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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kovács Péter: két bejutó helyet ajánlunk az MPP-nek a parlamenti 
választásokon 
2016. július 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló 

A parlamenti választások tétjéről, jelöltállításról és aktuálpolitikai témákról tartott politikai 

tájékoztatót Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke július 28-án Zeteváralján, az EU 

Táborban. A parlamenti választások előtti magyar pártokkal való egyeztetések kimenetelét 

tekintve úgy fogalmazott, a Magyar Polgári Pártnak várhatóan két bejutó helyet ajánlanak, az 

egyiket Háromszékről, a másikat Udvarhelyszékről vagy Maros megyéből. Egy lehetséges 

EMNP-s választási stratégiát lemodellezve Kovács Péter kifejtette: az Erdélyi Magyar 

Néppártnak, amióta megalakult egyetlen célkitűzése van, hogy nekünk ártson, hogy 5 

százalék alá vigye a magyar képviseletet. 

 

Megkezdte a toborzást a magyarországi támogatással megalakult Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia 
2016. július 28. – MTI, Magyar Hírlap, Maszol.ro, Székelyhon.ro 

Megkezdte az utánpótlás-toborzást a magyarországi támogatással megalakult Székelyföldi 

Jégkorong Akadémia, augusztustól pedig az újonnan szerződtetett edzők beindítják a nyári 

felkészítőket a jégkorongozó gyerekekkel - jelentette be csütörtökön Csíkszeredában Tánczos 

Barna szenátor, a Román Jégkorong Szövetség korábbi elnöke, az akadémia egyik 

kezdeményezője. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa a 

sajtóértekezlet után az MTI-nek telefonon elmondta: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök arra kért 

támogatást Orbán Viktor miniszterelnöktől és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől, hogy 

Székelyföldön tartsák a jégkorongozó gyerekeket, magas színvonalú képzést biztosítva 

számukra szülőföldjükön. A székelyföldi utánpótlás legnagyobb problémája ugyanis az 

elvándorlás, a magas szintű sikeres magyarországi utánpótlás-nevelés valóságos "aranylázt" 

eredményező szívó hatása - magyarázta. 

 

Nem szabad összemosni a migránsokat az őshonos kisebbségekkel 
2016. július 28. – Krónika, MTI 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Magyarország szomszédságpolitikájának 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa szerint vészesen összemossák a migrációs kérdéseket 

és a migránsokat az Európában őshonos kisebbséggel. Kalmár Ferenc András az M1 csütörtök 

reggeli műsorában arról beszélt, hogy a migrációs nyomás miatt kétféle reakció tapasztalható 

Európában. Az egyik az – amelyet a miniszteri biztos egy angol politológus professzor 

budapesti előadásában hallott –, hogy megjelent a „félelem politikája", amelynek nyomán 

bizonyos kormányok felfüggeszthetnek demokratikus jogokat a terrorfenyegetésre, migrációs 
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válságra hivatkozva. A másik álláspont szerint – amelyet a KKM miniszteri biztosa logikus 

lépésnek nevezett – a migrációs nyomás és az Európára nehezedő kihívások miatt a 

párbeszéd kényszere erősödik. 

 

Székelyföldre száműznék Schiffert Tusványos miatt 
2016. július 28. – Krónika 

Magyarországi balliberális véleményformálók össztüzébe került a Lehet Más a Politika 

(LMP), miután Szél Bernadett egyedüli ellenzéki politikusként részt vett az általuk fideszes 

rendezvénynek nevezett 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen Tusnádfürdőn. A Magyar 

Nemzet napilap csütörtöki cikke szerint a fő kritika az volt, hogy a zöldpárt társelnöke egy 

tusványosi vitában arról beszélt az október 2-ára kitűzött kvótaellenes népszavazás kapcsán, 

hogy a migráció és a bevándorlás mindig is nemzeti hatáskörbe tartozott. Ezzel pedig 

ugyanarra az álláspontra helyezkedett, mint a budapesti kormány, illetve a Jobbik. Tamás 

Gáspár Miklós – kolozsvári származású – filozófus például úgy fogalmazott: a párt kiállította 

magáról azt a bizonyítványt, „amely után az összes többi gesztusai és akciói nem számítanak”. 

 

Tolmácsgépről vitáztak a vásárhelyi tanácsülésen 
2016. július 28. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Két fontosabb felszólalás volt a csütörtöki marosvásárhelyi tanácsülésen, amelyen a 

szakbizottságok tagjait választották meg. Az amúgy nyugodt tanácsülés végén Mark Christian 

Hermann, a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosa felolvasta az anyanyelvhasználatot 

szavatoló törvénycikkelyeket idéző beadványát, és kérte, hogy a polgármesteri hivatal 

mihamarabb vásárolja meg a tolmácsgépet és alkalmazzon tolmácsot, aki fordítja a magyar 

tanácsosok anyanyelven való felszólalását. Román nyelvű felszólalása végén arra kérte a 

román önkormányzati képviselőket, hogy írják alá a kérést, hogy jó példát mutassanak, s 

valóban megvalósulhasson a városháza által hirdetett harmónia és egymás tisztelete. 

Elmondta, tolmácsgépek már Erdőszentgyörgyön, de több Hargita, Kovászna, Szatmár és 

Szilágy megyei településen is működnek.  

 

„Magyarország nem tekinthet demográfiai tartalékként a határon túli 
magyarokra” 
2016. július 28. – transindex.ro 

Bár több mint 3 millió román állampolgár él külföldön, elsősorban Nyugat-Európában, és a 

rendszerváltás óta mintegy félmillió személlyel csökkent az erdélyi magyar lakosság száma, jó 

eséllyel megelőzhető a kivándorlás mértékének növekedése Romániában, ha Bukarest képes 

tartani a gazdasági növekedést. Ehhez képest Magyarországon a kilátások borúsabbak. Itt az 

utóbbi 34 évben 850 ezerrel csökkent a lakosság száma annak ellenére is, hogy a Vasfüggöny 

leomlását követően Magyarország lett az első számú célpont a nyugati országok felé induló 

erdélyi magyarok számára – hangzott el a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

egyik, Európán belüli és kívüli migrációról és ennek a folyamatnak a demográfiai hatásairól 

szóló Migráció és emigráció – demográfiai jóslat Közép-Kelet-Európára című kerekasztal-

beszélgetésen. 
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Portik Vilmos: nincs veszélyben a Vásárhelyi Forgatag megszervezése 
2016. július 28. – transindex.ro 

A Vásárhelyi Forgatag megszervezése akkor sem lesz veszélyben, ha a Marosvásárhelyi Városi 

Tanács nem tűzi napirendre azt a határozattervezetet, amely a rendezvény anyagi 

támogatását tartalmazza. A szervezők az augusztus végén zajló Vásárhelyi Forgatag számára, 

akárcsak az előző években, idén is kértek támogatást az önkormányzattól. A 

határozattervezetben - egyéb rendezvények számára nyújtandó összegek mellett - egy 150 

ezer lejes tétel szerepel a Forgatag számára. Bár több sajtóorgánum is arról adott hírt, hogy a 

tervezet elkaszálása esetén a Vásárhelyi Forgatag támogatás nélkül maradhat, Portik Vilmos, 

a rendezvény egyik főszervezője ezt cáfolta. 

 

Magyar tannyelvű iskolák bezárását akadályoznák meg Kolozs megyében 
2016. július 28. – transindex.ro 

Megyei szintű tanácskozás kezdeményezett a várfalvi és a tordaszentmihályi iskola 

vezetősége, mert attól tartanak, hogy a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum elszippantja a 

községeikből a gyerekeket és emiatt veszélybe kerül a két településen a magyar oktatás. A 

csütörtöki gyűlésen az egerbegyi, az aranyosgyéresi és tordai tanintézmények képviselői 

mellett Magyari Tivadar az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, és Kelemen Hunor szövetségi elnök 

képviseletében Nagy Zoltán, az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke is 

részt vett. A probléma onnan fakadt, hogy a tordai líceum előkészítő osztályában idén 

alacsony gyereklétszám, egyelőre mindössze hat gyereket tartanak számon, aki az ősztől ebbe 

az osztályba járna. Jövőre már nem lesz gond a létszámmal, a következő, most óvodában járó 

évfolyamban már van elegendő gyerek egy teljes előkészítő osztály elindításához. 

 

Mivel szembesül egy fiatal politikus az első hetekben? 
2016. július 28. – maszol.ro 

Megyei tanácsok fiatal alelnökei és polgármesterek beszélgettek első vagy második 

mandátumukról, ígéretekről, ifjak szerepvállalásáról az EU Táborban, csütörtökön. A megyei 

önkormányzat számos ügyben el tud érni eredményeket, ezért az a kérdés mindig, hogy 

melyiket lehet erőteljesebben képviselni – hívta fel a figyelmet Grüman Róbert. A Kovászna 

megyei tanács alelnöke elmondta, több éve léteznek pályázati alapok a városi és megyei 

tanácsnál, ezt pedig ki kellett lobbizni. Mindenhol, ahol fiatalok jelen vannak, fontossá tudják 

tenni az őket érintő kérdéseket vagy álláspontokat – hangsúlyozta. 

 

Felújítják a marosvásárhelyi Kultúrpalotát 
2016. július 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ahogy azt a múlt heti sajtótájékoztatóján Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke 

a legsürgősebb tennivalók között felsorolta, a csütörtöki ülésen a testület zöld utat adott a 

Kultúrpalota felújításának. A szecessziós palota mellett a Természettudományi Múzeum és az 

Apolló-palota restaurálására is rábólintott az önkormányzat. Bár a repülőteret is a sürgősen 

elintéznivalók között említette a tanácselnök, a napirendre tűzött költségvetés-kiigazítást 
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elhalasztották. Az új menedzser, Peti András kinevezésére sem került sor, a 

pénzügyminisztériumból ugyanis még mindig nem érkezett meg a jóváhagyás, amely lehetővé 

teszi, hogy végre a tanács is rábólintson arra, hogy a júniusi versenyvizsgát megnyerő Peti 

elfoglalhassa helyét a repülőtér élén, illetve elkezdhesse a tevékenységét. 

 

Augusztusban már utalják a pénzt 
2016. július 28. – szekelyhon.ro, Krónika 

Zajlik a kifizetés dátumára vonatkozó értesítő levelek kinyomtatása és borítékolása a 

Szülőföldön magyarul program lebonyolítását végző Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (RMPSZ) irodáiban, hiszen hamarosan kiküldik a tájékoztató leveleket a 

sikeresen pályázók családjaihoz – nyilatkozta lapunknak Kovács-Ferenczi Noémi 

programkoordinátor. Hozzátette, a sikertelen pályázók személyenként kapnak értesítést, 

hogy kérvényük milyen okok miatt lett elutasítva. A támogatásra szánt összegeket augusztus 

19-től október 14-ig, kilenc csoportban kapják meg a pályázók. 

 

Nem élünk a nyelvi jogainkkal 
2016. július 28. –MTI, hirek.sk, Maszol.ro, Webrádió 

A Pro Civis polgári társulás – a korábbi gyakorlatához híven – idén is elkészítette a községi 

weboldalak kétnyelvűségét felmérő elemzését. Az adatokból kiderül, hogy komoly 

hiányosságok vannak e téren. A magyarok lakta dél-szlovákiai települések polgármesterei, 

önkormányzatai sok esetben nem tartják fontosnak az anyanyelven történő tájékoztatást. A 

felmérés tehát egyértelműen bizonyítja, hogy nem élünk kellően a meglévő nyelvi jogainkkal. 

 

Anna-napok Kishegyesen: Szavak és dallamok 
2016. július 28. – Vajdaság Ma 

Kishegyesen megkezdődött az Anna-napi rendezvénysorozat. A Szent Anna naphoz, a 

templom névadójához kötődő búcsú nem formális falunapnak tekinthető. Az országhatárok 

és a hatalmi ideológiák változtak ugyan, de a templombúcsúnak máig megmaradt 

közösségmegtartó jellege és ereje. A jeles naphoz kötődő rendezvénysorozat keretében dr. 

Szőke Anna néprajzkutató a hegyesi búcsúhoz kapcsolódó szokásokról, hagyományokról, 

történésekről tartott előadást. 

 

34 magyar elsős Újvidéken 
2016. július 28. – Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Újvidék községben várhatóan 34 magyar elsőssel indul szeptembertől az új tanév. A pontos 

számot egyelőre még nem tudni, hiszen a beiratkozás még mindig zajlik. Emellett a legtöbb 

iskola még nem adta át a 15 főnél kisebb létszámú első osztályok jóváhagyására vonatkozó 
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kérelmét sem a Tartományi Oktatásügyi Titkárságnak, sem pedig a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak. 

 

A régió egyik ékszerdoboza 
2016. július 28. – Bajta Kornél – Magyar Szó 

Már csak néhány simítás maradt, és befejeződik a Zsinagóga külső felújítása, ugyanakkor az 

utolsó előkészületek zajlanak a teljes belső rekonstrukció elindítására vonatkozóan. A magyar 

kormány nagyon sokat segített, nemcsak anyagi értelemben, hanem szakmai téren is. 

Reálisan két éven belül pompázhat régi fényében az épület.  

 

Kulturális központ létrehozását tervezik Ungváron 
2016. július 28. – karpatalja.ma 

Egy egységes kulturális központot hoznának létre a megyeközpontban a Bagolyfészek 

Kulturális és Építészeti Központ és a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 

Múzeum összevonásával – adta hírül az uzhgorod.in hírportál július 23-án. – Helyhiánnyal 

küzdünk, nincs elég termünk a gazdag kárpátaljai művészeti kincstár darabjainak 

bemutatásához. Megoldásként a Bagolyfészekkel való egyesülés lehetősége vetődött fel. 

Ungvárt mindig is Kárpátalja kulturális központjaként tartották számon, ezt a 

megtiszteltetést továbbra is meg kell őriznünk – mondta Erfán Ferenc, a szépművészeti 

múzeum vezetője. 

 

Jubilál a nemzetközi Ferenczi tábor 
2016. július 28. - Volksgruppen 

Csütörtökön megnyitotta kapuit a sorban 25. Ferenczi József Alkotó és Művésztábor, a Fertő-

táji Sarródon. A nyitónap hagyomány- és értékőrző nap volt a helyi Tájházban. A 

képzőművészetek kedvelői, művelői tíz napon keresztül hódolhatnak kedvenc 

tevékenységüknek. Idén Magyarország minden szegletéből, de Svájcból és Salzburgból is 

érkeztek résztvevők. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. július 28. – Kossuth Rádió 

Szeptemberben lesz egy éve, hogy megkezdte működését Újvidéken az Európa 

Kollégium 

Szeptemberben lesz egy éve, hogy Újvidéken megkezdte működését a magyar kormány anyagi 

támogatásával a négyszáz férőhelyes ultramodern Európa kollégium, amely a vajdasági 

magyar fiatalok szülőföldön maradását szolgálja. 

Ismét van magyar alpolgármestere Nagyenyed városának 

Ismét van magyar alpolgármestere Nagyenyed városának, Lőrincz Helga személyében, aki 

eddig pedagógusként dolgozott. A református kollégiumáról híres város és a hozzácsatolt 

falvak mintegy 29 ezres lakosságának alig 16 százaléka magyar, Nagyenyed tehát 

szórványközpontnak számít. A 18 tagú önkormányzatban három helyet szerzett az RMDSZ, s 

a koalíciós tárgyalások eredményeképp jutott vezetői tisztséghez Lőrincz Helga a román 

polgármesterasszony helyetteseként. 

Zarándokirodát nyit a dévai Szent Ferenc Alapítvány 

Zarándokirodát nyit a dévai Szent Ferenc Alapítvány. Böjte Csaba gyermekotthonainak 

egykori gondozottjai közül sokan mára szakképzett idegenvezetők, ők kalauzolnák a 

turistákat Erdélyben. 

Helytörténeti, honismereti konferenciákkal és kiadványokkal őrzi a magyar 

épített örökséget a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 

Sokszor egy kisebb régióban sokkal többet tud tenni a műemlékekért egy civil szervezet, mint 

a hivatal. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság helytörténeti, 

honismereti konferenciákkal és kiadványokkal, őrzik és óvják a magyar épített örökséget. 

Beszélgetés Erdei Ildikóval pályáról, hivatásáról és közösségi munkáról 

Iskolája Temesváron a szórvány magyarság bástyája. Tanítónő, tanárnő, iskolapszichológus, 

intézményvezető, a civil szféra aktív tagja Erdei Ildikó, a Bartók Béla líceum igazgatója. 

Pályájáról, hivatásáról, közösségi munkájáról beszél. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-28_18:30:00&ch=mr1

