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Nyomtatott és online sajtó 
 

A határon túli magyarok boldogulása a nemzet boldogulását is jelenti 
2016. július 5. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk, Webrádió, Kárpátinfo 

A határon túli magyarok boldogulása a nemzet boldogulását is jelenti egyben, ezért is tartja 

fontosnak a kormány segíteni a megmaradásukat a szülőföldjükön - mondta Szabó László, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem július 5. és 10. között ismét megrendezi határon túli, magyar 

anyanyelvű egyetemistáknak a 21. ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet. Az 

eseménysorozat megnyitóján az államtitkár kiemelte: ez a kezdeményezés komoly szerepet 

tölt be abban, hogy a magyar nemzet összekovácsolódjon, és akiknek az otthon és a haza 

földrajzi értelemben elválik egymástól, otthonra találhatnak most itt, Budapesten. 

 

Bíróság: törvényes volt a székely felvonulás 
2016. július 5. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Maros megyei törvényszék után a marosvásárhelyi táblabíróság is a Székely Nemzeti 

Tanácsnak (SZNT) adott igazat abban a perben, amelyet az Izsák Balázs által vezetett 

szervezet indított a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal ellen. Az ítélet szerint Dorin Florea 

polgármester törvénytelenül járt el, amikor figyelmen kívül hagyta a gyülekezési jogra 

vonatkozó törvény előírásait, és nem láttamoztatta az SZNT által 2015-re, illetve 2016-ra 

bejelentett március 10-i utcai tüntetést. Az alkotmány, illetve a törvényes rendelkezés 

értelmében a polgármesternek csak indokolt esetben, a bejelentést követő 48 órán belül lett 

volna joga kifogást emelni a tüntetés ellen. Ehhez képest az elöljáró az önkormányzat 

láttamoztató bizottságának a véleményére támaszkodva, nem volt hajlandó tudomásul venni 

az SZNT akciójáról. A Valentin Bretfelean helyi rendőrfőnök által vezetett testület álláspontja 

azonban csupán konzultatív jellegű. 

 

1956 - MTVA: készülnek az emlékév műsorai, köztük Az én '56-om 
2016. július 6. – MTI, Híradó 

Már készülnek azok a műsorok, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik 

évfordulója alkalmából rendezett emlékév során jelennek meg a közszolgálati média 

csatornáin - mondta el az MTI-nek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA) nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője. Nem kérdés, hogy a 

közszolgálatnak kötelessége ezt minél méltóbban megünnepelni, erről megemlékezni - 

fogalmazott Siklósi Beatrix. 
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http://magyaridok.hu/belfold/kulugyi-allamtitkar-hataron-tuli-magyarok-boldogulasa-nemzet-boldogulasat-jelenti-809224/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/birosag-torvenyes-volt-a-szekely-felvonulas
http://www.hirado.hu/2016/07/06/mtva-keszulnek-az-emlekev-musorai-koztuk-az-en-56-om/
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Kovács Péter: az RMDSZ továbbra is 16 régió létrehozását támogatja 
2016. július 5. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az RMDSZ álláspontja nem változott, továbbra is azt mondjuk, a közigazgatási hatáskörű 

régiók létrehozása jelenleg alkotmányellenes, a megoldás pedig nem az, hogy egy újabb 

közigazgatási szintet állítunk fel a megye és az országos szint között, hanem a gazdasági- 

fejlesztési régiókat kell átalakítani. Törvényjavaslatunk szerint Románia 16 gazdasági-

fejlesztési régióval kell működjön: ebből Hargita-Kovászna-Maros megyék Székelyföld 

különálló régióként, Szatmár-Szilágy-Bihar megyék Partium külön régióként. Ez nem csak 

pénzügyi, gazdasági megoldásból, hanem a magyar érdeket is figyelembe véve a legjobb 

megoldás” – nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke kedden annak kapcsán, 

hogy a miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan napirendre tűzi a régiókról szóló 

társadalmi vitát. 

 

Hegedüs Csilla: társadalmi nyomás alakul ki az épített örökségért 
2016. július 5. – maszol.ro 

Kézzelfogható hatása van az RMDSZ ügyvezető elnöksége által szervezett Örökségünk őrei – 

Fogadj örökbe egy műemléket kezdeményezésnek, egyfajta társadalmi nyomás alakul ki ezen 

a téren – mondta el Hegedüs Csilla kultúráért felelős ügyvezető alelnök a Maszolnak adott 

interjúban. 

 

Nagy Zoltán: a fejlődéshez elengedhetetlen a békesség 
2016. július 5. – Krónika 

Nagy Zoltán alpolgármesterből lett megbízott polgármester, júniustól pedig a Magyar Polgári 

Párt (MPP) és az RMDSZ együttműködése révén választott polgármester 

Gyergyószentmiklóson. Átszervezéssel, rendrakással kezdi a munkát. 

 

Ezúttal egy gyerektáborra csapott le a háromszéki főfogyasztóvédő 
2016. július 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Rendellenességeket talált a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a csomakőrösi 

gyerektáborban – számolt be az Agerpres. A magyarellenes akcióiról ismert Mircea Diacon 

főfelügyelő tájékoztatása szerint a tábort engedély nélkül szervezte meg a kovásznai Körösi 

Csoma Sándor Líceum két tanítónője. A gyerekeknek nem voltak orvosi igazolásaik, nem volt 

kellő számú felnőtt kísérőjük, és az étkezésüket, illetve elszállásolásukat biztosító cégnek sem 

rendelkezett az ilyen jellegű tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel. 

 

Kicserélik a Segítő Mária Gimnázium kollégiumának bútorzatát 
2016. július 5. – szekelyhon.ro 

Felújítják a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiumának bútorzatát 

jövőben. A munkálatokat a magyar kormány finanszírozza. A csíkszeredai egyházi iskolát 10 

és 20 millió forint közötti összeggel támogatják a több mint száz gyermeket befogadó 

kollégiumi épületének felújítása céljából. Tamás Levente, a Segítő Mária Gimnázium 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43333
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66640-hegedus-csilla-tarsadalmi-nyomas-alakul-ki-az-epitett-oroksegert
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nagy-zoltan-a-fejlodeshez-elengedhetetlen-a-bekesseg
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66658-ezuttal-egy-gyerektaborra-csapott-le-a-haromszeki-f-fogyasztoved
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kicserelik-a-segito-maria-gimnazium-kollegiumanak-butorzatat
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igazgatója közölte, hogy a finanszírozás révén kizárólag a bentlakás bútorzatát szeretnék 

kicserélni. Mint mondta, a berendezések már elavultak, időszerű a cseréjük. 

 

Árus: panaszokat kell tenni az Európa Tanácsnál 
2016. július 5. – szekelyhon.ro 

Az összes Hargita megyei önkormányzat által elfogadott autonómia-határozatot 

érvénytelenítette a bíróság – közölte pénteken Adrian Jean Andrei, Hargita megye 

prefektusa. Árus Zsolt SZNT tisztségviselő szerint Bukarest célja, hogy az Európa Tanács ne is 

szerezzen tudomást a székelyföldi törekvésekről.  

 

Megvan a helye a magyar állami támogatásnak 
2016. július 5. – szekelyhon.ro 

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium vezetősége az épület belső 

modernizálására költené a magyar állam által jövőre ígért támogatást, a Tamási Áron 

Gimnázium igazgatója pedig az iskola tetőszerkezetének rendbehozatalát tartja a 

legszükségesebbnek.  

 

A cigányellenesség leküzdéséért alakult európai szövetséget támogat a FUEN 
2016. július 5. – transindex.ro 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) támogatásával megalakult a 

cigányellenesség leküzdéséért küzdő szervezetek szövetsége Alliance against Antigypsyism 

néven. A szövetség ma bocsátott közvitára egy referenciadokumentumot a 

cigányellenességről, azaz a romák, szintik, vándorlók és más, a többségi társadalom által 

cigányként megbélyegzett csoportok elleni specifikus rasszizmusról. A cigányellenesség 

munkadefinícióját is fontosnak tartották publikálni, hiszen a fogalmat sokszor használják a 

közbeszédben, ám nincs megegyezés annak kiterjedéséről, mélységeiről és implikációiról – 

mondta el Gabriela Hrabanova, az ERGO Network képviselője, a szövetség egyik 

kezdeményezője. 

 

Új szak indul a vásárhelyi katolikus gimnáziumban 
2016. július 5. – szekelyhon.ro 

Újjáalakulása óta először végeztek idén és először szerveztek évzárót az őket megillető 

helyszínen a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnáziumban, s a 2016–2017-es 

tanévtől kezdődően máris több osztályt indítanak, ezzel bővítve a kínálatot. Az 1948-ban 

mesterségesen, erőszakkal megszüntetett marosvásárhelyi római katolikus gimnázium ősztől 

és a következő tanév második félévétől is újdonságokkal várja azokat a diákokat, akik ebben 

az intézményben szeretnének tanulni. Tamási Zsolt igazgatótól megtudta a szekelyhon.ro, 

hogy ősztől az Unirea Főgimnázium nem indít magyar tannyelvű társadalomtudományok – 

intenzív angol osztályt, ezért a Római Katolikus Teológiai Gimnázium átvette és megtoldotta 

a képzést. „Mi jeleztük, hogy átvesszük az osztályt és intenzív német oktatással bővítjük, az 

oktatási engedélyeztetési hatóság (ARACIS) mindent rendben talált. Ősztől tehát 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/arus-panaszokat-kell-tenni-az-europa-tanacsnal
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megvan-a-helye-a-magyar-allami-tamogatasnak
http://vilag.transindex.ro/?hir=29467
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-szak-indul-a-vasarhelyi-katolikus-gimnaziumban
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társadalomtudományok – intenzív angol–német osztályba is várjuk a nyolcadikat végzett 

tanulókat” – tájékoztatott az intézményvezető. 

 

Szerdán kezdődik a negyedik Martosi Szabadegyetem 
2016. július 5. – MTI, hirek.sk 

Szerdán délután kezdődik, és vasárnap késő estig tart a felvidéki magyarság legnagyobb nyári 

rendezvénye, az Ógyallához közeli Martos település Feszty parkjában tartott Martosi 

Szabadegyetem. A 2013-ban alapított fesztivál idei évadának közéleti fórumain a migrációs 

válság, az önkormányzatiság, a kisebbségi oktatásügy problémái, illetve a sport lesznek a 

vezető témák. 

 

Csáky: A visegrádi csoport most megmutathatja magát 
2016. július 5. – Felvidék Ma, hirek.sk,  

A szlovák elnökséget arra használhatnák fel a visegrádi négyek, hogy konkrét alternatív 

javaslattal állhatnának elő az Európai Unió eddigi olyan témáival kapcsolatban, amelyek az 

EU keleti felén nem okoztak osztatlan sikert. A migráció témája például ilyen - mondta Csáky 

Pál Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.  

 

Az ellenzék megpróbálkozik Fico és Kaliňák leváltásával – rendkívüli ülést 
tartanak szerdán a parlamentben 
2016. július 5. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az eredeti munkarend szerinti nyári szünet helyett ismét beülnek a parlamenti padsorokba a 

képviselők. Amennyiben Robert Fico (Smer-SD) kormányfő leváltása nem sikerül, ami ha 

csak csoda nem történik, előre borítékolható, a szavazás után azonnal folytatódik majd a 

Robert Kaliňák (Smer-SD) belügyminiszter leváltására korábban összehívott megszakított 

rendkívüli ülés. Ficót és Kaliňákot a Ladislav Bašternák körüli adóügyek miatt szeretné 

leváltani az ellenzék. Kaliňák és Bašternák közt az ellenzék szerint összefonódás van, és a 

miniszter szerintük abban is segédkezett, hogy az adócsalási ügyeket ne vizsgálják ki. Ficónak 

viszont azért kellene megfizetnie, hogy nem váltotta le Kaliňákot, hanem fedezi őt, és 

támogatja a korrupciós közeget. 

 

Ki a hazug? Kaliňák vagy Hedvig? 
2016. július 5. – bumm.sk, hirek.sk 

A Robert Kaliňák belügyminiszter vezette rendőrség által Szlovákiából elüldözött, immár 

Magyarországon élő Zsák Malina Hedvig édesapja is jelen volt a pozsonyi Bonaparte-

lakónegyedben rendezett hétfői tüntetésen. A tiltakozó akció után az Aktuality.sk internetes 

portál kérdezte őt. A tüntetésen való jelenlétét a „Ki a hazug, Kaliňák vagy Hedvig? feliratot 

tartalmazó transzparensre mutatva így indokolta: mert hazug. Hozzátette: az 

ellenzék következő tiltakozó akcióján is jelen lesz, ahogy az előző két tüntetésen is részt vett. 

A barátait és a nejét is magával hozná, mert tíz éven át Kaliňáktól csak rosszat kaptak. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160705165514/Szerdan-kezdodik-a-negyedik-Martosi-Szabadegyetem.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160705104159/Csaky-A-visegradi-csoport-most-megmutathatja-magat.html
http://felvidek.ma/2016/07/az-ellenzek-megprobalkozik-fico-es-kalinak-levaltasaval-rendkivuli-ulest-tartanak-szerdan-a-parlamentben/
http://felvidek.ma/2016/07/az-ellenzek-megprobalkozik-fico-es-kalinak-levaltasaval-rendkivuli-ulest-tartanak-szerdan-a-parlamentben/
http://www.hirek.sk/belfold/20160705103550/Ki-a-hazug-Kalinak-vagy-Hedvig.html
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„Tudták, hogy Hedvignek mikor van a születésnapja és névnapja, s akkoriban rázúdítottak 

minden rossz hírt, hogy pszichikailag tönkretegyék“. 

 

Prosperitati: Ünnepélyes keretek között kötöttek szerződést a vajdasági magyar 
vállalkozókkal 
2016. július 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

163 sikeres pályázóval kötött szerződést a Prosperitati Alapítvány a mikro- és kisvállalkozások 

eszközbeszerzésére kiírt pályázat eredményeként a szabadkai Újvárosházán. A szerződéskötés 

alkalmából Szabadkára látogatott Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, az 

eseményen jelen volt dr. Babity János főkonzul és Farkas Imre külgazdasági attasé, valamint 

a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, Juhász Bálint. 

 

Ismét tiltakoztak az RTV-nél történt leváltások miatt 
2016. július 5. – Vajdaság Ma 

Több ezer ember jelent meg hétfőn kora este a Támogasd az RTV-t (Podrži RTV) elnevezésű 

tüntetésen a Vajdasági Rádió és Televízió épülete előtt Újvidéken. A mostani volt a negyedik 

tüntetés. A dolgozók és a polgárok már egy hónapja tüntetnek, azóta, hogy leváltottak és 

áthelyeztek az RTV-nél néhány szerkesztőt és újságírót. A dolgozók azt állítják, hogy 

időközben elkezdték megszüntetni a tévénél a politikai jellegű műsorokat, azzal a kifogással, 

hogy nyári műsorsémára térnek át. 

 

Európai megoldásra várunk 
2016. július 5. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Nyolc napon át európai uniós szakértői csoport vizsgálja az aknaszlatinai sóbánya környezeti 

hatásait, a környezetszennyezés és a katasztrófahelyzet megszüntetésének lehetőségeit. Idén 

januárban Ukrajna és Magyarország katasztrófavédelmi hatóságai egy független szakértői 

bizottság létrehozását kérték az Európai Bizottságtól és annak Humanitárius Segítségnyújtási 

és Polgári Védelmi Főigazgatóságától (EUCPT) a lehetséges, határon átnyúló környezeti 

problémák feltárása érdekében. Az EUCPT szakértői csapata július 3-án érkezett Ungvárra. 

 

Jót s jól – magyarországi adomány a Kígyósi Oktatási-Nevelési Központnak 
2016. július 5. – karpatalja.ma 

Könyvekkel, sporteszközökkel, játékokkal, nyomtatóval és egyéb hasznos ajándékkal lepte 

meg a Kígyósi Elemi Iskola és Óvoda növendékeit a budapesti Gyermekekért XI. Közhasznú 

Alapítvány és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet július 4-én. Az adományokat az oktatási 

központ nevében Derceni Ács Katalin, az intézmény vezetője köszönte meg, aki hangsúlyozta, 

hogy a Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány már sokadik alkalommal segíti az iskolát-

óvodát a fennmaradásban. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20318/Prosperitati-Unnepelyes-keretek-kozott-kotottek-szerzodest-a-vajdasagi-magyar-vallalkozokkal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20318/Prosperitati-Unnepelyes-keretek-kozott-kotottek-szerzodest-a-vajdasagi-magyar-vallalkozokkal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20316/Ismet-tiltakoztak-az-RTV-nel-tortent-levaltasok-miatt.html
http://karpataljalap.net/?q=2016/07/05/europai-megoldasra-varunk
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/jot-s-jol-magyarorszagi-adomany-a-kigyosi-oktatasi-nevelesi-kozpontnak/
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„Maradni a SLO TV 1-es csatornáján” 
2016. július 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az idei év első felében megvalósított program megvitatása, a 2017-es évi program- és gyártási 

terv kiindulópontjai, valamint a Szlovén Köztársaság 2024-ig terjedő médiafejlesztési 

stratégiája szerepelt napirenden a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai 

Programbizottságának tegnap megtartott ülésén. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174415200
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. július 5. – Kossuth Rádió 

Ismét terítékre került a regionalizáció Romániában 

Ismét terítékre került a regionalizáció Romániában. Dacian Ciolos román miniszterelnök 

közigazgatási régiók létrehozását, - az arról szóló társadalmi vitát szorgalmazta ma egy 

konferencián. Elmondta, tisztában van azzal, hogy a jelenlegi szakértői kormány nem 

határozhat az új közigazgatási régiók létrehozásáról, ezért legkorábban a választás után 

születhet róla döntés. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség álláspontja nem változott, 

nem közigazgatási, hanem gazdasági fejlesztési régiókat szeretne, Székelyföld és Partium 

különálló régió lenne. 

Idén tavasszal indított peres eljárást Kincses Előd a Tőkés László kitüntetését 

visszavonó államelnöki rendelet ellen 

A Bukaresti Táblabíróságon idén tavasszal indított peres eljárást Kincses Előd, a Tőkés László 

kitüntetését visszavonó államelnöki rendelet ellen. Mai sajtótájékoztatóján Kincses Előd, 

Tőkés László jogi képviselője elmondta: a miniszterelnök benyújtotta a válasziratot, az 

államelnök azonban nem tett eleget törvényes kötelezettségének. 

83 év után újra magyar alpolgármestere van Temesvárnak 

Temesvárnak legutóbb 1933-ban volt magyar alpolgármestere, Ungár Adolf személyében. 

Most, 83 év után Farkas Imre az egyik alpolgármester, a sikeres választási szereplés és az azt 

követő politikai egyeztetés eredményeképpen. Az új alpolgármester július elsején kezdte meg 

munkáját. 

Újabb pályázati nyerteseket hirdetett ki a Prosperitati Alapítvány 

A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési program házvásárlási pályázatának 

nyerteseivel írták alá ma a szerződéseket Szabadkán a Prosperitati Alapítvány munkatársai. 

Kárpátalja megsegítése címen tartottak kerekasztal megbeszélést múlt héten a 

Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen 

Kárpátalja megsegítése címen tartottak kerekasztal megbeszélést múlt héten a Kárpátaljai 

Nyári Szabadegyetemen. A fórumon a szakemberek és politikusok összegezték azokat a 

magyar kormányzati, egyházi, és civil segélyeket, támogatásokat, amelyek az elmúlt 

időszakban a nehéz helyzetben lévő megyébe érkeztek. 

Idén ünnepli alakulásának 150. évfordulóját az Országos Erdészeti Egyesület   

Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő szakmai, civil szervezete az Országos 

Erdészeti Egyesület idén ünnepli alakulásának 150. évfordulóját. A 147. Vándorgyűlésüket 

Erdélyben, Háromszéken tartották, ahol a Kárpát-medencei magyar erdészek szakmai 

együttműködésének lehetőségéről is tanácskoztak. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-07-05_18:30:00&ch=mr1

