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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nyár végén értékelik ki a RMDSZ és a PSD-ALDE parlamenti együttműködését 
2017. július 3. – maszol.ro 

Augusztus végén, szeptember elején értékelhetik ki az RMDSZ parlamenti frakciói a PSD –

ALDE pártszövetséggel kötött parlamenti együttműködési megállapodást, válaszolta hétfőn a 

Maszol kérdésére Cseke Attila szenátusi frakcióvezető, aki Nagyváradon sajtótájékoztatón 

számolt be parlamenti tevékenységéről. „Mivel ez egy parlamenti együttműködés, 

kiértékelése az ülésszak vége után zajlik. A kiértékelés első szakaszának mindenféleképpen a 

parlamenti frakciókban kell megtörténnie, ezt augusztus végén, szeptember elején meg fogjuk 

tenni. Gondolom, hogy a kormánykoalíció tagjai is ugyanígy fognak tenni, és azok után dőlhet 

az el, hogy megyünk-e tovább” – mondta Cseke Attila. 

 

Menyhárt: a kettős beszéd nem lehet az együttműködés alapja 
2017. július 3. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Az egyik szlovák kereskedelmi hírtelevízió hétvégi vitaműsorában Bugár Béla úgy 

nyilatkozott, az MKP elutasította a megyei, az önkormányzati és az európai parlamenti 

választásokon való együttműködést, illetve olyan feltételt szabott, hogy a Híd váljon etnikai 

párttá. A kettős beszéd nem újkeletű a Most-Híd politizálásában. Volt már arra példa, hogy 

mást mondtak a magyar és mást a szlovák választóknak. Ez történt most is. A Magyar 

Közösség Pártja elnöke Menyhárt József Bugár hétvégi állítását visszautasítja. A magyar párt 

elnöke hangsúlyozta, a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd között országos és regionális 

szinten is kizárólag a megyei választásokon való esetleges együttműködésről folytak 

tárgyalások, a helyhatósági és az európai parlamenti választások egyáltalán nem képezték a 

találkozók témáját. 

 

Tiszta vizet a pohárba – a katolikus gimnázium helyzetéről kérdeztük Magyari 
Tivadart 
2017. július 3. – maszol.ro 

„Románozhatunk, dénéázhatunk, mutogathatunk egymásra – egy állami iskolát (ha felekezeti 

profilú is) úgy alapítanak, mint például a tavalyelőtt Szamosújváron:  egy megszavazott helyi 

tanácsi döntés szövege, kifejezetten, határozatként kimondja az iskola megalapítását, nem 

csak utal rá, nem csupán javasolja megalapítását” – jelentette ki a Maszolnak Magyari 

Tivadar. Az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnökét a marosvásárhelyi katolikus 

gimnázium helyzetéről kérdezték. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82834-nyar-vegen-ertekelik-ki-a-rmdsz-es-a-psd-alde-parlamenti-egyuttm-kodeset
http://www.hirek.sk/belfold/20170703171650/Menyhart-a-kettos-beszed-nem-lehet-az-egyuttmukodes-alapja.html
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82843-tiszta-vizet-a-poharba-a-katolikus-gimnazium-helyzeter-l-kerdeztuk-magyari-tivadart
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82843-tiszta-vizet-a-poharba-a-katolikus-gimnazium-helyzeter-l-kerdeztuk-magyari-tivadart
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Újabb RMDSZ-es parlamenti iroda nyílt Arad megyében 
2017. július 3. – maszol.ro 

Július elsején, szombaton nyílt meg Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-es parlamenti 

képviselő pécskai irodája a helyi RMDSZ-székházában. Az iroda segítséget nyújt a magyar 

állampolgársággal kapcsolatos ügyintézésben és a magyarországi választói névjegyzékbe való 

regisztrációban is, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének megbízásából pedig kiállítja 

a termelői igazolványok igényléséhez szükséges mezőgazdasági bizonylatokat. 

 

Medveügyben elveszett a háromszékiek türelme 
2017. július 3. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Háromszéken azonnal ki kellene lőni azt a tíz-tizenkét medvét, amelyek bejárnak a 

településekre, emberéletre veszélyesek és folyamatosan kárt okoznak a gazdáknak – jelentette 

ki Tamás Sándor tanácselnök azon a hétfői találkozón, amelyen a szerdai, bukaresti 

tüntetésről egyeztettek. A Kovászna megyei tanács gyűléstermében a medveügyben érintett 

települések polgármesterei, gazdaszervezetek és különböző intézmények képviselői 

tanácskoztak. A háromszékiek abban állapodtak meg, hogy szerdán (július 5-én) várhatóan 

három autóbusszal vonulnak Bukarestbe a Környezetvédelmi Minisztérium elé tiltakozni a 

tarthatatlanná vált medvehelyzet ellen. 

 

Nézőcsúcsot döntött a nagyváradi Szent László Napok 
2017. július 3. – transindex.ro, Bihari Napló, maszol.ro, Krónika, MTI 

Több mint 60 ezren látogatták a nagyváradi Szent László Napok mintegy 120 programját - 

olvasható a szervezők által hétfőn kiadott közleményben. Mihálka Melinda programigazgató 

elmondta: a június 19. és 25. között tartott fesztivál nulladik napjával együtt nyolc napon 

keresztül összesen 120 program volt. A 60 ezres látogatói szám rekordot jelent az ötödik 

alkalommal megrendezett kulturális fesztivál történetében. A legnagyobb sikernek az esti 

koncertek örvendtek, amelyekre csaknem 50 ezren látogattak ki. Legtöbben a fesztivál 

záróestjén fellépő Omega együttesre voltak kíváncsiak, ezen a koncerten 23 ezer néző volt.  

 

Kanadában mindenhol állva ünneplik a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát 
2017. július 3. – szekelyhon.ro 

Több mint egy hete indult útnak a Szentegyházi Gyermekfilharmónia a kanadai magyarok 

meghívására, velük ünnepelni Kanada függetlenné válásának 150. évfordulóját. Azóta 

átrepülték az Atlanti-óceánt, nyolcsávos városi utakon buszoztak nagy távolságokra, zsiráfok 

és oroszlánok között „szafariztak”, átlestek az Amerikai Egyesült Államokba, és rengeteg 

barátot szereztek. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82829-ujabb-rmdsz-es-parlamenti-iroda-nyilt-arad-megyeben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82849-medveugyben-elveszett-a-haromszekiek-turelme
http://multikult.transindex.ro/?hir=10395
https://szekelyhon.ro/aktualis/kanadaban-mindenhol-allva-unneplik-a-szentegyhazi-gyermekfilharmoniat
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Kivizsgálják a Siculitas Egyesület panaszát a március 10-ei felvonulással 
kapcsolatban 
2017. július 3. – szekelyhon.ro 

Kivizsgálást kért a Székely Szabadság Napját szervező Siculitas Egyesület a korrupcióellenes 

igazgatóságtól amiatt, hogy a marosvásárhelyi városháza megpróbálta megakadályozni a 

törvényesen bejelentett március 10-ei felvonulást – tájékoztat közleményben a Székely 

Nemzeti Tanács, hozzátéve, hogy a vizsgálat elindult. A bejelentő tájékoztatást kapott a 

korrupcióellenes igazgatóságtól, hogy a hatóság megkezdte a nyomozást az egyesület által 

benyújtott panasz ügyében – írják az SZNT közleményében, melyben kitérnek arra is, hogy a 

Siculitas panasszal élt a 2018-ra bejelentett tüntetés törvénytelen betiltása miatt is. 

 

Nem akadályozza a bíróság az iskolaösszevonást Sepsiszentgyörgyön 
2017. július 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

A közigazgatási bíróság alapfokon elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) keresetét, 

amelyben sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola önállóságának megszűnéséről szóló 

tanácshatározatok érvénytelenítését kérték. Bálint József, a néppárt Kovászna megyei elnöke 

elmondta, a brassói táblabíróságon fellebbeznek. Az alapfokú ítélet indoklását még nem 

kapták meg, ám a döntést mindenképpen megóvják, és abban bíznak, hogy még szeptember 

elseje előtt megszületik a jogerős ítélet, és sikerül megakadályozni, hogy a szakközépiskola 

elveszítse az önállóságát. 

 

Nem adják fel a PSD-együttműködést 
2017. július 4. – Krónika 

A nagyobb lélegzetű beruházások fontosságával indokolta Vass Levente, az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezetének elnöke, hogy miért nem kockáztatták a PSD-vel megyei 

szinten kötött megállapodást azért, hogy a megyeszékhelynek két magyar alpolgármestere 

legyen. Állítása szerint nekik amúgy sem volt fontos az alpolgármesteri tisztség megszerzése, 

inkább más dolgokra koncentrálnak. 

 

Egyre népszerűbb a szebeni magyar ünnep 
2017. július 4. – Krónika 

Több mint kétszer annyian vettek részt a vasárnap zárult, a magyar értékeket felvonultató és 

népszerűsítő, nyolcadik nagyszebeni Hungarikum Napokon, mint amennyien tavaly és mint 

amire számítottunk – mondta el a Krónikának Serfőző Levente, a főszervező Híd Egyesület 

elnöke. Mint mondta, nagy érdeklődés övezte nemcsak a magyar gasztronómiai értékekre 

összpontosító rendezvényeket, de a kulturális programokat is. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kivizsgaljak-a-siculitas-egyesulet-panaszat-a-marcius-10-ei-felvonulassal-kapcsolatban
https://szekelyhon.ro/aktualis/kivizsgaljak-a-siculitas-egyesulet-panaszat-a-marcius-10-ei-felvonulassal-kapcsolatban
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-akadalyozza-a-birosag-az-iskolaosszevonast-sepsiszentgyorgyon
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Új tagjai vannak a kisebbségi bizottságnak  
2017. július 3. – bumm.sk, Új Szó 

Részben megújult a kormány kisebbségi bizottságának összetétele, legalábbis a magyar tagok 

esetében. A tegnapi választó közgyűlés Szekeres Klaudiát, Tokár Gézát, Bárdos Gyulát, Tóth 

Tibort és Bauer Editet választotta meg a magyar kisebbségnek fenntartott 5 helyre. Szekeres, 

Bárdos és Tokár már az előző választási időszakban is tagja volt a testületnek, a korábbi tagok 

közül Orosz Örs és Masszi János már nem jelöltette magát a bizottságba. 

 

Szlovák és magyar szakértők dolgoznak a bősi vízlépcső okozta természeti károk 
felmérésén 
2017. július 3. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Nagyjából egy év múlva indulhatnak el az érdemi tárgyalások ismét a magyar és a szlovák fél 

között a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megépülése miatt a Duna egy szakaszán 

keletkezett természeti károk rehabilitációjáról. A két ország szakértői már dolgoznak a nagy 

léptékű, közös állapotfelmérés előkészítésén - írja a Magyar Idők hétfői számában. 

 

Indul a MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzése 
2017. július 3. – Pannon RTV 

Szerbiában boldogulni, szerb nyelven továbbtanulni, a passzív nyelvtudást aktívvá tenni – ez 

a célja a Magyar Nemzeti Tanács  szerb nyelvi felzárkóztató képzésének, amely  nyolc 

vajdasági településen vette kezdetét. Az érdeklődés évről-évre növekszik. A szerb nyelv 

használata bármilyen jellegű ügyintézés, vásárlás vagy a mindennapi beszédszituációk 

esetében elengedhetetlen. 

 

Ismét Nyári Egyetem a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 
2017. július 3. – Pannon RTV 

Megkezdődött a Nyári Egyetem a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A 

szombatig tartó rendezvényen egyetemi tanárok tartanak előadásokat a pedagógusoknak. A 

gyakorló tanárok olyan technikákat tanulhatnak meg, amelyeket az iskolákban alkalmazni 

tudnak majd. 

 

A tartományi székvárosban volt a legnagyobb a népességnövekedés az 
országban 
2017. július 3. – Vajdaság.MA 

Szerbia összes községe közül Újvidéken a legmagasabb a pozitív migrációs szaldó, illetve itt a 

legnagyobb a betelepültek és az elköltözöttek száma közötti különbség. A Köztársasági 

Statisztikai Hivatal (RZS) adatai szerint Újvidékre 2.311-gyel több a beköltözöttek száma az 

elköltözöttek számánál. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/07/03/uj-tagjai-vannak-a-kisebbsegi-bizottsagnak
http://www.hirek.sk/belfold/20170703090833/Szlovak-es-magyar-szakertok-dolgoznak-a-bosi-vizlepcso-okozta-termeszeti-karok-felmeresen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170703090833/Szlovak-es-magyar-szakertok-dolgoznak-a-bosi-vizlepcso-okozta-termeszeti-karok-felmeresen.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=341950
http://pannonrtv.com/web2/?p=341952
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21559/A-taromanyi-szekvarosban-volt-a-legnagyobb-a-nepessegnovekedes-az-orszagban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21559/A-taromanyi-szekvarosban-volt-a-legnagyobb-a-nepessegnovekedes-az-orszagban.html
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A Kanizsa Feszt másik oldala – Kerekasztal nemzetpolitikai kérdésekről 
2017. június 3. - PannonRTV 

Nemzetpolitikai kérdésekről is tartottak kerekasztal-beszélgetést a Kanizsa Feszten. A 

politikai kérdések mellett művészetről és gazdasági témákról is szó esett. A beszélgetésen 

Újhelyi Ákos, Szabadka Város Tanácsának gazdasági ügyekkel megbízott tagja, Kávai 

Szabolcs történelemtanár, a Magyarkanizsai Önkormányzat oktatással megbízott tagja és 

Andrási Attila, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház igazgatója boncolgatta a témákat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. július 3. – Kossuth Rádió 

 

A román Korrupcióellenes Ügyészség megkezdte a nyomozást 

A román Korrupcióellenes Ügyészség megkezdte a nyomozást azon bűnvádi panasz ügyében, 

amelyet a Siculitas Egyesület - a Székely Nemzeti Tanács egyesülete - nyújtott be, 

Marosvásárhely polgármestere és a helyi rendőrség vezetője ellen. A részletekről Kincses Előd 

ügyvéd beszél Erdei Edit Zsuzsánnának. 

 

Kétnapos tanácskozás Szabadkán a magyar nyelv hivatalos használatáról és a 

kisebbségi jogérvényesítéséről 

A magyar nyelv hivatalos használatáról és a kisebbségi jogérvényesítéséről szervezett a 

hétvégén kétnapos tanácskozást Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács. Németh Ernő 

összeállításában Hajnal Jenőt, az országos kisebbségi önkormányzat elnökét, Nyilas Mihályt, 

a tartományi kormány alelnökét, és Pásztor Bálintot, a VMSZ parlamenti frakciójának 

vezetőjét hallják. 

 

Megpezsdült a dél-amerikai magyar diaszpóra élet 

A dél-amerikai magyar diaszpóra élete megpezsdült a Kőrösi Csoma Sándor program 

ösztöndíjasainak szolgálatától. Sokkal többen szeretnének magyarul tanulni, és a néptánc is 

nagyon népszerű a Magyar Házakban - mondja Kunkelné Fényes Ildikó, a latin- amerikai 

magyar szervezeteket tömörítő LAMOSZ elnöke, akivel Benkei Ildikó a Petőfi Sándor- és a 

Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasainak évzáró konferenciáján találkozott. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=342043
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-duna/?date=2017-07-03_21:02:00&ch=mr9
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Honfoglalási emlékhelyet avattak Beregszászon 

Honfoglalási emlékhelyet avattak hétvégén Beregszászon, a Kishegy lábánál. 1890. 

áprilisában egy 10. századi, honfoglalás kori lovas sírjára bukkantak a hegyen. A feltárás 

során több más értékes tárgy mellett, a régészek egy egyedi süvegcsúcsot is találtak, amelyet 

jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként a 

Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnökét, Dalmay Árpádot halljuk. 

 

Véget érte az V. Szent László Napok Nagyváradon 

A királyi hét alcímet viselő rendezvénysorozat értékelését mai sajtótájékoztatóján ismertette 

az esemény szervezőbizottsága. Ionescu Nikolett a főszervezőt, Zatykó Gyulát kérdezte. 

 

Ezer Székely Leány Nap 

Hitben erős, erkölcsében tiszta, és önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk - ez volt az első 

Ezer Székely Leány Nap jelmondata. A 86 évvel ezelőtt - 1931. júniusában tartott találkozót 

Domokos Péter Pál szervezte, aki vásárnap és ünnepnapokon népviseletben járt, hiszen a 

célja is ez volt a rendezvénynek az impériumváltás után: az identitáshordozó székely 

népviselet megmentése, megőrzése. Az 1990 után újraindult rendezvény is ezt az üzenetet 

hordozta. A hétvégi csíkszeredai találkozón Oláh-Gál Elvira is ott forgolódott a székelyruhás 

résztvevők között. 

 


