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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kelemen: a kormány megérdemelne egy bizalmatlansági indítványt 
2016. augusztus 8. – transindex.ro, maszol.ro, mno.hu 

Megérdemelne egy bizalmatlansági indítványt a Cioloş-kabinet - nyilatkozta Kelemen Hunor 

az Adevărul napilapnak annak kapcsán, hogy Liviu Dragnea PSD-elnök a hétvégén 

bejelentette, egyeztetni fognak az ALDE-val egy esetleges bizalmatlansági indítvány 

benyújtásáról.  Kelemen azt mondta, az RMDSZ-t még nem keresték meg erre vonatkozóan. 

Az RMDSZ is napról napra elégedetlenebb a kormány teljesítményével, de a PSD érveit nem 

ismeri, nem keresték, ő pedig "nem hívatja meg magát" tárgyalásokra.  Kelemen szerint egy 

olyan bizalmatlansági indítványra lenne szükség, amelyben nem bukna meg a kormány, 

hanem korlátozott hatáskörökkel működne a választásokig, például nem bocsáthatnának ki 

sürgősségi kormányrendeleteket. 

 

Emelhetik a magyarórák számát 
2016. augusztus 9. – Új Szó 

Tavaly ősszel lépett hatályba az az oktatási kerettanterv, melyet a magyar pedagógusok 

elsősorban az anyanyelvi és a szabadon választható órák számának csökkentése miatt 

kifogásolnak. A dokumentum az alapiskola alsó tagozatán a magyar nyelv elsajátítására 

évfolyamonként heti 5–6–5–5 órával számol, míg a szlovák iskolákban a szlovák nyelv 

elsajátítására évfolyamonként 9–8–7–7 órát hagyott jóvá. A magyar iskolák a szabad órákat 

áldozták fel az anyanyelv elsajátítása érdekében, így viszont nem maradt órakeret az iskolák 

programjára. Peter Krajňák oktatási államtitkár májusban kérte fel a magyar 

pedagógusszövetséget, hogy dolgozzanak ki a magyar iskolák részére egy általuk 

elfogadhatónak tartott kerettantervet. 

 

Zuhan Johannis népszerűsége, élen a PSD 
2016. augusztus 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Óriásit zuhant egy év alatt Klaus Johannis román államfő népszerűsége az Avangarde 

közvélemény-kutató hétfőn ismertetett felmérése szerint. A július 25. és augusztus 2. között 

900 személy megkérdezésével készült országos felmérés szerint az elnök bizalmi indexe 26 

százalékkal, a tavaly augusztusi 61 százalékról 35 százalékra csökkent. Ezzel Johannis a lista 

negyedik helyére szorult, miközben tavaly ilyenkor még toronymagasan az élen állt. A lista 

élén az a Victor Ponta volt kormányfő áll, aki azóta már lemondott a miniszterelnöki 

tisztségről, és aki ellen korrupció miatt vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség. 

Mindemellett Ponta népszerűsége a tavaly augusztusi 38 százalékról 42-re nőtt. A pártok 

versenyében a Szociáldemokrata Párt (PSD) nagy fölénnyel vezet: 38 százalékos 

támogatottságot mértek. A második a PNL 29 százalékkal, a harmadik az ALDE 7 százalékos 
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támogatottsággal, és a Népi Mozgalom Párt (PMP) is bejutna a parlamentbe 6 százalékkal. Az 

utolsó, a parlamenti küszöböt még elérő párt az RMDSZ, 5 százalékkal. 

 

Kárpát-medencei összefogással sülnek a kenyerek 
2016. augusztus 8. – Krónika, maszol.ro 

Tíz zsák búzaliszttel járul hozzá idén Kolozs megye a Kárpát-medence kenyerének 

megsütéséhez – ezt ünnepélyes keretek között adták át hétfőn a kolozsvári magyar 

főkonzulátus udvarán. „Tegnap aratták ezt a búzát, ma már itt van, és ha minden jól megy, 

augusztus 20-án meg is kóstolhatjuk, hogy milyen az íze a Kárpát-medence kenyerének” – 

mondta a helyszínen Vákár István, a Kolozs megyei közgyűlés alelnöke. Mint részletezte, 

máskor a megye több településéről gyűjtötték össze a lisztet, ezúttal azonban úgy döntöttek, 

elfogadják a kolozsi gazdakör felajánlását, és a megye nevében a Kolozsvárhoz közeli 

település adományozza a szükséges lisztet. Becslése szerint a tíz zsákban mintegy 200-250 

kilogramm liszt lehet. 

 

Kezdődik a Sic Feszt Székelyföldi Szabadegyetem 
2016. augusztus 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

Csütörtökön startol Csomakőrösön a Sic Feszt Székelyföldi Szabadegyetem, amelyen a 

szórakoztatás mellett a szervezők az aktuális közéleti témákra is hangsúlyt fektetnek. A 

fesztiválozókat változatos programkínálattal várják, többek között a székelyföldi turizmusról, 

fesztiváldivatról, közösségi médiáról tartanak előadásokat a meghívott előadók. A rendezvény 

hivatalos megnyitója pénteken, 10 órától lesz, ahol többek között felszólal Kelemen Szilárd 

Péter, a rendezvény főszervezője, Oltean Csongor, a Hárit elnöke, Gyerő József, Kovászna 

város polgármestere, valamint Fejér László Ödön parlamenti képviselő. 

 

Az RMDSZ létrája 
2016. augusztus 8. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke immár több ízben is 

kijelentette: az EMNP-vel nem valósul meg az összefogás, mivel szerinte a néppárt egyetlen 

célja az, hogy ártson az RMDSZ-nek, és öt százalék alá vigye a magyar képviseletet, és amúgy 

is a néppárt várhatóan ősszel egy olyan ajánlatot tesz az RMDSZ-nek, amely jogi szempontból 

kivitelezhetetlen, politikai szempontból pedig elfogadhatatlan. Nos az ilyen, jóslatokra 

alapuló hozzáállás láttán valóban nem csoda, ha nem jön össze a megegyezés. Ugyanakkor az 

az érzésünk, hogy ez elsősorban nem a néppárton múlik, hanem a magát a magyar kormány 

és az RMDSZ vezetői közötti korábbi ellentétek elsimítása után nyeregben érző RMDSZ-en, 

amely az „oszd meg, és uralkodj” elv alapján a Magyar Polgári Pártot (MPP) bedarálta, és két 

befutó parlamenti helyet felajánlva neki a saját függelékévé tette, így aztán közös erővel 

próbálják meg kiszorítani és ellehetetleníteni az EMNP-t”. 
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Egyre többen jelentkeznek parlamenti képviselőnek 
2016. augusztus 8. – szekelyhon.ro 

A marosszentkirályi RMDSZ támogatásával pályázza meg Hamar Alpár Benjámin, a 

December 21. Marosvásárhely Mártírváros szervezet elnöke a Maros megyét megillető 

parlamenti képviselői helyek egyikét. Hamar Alpár Benjámin azt szeretné, hogy minél több 

jelölt legyen, legyen kik közül választani, és ne felső utasításra történjen a rangsorolás. 

Elmondta, jónak tartotta volna, ha a képviselő- és szenátorjelölteket előválasztáson választják 

ki, de úgy véli, az is előrelépés, hogy 170 tagú lesz a rangsoroló gyűlés. „A vérem folyt ezért az 

országért, megyéért, Marosvásárhelyért. Úgy érzem, hogy képviselőként kamatoztatni 

tudnám az erőmet és tudásomat” – hangoztatta Hamar Alpár Benjámin, aki a tavalyi 

Azomures vegyipari kombinát elleni tiltakozások egyik főszervezője volt. Vass Levente, Csép 

Andrea és Kozma Mónika már bejelentette, hogy indul az őszi választásokon 

képviselőjelöltként. Augusztus 4-én a közösségi oldalon Balogh József a szenátori 

mandátumához kért politikai támogatást. 

 

Szent Korona Ünnep – Szent István példamutatása ma is időtálló 
2016. augusztus 8. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Ipolybalogon augusztus 7-én tartották meg a hagyományos Szent Korona Ünnepet. Az 

eseményen a magyar közösség összetartozása mellett Szent István napjainkban is aktuális 

útmutatása szintén a középpontba került. Az ünnep a Szent Korona hiteles másolatának 

megérkezésével kezdődött Ipolybalog főterén, ahonnan a polgármesteri köszöntő és egy rövid 

program után, a korona a veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjaival és a 

népviseletbe öltözött csoporttal az élen elindult a Kápolna-dombra, a szentmise ünnepi 

helyszínére. Az ipolybalogi Árpád-kori erődtemplomban egy éjszakát töltött el a Szent 

Korona, Károly Róbert és Vencel cseh király trónviszálya idején. 

 

Mesežnikov szerint a kormány a botrányai nyomása alá került 
2016. augusztus 8. – Felvidék Ma 

Grigorij Mesežnikov politológus, a Közéleti Kérdések Intézetének igazgatója az elmúlt hetek 

szlovákiai politikai történéseit értékelte a HN Televízióban. A politológus szerint a Bašternák-

ügy és a Peter Plavčan oktatási miniszterhez köthető Slavia Capital botránya nyomás alá 

helyezte a kormányt, ami rendkívül sok energiát elvesz tőle. A politológus szerint a jelenlegi 

politikai élet nem a problémák megoldására állítódott be, hanem inkább egyfajta 

kormánykoalíciós pingpongra. Mesežnikov szerint rendkívül szerencsétlen, hogy a kormány 

gyakorlatilag a választási időszak elején a botrányok következtében ilyen nagy nyomás alá 

került. 
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Mi minden épül éppen Szabadkán? 
2016. augusztus 8. – Vajdaság Ma 

A Népszínház épületének helyreállítása már évek óta a legnagyobb építkezés Szabadka 

központjában, de emellett számos más munkálat is zajlik a városban. Békova (Bikovo) és 

Orom között regionális hulladéklerakó épül, amelynek hét bácskai és bánáti község 

hulladéklerakási problémáját kell megoldania. A városépítési igazgatóság idén valamennyivel 

kevesebb pénzzel rendelkezik, de mégis dolgoznak a város védett részében található épületek 

homlokzatainak felújításán, a járdák, az utcák és a buszmegállók rendbetételén. 

 

Huszadik alkalommal rendezték meg a Szabadkai Nyári Akadémiát 
2016. augusztus 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A tanítás jelenkori kihívásairól és a tanárok szakmai felkészítéséről szól immár két évtizede az 

Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének augusztusban megrendezett 

továbbképzése. Az ötnapos akkreditált Szabadkai Nyári Akadémiát hétfőn nyitották meg a 

szabadkai Városháza dísztermében, az előadások helyszíne az Ivan Sarić Műszaki Középiskola 

lesz. Az akadémia megnyitóján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 

XX. Szabadkai Nyári Akadémia résztvevőinek címtett üdvözlő levelét is tolmácsolták, 

amelyben az államtitkár elismerését fejezte ki a Kárpát-medencében megrendezett 

továbbképzések szervezőinek, valamint köszönetet mondott minden délvidéki magyar 

pedagógus fáradozásáért. 

 

Pásztor a kormányalakításról: Nincsenek megválaszolatlan kérdések 
2016. augusztus 8. – Pannon RTV 

Legutóbb június elején tárgyaltunk Aleksandar Vučićtyal a szerbiai kormány megalakításáról 

– jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az RTV-nek. Pásztor 

elmondta, szerinte nincsenek megválaszolatlan kérdések, amelyek kapcsán problémák 

merülhetnek fel. Amikor megteremtődnek a feltételei, a kormányalakító biztosan 

kezdeményezni fogja a tárgyalást – tette hozzá. A VMSZ elnöke reményét fejezte ki, hogy ez a 

folyamat viszonylag hamar lezárul. Az RTV-nek nyilatkozva leszögezte: nem változott 

pártjának véleménye, tehát továbbra is államtitkári szinten kívánnak részt venni a végrehajtó 

hatalomban. 

 

Fény derült a miniszterek nevére 
2016. augusztus 8. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Szerbiai Képviselőház elnöke holnapra hívta össze az ülést, amelyen megalakul a 

köztársasági kormány következő összetétele. Aleksandar Vučić kormányalakító átadta Maja 

Gojkovićnak a köztársasági kabinet tagjainak listáját. A kormányalakító reméli, hogy a hét 

végéig megalakulhat a kormány. Vučić a Belgrádban megtartott sajtótájékoztatón azt mondta, 

olyan csapatot sikerült összeállítania, amelyik fáradtságot nem ismerve és lelkiismeretesen 

fog dolgozni. 
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Kezdetét vette a VI. Jankovics Mária Alkotótábor 
2016. augusztus 9. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében idén immár VI. alkalommal kerül 

megrendezésre a Jankovics Mária Alkotótábor. Az alkotótábornak a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképzési Intézete és a Kölcsey Szakkollégium ad otthont. A 

táborba a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin sikeresen szereplő fiatalok 

kaptak meghívást, ezen kívül minden érdeklődőt szeretettel látnak a szervezők. A 60 

jelentkezőnek augusztus 8–augusztus 13. között van lehetősége bővíteni, csiszolni a 

művészetek iránti hajlamát, s ebben több szakember van a résztvevők segítségére: Kulin 

Ágnes, Dancs Tünde, Néger Krisztina, Kalitics Erika, Kalanics Éva, Oláh Marietta. 

 

Felújítják a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola tetőszerkezetét 
2016. augusztus 9 . – karpatalja.ma 

A tervek szerint szeptember elsejéig sátortetőt szerelnek fel az oktatási intézmény épületére. 

A munkálatokat Jaroszlav Popik, a Munkácsi Városi Végrehajtó Bizottság építészeti 

osztályának vezetője ellenőrizte – adta hírül a mukachevo.net hírportál. A felújítást végző 

szakemberek megerősítik az alapzatot és faszerkezetet szerelnek fel, majd fémborítással fedik 

be a tetőt. 
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