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Vezető hírek

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a közösségépítést tekinti fő
célnak
2015. augusztus 25. – MTI, NapiGazdaság.hu
Autonómiát csak erős közösségek érhetnek el, a fő cél ezért a külhoni magyar közösségek
erősítése - mondta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) igazgatója kedden
Szentendrén, a 27. Kárpát-medencei főiskolástáborban tartott előadásában. Kántor Zoltán
úgy fogalmazott, "a siker függ attól is, hogy erős közösség kéri-e az autonómiát".
Hozzátette: ugyanakkor a közösségeknek maguknak is sokat kell tenniük. Szólt arról, hogy
sok területen vannak kihasználatlan lehetőségek, és számos eredményt lehet elérni
apránként, "ha jól határozzuk meg a célokat és összehangoljuk a lépéseket". A cselekvés
lehetséges területei között említette a nemzetközi közvélemény érzékennyé tételét, így
például szövetségesek keresését az Európa Tanácsban, ahol tematizálni kell a kérdést, vagy
a kétoldalú kapcsolatok esetében az alapszerződésekben rejlő lehetőségek kihasználását,
de szerinte meg kell szólítani az adott állam többségét is, a lakosságot és a politikai elitet
egyaránt.

Vádemelés Markó Attiláék ellen
2015. augusztus 25. – Krónika, Népszabadság, transindex.ro, maszol.ro
Vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden Markó Attila volt RMDSZ-es
képviselő, az Országos Restitúciós Hatóság (ANRP) öt másik egykori tagja, valamint Horia
Simu üzletember ellen hivatali hatalommal való visszaélés miatt. A nyomozó hatóság
közleménye szerint a vádlottak – köztük Ingrid Zaarour, az ANRP egykori vezetője és
Theodor Cătălin Nicolescu volt képviselő, exalelnök – törvénytelenül, felülértékelt áron
döntöttek 2008-ban egy 97 ezer négyzetméteres bukaresti telek visszaszolgáltatásáról
Simu javára.

Pásztor és Schodder a menekültek megsegítéséről tárgyalt
2015. augusztus 25. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Hans Friedrich Schodder, az ENSZ
Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerbiai kirendeltségének vezetője a Szerbiába
érkező nagyszámú közel-keleti menekült együttes támogatásának folytatásáról tárgyalt,
valamint azoknak a vajdasági községeknek a helyzetéről, amelyekben megszervezték a
menekültek befogadását. A találkozón megállapították, hogy a menekültek számának
növekedését, amely az elmúlt napokban következett be a macedón-görög határ megnyitása
után, sikeresen és megfelelően kezelik, s a kanizsai, valamint a többi községbeli
befogadóközpontokban a helyzet stabil és kielégítő szinten van.
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Magyarország

Konferencia a gazdaságfejlesztés az egyéni boldogulás és a szülőföldön
maradás szolgálatában

Erdély

2015. augusztus 25. 9:10
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Gazdaságfejlesztés az egyéni
boldogulás és a szülőföldön maradás szolgálatában” címmel szervez szakmai hétvégét és
továbbképzést külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára. A szülőföldön való
sikeres boldogulás elképzelhetetlen a magyar gazdaság fejlesztése nélkül. Ebben a
fejlesztési folyamatban a magyar gazdasági szereplők megerősítése, így a külhoni magyar
fiatalok szakmai továbbképzése is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A külhoni magyar
fiatalok gazdasági ismereteinek bővítése hozzájárul az egységes Kárpát-medencei gazdaság
fellendítéséhez. Továbbképzésük a határon túli magyar közösségek megmaradását is
szolgálja, találkozásuk elősegíti a fiatalok közti együttműködést, a magyar-magyar
kapcsolatok erősítését.

Mit jelez Kelemen Hunor és Orbán Viktor tusnádi találkozója?
2015. augusztus 25. – transindex.ro
„A magyar miniszterelnök, az RMDSZ szövetségi elnöke és a Fidesz operatív
projektcsapata több tagjának sajtónyilvánosságot eddig nem kapott tusnádi találkozója, ha
nem is nyit új fejezetet az RMDSZ-Fidesz kapcsolatokban, de egyértelművé teszi azt a
trendet, ami sejthető volt: az RMDSZ és a Fidesz operatív munkakapcsolatba lépett” – írja
a Transindex.

A pályázat leadása előtt másfél hónappal kezdenék el Marosvásárhelyen a
munkát az Európai Kulturális Főváros cím elnyeréséért
2015. augusztus 25. – transindex.ro
A Marosvásárhely 2021 Egyesület létrehozásáról voksolt augusztus 25-én a
marosvásárhelyi városi tanács testülete, amelynek feladata előkészíteni a megyeszékhely
jelentkezési dokumentációját az Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázására. A
döntést az RMDSZ tanácsi frakciója is támogatta, hiszen szilárd meggyőződésünk, hogy
városunk olyan értékeket tud felmutatni, amelyek európai szinten elismertek - közölte
Soós Zoltán városi tanácsos. Elismeri, máris késésben van a város: "a címre ugyancsak
pályázó, így velünk rivalizáló városok – például Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Brassó,
Jászvásár, Temesvár, Krajova – már korábban elkezdték a felkészülést, így lépéselőnyben
vannak velünk szemben. Csodát nem ígérhetek, de tisztességes munkát igen. Bízom benne,
hogy a pályázati folyamat minden résztvevője és a döntéshozók is megkettőzött energiával
végzik majd a dolgukat, hogy behozzák a varos lemaradását" - írja közleményében a
politikus.
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Erdély

A Forgatag harmadszor színezi ki Marosvásárhelyt
2015. augusztus 25. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Szerdán rajtol a harmadik Vásárhelyi Forgatag, amelynek programfüzetét kedden
sajtótájékoztatón mutatták be. A tervek szerint még gazdagabb, látványosabb és színesebb
program lesz ebben az évben, már csak azért is, hogy méltó lehessen az idei, „Kiszínezzük a
várost!” szlogenre. A rendezvény nagy újdonsága, hogy idén minden programpont
marosvásárhelyi helyszínre került, sőt marosvásárhelyi köztereken is zajlik a Forgatag –
mutatott rá Soós Zoltán főszervező.

Temes megyében is beindult a Petőfi Sándor Program
2015. augusztus 25. – Nyugati Jelen
A temesvári Szórvány Alapítvány székházában kedden megtartott sajtótájékoztató
keretében mutatkozott be a Nemzetpolitikai Államtitkárság által idén elindított Petőfi
Sándor Program bánsági ösztöndíjasa, Horváth Ida, végvári származású joghallgató. A
Kárpát-medencei szórványmagyarság megerősítését célzó Petőfi Sándor Program
célkitűzéseit dr. Bodó Barna, a Szórvány Alapítvány elnöke ismertette.

Szórvány Alapítvány, határok nélkül
2015. augusztus 25. – Nyugati Jelen
A temesvári Szórvány Alapítvány képviselői Magyarországon bejegyezték az Esélyt a
Szórványnak Alapítványt, amelynek vezetője Kása Zsolt, az Alapítvány pénzügyi
menedzsere. A Szórvány Alapítvány anyaországi testvérszervezetét Nagybánhegyesen
jegyezték be, ahol a Bethlen Gábor Alap támogatásával egy ingatlant is vásároltak a
számára. Keddi sajtótájékoztatóján Kása Zsolt elmondta: a 120 négyzetméteres, nagy
kerttel rendelkező nagybánhegyesi házban tematikus szórványtáborok szervezését
tervezik, gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Magyar tanfolyam kezdőknek
2015. augusztus 25. – Nyugati Jelen
Három hónapig tartó magyar nyelvtanfolyamot indít a Szórvány Alapítvány szeptember
végén Temesváron, immár harmadik alkalommal. A célcsoportot egyrészt azok a felnőttek
alkotják, akik vegyes házasságban élnek, és szívesen megtanulnák házastársuk
anyanyelvét, másrészt pedig azok a személyek, akik keresik a magyar gyökereiket, akiknek
a szüleik, nagyszüleik magyarok voltak, de ők kiestek a magyar környezetből, közösségből,
és már nem ismerik a nyelvet. A tanfolyam célja a magyar nyelv elsajátítása és a magyar
kultúra megismertetése. A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően, a vegyes
házasságban élők és/vagy azok a személyek, akiknek a gyerekei magyar nyelvű oktatási
intézménybe járnak, 50%-os árengedményben részesülnek a tandíj árából.
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Erdély

Rábólintott a vásárhelyi tanács a Bethlen-emlékműre
2015. augusztus 25. – Krónika, szekelyhon.ro
Bár Olimpiu Sabău-Pop szociáldemokrata (PSD) önkormányzati képviselő megpróbálta
megakadályozni, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek szobrot állítsanak, végül négy
tartózkodással megszavazták a magyar tanácsosok kezdeményezését a marosvásárhelyi
tanács keddi ülésén. Sabău a határozattervezet halasztását kérte, arra, hivatkozva, hogy ő
nem tudja, ki volt Gábor úr („domnul Gabor"), és valószínűnek tartja, hogy társai között is
akad olyan, aki nem ismeri, így nem tud érdemben szavazni a szoborállításról. A tervezet
elhalasztását szavazásra bocsátották, de nem fogadták el.

Felvidék

Nem lesz több magyar felirat a kassai állomáson
2015. augusztus 25. – Ujszo.com
A keleti metropolis vasútállomásán legutoljára ötven évvel ezelőtt láthattak magyar
feliratokat az utasok. A helyzet azóta is változatlan, a váróterem ajtaján olvasható az
egyetlen magyar felirat, azon kívül legfeljebb angol nyelvű információs táblákat helyeznek
ki. „Kifogásoltuk, hogy nincs magyar tájékoztatás az állomás épületében. Nemcsak a kassai
magyarok, hanem az egyre több magyar turista miatt is fontosnak tartjuk a tájékoztatást.
Évekkel ezelőtt levélben kértem a vasút igazgatóságát a magyar információs rendszer
bevezetésére, de azt a választ kaptam, hogy egyik vasúti dolgozó sem beszél jól magyarul,
ezért nincs magyar tájékoztatás” – mondta Kolár Péter, a Csemadok kassai
választmányának elnöke.

Pellegrini szerint Bugár is diktál a szavazásnál
2015. augusztus 25. – Felvidek MA
Nemcsak a Smer képviselője, Jana Laššáková jelzi párttársainak, miként szavazzanak,
mondta a gyermekképviselőkkel folytatott beszélgetés során a parlament elnöke.
„Mindannyian ezt csinálják, Bugár Béla is, de őt nem látni, mert az erkély alatt ül," mondta
Pellegrini.

Kihallgatták Szigeti László korábbi asszisztenseit
2015. augusztus 25. – Bumm.sk
A Pozsony III. Járási Bíróság újabb nyolc embert hallgatott ki a Szigeti László ellen indított
eljárás kapcsán. A korábbi oktatási minisztert szubvenciós csalás vádjával állították
bíróság elé. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szigetit úgynevezett. szubvenciós
csalással vádolják, amit még miniszteri tisztsége betöltése alatt követett el.
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Felvidék

Kilenc éve verték meg Malina Hedviget
2015. augusztus 25. – Bumm.sk
2006. augusztus 25-én kezdődött Malina Hedvig kálváriája, amikor Nyitrán megverték őt,
miközben az egyetemre tartott, azért mert magyarul beszélt. Azóta hamis tanúzás miatt
ellene is indult már eljárás.

A Kárpát-medence ifjúságának találkozója a „Makovecz Városban”,
Csengeren az államalapítás ünnepe alkalmából

Vajdaság

2015. augusztus 25. – Felvidek MA
A Csengeri Ifjúsági Egyesületnek köszönhetően valósult meg a ,,Kárpát-medence magyar
ifjúságának találkozója" augusztus 20-22. között. A találkozónak a „Makovecz Városnak" is
nevezett Csenger település adott otthont. Felvidéket a Via Nova Ifjúsági Csoport
delegációja képviselte Ilko Zoltán vezetésével.

Az életet, a megélhetést, az otthont jelenti
2015. augusztus 25. – Szabó Anikó – Magyar Szó, Hét Nap
Új kenyér havának, vagyis augusztusnak negyedik hétvégéjén 14. éve rendeznek
Zentagunarason újkenyér-ünnepet, amelyet ezúttal augusztus 22-én és 23-án tartottak
meg. A közösség részt vehetett a Kara Nándor római katolikus és Vladislav Rac görög
katolikus atyák által celebrált, kenyérszentelést magában foglaló hálaadáson, emellett a
dologvégző ünnep sokszínű programsort felvonultató kísérőrendezvényein is
ünnepelhetett, amelyek elsősorban a helyi sportpályákon zajlottak.

A tanítóképzőben megkezdődött a Nyári Egyetem
2015. augusztus 25. – Magyar Szó
Hétfőn kezdődött a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon az első alkalommal
megszervezett Nyári Egyetem. A cél, olyan témakörökben hasznos ismeretekkel bővíteni a
gyakorló pedagógusok tudását, amelyek a leginkább foglalkoztatják, érdeklik őket. A
továbbképzések hozzájárulnak ahhoz is, hogy a pedagógusok szakmai lendülete az évek
során is megmaradjon. A mostani továbbképzés két fő témakört ölel fel: a halmozottan
hátrányos helyzetű diákok integrációja, oktatási problémáinak kezelés, motivációja, illetve
új módszertani elvek bemutatását, amelyekkel érdekesebbé lehet tenni a tanórát,
sikeresebbé az oktatást. Az akkreditált továbbképzés, amelyen mintegy 40 gyakorló
pedagógus vesz részt, pénteken zárul.
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Kárpátalja

III. Görfeszt Tiszacsomán a megszentelt élet jegyében
2015. augusztus 25. – Kárpátalja Ma
Harmadik alkalommal találkoztak a görögkatolikus fiatalok augusztus 22-én Tiszacsomán
a Hagyományőrző Szent István-napi Görögkatolikus Ifjúsági Fesztiválon, a Görfeszten,
melyet ezúttal a „megszentelt élet” jegyében rendeztek meg. A Görögkatolikus Ifjúsági
Szövetség (GISZ) által a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban megtartott programra a
Beregszászi Esperesi Kerület egyházközségeiből érkeztek a fiatalok. A rendezvény
vecsernyével kezdődött meg a helyi görögkatolikus templomban, ahol Demkó Ferenc, a
Beregszászi Esperesi Kerület esperese megáldotta az idei új kenyereket, melyeket aztán
szétosztottak a jelenlévők között. Ezután Kacsur András, a Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színház színésze osztotta meg gondolatait a fiatalsággal.

A Magyar Kultúra Estje Ungváron
2015. augusztus 25. – Kárpátalja Ma
A Magyar Kultúra Estje című rendezvény keretében mesterkurzust tartottak
agyagszobrászatból a gyerekek és fiatalok részére augusztus 24-én Ungváron. Az alkalmon
a helyi gyerekeken kívül a Kijev megyei Irpiny városból érkezett vendégek is részt vettek –
adta hírül a Novini Zakarpattya hírportál augusztus 25-én. A gyermekek szabadon
választhatták meg alkotásaik témáját. Állatokat, virágokat és különféle kompozíciókat
készítettek mestereik segítségével. A mesterkurzus szervezőjének elmondása szerint a
kicsik ügyesen formázták az agyagot és élvezték a közös munkát. Az eseményre látogatók
magyar ételeket és süteményeket kóstolhattak meg, vetélkedőkön vehettek részt, és a
magyar történelem érdekes eseményeivel is megismerkedhettek.

Kemény reagálást szorgalmaz Moszkal a Petőfi-szobor megrongálása kapcsán
2015. augusztus 25. – Kárpátinfó
A megyei állami közigazgatási hivatal határozottan elítéli a Petőfi Sándor ungvári szobra
ellen elkövetett vandál cselekedetet — közölte Hennagyij Moszkalra, Kárpátalja
kormányzójára hivatkozva a TiszaNews. „Minden szempontból megengedhetetlen, hogy
ismét megrongálták Petőfi Sándor szobrát a róla elnevezett téren. Különösen
megengedhetetlen ez, ha figyelembe vesszük, hogy Kárpátalja soknemzetiségű vidék, ahol
a különböző nemzetiségek képviselői megszokták, hogy békében, egymást tisztelve
éljenek” — húzta alá a megye vezetője. Hennagyij Moszkal felszólította a rendvédelmi
szerveket, hogy maximális komolysággal álljanak hozzá e bűncselekmény felderítéséhez, s
a hatályos jogszabályok szerint szigorúan vonják felelősségre a vandálokat. „Nem engedjük
meg, hogy az ilyen sajnálatos incidensek rontsák Kárpátalja megítélését, amelyről úgy
tartják, hogy a nemzetiségek közötti kapcsolatok tekintetében Ukrajna egyik
legtoleránsabb megyéje” — tette hozzá.
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Diaszpóra

Magyar híd Sao Paulóban
2015. augusztus 25. – MTI, Kormany.hu, Magyar Nemzet, NemzetiRegiszter.hu,
Maszol.ro, Hirek.sk
Geraldo Alkcmin Sao Paulo állam kormányzója aláírta azt a dekrétumot, amely dönt a 20
milliós metropolisz egyik legforgalmasabb közúti hídjának új elnevezéséről. A határozat
kihirdetésétől fogva a napi kétmilliós forgalmat bonyolító átkelő a „Magyar Közösség
hídja” nevet viseli. A híd abban a kerületben található, amely a múlt század folyamán az
ottani magyar közösség központja volt. A határozat kihirdetésével Sao Paulo állam
kormánya ki szerette volna fejezni köszönetét a magyar diaszpórának, a város és az állam
építésében és fejlesztésben játszott elévülhetetlen érdemeiért.
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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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