Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. augusztus 24.

2015. augusztus 19. – MTI, Kormany.hu, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Hét
Nap
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Parlamentben fogadta
Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A délvidéki magyar közösség
vezetője tájékoztatást adott a helyi magyarságot érintő ügyekről, a kormány által
támogatott – anyanyelvünk, nemzeti kultúránk - megtartását segítő vajdasági programok
helyzetétől. Magyarország kormánya stratégiai partnerként tekint a VMSZ-re, a közösen
kialakított programokat a jövőben is folytatják. A megbeszélés során a két politikus
érintette az épülő határzár kérdését, megállapodtak arról, hogy folyamatosan tájékoztatják
egymást a fejleményekről.

Vezető hírek

Semjén Zsolt fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét

A határon túli autonómiatörekvések támogatásáról vitatkozott Kolozsváron
Gulyás Gergely és Schiffer András
2015. augusztus 21. - MTI, Transindex.ro, Kronika.ro, Szekelyhon.ro
A határon túli magyar autonómiatörekvések magyarországi támogatásáról vitatkozott egy,
a Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett pódiumbeszélgetésen Gulyás Gergely, a
Fidesz frakcióvezető-helyettese és Schiffer András, az LMP társelnöke. Schiffer András úgy
vélte, hogy Magyarország feladta a határon túli autonómiatörekvések támogatását azzal,
hogy az értékelvű külpolitikát a pillanatnyi gazdasági érdekek kiszolgálásával
helyettesítette. Gulyás Gergely cáfolta, hogy a kormány letért volna az értékelvű külpolitika
útjáról, és méltánytalannak tartotta azt a vádat, hogy nem támogatják a határon túli
autonómiatörekvéseket. „Egy ilyen jellegű magyar állami tevékenység 2012 januárja óta a
magyar alkotmánnyal is ellentétes lenne” - jelentette ki a fideszes politikus. Azt azonban
elismerte, hogy „Magyarországnak nem jó a nemzetközi elismertsége, és ez sok esetben az
érdekérvényesítő képessége erejét is mérsékli”.

Seszták Miklós Kolozsváron: ahol a diplomácia dadog, a kultúra mindig
folyékonyan beszél
2015. augusztus 23. – MTI, Kronika.ro
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter szerint "ahol a politika és a diplomácia nyelve
olykor kicsit dadog, ott a kultúra és a művészet mindig folyékonyan beszél". A miniszter a
Kolozsvári Magyar Napok zárógáláján mondott ünnepi beszédében fogalmazott így
vasárnap este a Kolozsvár főterén összegyűlt több tízezres tömeg előtt. "Bármennyire is
fontos népeink identitásának az ápolása és kölcsönös tisztelete, itt a Kárpát-medencében
mindannyiunknak egy a sorsunk" - jelentette ki Seszták Miklós. Hozzátette, Kolozsvár az
50 ezer főnyi magyar lakosságával, oktatási, kulturális és művészeti intézményeivel a
magyarság egyik legfontosabb bástyája. "Kolozsvár Erdély kulturális fővárosa, és ez a
legméltóbb hely arra, hogy 2021-ben Európa kulturális fővárosa legyen" - jelentette ki a
miniszter.
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Ponta-ügy: valóban történt anyagi károkozás
2015. augusztus 19. – Kronika.ro
Beigazolódott az anyagi károkozás ténye abban az ügyben, amely miatt az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) bűnvádi eljárást indított Victor Ponta miniszterelnök.
Ügyészségi források szerint a Ponta fellebbezése nyomán felkért független könyvvizsgáló is
ugyanarra a megállapításra jutott, mint a DNA szakértője, miszerint Ponta összesen 260
ezer lejes kárt okozott az államnak ügyvédként, még a 2000-es évek második felében.

Magyarország

2015. augusztus 20. - MTI
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a magyar állammal és külhoni magyar pártokkal együtt
bízik abban, hogy egyre hatékonyabbá lehet tenni a külhoni közösségépítést - mondta
Kántor Zoltán, a kutatóintézet igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtöki
műsorfolyamában, a magyar államalapítás ünnepén. Az igazgató elmondta, Magyarország
1990 óta, de 2010 óta még intenzívebben támogatja a külhoni magyar közösségépítési
folyamatokat. Lépéseket tettek oktatási lehetőségeik kiterjesztésére, annak minőségének
emelésére, továbbá munkahelyi elhelyezkedésük elősegítése érdekében. Emellett a magyar
kormány a nemzetközi porondon a külhoni magyar pártokkal együttműködve
folyamatosan azon dolgozik, hogy több jogot és lehetőséget biztosítsanak a külhoni
magyarság számára - jelezte.

Erdély

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: hatékonyabbá lehet tenni a külhoni
közösségépítést

Ponta újabb kihallgatásra jelentkezett a DNA-nál
2015. augusztus 19. – Transindex.ro, Maszol.ro
Újabb kihallgatásra jelentkezett szerdán az Országos Korrupcióellenes Ügyosztálynál
(DNA) Victor Ponta kormányfő, aki ellen okirat-hamisítás, pénzmosás és adócsalásban
való bűnsegédlet gyanújával indított bűnvádi eljárást a vádhatóság június elején. Pontát
legutóbb júliusban idézte be a DNA: akkor a kormányfő kérésére az ügyészség egy
független könyvvizsgálatot rendelt el.

Lefoglalta a DNA Ponta egyik lakását
2015. augusztus 19. - Transindex.ro, Maszol.ro
51.321,80 lej behajtása érdekében lefoglalta Victor Ponta miniszterelnök egyik lakását az
Országos Korrupcióellenes Ügyosztály. Az ügyészek szerint a kormányfő bűntárs volt
abban a sikkasztással kapcsolatos ügyben, amely a Dan Șova ügyvédi irodájában zajlott. A
DNA szerint Ponta ténylegesen el nem végzett ügyvédi szolgálatokért vett fel havi 2-3000
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Az RMDSZ-szel buktatna kormányt a PNL

Erdély

eurós honoráriumot az azóta szenátorrá választott Dan Sova ügyvédi irodájától, majd a
felvett összeg igazolásául beszámolókat hamisított, más ügyvédek tevékenységi
beszámolóját lemásolva.

2015. augusztus 19. – Kronika.ro
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a parlamenti szünet lejártát követően várhatóan
egyeztetést kezd az RMDSZ-szel és a kormánykoalícióban részt vevő Románia Fejlődéséért
Országos Szövetséggel (UNPR), illetve azzal, aki még csatlakozni akar egy újabb
kormányellenes bizalmatlansági indítvány benyújtásáról – jelentette be Alina Gorghiu, a
PNL társelnöke.

Nem biztos, hogy Emil Boc lesz a PNL polgármesterjelöltje Kolozsváron
2015. augusztus 19. - Maszol.ro
Nem biztos, hogy Emil Boc, Kolozsvár polgármestere a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
jelöltjeként szerezne jövőre újabb mandátumot a város élén - mondta az Agerpresnek
Alina Gorghiu, a PNL társelnöke. Hozzátette, a párton belül és Bockal is egyeztetni fognak
erről a kérdésről.

Támadásban a „nyelvőrző” háromszéki fogyasztóvédők
2015. augusztus 19. - Kronika.ro
A román feliratok hiánya miatt bírságolta meg a csernátoni Székölykök Gyermekfesztivál,
a csomakőrösi Debreczi-tábor és a zabolai néptánctábor szervezőit a Kovászna megyei
fogyasztóvédelmi hatóság. Mircea Diacon, a szakhatóság területi vezetője közölte, a
táborokban kizárólag magyar nyelvű feliratokkal lehetett találkozni, de hiányolták a
közegészségügyi hatóság engedélyét és a működési szabályzatot is.

November 29-én tartaná a népszavazást az RMDSZ az Azomureșről
2015. augusztus 19. – Maszol.ro
Az Azomureș
légszennyezésének megszüntetésére vonatkozó kezdeményezéseket,
lehetőségeket ismertette keddi sajtótájékoztatóján Peti András alpolgármester és Soós
Zoltán városi tanácsos. Az RMDSZ-frakció négy lehetőséget tart megvalósíthatónak a
probléma kezelésére.

RMDSZ: a strukturális alapok lehívása közös érdek
2015. augusztus 19. - Transindex.ro
Támogatja az RMDSZ azokat az intézkedéseket, amelyekre a negyven civil szervezetet
tömörítő Strukturális Alapok Lehívását Ösztönző Országos Koalíció tett javaslatot –
jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök Bukarestben augusztus 18-án, kedden azt az
egyeztetést követően, amelynek témáját az ország eddiginél sikeresebb uniós pályázását
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Választási együttműködésre készül az RMDSZ az MPP-vel
2015. augusztus 19. – Maszol.ro
Szeptembertől tárgyalássorozatot kezd az RMDSZ a Magyar Polgári Párttal az
önkormányzati választásokon történő együttműködésről. Ha a partnerség létrejön és
beválik, a parlamenti választásokra is kiterjesztik – mondta el a Maszolnak adott
interjúban Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke. Azt RMDSZ ügyvezető elnöke
szerint több együttműködési lehetőség is felmerült. Az egyik az, hogy az RMDSZ és az MPP
nem indít jelölteket egymás ellen azokon a településeken, ahol van esélye nyerni a magyar
polgármesterjelöltnek.

Erdély

előkészítő intézkedések képezték. Az eseményen a szövetségi elnök mellett Borbély László
parlamenti képviselő, a külügyi szakbizottság elnöke is részt vett.

A polgármesteri hivatal pontosít: nem ők írták ki magyarul a Kolozsvárt a
jegyautomatákra
2015. augusztus 19. - Transindex
Nem a kolozsvári polgármesteri hivatal írta ki magyarul Kolozsvár nevét a közszállítási
vállalat jegyautomatáira – derül ki a hivatal közleményéből. A közleményben kifejtik, hogy
2015 augusztus 14-én, pénteken ért véget a 61 jegyautomata átadása, és a feliratok úgy
jelentek meg rajta, ahogy azt a hivatal az uniós projekt keretében tervezte, a Kolozsvár
felirat nélkül. A közlemény szerint a Kolozsvár felirat később jelent meg a
jegyautomatákon, és azoknak is csak egy részén. Ugyanakkor arra is kitérnek, hogy az
automaták rendszere öt nyelven tud majd: románul, angolul, magyarul, franciául és
németül.

Felfüggeszti működését a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet
2015. augusztus 20. - Transindex.ro
Meghatározatlan ideig felfüggeszti tevékenységét a Balassi Intézet – Magyarország
Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi irodája, miután az intézményvezető Lakatos
Mihálynak e hónap végén lejár a négyéves mandátuma - írja a Háromszék. Az intézmény
2006. november 29-én nyílt meg a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja
fiókintézeteként. Első vezetője Hadnagy Miklós volt, aki 2011 júniusáig töltötte be az
irodavezetői tisztséget, Lakatos Mihály, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának korábbi
osztályvezetője 2011. szeptember 12-e óta áll az intézmény élén.

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program tagjai találkoztak erdélyi fiatalokkal
2015. augusztus 20. - Maszol.ro
Az Új Nemzedék Jövőjéért Program tagjaival találkozott Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke és
Geréd Imre, az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnöke. Antal Lóránt röviden
bemutatta a Magyar Ifjúsági Értekezletet, beszélt a szervezet jelenéről és jövőjéről.
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Közös gondok Székelyföldön
2015. augusztus 20. - Kronika.ro
A székelyföldi magyar politikusok szerint a Marosfői Nyári Egyetem résztvevői nem
képviselik a székelyföldi románság többségét, ugyanakkor meglátásuk szerint az országos
közpolitikát terheli a felelősség, hogy a románok és a magyarok sem érzik jól magukat. A
Krónika által megszólaltatott román politikus is arról beszélt, hogy a marosfői rendezvény
kirekesztő jellegű, másrészt meglátása szerint ebben a térségben a magyaroknak úgy
kellene viszonyulniuk a kisebbségben levő románokhoz, ahogy azt országos szinten a
magyar közösség elvárja a román többségtől.

Erdély

Továbbá elmondta, hogy az Új Nemzedék Jövőjéért Program Rólad szól! kezdeményezése
kiemelt fontosságú a MIÉRT számára.

Szilágyi Zsolt nyílt levelet írt Kelemen Hunornak
2015. augusztus 21. - Transindex.ro, Szekelyhon.ro
Nyílt levelet írt Kelemen Hunornak, az RMDSZ szövetségi elnökének Szilágyi Zsolt, az
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a marosvásárhelyi előválasztások kapcsán. “Amint azt a
Néppárt vezetői első pillanattól fogva kijelentették, meggyőződésünk, hogy az összmagyar
előválasztás – amelyhez természetesen teljes nyíltsággal és pozitívan álltunk hozzá – az
egyetlen olyan út, amely, együtt a vásárhelyi magyar szavazópolgárokkal, biztosíthatja,
hogy Marosvásárhely újból magyar polgármesterrel és magyar többségű önkormányzati
vezetéssel rendelkezzen az elkövetkező években.

Kelemen Hunor részt vett az ákosfalvi községnapok nyitóünnepségén
2015. augusztus 22. - Maszol.ro
Ákosfalva község, amely tíz településével egy közepes méretű székelyföldi várossal
vetekszik, azért tudott fejlődni az elmúlt években, mert határozott elképzelése volt a
jövőről – fogalmazott köszöntőbeszédében Kelemen Hunor RMDSZ-elnök pénteken a
tizenötödik alkalommal megszervezett községnapok nyitóünnepségén.

Óvatosan kellene használni a történelmet, mint az alkoholt
2015. augusztus 22. – Szőcs Levente – Népszabadság
A történelemmel nem szabad viccelni – mintha minden mondatával ezt sugallná Lucian
Boia román történész, akinek pedig a bírálói azt vetik a szemére, hogy játszadozik a nagy
mítoszokkal, nemzeti szimbólumokkal. Az anyai ágon olasz származású, de magát
kulturális értelemben is teljes mértékben románnak valló történésszel Hogyan
románosították el Romániát? című könyve bemutatója után készített interjú a
Népszabadság.
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2015. augusztus 22. - Transindex.ro
A MOST – ACUM tagjai napokkal ezelőtt polgári engedetlenségi akció keretében
öntapadós matricákkal kétnyelvűsítették a kolozsvári jegykiadó automatákat - közölte a
csoport Facebook-oldalán. "A helyi sajtó – román és magyar egyaránt – és a város
lakóinak többsége a normalitás irányába tett fontos lépésként értékelte a történteket. Az
akció sikere annak a bizonyítéka, hogy a város megérett a valódi, hétköznapjainkban is
megtapasztalható többnyelvűségre. A közszállítási vállalat viszont tisztázatlan
körülmények között, valószínűleg felsőbb utasításra, eltávolíttatta a feliratokat. A MOST –
ACUM szerint ez a gesztus kimeríti a nyelvi kirekesztés fogalmát" - írják közleményükben.

Erdély

A MOST-ACUM ragasztotta ki a Kolozsvár feliratokat a jegyautomatákra

Újabb magyar műemléket vandalizáltak Kolozsváron
2015. augusztus 23. – Maszol.ro, Kronika.ro
Ismeretlen tettesek piros és zöld színű graffitivel lefújták a hét végén a Múzeum (Karolina)
téri Karolina-oszlopot Kolozsváron. A polgármesteri hivatal a rendőrséghez fordult
segítségért – írja a Mediafax. Ez már a harmadik kolozsvári magyar műemlék, amelyet az
utóbbi időben ismeretlenek megrongálnak.

Kelemen: a magyar-román intézményes kapcsolatokra kell a hangsúlyt
fektetni
2015. augusztus 23. – MTI, Maszol.ro, Szekelyhon.ro
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a személyes helyett az intézményes
kapcsolatokra kell a hangsúlyt fektetni Magyarország és Románia között, a két ország
viszonyának javítása most a románokon múlik. A politikus az M1 aktuális csatornának
nyilatkozva szombat este úgy vélekedett, a mostani konfliktust a folyamatos és őszinte
párbeszéd hiánya okozta. Hozzátette: ha beszélnének a problémákról, akkor ezeket lehetne
kezelni.

Jövő hét végéig eldől,
Gyergyószentmiklóson

hogy

lesz-e

segítőtársa

Nagy

Zoltánnak

2015. augusztus 23. – Maszol.ro
Ígérete szerint legkésőbb jövő hét végéig választ ad a gyergyószentmiklósi városi tanács
MPP-fakciója az RMDSZ-es tanácsosok követelésére, hogy egy új alpolgármester
megválasztásával segítsék a Mezei János polgármestert helyettesítő Nagy Zoltán
munkáját.
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2015. augusztus 22. – hirek.sk
Miközben féligazságok, némi csúsztatások is megjelentek a Beneš-dekrétumok kapcsán az
Európai Parlament Petíciós Bizottságához benyújtott petíciókkal kapcsolatban, ez ügyben
nagy várakozás előzi meg az őszi parlamenti évad kezdetét. Az érintettek elsősorban Csáky
Páltól, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselőjétől, a bizottság alelnökétől
várják az előrelépést.

Felvidék

Beneš-dekrétumok: Csáky Pál szakértői segítenének a petíciók szakmai
nívójának emelésében

Jókai Tibor: Új tanév, régi bizonytalanságok
2015. augusztus 23. – Felvidék Ma
Módosulnak az órakeretek, csökken a szabad órák száma, így kevesebb idő jut az
anyanyelvi kompetenciák elsajátítására. Bevezetik a minimális osztálylétszámokat, újra
lesz technikaoktatás, az igazgatóválasztás terén erősödik az önkormányzat hatásköre az
iskolatanáccsal szemben. Később tartják az iskolai beíratásokat. Ilyen változásokkal indul
szeptembertől az új tanév.

A legnagyobb párttagsággal a Smer, a KDH és az MKP rendelkezik
2015. augusztus 23. – Felvidék Ma
Nemcsak preferenciáit tekintve rendelkezik a legszélesebb szavazóbázissal a jelenlegi
kormánypárt, de tagságát illetően is a legnagyobbal rendelkezik Szlovákiában. 16 167-en
vannak a szociáldemokraták, mely stabilnak bizonyul, hisz 4 évvel ezelőtt is nagyjából 16
200 tagot számláltak. A második legszélesebb tagsággal a kereszténydemokraták
büszkélkedhetnek 11 700 pártigazolvánnyal. Ám esetükben jelentős csökkenés vehető
észre, hisz négy éve még 15 360-an voltak a párt tagjai. Vélhetőleg ennek demográfiai okai
vannak. A harmadik legnépesebb párt pedig az MKP, akinek tagsága meghaladja a 10
ezret, s szintén stabilan tartja magát az előző évekhez képest.

Zöld jelzést a dél-szlovákiai vasúti kétnyelvűségnek!
2015. augusztus 23. – Bumm.sk
A Híd párt parlamenti frakciójának, egyúttal pedig az érintett dél-szlovákiai települések
polgárainak nevében ismét benyújtottam azt a törvénymódosító javaslatot, amelynek
elfogadása lehetővé tenné, hogy végre ott, ahol erre a jogszabály lehetőséget nyújt, az adott
nemzeti kisebbség nyelvén is tüntessék fel a vasútállomások, illetve a megállók
megnevezéseit - adta hírül Érsek Árpád a Híd parlamenti képviselője pártja honlapján.
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2015. augusztus 20. – Vajdasági RTV, Hét Nap, Pannon RTV
Az alakuló ülésen Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, a VMSZ elnökségi tagja is részt
vett – jelentette a Beta hírügynökség. Az alapítók között van többek között Józsa László, a
Magyar Nemzeti Tanács egykori elnöke és a Magyar Szó néhány újságírója, azok, akik
nemrég a cenzúra ellen tiltakoztak. A Magyar Mozgalom megalakítását Korhecz Tamás, a
Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke és Varga László, a VMSZ nemrég leváltott alelnöke
kezdeményezte. Szerintük a Vajdasági Magyar Szövetség az utóbbi időben letért a politikai
irányvonaláról, megszűnt Vajdaság autonómiájáért harcolni, és a köztársasági hatalomban
való bekapcsolódása sem járt eredménnyel.

Vajdaság

Megalakult a Magyar Mozgalom

Nem kétnyelvű, hanem összevont magyar nyelvű osztály nyílik Maradékon
2015. augusztus 20. – Pannon RTV
A szerémségi Maradékon nem kétnyelvű, hanem összevont magyar nyelvű osztály nyílik
meg szeptember 1-én, 37 év kihagyás után – szögezi le közleményében a Magyar Nemzeti
Tanács és a Tartományi Oktatási Titkárság. Annak kapcsán reagáltak, hogy a Hét Nap
tegnapi számában Élni kell a lehetőséggel! címmel megjelent írásban az áll, hogy
bilingvális tagozatról van szó. Ingyija Község Tanácsának tagja, Berta Zoltán azt
nyilatkozta a hetilapnak, hogy a bilingvális tagozat megnyitása nem volt egyszerű. Szerinte
a legnagyobb ellenállást Újvidék, Erdély Lenke és Vicsek Annamária tanúsította.

Január 24-én tartományi és önkormányzati választások?
2015. augusztus 22. – Vajdaság Ma
Január 24-én tartják a tartományi és önkormányzati választásokat, értesült a Dnevnik
hatalomhoz közeli körökből. A lap forrása szerint az időpontról a köztársasági
kormánykoalícióban döntöttek, amelynek tagja a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is.
Mint mondja, Pásztor István, a VMSZ vezetője, aki egyben a tartományi képviselőház
elnöke is, megfelelőnek tartja ezt a karácsonyi és újévi ünnepek utáni időpontot azért is,
mert 2016-ban naptár szerint már 4 éve lesz annak, hogy megtartották a legutóbbi
parlamenti és önkormányzati választásokat, igaz, 2012-ben nem januárban, hanem
májusban.

A médiának lépést kell tartania a korral
2015. augusztus 22. – Magyar Szó
A kisebbségi médiumokban esedékes szükségszerű változásokról, a modern trendekhez
való alkalmazkodásról, fenntartható gazdálkodási modellek kialakításáról és strukturális
reformokról tartottak előadásokat a Médiamenedzselés akadémiája elnevezésű kétnapos
szeminárium első előadássorozatán, amelyet Újvidéken, a Magyar Szó székházában
rendezett meg a Giacomelli Media, a Heror Media Pont és a MediaChange újságírói
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Tanszercsomagot kapnak a kárpátaljai magyar iskolák elsősei
2015. augusztus 19. – Kárpátinfó
Még néhány nap, s elkezdődik egy újabb tanév. Mindez nem kevés anyagi megterhelést
jelent a szülőknek, főként akkor, ha az iskola első osztályát kezdi meg a csemete, akinek az
iskolatáskától a tolltartón és a füzeteken át a vonalzóig és a színes ceruzáig mindent
először kell megvásárolni. Az ő terhüket igyekszik könnyíteni idén a Beregszászi Járási
Máltai Szeretetszolgálat, mely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az óbuda-békásmegyeri
önkormányzat polgármesteri hivatala és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) támogatásával 2000 darab tanszercsomagot állított össze és oszt ki a magyar
tannyelvű iskolákat most elkezdő diákoknak.

Kárpátalja

szaktanácsadói vállalat a tartományi művelődési és tájékoztatási titkárság és a
köztársasági művelődési és tájékoztatási minisztérium támogatásával.

Megszűnhet a kárpátaljai magyar iskolák tankönyvellátása
2015. augusztus 20. – Kárpátalja Ma Kárpátalja
Teljes a káosz a kijevi Oktatási és Tudományos Minisztériumban az iskolák 4. és 7.
osztályainak új tankönyvekkel való ellátását illetően. Mindazonáltal az ukrán iskolások
valószínűleg elérhető áron juthatnak majd hozzá a következő félévben a szükséges
tankönyvekhez, ám a kárpátaljai magyar iskolák tanulói aligha számíthatnak erre a
jövőben. Amint az várható volt, súlyos gondok támadtak a 4. és 7. osztályos tankönyvek
idén esedékes kiadásával. Az ukrán kormány illetékesei ugyanis már korábban jelezték: az
egyéb szociális juttatások mellett megszűnik az iskolák ingyenes tankönyvellátása is. A
lakosságra aránytalanul nagy terheket kirovó kijevi hatalom azonban később némileg
visszalépett a sok családot hátrányosan érintő ügyben. Az illetékesek jelezték, a szülők csak
a tankönyvek árának egy részét fogják állni, és az árva, hátrányos helyzetű, valamint
nemzetiségi nyelveken tanuló diákok ingyen juthatnak a tankönyvekhez.

Megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron
2015. augusztus 21. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron, az ismeretlen elkövetők letörték a költő
nevét viselő téren álló szoboralak kardját – adta hírül szerda éjjel a 7dniv.info ungvári
hírportál. A jelentés szerint a „vandálok” tettüket szerdára virradóra követték el a magyar
költő szobra ellen Ungvár központjában. „A barbár cselekedet azért is bosszantó, mert nem
csupán Ungvár egyik jelképének a megrongálásáról, hanem a Kárpátalja és a szomszédos
Magyarország közötti stabil baráti viszony elleni provokációról van szó” – írta a híroldal,
amely reményét fejezte ki, hogy a rendőrség gyorsan elfogja a tetteseket, annál is inkább,
mert Ungvárnak ez a része be van kamerázva.
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2015. augusztus 21. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Augusztus 17-én Kárpátaljára érkezett Leleszi Tibor kisvárdai és Orosz Károly nagyhalászi
polgármester, hogy célirányos pénzadományokkal segítsék Mezőgecse, Badaló és
Szőlősgyula települések óvodáinak felújítását. A támogatások Kárpátaljára való eljuttatását
Mikucza Tamás nyíregyházi vállalkozó szervezte meg. A támogatásokat Mezőgecsébe és
Badalóba Knobloch Györgynek, a Beregszászi Járási Tanács képviselőjének javaslatára,
Szőlősgyulára pedig Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul javaslatára jutatták el.
Kisvárda a három települést 1-1 millió forinttal, Nagyhalász Mezőgecsét 500 ezer forinttal,
Badalót és Szőlősgyulát pedig személyi számítógépekkel és különböző gyermekjátékokkal
támogatta.

Kárpátalja

Célirányos támogatás Badalónak, Szőlősgyulának és Mezőgecsének

Bemutatták a restaurált Királyházi Evangéliumot Ungváron

A kolozsvári Kultivált a Muravidék is színesítette
2015. augusztus 19. - Népújság
kultivalKolozsváron a múlt hétvégén, augusztus 14-e és 16-a között tartották meg a
Kultivál című rendezvényt, amely egy olyan Kárpát-medencei találkozó, ahol a fiatalabb
generáció bemutatja, megmutatja hazaszeretetét, a magyar értékek fontosságát, ezen belül
saját magyarságát, nemzeti hovatartozását, s mindezt az ifjúság szemszögéből – ami
sokszor álmodozó világot jelent, de leginkább kemény kritikája is a körülötte lévő világnak.

Petőfi-program a horvátországi szórványban is
2015. augusztus 20. – Huncro.hr
A Petőfi Sándor Program keretein belül két magyarországi fiatal érkezett Horvátországba,
hogy szórványmagyarságunk körében lássanak el közösségépítő és identitáserősítő
tevékenységet. Tóth Rebeka a daruvári, Mandácskó Eszter pedig a vukovári és Vukovár
környéki magyarok munkáját segíti kilenc hónapos kiküldetése során.

Horvátország Muravidék

2015. augusztus 22. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfó
Kárpátalja és Ukrajna egyik legrégebbi írásos emléke, a Királyházi Evangélium
utánnyomtatott változatát augusztus 20-án mutatták be az ungvári várban – adta hírül a
mukachevo.net hírportál augusztus 21-én. Az 1401-ben íródott evangélium már rég
felújításra szorult. Mint Vaszil Seba, a megyei helytörténeti múzeum igazgatója elmondta,
a Nemzeti Kutatási és Restaurálási Központtal közösen már több éve tervezték a könyv
felújítását. Az evangéliumot 2014 februárjában küldték el Kijevbe, de akkor nem jutott el a
fővárosig, mert a háborús események miatt attól tartottak, hogy baja eshet.
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2015. augusztus 20. – Huncro.hr
Tavaly hagyományteremtő céllal rendezte meg először az eszéki magyar főkonzulátus a
Magyar hetet Eszéken és a megyében, magas szintű magyar kormányrészvétellel. Az idei
eseménysorozaton még több programot terveznek és a helyszínek száma is bővül. – A
rendezvény célja a magyar értékek bemutatása és megismertetése mellett az is, hogy
összehozza a horvát és magyar potenciális partnereket – mondta De Blasio Antonio, eszéki
magyar főkonzul, akivel a tervezett programokról beszélgettünk.

Új magyar-német nyelvű óvodai csoport indul Bécsben
2015. augusztus 21. - Volksgruppen
Szeptembertől Bécsben egy új magyar-német nyelvű óvodai csoport kezdi meg működését.
A húsz egy és hat év közötti kisgyermek így nem csak az anyanyelvét használhatja játék
közben, hanem a magyar népi hagyományokkal, versekkel, dalokkal is megismerkedik.

Őrvidék Horvátország

Magyar hét Eszéken: még több program, még több helyszín
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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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