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2014. augusztus 16. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
Románia saját állampolgáraihoz fűződő viszonya nem tartozik Magyarországra - szögezte
le a külügyminisztérium szóvivője pénteken, egy a tárca honlapján közzétett
nyilatkozatban. A kommüniké megismételte azt a Titus Corlatean külügyminiszter által is
kifejtett álláspontot, miszerint az 1996-ban aláírt alapszerződés nem jogosítja fel
Magyarországot, hogy etnikai alapú területi autonómiát vagy kollektív jogokat követeljen a
kisebbségek számára. „Ezt Magyarország is elfogadta. Az autonómia csak ebben a
vonatkozásban tekinthető kétoldalú ügynek. Következésképpen azt sugalljuk a magyar
félnek: olvassa el figyelmesen az alapszerződést és tartsa be rendelkezéseit. Ami pedig
Romániának a saját állampolgáraihoz fűződő viszonyát illeti, az nem tartozik semmilyen
más országra, ideértve Magyarországot is” - fogalmaz a román külügyi közlemény.

Cristian Diaconescu: a magyarok
gondolkodnak, mint az oroszok

az

autonómia

kérdésében

Vezető hírek

Külügyminisztérium: Románia saját állampolgáraihoz fűződő viszonya nem
tartozik Magyarországra

úgy

2014. augusztus 16. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap
Az, ahogyan a magyar külügyminisztérium értelmezi az autonómia ügyében a magyarromán alapszerződést, nagyon hasonlít ahhoz, amire Oroszország hivatkozott a Krím
annektálásakor - jelentette ki szombaton a Mediafax hírügynökségnek Cristian Diaconescu
volt külügyminiszter, az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) államfőjelöltje. A leköszönő
Traian Băsescu elnök által támogatott PMP politikusa hozzátette: Magyarország
feleslegesen igyekszik a nemzetközi jogban legitimitást keresni az etnikai alapú területi
autonómiáról szóló elképzeléseihez. Úgy vélte, ezt az Európai Bizottság döntése is
nyilvánvalóvá tette, amikor - a tagállamok hatáskörébe tartozó területként - elutasította a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Magyarország által is támogatott
európai polgári kezdeményezését.

Szent István ünnepe a magyar nemzet egységének ünnepe
2014. augusztus 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség szombaton rendezte meg Szent István-napi központi
ünnepségét Palicson. „Nemzetpolitikánk arra irányul, hogy ez a nemzeti egység a
hétköznapokban is megmaradjon és tovább erősödjön. Nemzettudatunk és
toleranciakészségünk fejlődésével valósítsuk meg közösségünk fennmaradását és
gyarapodását” – tolmácsolta Potápi Árpád Jánosnak, Magyarország nemzetpolitikáért
felelős államtitkárának szavait Pirityiné Szabó Judit, a magyar Nemzetpolitikai
Államtitkárság Kapcsolattartási Főosztályának vezetője a Vajdasági Magyar Szövetség
Palicson megszervezett hagyományos Szent István-napi ünnepségén, amely idén is több
ezer embert szólított és mozgatott meg. Pásztor István, a VMSZ elnöke
köszöntőbeszédében bejelentette, az őszi nemzeti tanácsi választáson egy olyan újabb
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Wetzel: Magyar magatartás tartja meg a nemzetet - Szent István ünnepe
Királyhelmecen
2014. augusztus 18. – Molnár Valéria – Felvidék Ma
A Szent István napi ünnepsorozat keretén belül került sor augusztus 17-én államalapító
királyunkra való emlékünnepre a királyhelmeci Milleniumi téren, ahol István királyra és
keresztyén hitünk felvételére emlékeztek az egybegyűltek. Wetzel Tamás, Magyarország
Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédében
kiemelte, hogy amikor István királyra emlékezünk, akkor nem pusztán egy személyre, nem
csupán egy uralkodóra emlékezünk, hanem Magyarország alapítására is, s mindazokra az
évszázados, ill. immár évezredes értékekre, amik Szent István óta megtartották és
megtartják a nemzetet.

Vezető hírek

Magyar Összefogás-listának az összeállítására készül a párt, amelyen a VMSZ képviselői,
az egyháziak, a civilek képviselői szerepelnek.

Magyar Összefogás név alatt indul a VMSZ a civilekkel és az egyházak
képviselőivel az MNT-választáson

Heves és Hargita megye testvérkapcsolatra lépett egymással
2014. augusztus 15. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika
Testvérmegyei megállapodást írt alá Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke,
valamint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke pénteken Egerben tájékoztatta a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint Szabó
Róbert ünnepi beszédében a Székelyfölddel való szorosabb együttműködés lehetőségének
megteremtését hangsúlyozta. A Heves Megyei Közgyűlés elnöke rámutatott: a
megállapodás tovább erősítheti Székelyföld anyaországgal közös identitásának
megőrzését.

Magyarország

2014. augusztus 17. – Pannon RTV
Magyar Összefogás név alatt indulnak a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői, civilek és
egyházak képviselői az október 26-án esedékes nemzeti tanácsi választásokon – jelentette
be a palicsi Szent István-napi ünnepségen Pásztor István, a VMSZ elnöke. A külön
választói névjegyzékeket augusztus 18-án ideiglenesen lezárják, de utána is, egészen a
választásokat megelőző harmadik napig fel lehet iratkozni. Csak azok a szerbiai magyarok
vehetnek részt az októberi nemzeti tanácsi választáson, akik korábban feliratkoztak az
erről szóló külön választói névjegyzékre, illetve akik a választásokat megelőző harmadik
napig feliratkoznak arra. A vajdasági magyarok mintegy hatvan százaléka már megtette
ezt.
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Vendégségben Magyarországon - 300 külhoni fiatal készül az ünnepi
fellépésre

Az MPP tét nélkülinek tartja az elnökválasztás, ezért nem állít jelöltet
2014. augusztus 15. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék, Krónika
A Magyar Polgári Párt (MPP) a magyarság szempontjából tét nélkülinek tartja a
novemberi romániai államfőválasztást, ezért nem látja értelmét annak, hogy jelöltet
állítson - mondta csütörtökön az MTI-nek Biró Zsolt, a párt elnöke. Biró Zsolt úgy látta,
csak a második fordulóban lehetne tétje a magyar szavazatoknak, ha befolyásolhatnák,
hogy ki legyen Románia következő elnöke. Ehhez azonban az kellett volna, hogy az erdélyi
magyarság álláspontját egyetlen jelölt képviselje.

Autonómiapárti önkormányzati
kormánymegbízott

határozatok

–

Ismét

támad

Erdély

2014. augusztus 16. – MTI, hirek.sk
„Vendégségben Magyarországon” címmel 19. alkalommal rendezik meg a Külhoni magyar
fiatalok találkozóját, melyre 12 országból több mint 300 résztvevő érkezik. A meghívott
fiatalok, zenészek, táncosok, színi növendékek augusztus 19-én a Clark Ádám téren
felállított színpadon, a Szent István tiszteletére rendezett gálaműsoron mutatkoznak be.

a

2014. augusztus 15. – Erdély Ma, Háromszék
Megtámadta a bíróságon Marius Popica kormánybiztos a háromszéki helyi tanácsok által
elfogadott autonómiapárti határozatokat. A dokumentumot eddig hat képviselő-testület
fogadta el, ezek közül a kézdivásárhelyi, a baróti, valamint az Uzon, Kökös és Kommandó
helyi tanácsa által elfogadottakat támadta meg a bíróságon a prefektus. A Mediafax
hírügynökség szerint várhatóan a Sepsiszentgyörgy önkormányzata által múlt héten
megszavazott petíció ügye is az igazságszolgáltatás elé kerül.

Titus Corlatean szerint sértik az alapszerződést a magyar fél autonómiapárti
nyilatkozatai
2014. augusztus 15. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Titus Corlatean külügyminiszter a magyar-román alapszerződés megsértésének
minősítette a magyarországi döntéshozóknak az etnikai autonómiát támogató
nyilatkozatait - közölte pénteken a Mediafax hírügynökség.
A diplomácia vezetője egy előző napi székelyföldi rendezvényen, a külhoni románságnak
szervezett Marosfői Nyári Egyetemen fejtette ki álláspontját a székely autonómiaigényről.
„A magyarországi döntéshozóknak a kollektív jogokat, vagy az etnikai alapú területi
autonómiát szorgalmazó nyilatkozatai, amelyeket nem egyszer román területen
fogalmaznak meg, gyakorlatilag megkérdőjelezik a Románia és Magyarország közötti
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KKM: nem sérti az autonómia kérdése a magyar-román alapszerződést
2014. augusztus 15. – transindex.ro, hirado.hu, MTI
Az autonómia kérdése nem sérti a magyar-román alapszerződést, hiszen éppen ez a
dokumentum emeli a kisebbségi ügyeket a kétoldalú kérdések közé - mondta Nagy Anna
külügyi szóvivő pénteken az MTI érdeklődésére. Nagy Anna kiemelte: Magyarország már
többször is világossá tette Románia előtt, hogy a kétoldalú alapszerződés értelmében a
romániai magyarság ügyeit nem tekinti román belügynek. Martonyi János korábbi
külügyminiszter például tavaly márciusi bukaresti látogatása alkalmával is kifejtette ezt az
álláspontot - emlékeztetett.

Erdély

alapszerződés érvényességét, ami nagyon súlyos, vagy éppenséggel a szerződés
megsértését jelenthetik" - jelentette ki.

Az RMDSZ 25 évét elemezték a szelterszi táborban
2014. augusztus 15. – maszol.ro
Az RMDSZ elmúlt negyedszázadáról szerveztek beszélgetést pénteken, az augusztus 14. és
17. között zajló szelterszi társadalomtudományi táborban. A résztvevő politológusok,
szociológusok azt az utat elemezték, amelyet az érdekvédelmi szervezet bejárt a
rendszerváltás óta. Bakk Miklós politológus elmondta, az 1993-as brassói kongresszusig
nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit is akar az RMDSZ. Ekkor két alternatíva
versengett: az egyik a félig párt, félig mozgalom elképzelés volt, a másik az, amit a
kongresszuson sikerült végül keresztülvinni, a pluralista felfogást. Felidézte: a
kisebbségépítő koncepciót elsősorban Kántor Zoltán neve fémjelzi, hiszen ő volt, aki
nacionalizmuskutatással foglalkozva ki tudta alakítani.

Winkler: a szórványközösségek Kelemen Hunort támogatják
2014. augusztus 15. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
A szórványközösségek Kelemen Hunort, az RMDSZ államelnökjelöltjét támogatják és
határozottan elutasítják a romániai magyarság újabb megosztási kísérleteit – jelentette ki
Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke csütörtök délután a
Megyei Állandó Tanács ülésén, melynek napirendjén a Szövetség államelnökjelöltjét
támogató aláírásgyűjtési kampány szerepelt. Hunyad megyében az RMDSZ 16 helyi
szervezete megkezdte a támogató aláírások gyűjtését, a következő három hétben
önkénteseikkel felkeresik a magyar családokat. Az aláírásgyűjtési kampányt Hunyad
megyében hagyományosan a magyar civil szervezetekkel és történelmi egyházakkal
karöltve szervezik meg.
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2014. augusztus 15. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
A román kormány elejét venné annak, hogy az Európai Unió a joggyakorlat révén terjessze
ki hatáskörét olyan területekre - mint például a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek
jogainak a védelme -, amelyek jelenleg a tagországok hatáskörébe tartoznak. Mindezt a
román miniszterelnöki hivatal közölte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökével, azt
magyarázván, hogy Románia miért nem vonja vissza beavatkozási kérelmét abból a perből,
amely az Európai Unió luxembourgi bíróságán zajlik az SZNT képviselői és az Európai
Bizottság (EB) között. A hivatal levelét és a Székely Nemzeti Tanács válaszlevelét az SZNT
juttatta el az MTI-nek.

Erdély

A román kormány nem szeretné, hogy az EU kiterjessze hatáskörét a
kisebbségvédelemre

Izsák Balázs támogatja Szilágyi Zsoltot
2014. augusztus 15. – transindex.ro
Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács elnökével találkozott tegnap Szilágyi Zsolt, az
Erdélyi Magyar Néppárt államelnök-jelöltje. A találkozón a felek áttekintették az erdélyi
aktuálpolitikai helyzetet, az autonómiatörekvések jelenlegi állapotát, és szót ejtettek az
államelnök-választás várható eredményeiről is. A találkozón Izsák Balázs támogatásáról
biztosította Szilágyi Zsoltot. Az EMNP államelnök-jelöltje pedig megerősítette: továbbra is
támogatja, és a kampány során képviseli is, a Székely Nemzeti Tanács
autonómiatervezetét.

Az SZNT nem döntötte el, melyik államfőjelöltet támogatja
2014. augusztus 15. – maszol.ro, transindex.ro
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) még nem döntötte el, hogy az RMDSZ jelöltjét,
Kelemen Hunort, vagy EMNP jelöltjét, Szilágyi Zsoltot támogatja a novemberi romániai
elnökválasztáson. Ezt Izsák Balázs jelentette ki a maszol.ro-nak pénteken, a Szilágy
Zsolttal tartott találkozója után. Lapunk azért kereste meg az SZNT elnökét, mert a
tárgyalásaikról kiadott néppártos közlemény szerint Izsák támogatásáról biztosította az
EMNP államfőjelöltjét.

Az államelnökökjelöltek autonómiával kapcsolatos állásfoglalását kérik
Marosfőn
2014. augusztus 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A székelyföldi autonómia kapcsán fejtsék ki véleményüket a politikai alakulatok és az
államelnökjelöltek, ne támogassák a szélsőséges megnyilvánulásokat és megfelelő anyagi
támogatásban részesítsék a román egyesületeket Hargita, Kovászna és Maros megyékben.
Ezt kérik a Marosfőn zajló nyári egyetem résztvevői. Továbbá azt is kifogásolják, hogy
harminc százalékkal több pénzt juttat az országban élő mintegy kétmillió kisebbségi
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Toró T. Tibor cáfolja Orbán Viktor „rosszallását”
2014. augusztus 16. – Krónika
Toró T. Tibor cáfolta a Krónikának azt a sajtóinformációt, miszerint Orbán Viktor
miniszterelnök ellenezte volna, hogy az EMNP önálló jelöltet indítson a romániai
államfőválasztáson. A néppárt elnöke szerint a kormányfő és az alakulat közötti viszony a
kölcsönös tiszteleten alapul, és Orbán már Tusványoson tudomásul vette az EMNP
szándékát. Az RMDSZ-közeli Maszol.ro Orbán és Kelemen Hunor szövetségi elnök
budapesti találkozója után közölte értesülését.

Erdély

számára az állam, mint az országhatárokon kívül élő, tízmilliós román közösségnek –
állítja Eugen Popescu.

Balog: Partium akkor is középen van, ha csak egy résznek is érzi magát
2014. augusztus 16. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Az Isten azt akarja, hogy a magyarok kiválasztottak legyenek és benne legyenek az élet
közepében – mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Bere felújított
református templomában szombaton. A politikus, református lelkész igehirdetésében
szorongató érzésnek nevezte, hogy a magyar nemzet az idők folyamán az „élet közepéről" a
történelem szélére került, ezzel pedig a Partiumban élő magyarok is a periférián,
Magyarország és Románia közé szorulva érezhetik magukat. Partium neve az önismeretre
és az alázatra vall, de azt üzeni számára az ige, hogy ez a vidék akkor is középen van, ha
csak egy résznek is érzi magát, azaz „kézbe van véve" – fogalmazott Balog Zoltán.

Szupergyorsan avattak Szent István-szobrot Pusztinában
2014. augusztus 17. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika
Szent István fából faragott szobrát avatták fel szombaton Pusztinában - tájékoztatta
vasárnap az MTI-t Nyisztor Tinka néprajzkutató, a helyi Szent István Egyesület elnöke.
Elmondta, a szoboravatással egyfelől a Jászvásári Római Katolikus Egyházmegye
naptárában augusztus 16. dátummal szereplő Szent István napot ünnepelték, másfelől
pedig arra emlékeztek, hogy a pusztinaiak ősei a madéfalvi vérengzés után, 250 évvel
ezelőtt telepedtek át Székelyföldről Moldvába.

Szabó József: Kelemen Hunor az ifjúságot is képviseli
2014. augusztus 17. – transindex.ro, maszol.ro
Augusztus 16-án, ifjúságpolitika témában került sor a 8. YOUTH FEST Fórumára. A
Szilágysomlyó melletti strandon zajlott eseményen jelen volt Seres Dénes parlamenti
képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, Boncidai Csaba,
Szilágyperecsen polgármestere, Szabó József, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)
elnöke, Jakab Adorján, a MIÉRT elnökhelyettese, valamint Demyen István a Szilágy
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZIT) elnöke és Papp Lajos–Levente alelnök, MIÉRT
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Erdély

elnökségi tagok. „Mi, fiatalok mindig erőteljesen kivesszük a részünket a kampányokból,
és lendületünkkel hozzájárulunk azok sikerességéhez. Az RMDSZ-nek egy hiteles,
megbízható államelnök-jelöltje van Kelemen Hunor személyében, akit azért támogatunk,
mert bízunk benne, és tudjuk, hogy képviseli az ifjúságot” – hangsúlyozta a hallgatóságnak
a közelgő államelnök-választással kapcsolatban Szabó József MIÉRT-elnök.

10 Szatmár megyei középkori templomot újítanak fel egy vallásturisztikai
útvonal kialakítása során
2014. augusztus 17. – transindex.ro, maszol.ro
Húsz magyarországi és tíz romániai templomot foglal magába a „Középkori templomok
útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben” című határon átívelő projekt,
melynek célja egy vallásturisztikai útvonal kialakítása, a történelmi Magyarország egyházi
örökségének összekapcsolása és megismertetése a turistákkal. A projekt keretében több
határon túli és inneni templom esetében szükséges régészeti feltárásokat végezni. A
Szatmár megyei műemlékek közül a csomaközi, a berei, az ákosi és a krasznacégényi
templomokat restaurálják. A projekt keretében a Csomaközi református templomot már
felújították, szombaton délután Kelemen Hunor művelődési miniszter jelenlétében
szentelték újra.

Erős határmenti kapcsolatokra van szükség – Kelemen Hunor találkozott
Seszták Miklóssal
2014. augusztus 17. – Erdély Ma
Elsősorban a határon átívelő európai uniós együttműködési lehetőségekről tárgyalt
augusztus 16-án, szombaton délután Kelemen Hunor és Seszták Miklós Fehérgyarmaton,
Magyarországon. A két politikus először a XII. Gyarmati Vigasságok megnyitóján vett részt
Dr. Tilki Attila polgármester, országgyűlési képviselő meghívására, majd a két ország
tárgyalócsoportjainak megbeszélésére került sor. Az RMDSZ elnökét elkísérte Nagy Zoltán
szövetségi kabinetigazgató, államtitkár, Pataki Csaba szenátor, az RMDSZ Szatmár Megyei
Szervezetének elnöke, Kereskényi Gábor parlamenti képviselő valamint Nagy Szabolcs
ügyvezető elnök. A találkozón elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye
között már évek óta tart az együttműködés, egyrészt ennek a megerősítését tartják
fontosnak a felek, másrészt a határmenti uniós projektek lebonyolítását kiemelt
fontosságúnak nevezték. Ennek érdekében közös munkacsoport létrehozásában állapodtak
meg a fehérgyarmati találkozón.

Aláírásgyűjtés: egymásra mutogat az RMDSZ és az EMNP
2014. augusztus 17. – szekelyhon.ro, Krónika
Több olyan panasz is érkezett az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetéhez, amelyek
alapján az EMNP által aláírásokra megbízottak becsapják a választópolgárokat – áll az
RMDSZ közleményében, amelyet az EMNP kézdiszéki elnöke aljas támadásnak minősít.
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Emil Boc: érezze mindenki otthonának a várost

Erdély

Miután az RMDSZ mellett az EMNP is jelöltet indítana az államelnöki választáson,
Háromszéken úgy gyűjtenek aláírásokat, hogy nem teszik nyilvánvalóvá, Szilágyi Zsolt
EMNP-s államelnök-jelöltnek kérik a támogatást – áll az RMDSZ közleményében.

Új felállásban ülésezett a kisebbségi bizottság
2014. augusztus 15. – hirek.sk
Jelképesnek nevezte az új összetételű Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok
Bizottságának csütörtökön, augusztus 14-én megtartott első ülését Tokár Géza bizottsági
tag, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője. Az ülés tapasztalatait leszűrve,
továbbra sem tartja kizártnak, hogy az öt magyar tag a későbbiekben elhagyja a testületet.
A kormány tanácsadó szervének számító bizottság ülésén megválasztották a testület
alelnökét, hiszen az elnöki feladatokat a megbízott kisebbségi kormánybiztos, Mária
Jedličková látja el. Az alelnöki posztra Pavol Traubnert és Bárdos Gyulát javasolták a
jelenlévők, titkos szavazás eredményeképpen az előbbi töltheti be a posztot. „Ez a választás
volt az egyetlen konkrét hozadéka az ülésnek, amellett, hogy áttekintettük a legutóbbi
bizottsági ülés fejleményeit és átadták a kinevezési okiratokat” – mondta el Tokár Géza,
hozzátéve, hogy a Kerekasztal jelöltjeinek ambíciója az volt, hogy megismerkedjenek az
erőviszonyokkal, megnézzék, kik képviselik az egyes kisebbségeket.

Felvidék

2014. augusztus 18. – Szabadság, Krónika, transindex.ro
Kicsinek bizonyult a magyar színház és opera terme az 5. Kolozsvári Magyar Napok tegnap
esti hivatalos megnyitóján, ugyanis a nézőtéren alig maradt talpalatnyi hely az óriási
érdeklődésnek köszönhetően. Az Óperencián innen és túl címet viselő egyhetes fesztivált a
helyi önkormányzat, az erdélyi magyar pártok vezető politikusainak, továbbá a magyar
kormány képviselőinek a jelenlétében nyitották meg. A Kincses Kolozsvár Egyesület
nevében Gergely Balázs főszervező üdvözölte a résztvevőket. A köszöntők során a város
polgármestere, Emil Boc magyarul kívánt jó estét, hangsúlyozva: közös célunk, hogy
mindenki otthonának érezze Kolozsvárt. A „végszót” a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vette
át, amely Székely Dózsa György című előadását hozta el, Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas
művész rendezésében.

Bugár: Sieť-SDKÚ-Most-Híd koalíció van kialakulóban Pozsonyban
2014. augusztus 16. – hirek.sk
Pozsonyban Háló – Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió – Most–Híd koalíció van
kialakulóban. Végleges eredmény a jövő heti tárgyalások lezárását követően várható. A
főpolgármester személyét illetően egyelőre nincs megegyezés. A Most-Híd a helyhatósági
választások során Pozsony jelenlegi főpolgármesterének, Milan Ftáčniknak a jelölését nem
támogatja, bár a felmérések szerint ő az egyik legesélyesebb jelölt.
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Pásztor István: Jó döntés volt belépni a szerbiai kormányba
2014. augusztus 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Jó döntést hozott a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), amikor a márciusi szerbiai
választásokat követően kormánykoalícióra lépett a Szerb Haladó Párttal (SNS) – jelentette
ki a kormány első száz napját értékelve Pásztor István, a VMSZ elnöke a szabadkai Pannon
RTV pénteki híradójában. A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke hangsúlyozta, hogy
a VMSZ most „egy jelentős erőfeszítésnek a részese, nem egy dicsőséghadjáratnak, mert ez
egy nagyon terhelt időszak”, de már akkor is tisztában voltak az előttük álló nehézségekkel,
amikor aláírták a koalíciós szerződést. „Jó döntést hoztunk, amikor úgy döntöttünk, hogy
az asztalnál ülve próbálunk befolyást gyakorolni a folyamatokra” – magyarázta, utalva
korábbi kijelentésére, miszerint a kormány részeként sikeresebben tudnak érvényt
szerezni a vajdasági magyarság számára fontos ügyeknek, mint ellenzékből politizálva.

Felvidék

2014. augusztus 17. – Felvidék Ma, hirek.sk
Még mindig nem került tárcaközi egyeztetésre az állampolgársági törvény tervezett
módosítása, amelyet korábban az idei év első felére ígért Robert Kaliňák belügyminiszter.
A törvénymódosító javaslat állítólag már hónapok óta kész. Robert Kaliňák korábban azt
mondta, az év első felében előterjeszti az indítványt. Egy hónappal ezelőtt attól beszélt,
hogy tárcája már csak a külügyminisztérium jelzésére vár. A belügyi tárca vezetője a TASR
hírügynökségnek elmondta, az új törvény értelmében az állandó lakhely fogja
meghatározni az idegen állampolgárság felvételét. Tehát az a szlovák állampolgár, aki egy
másik országban állandó lakhellyel rendelkezik és felveszi ennek az országnak az
állampolgárságát, annak, nem kell majd a jövőben megválnia a szlováktól – mutatott rá.

Vajdaság

Késik az állampolgársági törvény módosítása

Szervezők: Nem lesz „újnáci fellépő” a törökbecsei fesztiválon
2014. augusztus 15. – Vajdaság Ma
Erdmann Ferenc, a törökbecsei Aracs 95 egyesület elnöke, az azonos elnevezésű zenei
fesztivál szervezője cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint az eseményen fellép a
nemzeti radikális Sziva Balázs, a Romantikus Erőszak nemzeti rock stílusú zenekar
énekese. „Mi ezt biztosan nem engedjük meg (…). A fesztiválon népzene és szórakoztató
zene és hasonló szól majd, de a Romantikus Erőszakhoz még csak hasonló zenekarokat
sem hívunk meg” – mondta el Erdmann a Beta hírügynökségnek. Hozzátette, nem tudja,
ki közölte a Romantikus Erőszak zenekar fellépéséről szóló információt, de rámutatott
arra, hogy a fesztivál kezdete előtt már a korábbi években is voltak hasonló híresztelések.
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2014. augusztus 15. – Vajdaság Ma
Augusztus 20-án, államalapító királyunk, Szent István napján kenyérszentelővel
egybekötve Magyar Napot szervez Zomborban a Dunatáj Régiófejlesztési Egyesülés, a
Magyar Polgári Kaszinó, valamint társszervezőként a bajai Bácskai Civil Szervezetek
Szövetsége (BÁCISZSZ). A program 17 órakor szentmisével kezdődik a zombori Szent
István-templomban, majd a környező falvak és Baja hagyományőrző csoportjainak és
zenekarainak fölvonulásával folytatódik a főutcán a Szentháromság térig, ahol sor kerül az
új kenyér megáldására. Az ünnep díszvendége Csizmadia Anna kupuszinai népdalénekes,
a Fölszállott a páva Kárpát-medencei népzenei és néptánc tehetségkutató verseny tavalyi
kategóriagyőztese, akinek énekét össztánc követi a részvevő néptánccsoportok és fúvós
zenekarok közreműködésével.

Vajdaság

Magyar Nap Zomborban

Pásztor Vučićtyal tárgyalt
2014. augusztus 16. – Magyar Szó, Pannon RTV
Pásztor István, a VMSZ elnöke pénteken találkozott Aleksadar Vučićtyal, a szerb kormány
elnökével. A Pannon RTV Közügyek című műsorának nyilatkozva a pártelnök elmondta,
hogy többhetes előkészület és egyeztetés után került sor a találkozóra. Sok kérdést
érintettek, mégsem sikerült befejezni a beszélgetést, s nagy valószínűséggel vasárnap vagy
hétfőn folytatódik a tárgyalás. Akkor kitérnek majd a Vajdaság helyzetét érintő, a
beruházásokkal és a fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekre is.

Ráhangolódni a következő tanévre
2014. augusztus 16. – Magyar Szó
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének 18. Szabadkai Nyári Akadémiája
egy záróműsorral ért véget, amely a képzésnek otthont adó Ivan Sarić Műszaki Iskolában
zajlott. A kilenc szakcsoport pedagógusai hangulatos, színes műsort készítettek, amelynek
során mindegyik csoport bemutatta, lényegében mivel foglalkozott az elmúlt öt nap alatt.
Az óvodapedagógusok például bájos bábjátékkal rukkoltak elő és bábkiállítást tartottak, a
logikai képességfejlesztő csoport a sakkot kombinálta a zenével, a magyar nyelv és
irodalom csoport Weöres Sándor Pletykázó asszonyok mondókáját gondolta újra mai
humorral fűszerezve, a matematikai csoport bűvésztrükkökkel próbálkozott, a pedagógiai
csoport vidám jelenetet készített a tanítás módszertanáról, a testnevelő csoport zumbával
hívta fel a figyelmet a mozgás fontosságára, emellett a tanárok néptáncot is roptak és
fellépett a nyári akadémia kórusa.

Európai régiók képviselőinek találkozója Újvidéken
2014. augusztus 16. – Magyar Szó
Húsz ország száztíz régiójának képviselője vesz részt Újvidéken a hétfőn kezdődő és
augusztus 23-áig tartó Európai Régiók Közgyűlése (AER) egyik legnevezetesebb

11

Vajdaság

programjának, a Nyári Akadémiának soron következő találkozóján, melynek ez
alkalommal a fő témája a multikulturalizmus, a többnyelvűség és a
multikonfesszionalizmus lesz. Az egész héten át tartó rendezvény keretében a külföldi
vendégek mellett számos hazai részvevő is bekapcsolódik a munkába, és arra keresik a
választ, hogy különböző nemzeti közösségek egymás mellett élése, vagyis a különbözőség
hátrányt vagy előnyt jelent-e egy társadalom életében és további fejlődésében.

Szenttamás is bemutatkozik Brüsszelben
2014. augusztus 17. – Vajdaság Ma
Szenttamás is bemutatkozik az idén Brüsszelben az Európai Régiók és Városok Hete
rendezvénysorozat keretében, melyet idén október 6-ától 9-éig tartanak a belga
fővárosban. Erről állapodott meg legutóbbi szenttamási megbeszélésén Srđan Vezmar, a
Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója és Zoran Mladenović polgármester. A
megbeszéléseket követően Srđan Vezmar elmondta, hogy a Bácska Regionális Fejlesztési
Ügynökség képviselete ott lesz a brüsszeli kiállításon, és bemutatják azokat a projekteket,
amelyek Szerbiából Európa felé irányulnak.

Szent István-napi ünnepség Tornyoson

Több mint ötezer behívót kézbesítettek Kárpátalján
2014. augusztus 17. – Kárpátinfo
Kárpátalján már több mint ötezer behívót kézbesítettek, s mintegy ezer főt mozgósítottak.
A behívottakat kiképzés és harci összetartás végett katonai alakulatokhoz osztják be. A
mostani mozgósítási hullámban behívottakat nem vezénylik mindjárt Keletre –
hangsúlyozzák a hadkiegészítő parancsnokságokon.

Kárpátalja

2014. augusztus 17. – Pannon RTV
Szent István-napi kenyérszentelő ünnepséget tartottak vasárnap Tornyoson. A
rendezvényen szabadtéri játékokat, lovas felvonulást és főzőversenyt szerveztek. A
kenyérszentelési ünnepséget 23. alkalommal rendezték meg a helyi Ady Endre Művelődési
Egyesület szervezésében. Az ünnepi sokadalomra erdélyi és anyaországi magyarok is
érkeztek Tornyosra. A lovas felvonulás mellett kenyérszentelési szentmisével, ünnepi
művelődési műsorral és szabadtéri bállal várták a Tornyosra látogatókat.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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