mérések
Nemzeti Intézetének (NÚCEM) felmérése. Ezért az oktatási minisztérium az új tanévben
erősíteni szeretné a diákok szövegértését, a tanévet a „szövegértés évének” nyilvánítják.

Érseket ma nevezi ki Andrej Kiska
2016. augusztus 31. – Új Szó
Ma kora este nevezi ki közlekedési miniszterré Érsek Árpádot (Híd) a köztársasági elnök,
miután Roman Brecely tegnap írásban benyújtotta lemondását. A leendő minisztert hétfőn
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Tanévköszöntő és csomagosztás Temerinben
2016. augusztus 30. – Vajdaság Ma
Negyvennyolc kisdiák vette át ma délután Temerinben a Magyar Nemzeti Tanács (MNT)
beiskolázási csomagját. Ennyien kezdik meg tanulmányaikat csütörtöktől a helyi Kókai Imre
Általános Iskolában. Hagyományosan a negyedikesek alkalmi műsorral kedveskedtek az első
osztályba induló gyerekeknek, amelyben versek, dalok hangzottak el, illetve táncot mutattak
be. A kisdiákokat, szüleiket, valamint a pedagógusokat Sziveri Béla iskolaigazgató
köszöntötte. Mint hangsúlyozta, minden generációnak emlékezetes marad az első tanítási
nap, tanulmányaikhoz viszont sok sikert és kitartást kívánt.

Vajdaság

már fogadta Andrej Kiska. A leendő miniszter korábban többször elismerte, hogy pénzhiány
miatt nem lesz lehetősége nagyobb projektek beindítására.

Emlékművet állítanak Újvidéken az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére
2016. augusztus 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Újvidéken a kultúráért felelős városi bizottság a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) városi
bizottságának indítványozására ma úgy döntött, hogy emlékművet állít a városban az
1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére. A kezdeményezés szerint az emlékmű helye a
Liman 4 városrészben, pontosabban az 1300 káplár utca és az Ivo Andrić utca sarkán lenne,
az emléktáblán pedig csak annyi állna, hogy „Az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak‟ szerbül,
magyarul, németül és még valamely nyelven, amely hivatalos használatban van Vajdaságban.

Zenta: Százhetvenhét községbeli kisdiák indul első osztályba
2016. augusztus 30. – Vajdaság Ma
A tavalyinál 18-cal több, azaz összesen 177 kisdiák indul majd első osztályba szeptember
elsején Zenta község területén. A legnagyobb létszámnövekedés Tornyoson tapasztalható,
ahol a tavalyinál 9-cel több elsős lesz majd, így összesen 20-an kezdik meg általános iskolai
tanulmányaikat a Zenta községhez tartozó faluban.

Újvidék: A második körben 2150 szabad hely várja a felvételizőket az egyetemi
karokon
2016. augusztus 30. – Vajdaság Ma
A szerbiai egyetemeken szeptember 1-jén a dokumentumok átadásával kezdődik a második
iratkozási kör. A legtöbb hely a belgrádi és az újvidéki karokon maradt, írja a Tanjug. A
második körben szeptember 1-jén és 2-án lehet átadni a jelentkezéseket, a felvételi vizsgákat
szeptember 4-e és 6-a között szervezik meg az egyetemi karokon, a beiratkozást szeptember
16-ig le kell bonyolítani. Az Újvidéki Egyetemen összesen 2150 szabad hely várja a leendő
gólyákat, ebből 1803 önköltséges, 347-en pedig az állami költségvetés terhén tanulhatnak
majd. A legtöbb szabad hely (365) a Műszaki Tudományok Karán (FTN), a Jogtudományi
Karon (304) és a Közgazdasági Karon (297) maradt.
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2016. augusztus 30. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma, Magyar Idők
Szeparatizmus miatt vádat emelt a Kárpátalja megyei ügyészség egy kárpátaljai lakos ellen,
aki Ukrajna államhatárainak a módosítását szorgalmazta az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc munkácsi emlékművénél március 15-én tartott beszédében. A vádlott az
ünnepi megemlékezésen elmondott beszédében Kárpátalja Ukrajnától való elszakítására
szólított fel, mert szerinte a területet törvényellenesen csatolták az országhoz. A vádirat
szerint szónoklatával a gyanúsított nemzetiségi ellentéteket is szított, mert azt állította, hogy
az ukrán hatalom elnyomja Kárpátalja őslakosságát (a ruszinokat) - adták hírül kedden ukrán
hírportálok. A hatóságok nevet ugyan nem említenek, de valószínűsíthető, hogy az egyik
ruszin szervezet munkácsi illetőségű vezetőjéről van szó.

Kárpátalja

Szeparatizmus miatt vádat emeltek egy kárpátaljai lakos ellen március 15-i
beszéde miatt

Kinevezték a Beregszászi Járási Tanács oktatási osztályának új vezetőjét

Muravidék

2016. augusztus 30. – karpatalja.ma
Simon Gyöngyit választották a Beregszászi Járási Tanács Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztályának új vezetőjévé. Az osztályvezetőt Petruska István, a Beregszászi Járási Állami
Közigazgatási Hivatal elnöke és Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke mutatta be
augusztus 30-án, az oktatásban dolgozók tanévnyitó konferenciáján.

Muravidéki magyar értékek a Bánffy Központban – kiváló zenével fűszerezve
2016. augusztus 30. – Muravidéki Magyar Rádió
Muravidéki magyar értékek címmel nyílt kiállítás tegnap a lendvai Bánffy Központban. A
kiállítást Tausz István, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke és Horváth Ferenc, a
muravidéki csúcsszervezet elnöke nyitotta meg. A megnyitót követően a Sipos-VadkertiZsapka trió felemelő koncertjét élvezhette a nagyérdemű.

Az őszinte párbeszéd hozza az eredményt
2016. augusztus 30. – Muravidéki Magyar Rádió
Az országgyűlés őszi ciklusának hivatalos megkezdése előtt tegnap délelőtt sajtótájékoztatón
összegezte feladatköreit Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő. Az általános
politikai helyzetet érintve a hangsúlyt a nemzetiségi közösségekre vonatkozó témákra
fektette.
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Az Őrvidék kulturális jellegzetességeit bemutató értéktár készült
2016. augusztus 30. – MTI, Volksgruppen
A burgenlandi magyarok lakta négy település, Felsőpulya (Oberpullendorf), Felsőőr
(Oberwart), Alsóőr (Unterwart) és Őrisziget (Siget in der Wart) kulturális jellegzetességeiről
készült az Őrvidék értékei határtalanul című kiadvány, amelyet szerdán mutatnak be
Őriszigten. A népdalokat, a népzenét és a helyi gasztronómiai szokásokat ismertető
gyűjtemény a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) és a Gencsapáti Települési
Értéktár Bizottság gyűjtőmunkájának eredménye.

Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 30. – Kossuth Rádió
Rózsaszín román országjelentés kontra szürkés RMDSZ árnyékjelentés
Elkészítette és elküldte Strasbourgba a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azt az
árnyékjelentést, amely a regionális és kisebbségi nyelvek kartájának ratifikálásakor vállalt
román kötelezettségek teljesítésére vonatkozik. Kelemen Hunor már az országjelentés
nyilvánosságra kerülésekor elmondta, hogy a román kormány által összeállított dokumentum
alaptalanul és valótlanul fest kedvező képet a nyelvi jogok romániai biztosításáról. Ezért volt
szükség az árnyékjelentésre.
80 elsőssel kevesebb, mint tavaly, de nem kongatják a vészharangot a
Vajdaságban
Évről évre csökken a magyar elsős kisdiákok száma a Vajdaságban. Drasztikus fogyás az idén
nem tapasztalható, de így is kevesebben kezdik meg az iskolát. Petkovics Mártát, a Magyar
Nemzeti Tanács oktatási felelősét kérdezte a Határok nélkül riportere.
Beszélgetés Jerasz Anikóval az MNT által a magyar iskolásoknak nyújtott
juttatásairól
Jerasz Anikó, a MNT végrehajtó bizottságának elnöke arról számolt be a Határok nélkül
munkatársának, hogy milyen juttatásokban részesíti a Magyar Nemzeti Tanács a magyar
iskolásokat, és hogy bővítik az iskolabusz programjukat is.
A nagy érdeklődésre való tekintettel bővítik a magyar kormány által indított
gazdaságfejlesztési program pályázói körét Kárpátalján
Kárpátalján a nagy érdeklődésre való tekintettel kibővítik a magyar kormány által indított
gazdaságfejlesztési
program
pályázói
körét.
A
mezőgazdasági,turisztikai
és
vállalkozásfejlesztési lehetőségek mellett a vendéglátói egységek és a bolttulajdonosok is
pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásra. Interjú Berki Mariannal, a gazdaságélénkítő
programot lebonyolító Egán Ede Jótékonysági Alapítvány igazgatójával.
Idén is együtt ünnepelt Szatmárnémeti és a környék magyarsága a Kossuth
Kertben
Idén is együtt ünnepelt Szatmárnémeti és a környék magyarsága a Kossuth Kertben. Bár az
elmúlt hetekben a 7. Kolozsvári és a 4. Marosvásárhelyi magyar napok kerültek az erdélyi
magyar sajtó címoldalára, a magyar rendezvények sorában mégis a Szatmárnémeti Pártiumi
napok volt az első 15 évvel ezelőtt. A rendezvény főszervezője a város nemrég megválasztott
polgármestere Kereskényi Gábor volt. Vele beszélgetett vasárnap az ünnepségsorozat
zárónapján a Határok nélkül riportere.
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Nemcsak illik, hanem muszáj felújítani – Csíkmadaras egy 19. századi
székelykapuja menekült meg az enyészettől
A magyar kormány jelentős összeggel támogatja a Hargita megyei Székelykapu-programot,
amellyel felújítják a legrégebbi kapukat. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár vasárnap jelen volt Csíkmadarason az egyik megmentett kapu átadásán.
Fölszentelték Nagykárolyban a magyar kormány támogatásával megújult
Kalazanci Szent József templomot
Nagykárolyban fölszentelték a magyar kormány támogatásával megújult Kalazanci Szent
József templomot. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében nem ez az egyetlen egyházi
létesítmény, amely magyar állami segítséggel újulhatott meg.
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