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Vezető hírek

Román igazolványt adna a határon túli románoknak a volt külügyminiszter
2015. augusztus 13. – MTI, Maszol.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Cristian Diaconescu volt román külügyminiszter szerint Bukarestnek Magyarország
példájára első lépésként román igazolványt kellene adnia a határon túli románoknak, majd
állampolgárságot - jelentette a Mediafax hírügynökség. A hazai diplomácia egykori
vezetője, aki Traian Băsescu volt államelnök tanácsadója is volt, a határon túli románok
témakörben Marosfőn megszervezett nyári táborban fejtette ki álláspontját. A Mediafax
által csütörtökön idézett Diaconescu, aki jelenleg a Băsescu által támogatott Népi
Mozgalom Alapítvány elnöke, elmondta: abból az előfeltételből kell kiindulni, hogy a
határon túli románoknak az etnikai identitásukhoz való joga nem képezheti alku tárgyát.

Kántor Zoltán: állandósultak a magyarellenes megnyilvánulások Romániában

Erdély

2015. augusztus 13. – MTI, MNO.hu, Maszol.ro
Kántor Zoltán szerint úgy látszik, hogy az utóbbi időben állandósultak a magyarellenes
megnyilvánulások Romániában. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője csütörtökön az
M1 aktuális csatorna műsorában elmondta: jövőre választási év lesz Romániában és
ilyenkor mindig kicsit intenzívebbek a magyarellenes megnyilvánulások. Ugyanakkor úgy
látja, hogy az utóbbi időben állandósultak a kedvezőtlen megjegyzések: míg korábban
talán félévente voltak a romániai magyarság számára kedvezőtlenebb megnyilvánulások,
most mintha havonta születne ilyen megjegyzés, kijelentés román részről.

Grafittikkel mázolták össze a Szent Mihály-templomot
2015. augusztus 13. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon,ro
Az önkormányzathoz és a rendőrséghez fordultak a kolozsvári Szent Mihály-plébánia
illetékesei, miután ismeretlen tettesek megrongálták a gótikus műemlék templom falát:
külső falaira graffitit firkáltak. Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere a történtek
kapcsán úgy nyilatkozott: az önkormányzat lépéseket tesz a Főtér kamerás
megfigyelésének fokozása érdekében. „A Szent Mihály-templomnál történt incidens
feltehetően keddről szerdára virradóra történt, és azt jelzi, hogy egyre terjedő jelenség a
Kolozsvár történelmi belvárosában álló műemlékek megrongálása az ilyen primitív
megnyilvánulások által, amelyek ártanak a műemlékeknek. Nemrég meggyalázták a
Mátyás-szoborcsoportot is.”

Rajt előtt a Kolozsvári Magyar Napok
2015. augusztus 13. – Krónika, MTI
A szervezők csütörtöki sajtótájékoztatójukon elmondták, augusztus 23-ig több mint ötszáz
programmal várják a kolozsvári magyarokat, a városból elszármazottakat és mindenkit,
aki érdeklődik a magyar kultúra és a kínálatban szereplő programok iránt. Gergely Balázs
főszervező, a rendezvény ötletgazdája közölte: a „Minden(t) rendben!” mottóval, hatodik
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alkalommal megrendezett magyar napok az ifjúságot és Kárpátalját állítja a rendezvények
középpontjába. Kolozsvár ugyanis idén Európa ifjúsági fővárosa, és a rendezvényekkel
empátiát szeretnének ébreszteni az ukrajnai háború miatt nehéz helyzetbe jutott
kárpátaljai népek iránt.

Ünnepel a Kolozsvári Magyar Adás
2015. augusztus 13. – Krónika
A Kolozsvári Magyar Napok keretében ünnepli meg fennállásának 25. évfordulóját a
Kolozsvári Magyar Adás. A Román Televízió kolozsvári területi stúdiójának kisebbségi
szerkesztősége augusztus 18-án, kedden 17 órára várja az érdeklődőket Képben vagyunk!
című ünnepi délutánjára a kincses városi Tranzit Házba, ahol „interaktív beszélgetéssel”
veszi kezdetét a program: a nézőknek lehetőségük lesz kérdezni a szerkesztőktől, illetve
véleményüket is megfogalmazhatják a műsorral kapcsolatban. Fél héttől levetítik A Főtér
arcai című filmet, amely Kolozsvár központjának átalakulását mutatja be az elmúlt 25 év
társadalmi, politikai és kulturális folyamatainak tükrében, a vetítést követően pedig
kincses városi közéleti személyiségek szólnak hozzá a látottakhoz.

Ponta, az uszító
2015. augusztus 13. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikkében foglalkozik Victor Ponta román miniszterelnök kijelentéseivel
kapcsolatban. A szerző úgy véli, hogy „az egész olyan, mintha tudná: már nem sokáig tölti
be fontos posztját, a korrupciós vádak miatt a pártelnöki tisztség után a kormányfői
mandátumról is le kell mondania – de addig legalább kiélvezi a pozíció adta előnyöket.”
Ennek tudható be szerinte, hogy „Bukarest által a Zákonyi Botond magyar nagykövet
interjúja miatt mondvacsinált ürüggyel kirobbantott diplomáciai botrányba beleállva még
tovább szítja a magyarellenes indulatokat. Mintha amolyan „utánam az özönvíz” stratégiát
alkalmazva hergelné a román közvéleményt a magyarok ellen, nem törődve azzal, hogy a
két, szomszédos, egyaránt EU-és NATO-tagország között az együttműködés és a
problémák kibeszélése jelentené a normalitást.”

Ünnep a Farkas utcában
2015. augusztus 13. – Krónika
Másfél év után a hétvégén újra tartanak istentiszteletet a kolozsvári Farkas utcai
templomban a megújult istenháza szentelését vasárnap 11.30-tól tartják. Az ünnepi
istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgál, beszédet
mond Fazekas Zsolt, a belvárosi református egyházközség lelkipásztora, Maksay Ádám
főépítész,
Horváth
Anna
alpolgármester
a
kolozsvári
magyar
közösség
képviseletében, Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, valamint Balog Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának vezetője. A szertartást a Duna Televízió élőben közvetíti.
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Közösségi teret hoznak létre Tamási Áron emlékére
2015. augusztus 13. – Krónika
Felújítják Tamási Áron Ágnes nővérének udvarán található csűrt, amely új funkciót is kap:
közösségi térként, alkotóhelyként, valamint állandó kiállítás otthonaként fog szolgálni
szeptembertől Farkaslakán. Az épület a Tamási Áron Művelődési Egyesület és a
polgármesteri hivatal közös tulajdona volt, azonban a felújításhoz szükséges pályáztatás
érdekében az önkormányzat egy időre átadta részét az egyesületnek – magyarázta Kovács
Lehel. Hadnagy Jolán, az egyesület elnöke elmondta, hogy a projektet már három éve
elkezdték, azonban a bürokrácia miatt elhúzódott.

Bihari búza a Magyarok Kenyerében
2015. augusztus 13. – Bihari Napló, Erdély Ma
Az idei évben az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületének szervezésében, Bihar megyében két
szervezet, az Érmelléki Gazdák Egyesülete, illetve a Dél-Bihari Gazdák Egyesülete
kapcsolódott be a Magyarországon már ötödik alkalommal megszervezett Magyarok
Kenyere elnevezésű kezdeményezésbe. A program keretében Magyarország összes
megyéjéből, megyei jogú városaiból, valamint a Kárpát-medence magyar lakta
településeiről felajánlott búzát összegyűjtik, egy ünnepélyes összeöntést követően
megőrlik, és lisztet készítenek belőle. Az összmagyar lisztből készül el a Magyarok
Kenyere, az augusztus 20-i ünnepségekre szánt nagykenyerek. E mellett a nagy
mennyiségű lisztet karitatív célokra is felajánlják. A lisztből többek között a dévai Szent
Ferenc Alapítványnak is juttatnak.

Ősszel is lesz felvételi
2015. augusztus 13. – Háromszék
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán a
magyar tannyelvű ingyenes helyek majdnem mind beteltek, a tandíjköteles helyekre
ellenben csupán egy-két jelentkezőt jegyeztek. A Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Kar üzletgazdasági tanszékén a meghirdetett tizenhét magyar helyből tizenhatot foglaltak
el a vállalatgazdaság szakon, a turizmus, kereskedelem és szolgáltatások ágazatban pedig
mind a tizennégy hely betelt.

Székelyek a nagyvilágban – Fiatal kutatóként Amerikában
2015. augusztus 13. – Erdély Ma
Boldogulni vágyó, tehetséges háromszéki fiatalok itthon nem találják az utat, amelyen
járni szeretnének, s a keresés sok esetben nyugat-európai országokba vagy óceánokon
túlra kényszeríti őket. A papolci dr. Igyártó Botond Zoltán biológus kutató szakterülete az
immunológia, azon belül is a dendritikus sejtek, melyek mint valami „karmesterek”
irányítják szervezetünk védekezési mechanizmusait a betolakodó kórokozókkal szemben.
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Az ifjú kutató azon dolgozik, hogy a „karmester” mozdulatait megfejtse, és értelmezze a
rájuk adott válaszokat.

Hargita megye prefektusa: a székelyföldi románokat diszkriminálják!
2015. augusztus 14. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Transindex.ro, hotnews.ro
Az ortodox püspök után Hargita megye prefektusa, Adrian Jean Andrei is a székelyföldi
románok fogyásáról beszélt a marosfői nyári egyetemen. A prefektus szerint a Hargita és
Kovásza megyében élő románokra a tehetetlenség érzése, az elhagyatottságtól való félelem
érvényes, amelyet az idéz elő, hogy „nem látják a helyüket a vidék jövőképében”. A
prefektus azt mondta, míg 1992-ben 48 948 román élt a két megyében, 2021-re már csak
28 926-an fognak, ami több mint 40 százalékos csökkenést jelent. Úgy vélte, nem is
feltétlen a népességcsökkenés a legnagyobb probléma, hanem hogy a románok „nem
tudják megőrizni etnikai ideáljukat”.

Kányádi Sándor vehette át az idei Kriterion Koszorút

Felvidék

2015. augusztus 14. – csikszereda.gov.hu
Augusztus 12-én, szerdán népes közönség előtt, ünnepélyes keretek között adták át
Csíkszeredában a Kriterion Koszorút Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi költőnek, a
Nemzet Művészének. Az ünnepségen Szarka Gábor konzul is részt vett. Székedi Ferenc a
Kriterion Alapítvány kuratóriumi tagja laudációjában kiemelte, hogy Kányádi Sándor
életművének három kulcsszava van: a Vers, a Közösség és az Emberség. „Kányádi Sándor
mindenekelőtt maga a Vers” – fogalmazott laudációjában Székedi Ferenc kuratóriumi tag.
A méltatásban Székedi kiemelte, hogy akárcsak Domokos Géza, a Kriterion Alapítvány
létrehozója, Kányádi Sándor is mindig ott és akkor segített, ahol és amikor szükség volt rá,
ott és akkor emelte fel a szavát, amikor úgy érezte, hogy megsértik, megtapossák az embert
vagy alkotását, közösségi létét, rátelepednek hagyományaira.

Csőd lenne az MKP–SaS koalíció
2015. augusztus 13. – ujszo.com
Nem kifejezetten a választások előtti együttműködésről szóltak az MKP és az SaS
tárgyalásai, de a megbeszéléseken ez a téma is szóba került, mondta az Új Szónak Ľubomír
Galko, a Szabadság és Szolidaritás alelnöke. . Kettős koalíció biztosan nem lesz, ezt egy
felmérés szerint a két párt támogatói is elutasítják. L’ubomír Galko elismerte, hogy szóba
került a választások előtti helyzet is. „Természetes, hogy sem mi, sem az MKP nem lenne
boldog, ha jobboldali szavazatok vesznének el, de nekünk meggyőződésünk, hogy egyedül
is be tudunk jutni, ha mégis felvennénk valakit a listánkra, vagy koalíciót kötnénk, akkor
csak azért, hogy segítsünk nekik” – jelentette ki a politikus.
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Közvélemény-kutatás: hat párt jutna be a parlamentbe
2015. augusztus 13. – hirek.sk
A szavazatok 38,4 százalékával az Irány-Szociáldemokrácia győzött volna a parlamenti
választásokon, ha júliusban tartják a megmérettetést. Összesen hat párt jutott volna be a
parlamentbe – derült ki a Median SK közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A
felmérés eredményei szerint az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) mögött a második
helyet a Háló (Sieť) szerezné meg a voksok 10,2 százalékával, a harmadikat pedig a
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 9 százalékkal. A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) a
voksok 8 százalékát, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) pedig 7,8
százalékát gyűjtené be. Bekerült volna a parlamentbe a Most-Híd is, melynek
támogatottsága a felmérés szerint 6,6 százalékos lenne. Nem érné el az 5 százalékos
bejutási küszöböt a Szabadság és Szolidaritás (SaS). A Szlovák Demokratikus és
Keresztény Unió-Demokrata Párt (SDKÚ-DS) és a Magyar Közösség Pártja (MKP)
egyformán 3,7 százaléknyi voksot szerezne a felmérés szerint.

Határtalanul táboroznak a Magyar gyerekek

Vajdaság

2015. augusztus 13. – hirek.sk
Közel 150 gyermeket táboroztat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a magyarországi
Határtalanul program keretében a Budapest melletti Nagykovácsiban. Az augusztus 10. és
22. között két turnusban érkező felvidéki gyerekek együtt táboroznak vajdasági, erdélyi és
magyarországi fiatalokkal. A tábor elsődleges célja, hogy jelképes részvételi díj mellett egy
közös nyári élményt kaphassanak a határ különböző oldalairól érkező magyar fiatalok,
erősítve őket identitásukban és összmagyar összetartozásukban.

Létszámnövekedés – 1600 magyar ajkú elsős
2015. augusztus 13. – Pannon RTV
Több lesz a magyar elsős a vajdasági általános iskolákban a tavalyi évhez képest. Összesen
1600 magyar kisdiák ül be a padokba szeptember elsején. Szabadkán szeptembertől 1235
elsős ül az iskolapadba, közülük 342-en iratkoztak magyar osztályba. A szabadkai Đuro
Salaj Általános Iskolába szeptembertől hat kisdiák indul. A szülők úgy gondolják, ez a kis
létszámú csoport gyermekeiknek csak a javát szolgálhatja.

„Különösen fontos a kisebbségi média összefogása”
2015. augusztus 13. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A kötelező privatizáció, valamint az új médiatörvények komoly kihívások elé állították a
kisebbségi médiumokat. A kiutat az érintettek összefogása, valamint a korszerű ügyvitel
bevezetése jelentheti, hangzott el a Kisebbségi média – kapacitások generálása című
kiadvány bemutatóján. Ökrész Rozália, igazgató a Magyar Szó igazgatója elmondta, hogy a
kisebbségi médiumok lényegében ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, függetlenül attól,
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hogy nyomtatott vagy elektronikus sajtóról van-e szó. A Magyar Szó napilap létét
leginkább a befogadó közönség csökkenése veszélyezteti.

Aláírásgyűjtés a kirekesztésért?

Kárpátalja

2015. augusztus 13. – Hét Nap, Vajdasági RTV, Pannon RTV
Dr. Korhecz Tamás egyetemi tanár, a Magyar Mozgalom kezdeményezőbizottságának tagja
a VMSZ-es aláírásgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy meglepte az akció és szerinte „a
bolsevik kirakatperek vádiratait idéző, nehézkes nyelvezettel íródott körlevél minden
kétséget kizáró bizonyossággal ujjal mutogat, megállapít, elmagyaráz, címkéz, rágalmaz,
sőt olvas a gondolatainkban.” Reméli, hogy az aláírásgyűjtők majd felkeresik édesapját és
édesanyját, akik a VMSZ alapító tagjai voltak, valamint további családtagjait, akik jelenleg
is VMSZ tagok.

Hennagyij Moszkal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
2015. augusztus 13. – karpatalja.ma, karpatinfo.net
Augusztus 12-én Petruska Istvánt nevezték ki a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási
Hivatal elnökévé. Ennek kapcsán Beregszászba látogatott Hennagyij Moszkal, Kárpátalja
új kormányzója. A beiktatást követően a kormányzó látogatást tett a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A felsőoktatási intézményben történő megbeszélésen jelen
volt dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) elnöke, valamint Vass Ilona, dr. Fodor Gyula és dr. Rácz Béla, a főiskola
rektorhelyettesei.

Rászoruló iskolások javára indított akciót az Ökumenikus Segélyszervezet
2015. augusztus 13. – MTI, karpathir.com
Iskolakezdés együtt! címmel hirdetett országos adománygyűjtést az Ökumenikus
Segélyszervezet rászoruló gyermekek beiskolázásának támogatására. Az 1353-as
adományvonalon hívásonként és sms-enként 250 forinttal, valamint online
a www.segelyszervezet.hu/iskolakezdes oldalon lehet támogatni a kezdeményezést. Az
akció keretében segítséget kapó ezer gyermeket a segélyszervezet országos
intézményhálózatának látóköréből választották ki, hogy mindegyikük személyre szabott és
a szükséglete szerinti támogatást kaphasson. A hazai rászorulók mellett több
száz kárpátaljai és erdélyi magyar gyermek is kap beiskolázási segítséget.
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Szeptember 2-án lesz az átadás

Horvátország

2015. augusztus 13. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendva-hegyen épült Vinarium Lendva Kilátótorony átadására ünnepélyes keretek
között szeptember 2-án kerül sor a Vinarium Fesztiválon belül. Az új létesítményt a
turizmus fejlődésének generátoraként könyvelik el Lendván és tágabb környékén. Esélyt
ad új munkahelyek létrehozására, valamint a város és a környék turisztikai szereplőinek az
együttműködésére.

Az összefogás jegyében a nagyharsányi megemlékezésen
2015. augusztus 13. – Huncro.hr
Kiskőszeget (Batina) is képviselték Nagyharsányban (Magyarország) a nagyharsányi csata
évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen. Harsányi-hegyi csatának is nevezik az 1687.
augusztus 12-én lezajlott, az osztrák-magyar-bajor-horvát seregek törökök felett aratott
győzelmével végződő, a törökök végleges kiűzését eredményező ütközetet. Az ütközet 328.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen Nagyharsány horvátországi magyar
testvértelepüléséről, Kiskőszegről is érkeztek vendégek Sipos Sándor, a Darázsi járás
elöljáró-helyettese, Labrović Sandra, Kiskőszeg polgármester asszonya, valamint Sipos
Krisztina, a Magyar Kisebbségi Önkormányzat elnöke személyében.

Testvértelepülési kapcsolatnak köszönhetően balatoni nyaralás
2015. augusztus 13. – Huncro.hr
Budapest Kőbányai Önkormányzata és Vinkovci között az európai integrációs folyamatok
szellemében közel tíz éve testvérvárosi megállapodás született. A két város, valamint
Vinkovci város magyar kisebbségi képviselőjének, Nádudvari-Wagner Ekaterina
együttműködésének köszönhetően az idén nyáron is egy hetet a Balaton partján tölthettek
a vinkovcei gyerekek.
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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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