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Nyomtatott és online sajtó 
 

A Velencei Bizottság elnökével tárgyalt Brenzovics László Strasbourgban 
2018. július 3. – Kárpátalja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke múlt hét 

szerdán találkozott Gianni Buquicchióval, az Európa Tanács független alkotmányjogászokból 

álló tanácsadó szervének, a Velencei Bizottságnak az elnökével. A strasbourgi találkozón jelen 

volt Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke is. A franciaországi 

találkozón Brenzovics László leszögezte, annak ellenére, hogy eleinte az ukrán fél mutatott 

jeleket arra, hogy a Bizottság ajánlásait a jövőben végre fogják hajtani, eredmények máig 

nincsenek e területen. Mivel előrelépés nem történt, az oktatási törvény továbbra is 

napirenden szerepel helyi és nemzetközi színtereken egyaránt.  

 

Bocskor Andrea: Uniós fellépés szükséges a kárpátaljai nemzeti és etnikai 
kisebbségek védelmében 
2018. július 3. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő tegnap esti plenáris felszólalásában kérte az Európai 

Unió vezetőit, hogy kövessék figyelemmel az ukrajnai eseményeket és szólítsák fel az ukrán 

hatóságokat az állampolgárok jogainak és békés együttélésének biztosítására. „Ukrajnában 

látszólag reformok zajlanak, de az országban élő kisebbségek egyre nehezebb helyzetben 

vannak, az alkotmány biztosította jogaik folyamatosan szűkülnek, napi szinten 

diszkriminációval néznek szembe”- mutatott rá a néppárti politikus. 

 

Hiánypótló közösségi, kulturális tér Kolozsváron – szombaton avatják fel a 
Vallásszabadság Házát 
2018. július 3. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

A vallásszabadság évének egyik csúcspontja lesz a szombati nap, amikor új kulturális, 

szellemi, közösségi központként avatják fel Kolozsváron a Magyar Unitárius Egyház 

tulajdonában lévő volt püspöki palotát, amely a Vallásszabadság Házaként kívánja szolgálni a 

közösséget – jelentették be keddi sajtótájékoztatójukon az egyház vezetői. A Kossuth Lajos 14. 

szám alatt található létesítmény avatóünnepségét szombaton tartják: 11 órától istentisztelet 

várja az érdeklődőket, majd különböző felekezetű egyházi méltóságok, a magyar kormány 

képviselői jelenlétében mutatják be a közönségnek a kulturális térként, valláskutató 

intézetként is működő létesítményt. Mint elhangzott, a kincses város egyik legrégibb, patinás 

épületének felújítását, a központ létrehozását főként a magyar kormány támogatta. 

 

Autonómiatervezet: a nagyhatalmak támogatását kérte Kulcsár-Terza József a 
párbeszéd elkezdéséhez 
2018. július 3. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 
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A nagyhatalmak bukaresti külképviseleteitől kért támogatást a Székelyföld területi 

autonómiájáról szóló párbeszéd előmozdításához Kulcsár-Terza József háromszéki 

parlamenti képviselő, aki kezdeményezéséről kedden telefonon tájékoztatta az MTI-t. Az 

Egyesült Államok, Oroszország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és 

Olaszország bukaresti nagykövetének küldött levélben a képviselő felidézte, hogy a parlament 

mindkét háza elutasította az itt élő közösség által következetesen követelt területi autonómiát 

a Székelyföld számára. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltlistáján mandátumot 

szerzett, a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetét vezető politikus az általa egyéni 

törvénykezdeményezésként előterjesztett tervezetről kifejtette, hogy az az európai mintákon 

és gyakorlaton alapul. Nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, sem a 

Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, hanem a szubszidiaritás 

elvének megfelelően rendezné az őshonos lakosság helyzetét, és elfogadása hozzájárulna 

Románia és a Balkán stabilitásához. 

 
Ilyés Ferenc a határon túli magyar kézilabdáért dolgozik 
2018. július 3. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Krónika, Nemzeti Sport, 

karpatalja.ma 

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) határon túli magyar kézilabdáért felelős elnöki 

megbízottjaként dolgozik a székelyudvarhelyi születésű Ilyés Ferenc, a magyar válogatott és a 

Grundfos Tatabánya játékosa. "Ilyés Ferenc a magyar kézilabdázás nagy értéke, játékosként 

és emberileg is, a Magyar Kézilabda Szövetség számára pedig fontos cél, hogy a határon túli 

magyar kézilabdázást is segítse minden lehetséges eszközzel" - idézte az MKSZ keddi 

tájékoztatása Kocsis Mátét, a szervezet elnökét, aki kifejtette, Ilyés Ferenc feladata egyrészt a 

határon túli magyar klubok, utánpótlás-nevelő műhelyek feltérképezése, felmérése lesz, ezen 

kívül a tapasztalatai, észrevételei alapján az MKSZ egységes koncepció mentén szeretné 

segíteni az erdélyi, a kárpátaljai, a felvidéki és a délvidéki magyar kézilabdázást. 

 

Beneš nehéz öröksége 
2018. július 4. – Sinkovics Ferenc – Demokrata 

 Kényes problémára világított rá a tanácskozás, amelyet a VERITAS Történetkutató Intézet és 

a Kisebbségi Jogvédő Intézet tartott. A Beneš -dekrétumok ügye látszólag csak kellemetlen, és 

nemzetközi értelemben is kibeszéletlen történelmi kérdés, amin kényszerűségből már félig át 

is lépett az utókor. Csakhogy a probléma itt él velünk, és zavart kelthet a visegrádiak 

szövetségében. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata hetilap 2018. július 4-i számában olvasható.) 

 

 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
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Elfogadta a szenátus a Btk. vitatott módosításait, az RMDSZ biztosította a 
kvórumot, de tartózkodott 
2018. július 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

A kétkamarás bukaresti parlament szenátusa elfogadta kedden a büntető törvénykönyv (Btk.) 

módosításáról szóló, a jobbközép ellenzék és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által 

kifogásolt törvénytervezetet. Az RMDSZ törvényhozói biztosították a kvórumot a felsőház 

plenáris ülésén, de bejelentették, hogy nem támogatják teljes egészében a koalíció módosító 

javaslatait. Többek között a hivatali visszaélésről szóló cikkely azon módosítását, amely 

értékküszöböt vezetne be ennek a bűncselekménynek az esetében. A szenátus végül 74 igen, 

28 nem szavazat mellett, valamint az RMDSZ kilenc szenátorának tartózkodásával fogadta el 

a Btk. módosításait. 

 

Dragnea ellenzi, hogy Románia a fekete-tengeri gáz egészét kétoldalú 
szerződésekkel értékesítse 
2018. július 3. – MTI, Krónika, Bihari Napló 

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke nem támogatja, hogy a Fekete-

tengerben kitermelendő földgázt teljes egészében kétoldalú megállapodások alapján adja el 

Románia. Dragnea szerint Bukarest azt kockáztatja, hogy nem fog részesülni a gazdag 

természeti erőforrásból. „A legnagyobb kockázat az, hogy ez a gáztartalék, amellyel Románia 

rendelkezik, csak áthalad az országon és más államok gazdasági fejlődéséhez, például 

Magyarországéhoz járul hozzá” – idézte az MTI a PSD elnökét. 

 

Fakultatív magyarórákra járó diákoknak szerveznek tábort Aradon 
2018. július 3. – maszol.ro 

Hetedik alkalommal szerveznek anyanyelvi tábort Aradon olyan általános iskolás diákoknak, 

akik fakultatív módon tanulják a magyar nyelvet és irodalmat. A Csiky Gergely Főgimnázium 

bentlakásában hétfőn kezdődött foglalkozáson a megye olyan településeiről érkezett tanulók 

vesznek részt, ahol nincs, vagy csak alsó tagozaton működik magyar tannyelvű oktatás. A 

vakációjukból egy hetet tartalmasan töltenek el, és nem kötött iskolai keretek között, hanem 

játszva tanulnak, bővítik anyanyelvi tudásukat, megtanulják a magyar szakkifejezéseket, a 

történelmi megnevezéseket, s a népszokásokkal, hagyományokkal és a népnyelvvel is 

ismerkednek. A tábort a megyei RMDSZ a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége helyi 

szervezetével közösen tartja, a foglalkozásokat szakképzett pedagógusok vezetik. 

 
Ezekkel a Btk.-módosításokkal nem ért egyet az RMDSZ  
2018. július 3. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Romániai Magyar demokrata Szövetség (RMDSZ) a Facebook oldalán közzétett rövid 

közleményében fejti ki, hogy melyek azok a büntetőtorvénykönyv-módosítások, amelyeket a 

szövetség nem támogat. A szövetség közleményéből kiderül, hogy azért tartózkodtak a 

szenátusi végszavazáson, mert nem támogatják a büntetőtörvénykönyv hivatali visszaélésre 

vonatkozó módosításait, továbbá nem értenek egyet a a hivatali gondatlanság eltörlésével és 
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az értékküszöb bevezetésével sem a hivatali visszaélés esetében. A közleményből továbbá azt 

is megtudhatjuk, hogy az RMDSZ nem ért egyet azzal, hogy csak az a hivatali visszaélés 

számítson bűncselekménynek, amelynek elkövetője, annak házastársa vagy legtöbb 

másodfokú rokona jut illetéktelenül haszonhoz.  

 
Kelemen Hunor: nagyon kevesen szavaznának egy vegyes pártra  
2018. július 3. – transindex.ro 

A büntetőtörvénykönyv és büntetőeljárási törvénykönyv módosításáról, Eckstein-Kovács 

Péter kilépéséről, a Minority Safepack jelenlegi helyzetéről és sok más fontos témáról beszélt 

Kelemen Hunor A politika belülről című műsor friss kiadásában. 

 
Súlyos pénzbírsággal sújtotta a székely zászló miatt Péter Ferenc tanácselnököt 
az ítélőtábla 
2018. július 3. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Maros megyei ítélőtábla 42 642 lejre bírságolta meg kedden Péter Ferencet, a Maros 

megyei önkormányzat elnökét, amiért korábban, Szováta város polgármestereként nem volt 

hajlandó eltávolítani a székely zászlót a hivatalról. Az ítélőtábla honlapján elérhető, az MTI 

által ismertetett ítélet szerint az önkormányzat elnökét a Maros megyei prefektus fogta perbe. 

2016 márciusában a Maros megyei törvényszék marasztalta el az üdülőváros akkori 

polgármesterét a székely zászlónak a hivatalra való kitűzése miatt. A törvényszék Péter 

Ferencet a zászló eltüntetésére vonatkozó prefektusi felszólítás gyakorlatba ültetésének 

késleltetése miatt naponta a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő összegre 

bírságolta. 

 

Az itthonmaradást ösztönzi a gazdaságélénkítő program 
2018. július 3. – szekelyhon.ro 

Itthonmaradást szolgáló, új gazdaságélénkítő programot ismeretnek csütörtök 15 órától 

Nyárádszereda polgármesteri hivatalában, 17 órától pedig a szovátai Domokos Kázmér 

Szakközépiskola dísztermében. Maros megyében nyolcvankilenc – nem mezőgazdasági 

jellegű – vállalat részesül a támogatásból. A Romániai Kereskedelmi és Iparkamara, 

partnerségben a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az OTP 

csoportba tartozó OTP Consulting Románia KFT-vel a Vállalkozz Erdélyben! – Fenntartható 

vállalkozói környezet a Központi Régióban elnevezésű projekt lebonyolítója. 

 

Megnyílt a Sirály-2 kollégium a „selyéseknek“ 
2018. július 03. – Ma7.sk, bumm.sk 

Duba Attila, a Selye János Egyetem Sirály kollégiumának igazgatója Petheő Attilával, a hazai 

magyar egyetem sajtóreferensével együtt július 3-án mutatta be az intézmény új Sirály-2 

kollégiumát, amelyet a napokban vettek birtokukba az első szállóvendégek: három 
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nemzetközi konferencia résztvevői. Folyamatosan válik valóra a Selye János Egyetem célja, 

hogy campus épüljön ki Komáromban. Az egyetlen felvidéki magyar egyetem illetékesei a 

június 30-ig meghosszabbított jelentkezési határidő lejárta után, ám még a szeptemberi 

beiratkozás előtt ezúton is tudatják a jelenlegi és leendő hallgatóival az örvendetes hírt, hogy 

a színvonalas oktatás mellett a távolabbról érkezőknek kulturált szálláslehetőséget is tudnak 

biztosítani.  

 

Szerdától ismét Dombos fest Kishegyesen! 
2018. július 3. - Pannon RTV 

A térség egyik legjelentősebb és legkedveltebb művészeti fesztiválján idén olyan 

előadóművészek lépnek fel, mint Lajkó Félix, a Ladánybene 27, vagy Csizmadia Anna és a 

Fokos zenekar. Szerdán veszi kezdetét Kishegyesen Vajdaság egyik legnagyobb bulija, a 

Dombos fest. Július 8-ig számos együttes, énekes mutatkozik be a löszfal tövében. 

 
Folytatódnak a beruházások Szabadkán és Palicson 
2018. július 3. - Pannon RTV 

Több fontos beruházás megvalósítása is folytatódik és új befektetést is realizálnak - 

nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Horvát Tímea. Szabadka 

alpolgármestere kifejtette: a Szabadkai Népszínház kiépítésének nyolcadik fázisa halad, 

továbbá az Y-ág további kilométereinek kiépítése is folyamatban van. A palicsi Wellness-

központ előkészületi munkálatai jelenleg is zajlanak, az első kivitelezési fázis pedig 

hamarosan megkezdődhet. A következő évben további 600 millió dinárt fordítanának a 

második és a további szakaszok megvalósítására - tette hozzá. Horvát Tímea arról is beszélt, 

hogy Mórahalom és Palics együttműködése is szorosabb lesz az elkövetkező időszakban. A 

szomszédos magyarországi településen szerb kulturális központ épül - szögezte le. 

 
Vajdaság jár a szerbiai export élén 
2018. július 3. – Pannon RTV 

A szerbiai külkereskedelmi árucsere az idei év januárja és májusa közötti időszakban 

meghaladta a 15 milliárd eurót. A Köztársasági Statisztikai Intézet tájékoztatása szerint ez 9,3 

százalékos növekedést jelent a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva. Szerbia öthavi 

exportjának legnagyobb részét, 33,6 százalékot Vajdaság adta. 

 

Tovább folyik a félretájékoztatás az ukrán sajtóban 
2018. július 3. – Kárpátalja 

A jelek szerint Ukrajnában újabb szintre lépett a félretájékoztatás az ukrán–magyar 

viszonyról. Egyes sajtóorgánumok ezúttal azt kérik számon Magyarországon egy kiszivárgott 
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budapesti külügyminisztériumi levél kapcsán, amit korábban maguk magyaráztak bele a két 

ország külügy- és oktatási minisztereinek június 22-i kárpátaljai találkozójába. 

 

Harmadszor volt Nagyberegen nagycsaládos gyermeknap 
2018. július 3. – karpatalja.ma 

Nagyberegen már harmadik alkalommal szervezett nagycsaládos gyermeknapot az Együtt 

Nagyberegért Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Ezúttal 

azonban nem a középiskola udvarán, hanem a polgármesteri hivatal kertjében, ahol a Bethlen 

Gábor Alap és a helyi tanács támogatásával az Együtt Nagyberegért Civilszervezet és a szülők 

összefogva felépítettek egy játszóteret is, ahol egész évben játszhatnak a gyerekek. 

 
Megkezdődött a XVII. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 
2018. július 3. – karpatalja.ma 

Idén tizenhetedik alkalommal rendezi meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) a Kölcsey-pedagógusakadémiát a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák tanárai, 

tanítói számára. A megnyitót július 2-án délelőtt tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RFKMF) Esztergom termében. 

A rendezvényt dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a II. RFKMF rektora nyitotta meg. 

 

 

Évzáró a burgenlandi magyar iskolákban 
2018. július 3. – volksgruppen.orf.at 

Sikeres tanévet tudhat maga mögött a burgenlandi magyar oktatás. Közel 2.000 diák tanult 

magyarul valamelyik iskolában, és többen eredményesen érettségizetek is magyar nyelvből. A 

tanévben indult fejlesztő projektek a következő tanévben is folytatódnak. 

 
„Magyarországhoz hűséges” 
2018. július 4. – Szentesi Zöld László – Demokrata 

Sok honfitársunk él Amerikában, de a nagy távolság miatt csak kevesen vesznek részt a hazai 

közéletben. A távoli Kaliforniában él azonban egy hölgy, aki nemcsak magyar környezetben. 

magyar családban, de magyar szívvel is éli mindennapjait. Pataki Ildikó Mónika nem csupán 

San Francisco melletti családi házukban, de Magyarországon is véleményt formál a hazai 

közállapotokról.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata hetilapban olvasható.) 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/harmadszor-volt-nagyberegen-nagycsalados-gyermeknap/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megkezdodott-a-xvii-karpataljai-nyari-kolcsey-pedagogusakademia/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2922537/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 3. – Kossuth Rádió 

 

Valamennyi vád alól felmentette első fokon a Hargita megyei törvényszék Mezei 

Jánost 

Valamennyi vád alól felmentette első fokon a Hargita megyei törvényszék Mezei Jánost, 

Gyergyószentmiklós volt polgármesterét az ellene indított korrupciós perben.  

 

Kell a gyorsforgalmi út Dél-Szlovákiába, de milyen áron 

A Felső-Csallóköz magyar falvainak, nemcsak a tömeges betelepülést, hanem a Pozsony 

környéki útépítésekkel járó terheket is viselniük kell. Csallóközcsütörtök, Béke és Csákány 

polgármesterei az ügyészséghez fordultak, mert gyanújuk szerint a törvényt megkerülve 

akarnak kavicsbányákat nyitni a települések határában. Az ügyről tartott sajtótájékoztatón 

készült Haják szabó Mária összeállítása. 

 

Leghamarabb három év múlva lesz ismét látogatható Krasznahorka 

Leghamarabb három év múlva lesz ismét látogatható Krasznahorka - mondta hétfői 

terepszemléje után a szlovák kulturális miniszter. Lubica Lassáková maga is elégedetlen a 

felújítási munkák menetével, személycserékkel, -  és a külön a vár felújításával foglalkozó 

testület megalakításával szeretné meggyorsítani a munkálatokat.  

 

Vajdaságban évek óta csökken az általános iskola első osztályába iratkozó 

magyar diákok száma 

Vajdaságban évek óta csökken az általános iskola első osztályába iratkozó magyar diákok 

száma. Míg öt évvel ezelőtt  1861 gyereket írattak magyar tannyelvű iskolába, vagy osztályba, 

addig tavaly már csak  1409. Hogy idén őszre mire lehet számítani, erről kérdezte Jerasz 

Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnökét Ternovácz István. 

 

Besztercén ősztől ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítanak azoknak a 

diákoknak, akik a helyi líceum magyar tagozatán folytatják tanulmányaikat 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-03_18-30-00&enddate=2018-07-03_19-10-00&ch=mr1
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Besztercén ősztől ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítanak azoknak a diákoknak, akik a 

helyi líceum magyar tagozatán folytatják tanulmányaikat. A 42 férőhelyes besztercei 

szórványkollégium a református egyház védnöksége alatt működik. Ugyanakkor az ingázás is 

ingyenessé válik azoknak, akik Besztercén vagy Bethlenben tanulnak, a magyar tagozaton. 

Erdei Edit Zsuzsánna a részletekről érdeklődött Décsei Attilánál, az RMDSZ Beszterce-

Naszód megyei elnökénél. 

 

Kelet-Közép-Európából nagyon sok fiatal megy Nyugatra szerencsét próbálni, 

Kelet-Közép-Európából nagyon sok fiatal megy Nyugatra szerencsét próbálni, aztán vagy 

boldogul, vagy nem, de az biztos, hogy a megélhetés drága.  Ma már nem kell a szülőföldet 

elhagyni, hiszen vannak online munkák. Ezek előnyeiről és hátrányairól kérdezi elsőként 

Csatlós Pált, a Romániai magyar Közgazdász Társaság elnökét Németh Ernő, majd a délvidéki 

tapasztalatokról hallanak 

 

Újra ellátogatott a budapesti Katolikus Karitász Orvosmissziója Muzslyára 

Újra ellátogatott a budapesti Katolikus Karitász Orvosmissziója Muzslyára, először április 

végén jártak a közép-bánáti szórványban , akkor mintegy 300 gyermeket és felnőttet 

vizsgáltak meg. Most pedig elhozták az elkészült szemüvegeket és talpbetéteket a 

gyerekeknek, időseknek egyaránt. Kónya-Kovács Otília járt a helyszínen. 

 

Felvidékre érkezett az a kalákában építkező csapat, amely régi paraszti fürdők 

helyreállításába kezdett előbb Erdélyben, majd az anyaországban 

Egy héten át tartó munkával vasárnapra letette névjegyét immár a Felvidéken is az a 

kalákában építkező csapat, amely régi paraszti fürdők helyreállításába kezdett előbb 

Erdélyben, majd az anyaországban. Egyházasbást határában a turisták és a helyiek nagy 

örömére " feredő"-t építettek társadalmi munkában erdélyiek, anyaországiak és felvidékiek. 

 

 


