Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. augusztus 25.

2015. augusztus 24. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az állandó választási hatóság (AEP) újabb törvénytervezet készít a levélben való voksolás
szabályozására - jelentette be hétfőn Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
ideiglenes elnöke. Dragnea emlékeztetett, hogy a témában már négy tervezetet
terjesztettek a parlament elé (kettőt a kormányoldal, kettőt pedig az ellenzék
törvényhozói), de szerinte "több szakértelemre" volna szükség a törvény kidolgozásánál,
ezért nem szabad "kihagyni belőle" a választási hatóságot.

Újra otthon lenni a Kárpát-medencében

Vezető hírek

Új törvénytervezet lesz a levélszavazásról

2015. augusztus 25. – Krónika
Az anyaország nem mond le egyetlen magyarról sem, akár vegyes házasságból született,
akár már nyelvvesztéssel él, és mindent megteszünk azért, hogy a Kárpát-medencében
tapasztalt negatív tendenciákat visszafordítsuk – jelentette ki a Krónikának adott
interjúban Grezsa István a magyar kormány által idén útjára indított Petőfi Sándorprogram kapcsán. A miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős
miniszteri biztosa elmondta, mivel a Kárpát-medencében a szórvány 95 éve „olvad”,
jelentős fogyás figyelhető meg a nagyvárosokban is, a program célja ennek a folyamatnak a
lassítása, lehetőség szerint megállítása.

2015. augusztus 24. – transindex.ro
„A jövőhöz kizárólag a múlt nem elegendő. Kolozsvár eddig is az egyéni és közösségi
teljesítményekre épített, ezek nélkül továbbra sem tudja megőrizni kulturális főváros
jellegét. Természetesen, a múltban létrehozott örökség nélkül föl sem tehetnénk a kérdést:
kulturális főváros-e Kolozsvár? De az új oktatási, kutatási és kulturális intézmények és
megvalósítások is biztosítják ma a város értékét, folytonosságát a szellemi piacon” –
fogalmazott Kelemen Hunor azon a beszélgetésen, amelyen Kolozsváron élő és
tevékenykedő értelmiségiek vázolták fel a város kulturális jövőjét, perspektíváit a
Kolozsvári Magyar Napokon a TIFF-házban Kolozsvár, a magyar kultúra fellegvára
címmel, Benkő Levente újságíró vezetésével”.

„Gyökerek, közös hagyományok” – Árpád népének hagyományai
2015. augusztus 24. – Pallagi Marianna – Kárpátalja Ma
Közel harminc kárpátaljai fiatal vett részt „A Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány
szervezésében, illetve a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet együttműködésével
megvalósuló hagyományőrző rendezvényen augusztus 22-én, a nyíregyházi Sóstói
Múzeumfaluban. A program kezdetén hagyományőrzők engedtek bepillantást nyerni
őseink öltözködési, harcászati, vallási szokásainak kulisszái mögé. Az időjárás kezdetben

Magyarország

Kolozsvár kulturális jövőjéről beszélgettek a KMN-en
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Legek hétvégéje a szatmári Partiumi Magyar Napokon
2015. augusztus 24. – Krónika
Az eddigi leggazdagabb kínálattal várta a résztvevőket Szatmárnémetiben az idei Partiumi
Magyar Napok. A rendezvénysorozat már a múlt hét folyamán nehéz feladat elé állította
azt, aki minden előadásra, kiállításra, koncertre és tárlatra el akart jutni.

Erdély

nem kedvezett a szabadtéri programoknak, így adta magát az Árpád-kori falurész
készítésének momentumait bemutató kisfilm vetítése, majd az időjárás is megenyhült, így
lehetőség nyílt a falurész megtekintésére is.

Motorosok adományoztak Böjte Csaba gyergyószárhegyi központjának
2015. augusztus 24. – Krónika, szekelyhon.ro
„Felkaroljuk a gyerekeket, mert úgy gondoljuk, hogy a jövőt jobbá tenni nem aszfaltozott
utakkal lehet, hanem a jó neveléssel. Úgy látjuk, hogy Böjte atya házainál olyan
környezetben nőnek fel a gyerekek, amitől jobb lehet a világ” – foglalta össze a motorosok
jótékony túrájának üzenetét Pálffy Béla szervező Gyergyószárhegyen.

Marosvásárhelyi előválasztás: bemutatta programját Portik Vilmos
2015. augusztus 24. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján mutatta be az „Itthon vagyunk. Bízzunk magunkban!”
jelmondatú választási programját Portik Vilmos, a marosvásárhelyi előválasztásokon
induló EMNP-s polgármesterjelölt. A találkozó elején Portik Vilmos elmondta: jogos igény
fogalmazódott meg a vásárhelyiek körében akkor, amikor a közelgő előválasztásokon
induló jelöltek programját szerették volna megismerni. Ennek megfelelően Portik
ismertette elképzeléseit, melyek közül az egyik kiemelkedő a marosvásárhelyi Azomureș
vegyipari kombinát ügyének mihamarabbi rendezése.

Kelemen: rossz üzenete van az adótörvénykönyv halogatásának
2015. augusztus 24. – maszol.ro
Rossz az üzenete az RMDSZ elnöke szerint annak, hogy a kormánypártok elhalasztották az
új adótörvénykönyvről szóló parlamenti szavazást, mert azt a látszatot kelti, hogy a
koalíció bizonytalan, nem tudja, mi történjen a jogszabállyal. Kelemen Hunort hétfőn a
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének aznapi bejelentéséről kérdezték. Liviu Dragnea
azzal indokolta a halasztást, hogy múlt héten csupán a pártok szakértői egyeztek meg az
adótörvénykönyvről, a politikai döntés még nem születetett meg, és erről csütörtökön
újabb pártközi egyeztetést tartanak szükségesnek.
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2015. augusztus 24. – maszol.ro, MTI
"Együtt, közösen bármit, amiben őszintén hiszünk, amit igazán akarunk, képesek vagyunk
sikerre vinni, és ennek valóra váltása rajtunk, csakis rajtunk áll" – jelentette ki Horváth
Anna alpolgármester a Kolozsvári Magyar Napok zárógáláján mondott ünnepi vasárnap
este a Kolozsvár főterén összegyűlt több tízezres tömeg előtt. Az RMDSZ-es elöljáró arra
figyelmeztetett, hogy a magyar napok megszervezése "akkor vált lehetségessé, amint volt
összefogás, amint a kolozsvári magyar emberek hinni kezdtek közösségük erejében".

Erdély

„Hinni a közösség erejében” – véget értek a Kolozsvári Magyar Napok

Indul a Megbékélési Park felújítása, bővítése
2015. augusztus 24. – Nyugati Jelen
A Megbékélési Parkot az elmúlt héten a felújítási, bővítési munkálatok előkészítése
céljából átadták a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezőnek, az aradi TCS & CT Grup
Contera vállalatnak. A jelzett munkálatokra szóló kivitelezési szerződést tavaly októberben
aláírták, az eddigi késlekedést az idézte elő, hogy a jelenlegi parkot a Víztoronnyal
összekötő átjáró kiépítéséhez szükség volt egy kormányhatározatra is. A
kormányhatározat-tervezet kezdeményezése az Oktatási és Kutatási Minisztérium
hatáskörébe tartozik, folyamatban van. Mivel a közbeszerzési procedúrák miatt a
munkálatok elkezdése közel egy éve késlekedik, abban egyeztek meg, hogy kettéosztják
azokat. A több mint 10 éve elkészült park állaga alaposan leromlott, ezért első lépésben a
jelenlegi felépítmény felújítása történik meg.

A kölcsönösség jegyében állítanának szobrot Bethlen Gábornak
2015. augusztus 24. – szekelyhon.ro, Krónika
A keddi marosvásárhelyi tanácsülés napirendjén szerepel az a határozattervezet, amelynek
értelmében Marosvásárhelyen, a Bernády tér közelében, a Vár szomszédságában szobrot
állítanának Bethlen Gábor fejedelemnek. Az ötletgazda, Soós Zoltán önkormányzati
képviselő szerint lehetséges, hogy a szociáldemokrata (PSD) tanácsosok nemmel fognak
szavazni, de remélhetőleg a demokraták a kölcsönösséget figyelembe véve rábólintanak a
tervezetre.

Rekordrészvétel az esőűző magyar ünnepen
2015. augusztus 24. – Krónika
A péntekig kitartó esős, hűvös időjárás sem tudta elűzni a vasárnap zárult Kolozsvári
Magyar Napok közönségét, mi több, Gergely Balázs főszervező szerint úgy tűnik, hogy
rekordrészvétel volt a kulturális seregszemlén. „Sokkal rosszabbra számítottam, attól
tartottunk, hogy az eső teljesen áthúzza a terveinket. De úgy látszik, a közönség legyőzte az
esőt" – fogalmazott a Krónikának a rendezvény ötletgazdája, aki szerint a Kolozsvári
Magyar Napokat záró Koncz Zsuzsa-koncertet és az azt követő tűzijátékot mintegy 30–35
ezer ember tekintette meg a Főtéren.
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Eszébe jutottak a kormánynak az elfelejtett régiók
2015. augusztus 24. – Ujszo.com
A jövő tavaszi választások előtt rakétasebességgel hagyná jóvá a kormány a legnagyobb
munkanélküliséggel küzdő régiók felzár-kóztatását célzó törvényt, már holnap tárgyal róla
a kabinet. Ahhoz, hogy a legszegényebb járások valódi segítséget kapjanak számos más
törvényt is módosítani kell. Ma a kormány érdekegyeztető szerve, a gazdasági és szociális
tanács tárgyal azokról a törvénytervezetekről, amelyek a kormány jóváhagyását követően
szeptemberben a parlament elé kerülnek.

Erdély

2015. augusztus 24. – maszol.ro
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megrendülve hajt fejet Szentimrei Judit, a XX.
századi erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra klasszikus kutatója, a Kriza János
Néprajzi Társaság alapító tagja előtt, kegyelettel emlékezik mindarra, amit az elhunyt
Szentimrei Judit több évtizedes munkássága jelentett az erdélyi magyarság, közösségi
életünk számára - írja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke nekrológjában.

Felvidék

Szentimrei Judit néprajzi szakírótól búcsúzik az RMDSZ

Szeptembertől újra magyar nyelvtanfolyam indul Léván

Öt magyar diák tanulhat anyanyelvén Maradékon
2015. augusztus 24. – Pannon RTV
Egy elsős, két másodikos, egy harmadikos és egy negyedikes kisdiák – öt tanulója lesz a
szórványbeli Maradékon a magyar osztálynak. A jövő héttől újra magyar nyelvű tanítás
folyik majd a legdélebbi magyar településen. 37 év után indul újra a magyar oktatás. Ma
Maradékon járt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja és a magyar
tagozat tanára. A Magyar Nemzeti Tanács iskolabusz programja sem szűnik meg a

Vajdaság

2015. augusztus 24. – Felvidék Ma
A lévai Reviczky Társulás szervezésében szeptemberben tovább folytatódik a magyar
nyelvtanfolyam a Reviczky Házban. „Janovicky Éva, a kezdő és Tóth Anikó a haladó
csoport oktatói elismerően nyilatkoztak a résztvevők teljesítményéről, hiszen a magyar
nyelv a legnehezebb nyelvek közé sorolható, megtanulása nem egyszerű, a környező
országok nyelvétől teljesen eltér. Főleg a kezdő szinten tanulók dolga nem volt könnyű, ám
derekasan dolgoztak s elérték a kitűzött célt, elsajátították nyelvünk alapjait. Őket a
következő iskolaévben már a közép-haladó csoportunkban üdvözölhetjük és szeptembertől
egy új csoportot is indítunk a teljesen kezdők számára" – nyilatkozta Wirth Jenő, a
társulás elnöke.
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Versengés a Szerb Haladó Pártban a vajdasági kormányfői posztért?
2015. augusztus 24. – Vajdaság Ma
A Szerb Haladó Pártban (SNS) megkezdődött a versengés a tartományi kormányfői
helyért. A választások pontos időpontját még nem tudni ugyan, de az SNS máris jó
eredményekre számít, mi több, már megindult a tartományi tisztségekért folytatandó
párton belüli harc is, írja a Blic belgrádi napilap. A vajdasági kormány elnökének
tisztségére többen is pályáznak, köztük Igor Mirović, a haladók tartományi tanácsának
elnöke és Goran Knežević, az SNS főbizottságának alelnöke, de egyes értesülések szerint
két polgármester is pályázik a posztra, mégpedig Branislav Nedimović mitrovicai és Miloš
Vučević újvidéki polgármesterek.

Vajdaság

térségben, hiszen vannak olyan alsós és felsős diákok, akik az újvidéki Petőfi Sándor
iskolában tanulnak magyar nyelven.

Ünnepelt Magyarkanizsa

Borúra derű – Családi napot tartott Kárpátalja reformátussága
2015. augusztus 24. – Kocsis Julianna - Kárpátalja Ma
Egyedül Krisztus a Megtartó címmel családi napot tartott a Kárpátaljai Református
Egyházkerület (KRE) július 22-én Tiszapéterfalván. Az eseményen mintegy 5000 hívő
gyűlt össze. A Kovács Sándor és Erika vezette gyülekező éneklést követően Zán Fábián
Sándor, a KRE püspöke tartott nyitóáhítatot. Az áhítatot követően dr. Fekete Károly, a
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szolgált. Előadásának címe megegyezett az
esemény témájával: Egyedül Krisztus a Megtartó. A püspök felhívta a figyelmet arra, hogy
Krisztus vagy tökéletes üdvözítő az ember számára, vagy semmi más. Nincs egyéb
lehetőség. A különböző filozófiai irányzatok mind másként tekintettek Jézusra,
részigazságokat megragadva személyéről. Ezek között pedig elvész a lényeg: az, hogy
Krisztus a Megváltó, Megtartó, akinek értünk hozott áldozata nem szorul ismétlésre, nem
igényel pótlékot.

Kárpátalja

2015. augusztus 24. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Magyarkanizsa vasárnap ünnepelte Szent István-napját. A város központjában több ezer
ember tekintette meg az önkormányzat által szervezett alkalmi műsort. A sztárvendégek
Radics Gigi és Fenyő Miklós voltak. A rendezvény ünnepi szentmisével, kenyérszenteléssel
és felvonulással kezdődött. A színes kirakodóvásár mellett érdekes gyermekfoglalkozások
és kultúrműsor szórakoztatta a helybeli és a környező településekről érkező ünneplőket.
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2015. augusztus 24. – Muravidéki Magyar Rádió
Az Agra 2015 megnyitójának napján Gornja Radgonán háromoldalú együttműködési
megállapodást írtak alá a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara Muraszombati
Egysége, a Zala Megyei Agrárkamara és a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesületének képviselői.

ITT-OTT találkozó 2015
2015. augusztus 24. – Nemzeti Regiszter
Idén negyvenedik alkalommal rendezte meg a Magyar Baráti Közösség az Egyesült
Államokban a komoly hagyományokkal rendelkező ITT-OTT Találkozót, melynek 2015-ös
mottója: Gyökereinkből sarjad a jövőnk. A százhúsz táborozó egy héten át élvezhette az
ohio-i nyarat a Reménység-tó partján a természet lágy ölén, miközben a magyar
kultúrában is elmerülhetett. Az ITT-OTT Találkozón lehetőség nyílt konzuli ügyintézésre
is, és immár hagyomány, hogy állampolgársági avatási ünnepség helyszíne is. Király
Zsuzsanna, Sass Viktória és Szakács Imre konzulok mellett nagy megtiszteltetésnek vettük,
hogy ellátogatott hozzánk családjával Szemerkényi Réka washingtoni magyar nagykövet is.

Diaszpóra Muravidék

Fejlesztést szolgáló háromoldalú megállapodás
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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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