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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tőkés László terhelő feljegyzéseket tett közzé Csűry István püspökről 
2016. július 12. – transindex.ro, MTI, Bihari Napló, Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Tőkés László európai parlamenti képviselő olyan feljegyzéseket tett közzé Csűry Istvánról, 

amelyek szerinte közvetve azt bizonyítják, hogy a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK) püspöke együttműködött a Securitatéval. Tőkés László keddi 

nagyváradi sajtótájékoztatóján elmondta: a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács 

(CNSAS) ugyan 2009-ben olyan iratot állított ki az akkori püspökjelöltről, amely szerint 

"nincs arra vonatkozó adat, hogy Csűry István a Securitate ügynöke vagy besúgója lett volna", 

a szegedi Molnár János egyháztörténész olyan jelentéseket talált egyes erdélyi lelkészek 

megfigyelési dossziéiban, amelyek minden bizonnyal Csűrytől származnak. 

 

Csáky Kaliňáknak: változtassák meg az állampolgársági törvényt! 
2016. július 12. – hirek.sk 

Lucia Žitnanská igazságügyi miniszter és Robert Kaliňák belügyminiszter vett részt ma 

Brüsszelben az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának 

(LIBE) meghallgatásán. A bizottság a szlovák elnökség megkezdése alkalmából folytatott vitát 

a két miniszterrel. Csáky Pál a meghallgatáson az állampolgársági törvény módosítását is 

sürgette. „Miniszter úr, vegyenek példát a csehekről, akik rájöttek, hogy ostobaság a 

társadalom nemzetközileg is elismert tagjait megfosztani állampolgárságuktól csak azért, 

mert más állam is méltónak találta őket arra, hogy állampolgárságot adjon nekik. S kezdjék 

ezt egy európai gesztussal, miniszter úr: adják vissza szlovák állampolgárságát Tamás Ilonka 

néninek, aki már a 104-ik életévét tapossa, s aki egész élete munkájával vált méltóvá arra, 

hogy Szlovákia is végre megbecsülje őt“ - fogalmazott a Magyar Közösség Pártja EP-

képviselője. 

 

Trianon hatása a Kárpát-medencében 
2016.július 13. – Csóti György – Demokrata 

Trianon után 96 évvel létezik egy sokak által nem elismert magyar ügy Európában. Magyar 

ugyanis a kontinens második legnagyobb őshonos nemzeti közössége, melynek elszakított 

részei a XX. század borzalmai során számszerű kisebbségbe kerültek szülőföldjükön. A 

rendszerváltozások után eltelt negyed században a huszadik századi történelmi 

igazságtalanságokat már számos közép- és kelet-európai nemzetnek sikerült helyre tennie, a 

magyaroknál ennek még nyomát sem látni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016.július 13-i számában olvasható)  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43366
http://www.hirek.sk/belfold/20160712154118/Csaky-Kalinaknak-valtoztassak-meg-az-allampolgarsagi-torvenyt.html
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Maradtak üres helyek a Hargita megyei szakiskolákban 
2016. július 12. – Krónika 

Továbbra is várják a nyolcadik osztályt végzett diákokat a Hargita megyei szakiskolákban, 

ahol a beiratkozás első szakaszában a helyeknek valamivel több mint fele telt be – közölte a 

tanfelügyelőség. Kedves Mónika szakoktatásért felelős tanfelügyelő rámutatott: megyeszinten 

a meghirdetett 877 helyre 573 diák jelentkezett, ez nagyjából megfelel a korábbi években mért 

aránynak. A megmaradt helyekre augusztusban és szeptemberben is be lehet iratkozni. 

Csíkszéken a fodrász-, az autószerelői, a víz- és gázszerelői, valamint a pék- és sütőipari 

szakmunkásképzés volt a legnépszerűbb, ezeken túljelentkezés volt. Ezzel szemben kevesen 

iratkoztak be az asztalos, kertészeti és villanyszerelői szakra, így ott a következő hónapokban 

is várják a végzős tanulókat – tájékoztatott Kedves Mónika. 

 

Miért Hargita és Szatmár megyében a leggyengébbek a kisérettségi 
eredmények? 
2016. július 12. – maszol.ro 

A kisérettségi végleges eredményei szerint nemcsak román nyelvből szerepeltek nagyon 

rosszul a Hargita megyei kisérettségizők, hanem matematikából és magyar nyelv és 

irodalomból is lista végén kullognak. A székely megye mellett Szatmár teljesített a 

legrosszabbul idén a magyarok által is lakott megyék közül. A képességvizsga végleges 

eredményei azt mutatják, a magyarok által is lakott megyékben mindenütt alacsonyabb az 

átmenési arány, mint a 2015-ben. Országos szinten egyébként kisebb arányban vizsgáztak 

sikeresen, mint tavaly. 

 

Kezdőket és szabadúszókat vonzanak egy fedél alá Csíkszeredában 
2016. július 12. – maszol.ro 

Szabadúszó, illetve kisvállalkozók munkáját elősegítő közösségi teret hoztak létre a The 

House Egyesület tagjai Csíkszeredában. A kezdeményezés lényege, hogy szabadon 

használható munkafelületet biztosítsanak azok számára, akiknek nem éri meg drága 

irodahelyiséget bérelni munkájuk végzéséhez. A fiatal vállalkozókat tömörítő kezdeményezés 

ötlete tavaly novemberben merült fel az alapítók –  Szilágyi Levente, Lukács László Alpár, 

Kovács Tibor és Vigh Zsombor – fejében. A külföldről, illetve Erdély nagy városaiból hazatérő 

fiatalok a távolban tapasztalt sikeres, hasonló egyesületek hatására döntöttek úgy, hogy 

Csíkszeredában is meghonosítják a Nyugatról hozott mintát. 

 

Hét RMDSZ-es alpolgármester Temesben! 
2016. július 12. – Nyugati Jelen 

Hétfőn délután a Kós Károly Közösségi Központban találkoztak az újonnan megválasztott 

helyi tanácsosok, ahol alakuló ülését tartotta a Temes megyei RMDSZ Önkormányzati 

Tanácsa. Az újraalakult testület új elnökséget választott, amelyet a következő négy évben 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/maradtak-ures-helyek-a-hargita-megyei-szakiskolakban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66922-miert-hargita-es-szatmar-megyeben-a-leggyengebbek-a-kiserettsegi-eredmenyek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66922-miert-hargita-es-szatmar-megyeben-a-leggyengebbek-a-kiserettsegi-eredmenyek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66939-kezd-ket-es-szabaduszokat-vonzanak-egy-fedel-ala-csikszeredaban
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/het_rmdsz_es_alpolgarmester_temesben.php
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Ihász János igazfalvi polgármester vezet, alelnökök Farkas Imre temesvári és Kádár György 

újmosnicai alpolgármesterek. A következő négy évben az RMDSZ-nek két polgármestere és 

34 helyi tanácsosa lesz Temes megyében. A tanácsosok közül hetet alpolgármesternek 

választottak az önkormányzatok, amire még nem volt példa a rendszerváltás után! 

 

Új mesterképzős szakkal várnak ősztől a kolozsvári Sapientián 
2016. július 12. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma 

Közel 1500 helyet hirdet meg az idei felvételire a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem a kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi karain 

összesen, ebből nagyjából 1150-et alapképzésen, míg 350-et mesterképzésen. A kolozsvári kar 

négy alapképzési szakán 120 helyet, míg a négy mesterszakán 65 helyet hirdetnek meg - 

jelentették be keddi sajtótájékoztatójukon a kolozsvári kar vezetői, Tonk Márton dékán és 

Szenkovics Dezső kari titkár.  

 

Paşcan sürgeti az Unirea Főgimnázium elköltöztetését 
2016. július 12. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

El kell költöztetni a római katolikus egyház által 2004-ben visszakapott ingatlanból a 

marosvásárhelyi Unirea Főgimnáziumot, még mielőtt az önkormányzattal megkötött 

szerződés lejár – szögezte le keddi sajtótájékoztatóján Marius Paşcan liberális szenátor. A 

politikus szerint új otthont kell keresni a város egyik legjobb iskolájának. „Nem tudom, 

mennyire törvényes, hogy az önkormányzat uniós alapokat fektessen egy egyházi ingatlan 

bővítésébe és korszerűsítésébe, az viszont biztos, hogy hosszú távon ez sem az egyháznak, 

sem a városházának nem kedvez" – vélekedett a liberális politikus. 

 

Per az adomány székely zászlóért 
2016. július 12. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Megfélemlítési akciónak nevezte a székely zászló adományozása miatt indított pert Kulcsár 

Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke, aki viszontkeresetet 

nyújtott be a bíróságon. A politikus keddi sajtótájékoztatóján emlékeztetett, Sebastian Cucu 

prefektus pert indított ellene, amiért székely zászlót adományozott a megye tanácsának. Cucu 

a Kovászna megyei törvényszék közigazgatási részlegén kérte: semmisítsék meg a zászló 

adományozására vonatkozó szerződést, vonják vissza a jelképet a megye közvagyonaként 

iktató tanácsi határozatot, illetve kötelezzék a tanács elnökét, hogy távolítsa el a lobogót a 

megyeháza díszterméből. Cucu a 2001/1157-es jogszabályra hivatkozik, és keresetében 

Hargita megye zászlajának nevezi a székely lobogót. 

 

Kétharmados siker az idei érettségi vizsgán 
2016. július 13. – Erdély Ma, Krónika 

Az érettségiző diákok 66,7 százaléka szerzett átmenő átlagosztályzatot a kedden közzétett 

eredmények szerint. Országos szinten ezúttal is Kolozs megye teljesített a legjobban, míg a 

székelyföldi megyék javítottak tavalyhoz képest – számol be a kronika.ro. A tizenkettedikes 

diákok kétharmadának sikerült az érettségije: az oktatási minisztérium által kedden közölt – 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43371
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/paacan-surgeti-az-unirea-fogimnazium-elkoltozteteset
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/per-az-adomany-szekely-zaszloert
http://erdely.ma/oktatas.php?id=204209&cim=ketharmados_siker_az_idei_erettsegi_vizsgan
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az óvások előtti – eredmények szerint országos szinten a vizsgázók 66,7 százaléka szerzett 

átmenő átlagjegyet. Az eredmény szinte pontosan megegyezik a tavalyi összesített átmenési 

aránnyal, a 2015-ös érettségi nyári szesszióján ugyanis a diákok 66,4 százaléka érdemelte ki 

az oklevelet. 

 

A nagy újrakezdés: Indul a 2016-os Gombaszögi Nyári Tábor 
2016. július 12. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Július 12-én 16 órakor megnyitotta kapuit a Gombaszögi Nyári Tábor. Az idén eredeti 

helyszínére visszaköltözött esemény változatos programokkal várja a táborozókat. 

Szabadegyetem, fesztivál és tábori hangulat uralkodik majd egészen július 18-áig a Szalóc 

községhez tartozó gombaszögi kempingben. A mai nap egészen biztosan beírja magát 

Gombaszög történelmébe, hiszen tizenhárom év után idén visszaköltözik eredeti helyszínére a 

szlovákiai magyar fiatalok közkedvelt nyári eseménye. Az utóbbi évekhez hasonlóan a tábor 

szervezői idén is igyekeztek a lehető legaktuálisabb és legszínesebb programot biztosítani, 

miközben közel fél éve dolgoznak a régi-új helyszín felújításán. 

 

Böjte Csaba: a gyermekeket vidáman kell tanítani 
2016. július 12. – Felvidék Ma 

Július 11-én két helyszínen, Rimaszombatban és Komáromban kezdetét vette a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének Nyári Egyeteme. A továbbképzés komáromi 

megnyitóján Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mondott köszöntőt. Előadásának „A világ 

csak akkor lesz jobb, ha mi magunk is jobbak leszünk” beszédes címet adták a szervezők. 

 

 

Mirović az RTV kapcsán: Nem tisztogatás történt 
2016. július 12. – Vajdaság Ma 

Elemzést kell végezni és meg kell állapítani, hogy megszegték-e az előírásokat a Vajdasági 

Rádió és Televízió (RTV) szerkesztőinek és vezetőinek leváltásakor, nyilatkozta Igor Mirović 

tartományi kormányfő a Szabad Európa Rádiónak, írja az N1. Mirović hangsúlyozta, hogy 

figyelmesen meghallgatja azt, amit az Újvidéken tiltakozó polgárok üzennek, de egyáltalán 

nem ért velük egyet, főleg azokkal nem, akik az RTV-ben történt leváltásokat tisztogatásnak 

nevezik. 

  

A VMDK és az MM sajtótájékoztatója Topolyán 
2016. július 12. – Pannon RTV 

Sajtótájékoztatót tartottak a topolyai KKT ülése után a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége, valamint a Magyar Mozgalom képviselői, Sörfőző Kornél frakcióvezető és 

Mengyán Pletikosić Ildikó frakcióvezető-helyettes. Megköszönték a polgároknak, hogy 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160712181336/A-nagy-ujrakezdes-Indul-a-2016-os-Gombaszogi-Nyari-Tabor.html
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bizalmat szavaztak nekik az április választásokon, és így három képviselőjük bejuthatott a 

topolyai KKT-be. Emellett kritikát fogalmaztak meg a testület eddigi munkájával 

kapcsolatban. Úgy vélik, a képviselők nincsenek kellőképpen és időben értesítve a témákról, 

emellett a kinevezett tanácstagokról sem kaptak információkat. A testület és a bizottságok 

munkájában konstruktívan kívánnak részt venni – tette hozzá Mengyán Pletikosić Ildikó. 

  

Szabadkán ülésezett az Újvidéki Egyetem szenátusa 
2016. július 12. – Pannon RTV 

13. rendes ülését tartotta az Újvidéki Egyetem szenátusa, a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar dísztermében. Az egyetemi karok képviselői több napirendi pontot vitattak 

meg. Lepeš Josip, dékán elmondta, hogy „Ami a tanítóképzőt illeti, számunkra kifejezetten 

fontos ülés volt, hiszen ma hoztunk döntést arról, hogy a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

fogadhatja a Makovecz- program által előlátott vendégtanárokat Magyarországról, és 

bekapcsolódhat a magyar-magyar Erasmus diákcsere programba is.”  

  

 

Magyar nyelvi és egyházi tábor Balazséron 
2016. július 12. – karpatalja.ma 

Július 4. és 9. között 60 szórványban élő gyermek vehetett részt a Beregi Református 

Egyházmegye missziós központjában szervezett nyári táborban. A programra az egyházmegye 

szórványgyülekezeteinek fiataljait várták, akik Beregrákos, Szolyva, Kajdanó, Bilke, Munkács 

és Ungvár közösségeiből érkeztek, kiegészülve néhány beregszászi ukrán iskolással. Ezek a 

gyermekek jórészt ukrán környezetben, közösségben élnek, így a tábor szervezőinek célja az 

volt, hogy közelebb hozzák a résztvevőkhöz a magyar nyelv és kultúra szépségeit, nem utolsó 

sorban Isten Igéjével töltsék meg mindennapjaikat. 

 

Nincs többé „specialist” tudományos fokozat Ukrajnában 
2016. július 12. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium megszüntette a „specialist” képzési szintet – 

közölte a 24.hu tévécsatorna. Ebben az évben utoljára felvételizhetnek a diákok erre a képzési 

szintre. Mostantól országunkban összesen öt tudományos fokozatot különböztetnek meg: 

molodsij bakalavr (молодший бакалавр), bakalavr (бакалавр), magiszter (магістр), 

filozófiai doktor (доктор філософії) és tudományos doktor (доктор наук). Az eddig 

kibocsátott specialisták diplomája már magiszterinek számít, annak ellenére is, hogy az 

okmányon a  „specialist” szó szerepel. 

 

Az Európa Tanács a népcsoportokért 
2016. július 12. – volksgruppen.orf.at 
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Az Európa Tanács négy küldöttje találkozott az elmúlt héten az Ausztriában államilag 

elismert népcsoportok vezetőivel. A vizsgálóbizottság feladata, hogy írásos beszámolót 

készítsen az ausztriai népcsoportok helyzetéről. Felülvizsgálják többek között, hogy például 

valóban élhetnek-e törvényes jogaikkal a népcsoportok? Az Európa Tanács vizsgálati 

bizottságának tagjai, Lettországból, Boszniából, és Georgiából érkeztek, továbbá Charlotte 

Altenhöhner-Dion az Európa Tanács titkárságának munkatársa is elkísérte őket. Zsótér Írisz, 

az Ausztriai Magyarok Népcsoporttanácsának elnöke is nyilatkozott. 

 

Vasárnap ismét magyar búcsú 
2016. július 12. – volksgruppen.orf.at 

A jó cigányzenének köszönhetően is forró lesz a hangulat jövő vasárnap Középpulyán, a 

plébánia udvarán megrendezésre kerülő magyar búcsún, azaz „Háromtáncon“. A helyi 

plébániahivatal és a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület közös rendezvényén a 14:00 

órai litániát követően színes, zenés program vár a vendégekre. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. július 12. – Kossuth Rádió 

Az egyházi titkosszolgálati átvilágítások volt a témája Tőkés László európai 

parlamenti képviselő nagyváradi sajtótájékoztatójának 

Az egyházi titkosszolgálati átvilágítások volt a témája Tőkés László európai parlamenti 

képviselő mai, nagyváradi sajtótájékoztatójának. A Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület volt püspöke több példával szolgált arra nézve, hogy az egyházi életben 

jelenleg is meghatározó szerepet töltenek be olyanok, akikről közvetlen vagy közvetett 

bizonyítékok alapján beigazolódott, hogy együttműködtek a Szekuritatéval.   

 

Lesz-e jövője a ma kiváló magyar-szerb viszonynak? 

Lesz-e jövője a ma kiváló magyar-szerb viszonynak? Erről beszélgetett a Hatzárok nélkül 

munkatársa Tőkéczki László történésszel, egyetemi tanárral, aki a  Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesületének 16. Apáczai Nyári Akadémiáján tartott előadást a magyar-szerb 

viszony történetéről. 

 

Lezárult a magyar kormány által támogatott vajdasági térség- és 

gazdaságfejlesztési pályázatok első köre 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2785111/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-07-12_18:30:00&ch=mr1
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Lezárult a magyar kormány által támogatott vajdasági térség- és gazdaságfejlesztési 

pályázatok első köre, a második kiértékelése még tart. Eddig főleg a termelés bővítését és 

részben a feldolgozóipart segítették az egymásra épülő pályázatok. Mivel bővűl majd a 

pályázati rendszer? Nagyobb hangsúlyt kap-e a feldolgozóipar segítése, illetve a termékek 

piacra juttatása? Juhász Bálintot, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjét kérdezte a Határok 

nélkül munkatársa. 

 

Sajtótájékoztató a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem aktuális 

ügyeiről 

A magyar állam támogatásával működő Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az 

elmúlt több mint másfél évtizedben bebizonyította, hogy az erdélyi magyarság egyik 

meghatározó intézményévé vált -  mondta Dávid László, az egyetem rektora azon a 

sajtótájékoztatón, ahol az ingatlan-beruházási munkálatokról, az elmúlt tanév kimagasló 

eredményeiről és a közelgő egyetemi felvételivel kapcsolatos főbb tudnivalókról számolt be az 

egyetem vezetése. 

 

Riporttábort szervezett a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 

Milyen magyarnak lenni a nagyvárosi szórványban Romániában? Ezt tanulmányozták a 

hétvégén három napon át a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete által szervezett 

riporttáborban hat romániai megyéből érkezett magyar újságírók. Hogy mi minden érdekelte 

a Bethlen Gábor Alap és az Etnikumközi Hivatal által támogatott tábor résztvevőit, kiderül a 

Határok nélkül munkatársának összeállításából. 

 

Egy csepp Székelyföld a Felvidéken 

Elkészült az Árgyélus ház a Feszty Árpád Művelődési Parkban, Martoson. Székely 

mesteremberek építették a Hargitáról származó fenyőkből, a  Bethlen Gábor Alap jelentős 

támogatásával. 

 

 


