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2015. augusztus 10. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, mno.hu, maszol.ro, Bihari
Napló, Nyugati Jelen, Napi Gazdaság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Bekérették hétfőn a román külügyminisztériumba a bukaresti magyar nagykövetség
képviselőjét Zákonyi Botond kijelentései miatt. A román külügynél a diplomata által a
România liberă napilapnak adott interjú verte ki a biztosítékot. Magyarország bukaresti
nagykövete a lap hétfői számában megjelent interjúban úgy vélekedett, hogy a kétoldalú
kapcsolatok alakulása az infrastrukturális együttműködésektől is függ, de e téren szerinte
nem létezik „elegendő jóindulat” a román fél részéről. A bukaresti külügyminisztérium
közleménye szerint a megbeszélésen a román fél kifejtette határozott „egyet nem értését”
azzal, amit a magyar nagykövet a román-magyar kétoldalú kapcsolatok egészéről
nyilatkozott. A közleménye szerint hétfőn reggel Nagy Károly Zoltán első beosztottat
kérették be, mert Zákonyi Botond nagykövet jelenleg szabadságát tölti.

Vezető hírek

Bekéretés: Bukarest nem ért egyet Zákonyi kritikáival

Victor Ponta: Magyarország erősen provokál bennünket
2015. augusztus 11. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma
Victor Ponta miniszterelnök szerint Magyarország provokálja Romániát, miközben az
európai országok és az Egyesült Államok részéről "rendszeres bírálatoknak" van kitéve. A
szabadságáról hétfőn visszatért kormányfő a Romania hírtelevíziónak adott, élőben
közvetített hétfő esti interjúban reagált azokra a kijelentésekre, amelyeket Zákonyi
Botond, Magyarország bukaresti nagykövete tett a Romania Libera napilapban hétfőn
közölt interjúban. "Azt hiszem, hogy a magyar kormány – a nagykövet ugyanis a kormány
játékát űzi – erősen próbál provokálni bennünket. Őket jelenleg egész Európa és Amerika
is bírálja az antiszemitizmusukért, a revizionizmusukért, az oroszbarátságukért, a
bevándorlók ellen épített kerítésért, és akkor arra tesznek kísérletet, hogy Romániát is
belerángassák a botrányba" - jelentette ki Victor Ponta. Hozzátette: nem kíván
bekapcsolódni ebbe a játékba, és azt akarja, hogy a magyar kormány feleljen azért, amit
tesz.

Aurescu „koppint”: Bukarest felelősséget visel a külhoni románokért
2015. augusztus 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Bogdan Aurescu külügyminiszter szerint Románia jó példát mutat a világnak az
interkulturális kapcsolatok terén, és azt szeretné, ha a román modellt honosítanák meg
Európának azokban az országaiban is, ahol „a román kisebbséghez tartozó személyek”
élnek. Mindezt abból az üzenetből idézte az Agerpres hírügynökség, amelyet a
külügyminiszter a határon túli románok 13. marosfői nyári egyeteméhez intézett hétfőn. A
külügyminiszter szerint Románia elvárja, hogy a határon túli románok számára biztosítsák
az etnikai, kulturális, vallási és nyelvi identitás megőrzését, és ehhez legalább olyan
jogokat kér, mint amilyeneket Románia biztosít a területén élő nemzeti kisebbségeknek.
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2015. augusztus 10. – maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ Háromszéki Szervezete akár Biró Zsolt MPP elnököt is indítaná a háromszéki
listán, hangzott el a 2016 az összefogás éve? címmel zajló beszélgetésen szombaton, a SIC
Feszten. A beszélgetésen Brassai Zsombor, a Maros Megyei RMDSZ elnöke, Tamás
Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, Biró Zsolt, a Magyar
Polgári Párt Elnöke és Bedő Zoltán, az EMNP Kovászna megyei tanácsosa vett részt,
Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke
moderálásával.

Erdély

Biró Zsolt akár az RMDSZ listáján indulhat 2016-ban

Nyári egyetem a migrációról és a demográfiáról
2015. augusztus 10. – Bihari Napló, Krónika
Hétfőn nyitották meg Váradon a XII. Kárpát-medencei Nyári Egyetemet, melynek témája
az idén a demográfia és a migráció. Három éves szünet után rendezték meg ismét a
KMNYE-t.

Prefektusi és civil őssztűz a marosvásárhelyi kétnyelvűsítésre
2015. augusztus 10. – Krónika, szekelyhon.ro
A közigazgatási bíróságon készül megtámadni a Maros megyei prefektúra és a Civil
Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) azt az önkormányzati határozatot, melyet két és fél
hónappal ezelőtt a marosvásárhelyi tanács hozott harminc belvárosi utcanévről. A döntés
értelmében a házfalakra az utca román megnevezése alatt nem azok fordítása, hanem a
köznyelvben élő, egykori magyar név jelenne meg egy tájékoztató táblán. A prefektúra és a
civilek a határozat visszavonását követelik az önkormányzati képviselő-testülettől. Peti
András alpolgármester hétfőn kapta kézhez Lucian Goga kormánymegbízott levelét,
amelyben a magyarellenes lépéseiről elhíresült prefektus a magyar nyelvű történelmi
megnevezések okozta állítólagos gondokra hívja fel a figyelmet. A prefektus azzal érvel,
hogy a hivatalos utcanévtáblák alatt tájékoztató jelleggel megjelenő feliratok megtévesztők
lehetnek a gyalogosok számára, és veszélyforrást jelenthetnek közlekedési szempontból.

Jogsegélyszolgálat magyarul
2015. augusztus 10. – Erdély Ma, Háromszék
Internetes jogsegélyszolgálatot indítanak szeptemberben – jelentették be tegnap, az EMItábor utolsó napján. A szolgálat az először megszervezett Jogaink-sátor kapcsán
fogalmazódott meg, és a Jogaink Egyesület, valamint a Székely Nemzeti Tanács
összefogásának eredménye. A tervek szerint egy mindenki által elérhető felületen lehet
feltenni a konkrét – elsősorban a jogsértéseket érintő – kérdéseket, amelyekre
szakemberek válaszolnak magyar nyelven.
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2015. augusztus 10. – maszol.ro
Nem szegte meg a törvényt, így nem követett el bűncselekményt az Országos
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), amikor a magyar nyelv meggyalázásáért kétezer
lejes bírság kifizetésére kötelezte Gheorghe Funart márciusban - döntött a bukaresti
fellebbviteli bíróság. Kolozsvár volt polgármestere a „lovak nyelvének” nevezte a magyart a
közszolgálati televízióban. A CNCD-hez eljuttatott ítéletben az áll, hogy nem volt
megalapozott Gheorghe Funar panasza, miszerint a tanács egyebek mellett hivatali
visszaélést, okirat hamisítást és ezzel történő visszaélést követett el.

Erdély

Funar vesztett: a CNCD nem szegett törvényt, amikor megbüntette
magyargyalázásért

Ortodox püspök: a székelyföldieknek nem autonómiaelméletekre van
szükségük
2015. augusztus 10. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma
A székelyföldi románok létszámcsökkenésének hatásaira figyelmeztetett a 13. marosfői
nyári egyetemen felszólaló Andrei Moldovan, Kovászna és Hargita ortodox püspöke. A
püspök szerint a székelyföldi románok számbeli fogyása dominóhatást vált ki, mely
sokszorosan sújtja a román közösséget. Szerinte ez a jelenség veszélyezteti a román
oktatási intézmények működését, és a fiatalok elveszítik a személyes és szakmai fejlődés
lehetőségét, ez pedig a térség gazdaságára is kihat. A képzetlen fiatalok ugyanis nem
tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és nem tudnak pályázni az Európai Unió által
biztosított pénzforrásokra.

Ráduly és Szőke hatósági felügyeletének feloldását kérték

Solymos a Híd és az MKP együttműködéséről
2015. augusztus 10. – ujszo.com
A Híd a jövő évi parlamenti választások előtt nem működik együtt a Magyar Közösség
Pártjával (MKP), de azután kész tárgyalni a programalapú kooperációról – nyilatkozott
ebben az értelemben Solymos László, a Híd alelnöke. Solymos a SITA hírügynökségnek
adott interjújában kifejtette, hogy az együttműködéshez mindig két fél szükséges, és nem
lehet egyoldalú csak ott és akkor, ahol az az egyik fél számára előnyös.

Felvidék

2015. augusztus 10. – szekelyhon.ro
Elmaradt hétfőn az ítélethirdetés a Csíkszereda volt polgármestere és hivatali tisztségéből
felfüggesztett alpolgármestere ügyében tartott tárgyaláson. A Hargita Megyei
Törvényszéknek arról kellett döntenie, hogy meghosszabbítja Ráduly Róbert Kálmán és
Szőke Domokos hatósági felügyeletét, vagy feloldja a korlátozásokat.
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2015. augusztus 10. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Értékformálás az oktatásban az idei Szabadkai Nyári Akadémia témája. A képzésre
háromszáz pedagógus érkezett a Kárpát-medence területéről. Az ünnepélyes megnyitót a
Városháza dísztermében tartották. Ezt követően 9 szakcsoportban folyik a munka
augusztus 14-ig. A 19. Szabadkai Nyári Akadémia egyik izgalmasnak ígérkező előadása a
Stressz és kiégés címet viseli. Szakértők szerint a pedagógustársadalmat a kiégés
veszélyezteti. Ennek egyik fő oka, hogy egyre nagyobb a távolság az iskola által közvetített
és a világban uralkodó értékrend között – mondta Révész György magyarországi előadó.

Vajdaság

Szabadkai Nyári Akadémia – értékformálás az oktatásban

A Vajdasági Magyar Szövetség közleménye
2015. augusztus 10. – Pannon RTV
Közleményt adott ki a Vajdasági Magyar Szövetség. Eszerint az elmúlt hetekben olyan
események történtek, amelyeket a VMSZ tagsága úgy élt meg, hogy kialakult a közös
állásfoglalás igénye. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi politikusai írásban azzal a
kéréssel fordultak a párt Intéző Bizottságához, hogy egy az általuk megfogalmazott, a
VMSZ Elnökségéhez szóló levélhez, aláírásokat gyűjthessenek, amit az Intéző Bizottság
felé benyújtottak. A Vajdasági Magyar Szövetség Intéző Bizottsága az Alapszabály
idevonatkozó szakaszának értelmében, jóváhagyta a kezdeményezést és három napot adott
a terepi munkára. A Vajdasági Magyar Szövetség központi irodája szerda délig összesíti a
terepi aláírásgyűjtés eredményeit, amit azt követően az Intéző Bizottság megtárgyal és
döntéshozatalra az Elnökség felé továbbít – áll a közleményben.

Az MNT a kultúráról szóló törvény kapcsán kimerítette a számára
rendelkezésre álló lehetőségeket
2015. augusztus 10. – Pannon RTV, Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács közleményben reagált Varga László A kultúráról szóló törvény
módosításának véleményezésével kapcsolatban megjelent írására. A közlemény kiemeli,
hogy az MNT kimerítette a számára rendelkezésre álló lehetőségeket. Az írás szerint a
Tanács elnöke, Hajnal Jenő személyesen vett részt az újvidéki vitán, észrevételeit pedig
2014. december 10-én, vagyis még határidőn belül eljuttatta az illetékeseknek a megadott
űrlapon, majd levélben is. Az MNT legfőbb észrevétele az, hogy hiányoznak azok a
kritériumok, amelyek alapján eldönthető a jogmegosztás módja egy-egy kiemelt
jelentőségűnek nyilvánított kulturális intézmény esetében – olvasható a közleményben.
Javaslatukkal azt kezdeményezték, hogy ilyen esetekben a törvény ugyanazokat a mércéket
alkalmazza, mint a nemzeti jelentőségű intézmények kijelölésekor.
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2015. augusztus 10. – Magyar Szó
Tavalyi kinevezését követően első ízben látogatott hivatalosan Zomborba dr. Pintér Attila
őexcellenciája, Magyarország belgrádi nagykövete. Harasztia Lászlóval, a nagykövetség
első tanácsosával egyetemben gazdasági és művelődési témák mellett a két ország
kapcsolatának javításáról is tárgyaltak Saša Todorović polgármesterrel. A nagykövet
bemutatta munkatársi csoportját és röviden vázolta munkatervét. Hangsúlyozta, hogy
Magyarország és Szerbia között nincsenek nyitott politikai kérdések, ami kiváló alapot
nyújt a két ország, azok városai és különösen a határ menti települések együttműködésére.
Megismételte Magyarország álláspontját a két országot összekötő infrastruktúra
erősítésének szükségéről, és emlékeztetett a közelmúltban aláírt infrastrukturális
megállapodásra, amely a meglévő határátlépő helyek megújítását, illetve újak megnyitását
rögzíti, köztük a közeli Harasztinál (Rastina).

Vajdaság

Zomborban járt a magyar nagykövet

Magyar cég vásárolná meg a zentai Mezőgazdaság Rt.-t

Megmaradni találkozó Karácsfalván és Csonkapapiban
2015. augusztus 10. – karpatalja.ma
Két korosztályra bontva, külön-külön időpontban és helyszínen rendezte meg idén a
Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület
fiataljai számára a Megmaradni találkozót. A 14–16 év közötti fiúkat és lányokat
Karácsfalvára várták a július 30. – augusztus 2. közötti rendezvényre, melyet a Hogyan
készülsz? témakörben szerveztek meg. A lelki napot Szentesi Csaba görögkatolikus tábori
lelkész tartotta a jelenlévőknek, akik leginkább családalapításra, munkavállalásra, a
szülőföldön maradásra vagy külföldre utazásra készülnek. A találkozó utolsó napja a fórum
mellett a GISZ programjainak megvitatásával, valamint a közelgő GörFeszt szervezésével
zárult.

Kárpátalja

2015. augusztus 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Magyar állami közbejárással mentenék meg a zentai Mezőgazdaság Rt.-t a megszűnéstől,
és ezzel magyar cég is részt venne a szerbiai privatizációban. Budai Gyula, az Oroszország
által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztos
hétfőn Belgrádban Željko Sertić gazdasági miniszterrel tárgyalt az érintett vajdasági
agrárcég privatizációjáról.
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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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