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2015. augusztus 27. – MTI, Ujszo.com
A már jól működő programok mellett a gazdaságfejlesztés felé kell elmozdulnia a
nemzetpolitikának - jelentette ki Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár szerdán a határon túli egyetemistáknak szervezett szentendrei tábor előadásán.
A Miniszterelnökség helyettes államtitkára közölte: a nemzetpolitikában mára olyan
struktúra jött létre, amelyre lehet építeni, ugyanakkor tovább is kell fejleszteni, s a
szimbolikus döntések után az egyik ilyen irány a gazdaság. Hozzátette: a határon túli
magyar szervezetek számos gazdaságfejlesztési stratégiát alkottak meg, s a következő
években ezeket a terveket szeretnék egységes stratégiává alakítani, valamint egységes
forrásokat biztosítva támogatni.

Vezető hírek

Wetzel: nagyobb szerepet kap gazdaságfejlesztés a nemzetpolitikában

Nem lesz önálló magyar iskola ősztől Besztercén

Véget ér az ukrajnai gyermekek táborozása a Velencei-tónál
2015. augusztus 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Lezárul a tíz héten át mintegy 650 ukrajnai gyermeknek szervezett tábor Velencén közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a helyszínen. A táborban tíz
turnusban olyan rászoruló, az Ukrajnát sújtó háborúban szenvedő ukrán családok
gyermekeit látják vendégül Velencén, akiknek az édesapjuk meghalt vagy megsérült a
harcokban, illetve akiké jelenleg is a fronton teljesít szolgálatot.

Magyarország

2015. augusztus 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Nem indulhat önálló magyar iskola az új tanévtől Besztercén, az oktatási minisztérium
ugyanis jogi kifogásokat fogalmazott meg a helyi tanács ez irányú határozata ellen és már
nincs idő orvosolni a hibákat. Décsei Attila, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei
szervezetének elnöke közleményében arról tájékoztatott, hogy az oktatási minisztérium
kifogásokat emelt a besztercei önkormányzat által május 28-án hozott határozat ellen, és
többek között a tanintézet tervezett nevével – Hunyadi János Gimnázium – sem értett
egyet. Bár Antal Attila tanácsos a besztercei polgármesteri hivatal jogászaival
együttműködve megpróbálta korrigálni a határozat szaktárca által kifogásolt szövegét, a
javított változatot végül a csütörtökre összehívott rendkívüli ülésen kvórum hiányában
nem fogadhatta el a testület.
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2015. augusztus 27. – Krónika, MTI
A múltbeli kudarcok és a többszörös jogsérelmek ellenére is lehet sikereket elérni
Marosvásárhelyen, ennek bizonyítéka a 3. Vásárhelyi Forgatag – ezt a gondolatot
fogalmazta meg Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
főosztályvezető-helyettese a magyar kulturális napok szerda esti megnyitóján. Brendus
Réka az MTI beszámolója szerint kijelentette, a szervezőknek sikerült legyőzniük az elmúlt
három évben a kételkedőket, az ellenséges városvezetést és a hatósági gáncsoskodást, és az
ő sikerük bizonyíték arra, hogy a vásárhelyi magyarság kezébe tudja venni saját sorsát,
nem hagyja elveszni városát, bízik a közösségében és annak jövőjében. Bejelentette: a
magyar állam kiemelt jelentőségű eseményként tekint a Forgatagra, és a jövőben
támogatni fogja.

Erdély

Forgatag-megnyitó: „sikerült legyőzni a kételkedőket”

Jövő őszre befejeznék a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítását
2015. augusztus 27. – transindex.ro
Befejeződött a gyimesbükki Rákóczi-vár és környékének régészeti feltárása, így
elkezdődhetnek a felújítási munkálatok. Jövő héten igénylik az engedélyt, azt követően el
is kezdődnek az egykori ezeréves határ védelmére szolgáló vár rekonstrukciós munkálatai.
A felújításhoz mintegy 220-250 ezer euróra lenne szükség, amelyet közadakozásból
teremtenék elő. Annak ellenére, hogy az összeg még nem gyűlt össze, Deáky András, a vár
újjáépítése érdekében alapított Gyimesbükkért Egyesület elnöke szerint jövő őszre
befejezik a munkálatokat.

További 15 évig a helyén maradhat a marosvásárhelyi Művészeti Líceum
2015. augusztus 27. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az RMDSZ-frakció elfogadtatta a marosvásárhelyi tanácsban azt a határozattervezetet,
amelyben rögzítették, hogy a Művészeti Líceum további tizenöt évre a katolikus egyház
tulajdonában álló ingatlanban működhet - közölte Soós Zoltán tanácsos. A megállapodás
alapján lehetőség nyílik arra, hogy közpénzeket fordítsanak az épület állagmegőrzési
munkálataira. Az önkormányzat különvállalását is tartalmazza az egyezmény: eszerint a
városháza fél évre előre kifizeti a házbérleti díjat, hogy ebből a pénzből a tulajdonos
felújíthassa az épület homlokzatát. A líceumot az oktatás szempontjából az RMDSZ szerint
a célra teljesen alkalmatlan, Dózsa György utcai Hangya-épületbe akarták átköltöztetni az
új tanévtől kezdve. A frakció ellenezte ezt az elképzelést, és a bérleti szerződés
meghosszabbítására törekedett.

Százmillió eurót adunk ajándékba Moldovának 2020-ig
2015. augusztus 27. – transindex.ro
100 millió eurós vissza nem térítendő támogatást nyújt Románia Moldovának 2020-ig jelentette be Victor Ponta kormányfő chisinau-i hivatalos látogatása során. Moldova ezt az
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Nagyszalonta régiós törekvésekkel
2015. augusztus 27. – Bihari Napló
Nagyszalonta önkormányzata lépésről lépésre hajtja végre a város alapítójáról elnevezett
Bocskai Tervet. A stratégiai csomag elfogadása óta az elmúlt 10 évben nagyot javult a
városkép.

Erdély

összeget infrastrukturális beruházásokra, a moldovai SMURD bővítésére, valamint a
határátkelők modernizálására használhatja.

Elhalasztották az MPP székelyudvarhelyi szervezetének tisztújítását
2015. augusztus 27. – szekelyhon.ro
Nem jelentek meg elegendő számban a tagok a szerdán késő délutánra meghirdetett
tisztújító gyűlésen, ezért új időpontra halasztotta ülését a Magyar Polgári Párt
székelyudvarhelyi szervezete. Gálfi Árpád a tagok többségének távolmaradását azzal
magyarázta, hogy valószínűleg sokan szabadságon vannak, ezért nem értesültek az
eseményről. Elmondta, valójában nem szeretnék leváltani a jelenlegi elnökséget, viszont az
MPP statútuma leszögezi, hogy minden településnek kötelezően tartania kell tisztújítást,
ezért némi egyeztetés után újból összehívják a tagokat.

Kétszázezren minden(t)rendben találtak a kincses városban
2015. augusztus 28. – Krónika, transindex.ro
Felülírta tavalyi látogatottsági rekordját a Kolozsvári Magyar Napok: a szervezők szerint
nagyjából kétszázezren vettek részt az augusztus 16–22. között lezajlott rendezvénysorozat
közel ötszáz programján. A 6. Kolozsvári Magyar Napok összköltségvetése 270 ezer euróra
tehető. Ennek 20 százaléka a megyei és a helyi önkormányzattól, 20 százaléka a Bethlen
Gábor Alaptól és a Nemzeti Kulturális Alaptól, 35 százaléka a fő- és kiemelt támogatóktól,
25 százaléka kisebb cégektől érkezett.

Menekvés a láthatatlan csúszópénz elől
2015. augusztus 28. – Szőcs Levente – Népszabadság
Kedden emelt vádat a román országos korrupcióellenes ügyosztály (DNA) Markó Attila
ellen egy újabb ügyben. Azzal vádolják, hogy 2008. február 28-án a román kárpótlási
bizottság tagjaként rábólintott egy felülértékelt kártérítési kérésre. A politikus járulékos
áldozatnak tekinti magát egy olyan játékban, amelyben valóban történtek
törvénytelenségek, azonban ő nem vett részt. Így látja az RMDSZ is, amelynek vezetői
kiállnak a törvényhozási mandátumáról lemondott képviselő mellett.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. augusztus 28-i számában olvasható.)
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Díszpolgárrá avatják Szöllősi Gyula biológust
2015. augusztus 27. – Vajdaság Ma
Dr. Szöllősi Gyulának ítélték oda 2015-ben a díszpolgári címet Szabadkán. A neves
hidrobiológus, nyugalmazott egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora egész életét
a tanításnak és tudományos kutatásnak szentelte. Dr. Szöllősi Gyula 1926-ban született
Bajmokon. Miután iparos szülei Ludasra költöztek, az elemi iskola első négy osztályát ott
végezte el. Tanulmányait a szabadkai gimnáziumban folytatta, majd a Tanítóképző
Főiskola biológia-vegytan szakán tanult, később pedig a Belgrádi Természettudományi Kar
biológiai tanszékén szerzett oklevelet. A díj odaítéléséről csütörtökön döntött a képviselőtestület, az elismerést a Városháza dísztermében adják át szeptember elsején, Szabadka
születésnapján.

Felvidék

2015. augusztus 27. – Bumm.sk
Öt egyetem veszélyeztetett, köztük a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. A miniszter
szigorúan akar fellépni a gyengébb egyetemekkel szemben. A publikációs tevékenység
okozta a legnagyobb gondot. A veszélyeztetett egyetemek a következők: kassai Állatorvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem, a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem, a Trencséni Alexander Dubček Egyetem, a rózsahegyi Katolikus
Egyetem és a trencséni Menedzsment Főiskola. A kritériumokat éppen hogy csak
teljesített a pozsonyi Közgazdasági Egyetem.

Vajdaság

Veszélyben a nyitrai egyetem egyetemi besorolása

2015. augusztus 27. – Vadócz Márk - Magyar Szó
A Maradékon induló magyar nyelvű oktatás induló nehézségeiről, illetve a várható
kihívásokról nyilatkozott Losonc Szintia tanárnő. A 37 év után újrainduló magyar nyelv
oktatása nem lesz egyszerű feladat, hiszen a beiratkozott öt diák ért magyarul, de fel kell
bennük eleveníteni a tudást. Mint mondta: „kezdetben el kell nyernem a bizalmukat, nem
szabad megengedni, hogy egy távolságtartó tanár-diák viszony alakuljon ki. A
gyermekeknek önbizalmat kell szerezniük, és nem baj, ha az elején hibásan beszélik a
magyar nyelvet. A lényeg, hogy beszéljenek magyarul. Ha az elején jó alapokat fektetünk
le, akkor a későbbiekben is szépen haladunk majd.”

Kárpátalján osztott iskolakezdési segélyt a Katolikus Karitász
2015. augusztus 27. – MTI, Kárpátalja, Magyar Hírlap
Kárpátalján több mint 1,5 millió forint értékű iskolatáska- és tanszeradománnyal segíti a
nehéz anyagi körülmények között élő családokat a Katolikus Karitász – közölte a

Kárpátalja

A lényeg, hogy beszéljenek magyarul
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Kihirdethetik a mozgósítás hetedik hullámát

Kárpátalja

segélyszervezet az MTI-vel. Legyen öröm az iskolakezdés címmel idén is gyűjtést hirdetett
a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete azon családok megsegítésére,
akiknek nehézséget jelent a tanévkezdés. A program keretében országszerte 4000 gyermek
kap segítséget az iskolakezdéshez. A Karitász a határon túli magyar településeken is
támogatást nyújt a diákoknak. Szerdán Nagyszőlősön 150 kisdiák kapott iskolatáskát,
emellett a segélyszervezet bébiételt és tápszert is vitt adományként a kisgyermekes
családoknak.

2015. augusztus 27. – Kárpátalja Ma
A Kelet-Ukrajnában zajló harcok fokozódása esetén meghirdethetik a mobilizáció újabb
hullámát – adta hírül a mukachevo.net hírportál augusztus 26-án, Andrij Liszenkónak, az
elnöki hivatal hadműveleti ügyekben illetékes szóvivőjének nyilatkozatára hivatkozva.
Mint a szóvivő elmondta, ha az ország keleti részén romlik a helyzet, meghirdethetik a
mozgósítás hetedik hullámát is. Abban viszont 90 százalékban csak veterán önkéntesek
vennének részt.

Elfogták az ungvári Petőfi-szobor megrongálóját
2015. augusztus 27. – Kárpátalja Ma, Kárpátifó
Egy Dnyipropetrovszk megyei illetőségű 64 éves férfi törte le haszonszerzés céljából
augusztus 19-re virradóra Petőfi Sándor Ungvár belvárosában álló szobrának a kardját közölte csütörtökön a rendőrség. A Kárpátalja megyei rendőrség honlapján olvasható
jelentés szerint az ideiglenesen Ungváron élő, de a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk
megyéből származó nyugdíjas a magyar költő bronz szoboralakjának letört kardrészét
(színesfémként) értékesíteni akarta. Az elkövetőt az ungvári rendőrség bűnügyi nyomozói
azonosították, miután a rendvédelmi szervhez augusztus 19-én délután bejelentés érkezett
a szoborrongálásról - áll a közleményben.

Pedagógusok konferenciája a művelődési házban
2015. augusztus 28. – Kárpátinfó
A pedagógusok hagyományos konferenciájára került sor Beregszászban a művelődési
házban. A konferencián elsőként Pilipenko Marianna összegezte a 2014-2015-ös tanévben
elvégzett munkát, az óvodai, az alap- és középfokú oktatás, illetve az osztályon kívüli
munka fejlesztése terén elért eredményeket. A városi oktatási osztály vezetője felvázolta a
közelgő új tanévre vonatkozó terveket is. Elmondta, hogy a legfőbb feladatok közé tartozik,
hogy a diákok jobb eredményeket érjenek el a független külső tudásfelmérésen, illetve
monitorozni fogják a tantárgyak, ezen belül az ukrán és a magyar nyelv oktatását. Babják
Zoltán beszédében rámutatott, hogy 2015-ben 6,888 millió hrivnyát fordítottak a városi
költségvetésből az iskolák és óvodák anyagi-műszaki bázisának megszilárdítására. Egyik
legnagyobb eredményük az volt, hogy befejeződött a felújítás a 16. sz. óvodában, s újra
működik e gyermekintézmény.
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Magyar anyanyelvápolás a középiskolákban is
2015. augusztus 27. – Huncro.hr
Zágráb város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának és Varga Erna magyar tanügyi
főtanácsosnak köszönhetően ősztől magyar anyanyelvápolás folyhat a középiskolákban is.
Zágráb város Magyar Kisebbségi Önkormányzata (Tanácsa) a törvényi előírások és az év
elején elfogadott tevékenységi terv alapján dolgozik. Különböző rendezvényeket,
programokat szerveznek, de társszervezőként is részt vesznek a zágrábi magyar
egyesületek munkájában.

Az ország legnagyobb kisebbségi szemléjén a szentlászlóiak és a pakráciak
2015. augusztus 27. – Huncro.hr
Ezrek voltak idén is a hét végi, Lipovljani találkozó elnevezésű rendezvényen, amely mára
a legnagyobb országos kisebbségi szemle lett. Az eseményen, amit az államfő, Kolinda
Grabar-Kitarović fővédnökségével tartottak, magyarságunkat a szentlászlói Petőfi Sándor
Kultúregyesület és a Pakráci Magyarok Közössége képviselte. A csoportok nemcsak a zenei
és a tánchagyományunkat mutatták be, gasztronómiai ízelítőt is adtak a nagyszámú
résztvevőnek.

Kárpátalja

2015. augusztus 28. – Kárpátinfó
Hamarosan Ukrajna valamennyi lakosának állampolgári esküt kell majd tennie a
Miniszteri Kabinet törvényjavaslata szerint - írja az ua-reporter.com. A program
kereteiben az iskolákban is bevezethetik majd a gyerekek tudatos patriotizmusra való
nevelését. A képviselők szerint a javaslat biztosan támogatásra lel majd a Legfelső Tanács
részéről, ám véleményük mégiscsak megosztott az eskütétellel kapcsolatban. Natalija
Novak parlamenti képviselő szerint az országban jelen van egy bizonyos kollektív
patriotizmus, ami nem feltétlenül esküben rejlik. Szerinte a javaslat leginkább olyanokat
érint, akiknek hivatása megköveteli a hazafiasságot, érti ezalatt például az SZBU és a
hadsereg tagjait, valamint a medikusokat.

Horvátország

Jacenyuk eskütételre kötelezné a kárpátaljaiakat is

A HMDK Gazdaköre a Magyarok kenyere ünnepen
2015. augusztus 27. – Huncro.hr
Több ezren voltak kíváncsiak a Magyarok kenyere ünnepére, amelyet a pécsi székesegyház
előtti Dóm téren rendeztek meg augusztus 20-án. Színes kultúrprogram mellett
megszegték az új kenyeret, amelyet idén rekordmennyiségű búzából készítettek el. A
Magyarok kenyere programban több éve részt vesz a HMDK Gazdaköre is, amelynek tagjai
az eseménysorozat záróünnepén is ott voltak.
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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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