Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Folytatódik a tematikus évek meghirdetése
2016. augusztus 1. – MTI, Kormány.hu, Echo TV, Magyar Hírlap, hirek.sk, Felvidék Ma,
Krónika
Folytatódik a nemzetpolitikai célok elérését segítő tematikus évek meghirdetése, a 2017-es a
tervek szerint a külhoni magyar családi gazdálkodók megerősítéséhez járul majd hozzá mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára
hétfőn Gödöllőn, a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem megnyitóján. A
Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) ötödik
alkalommal rendezte meg a téma iránt érdeklődő fiatal magyar jogászok, joghallgatók és
doktoranduszok számára a nyári egyetemet. Szilágyi Péter előadásában áttekintette a
nemzetpolitika intézményrendszerét és programjait, és arra emlékeztetett, hogy 2010 után új
alapokra helyezték a nemzetpolitikát: törvények születtek, megalkották a közösségek
gyarapodását célzó stratégiát, létrejött a nemzetpolitikai intézményrendszer, intézményes
fórumok segítik a munkát és különböző programok indultak.

Nyitottak a kisebb pártok vezetői a magyar együttműködésről szóló
tárgyalásokra

Erdély

2016. augusztus 2. – Krónika
Bár úgy tűnik, hogy az RMDSZ kizárólag a Magyar Polgári Párttal (MPP) képzeli el az
együttműködést az őszi parlamenti választásokon, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
tárgyalna a szövetség vezetőivel a teljes körű magyar összefogásról, és nyitott a tárgyalásokra
a polgári alakulat vezetősége is. Szilágyi Zsolt EMNP-elnök úgy véli, a romániai magyar
politikai alakulatok együttműködése nélkül nem lehet megerősíteni a magyar
érdekképviseletet.

Népszerűsítik a levélszavazást a hazatérő vendégmunkások között
2016. augusztus 1. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Románia valamennyi határátkelőhelyén, a nemzetközi repülőtereket is beleértve,
szórólapokon népszerűsítik a levélszavazást és a parlamenti választási részvételt könnyítő
más lehetőségeket a külföldön élő, szabadságra hazatérő román állampolgárok körében –
közölte hétfőn a román külügyminisztérium. A határrendőrséggel közösen szervezett akció
során az országba belépő, állandó vagy ideiglenes külföldi lakcímmel rendelkező román
állampolgároknak az útlevél-ellenőrzés után egy tájékoztató nyomtatványt és egy
regisztrációs űrlapot adnak át, hogy felhívják figyelmüket a választási törvények
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újdonságaira. Az év végi parlamenti választásokon ugyanis első ízben szavazhatnak levélben a
külföldön élő román állampolgárok, ehhez azonban előzetesen regisztrálniuk kell.

Cseke Attilának nincs kihívója az RMDSZ Bihar megyei elnöki tisztségéért
2016. augusztus 1. – maszol.ro
Cseke Attila Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselőt, volt egészségügyi minisztert
jelölték a Bihar megyei RMDSZ élére a július 29-i választmányi ülésen. Mint arról a Maszol is
beszámolt, Kiss Sándor, a Bihar megyei szervezet volt vezetője levélben tudatta az ülés
résztvevőivel, hogy személyes okokból lemond tisztségéről. A választmányi ülésen Cseke
Attilát nevesítették utódjául, ám – mint az az ülésen elhangzott – hétfő délutánig bárki
jelentkezhetett a megyei elnöki tisztségért. Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető
elnöke elmondta: a megjelölt határidőig senki más nem nyújtotta be iratcsomóját, így Cseke
Attila maradt az egyedüli elnökjelölt. A Bihar megyei RMDSZ tisztújító közgyűlését augusztus
31-ére tűzték ki.

Nem lépnek be a perbe
2016. augusztus 1. – szekelyhon.ro
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület úgy döntött, nem lép be magánfélként a
Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Szőke Domokos alpolgármester elleni büntetőperbe.
Az önkormányzat egy független könyvvizsgálói szakértői véleményezést rendelt meg,
amelynek következtetése szerint nem okoztak kárt. Ezt továbbították a törvényszéknek, de
arról nem döntött a korábbi önkormányzat, hogy belépjen-e a város magánfélként a perbe
vagy sem. Ez a feladat az új testületre hárult, akiknek többsége a belépés ellen, hárman – a
román pártok képviselői – a belépés mellett voksoltak, az EMNP tanácsosai pedig
tartózkodtak.

Árus újabb eljárásokat kezdeményez a jogsértések miatt
2016. augusztus 1. – szekelyhon.ro
Jogerős ítéletek születtek három olyan eljárásban is, amelyet Árus Zsolt indított különböző
romániai hatóságok ellen. Mindhárom esetben az alperesek, az intézmények nyertek. Ez Árus
szerint arra utal, hogy a román igazságszolgáltatás dicstelen szerepet vállal, amikor a
„nemzeti érdek” úgy kívánja. Árus így következtet: „Nem elég, hogy a titkosszolgálat, az
ügyészség meg a kormánybiztos a maga eszközeit arra használja, hogy akadályozza,
ellehetetlenítse a magyar közösséget, ha az élni akar alapvető jogaival, ezt az tetőzi, hogy az
igazságszolgáltatás magas szinten műveli a szerecsenmosdatást.” Leszögezi: az ország
határain belül nincs már mód jogorvoslatra, innen út már csak az emberjogi bíróságra vezet
tovább. Strasbourgban tesz tehát panaszt.

Össz-székely ünnep Fehéregyházán
2016. augusztus 1. – Krónika, szekelyhon.ro
Közösen emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc fehéregyházi
végállomására, illetve az itt elesett Petőfi Sándorra vasárnap délután a székely megyék
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elöljárói. Az ünnepségre közel 500-an gyűltek össze, nagy részük nemzeti színű kokárdával
érkezett, és a különleges alkalomra közel 50 biciklis karikázott át Székelykeresztúrról a Maros
megyei településre. Dr. Farkas Balázs csíkszeredai konzul beszédében rámutatott: bár 1849ben sokan nem tudták, hogy Petőfi ott harcolt oldalukon a csatában, az idő múlásával sokan
és sok helyen vélték felfedezni, hiszen olyasvalamit képviselt, amire szükség volt. Petőfinek,
akinek nem mindennapi sors adatott, egy célja volt, amelyet írásban meg is fogalmazott: a
zsarnokság ellen küzdeni. Petőfi az igazmondás hőse, fogalmazott a konzul.

Tizedik alkalommal szervezik meg Székelyföld kerékpáros körversenyét

Felvidék

2016. augusztus 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro
A rangos sportesemény augusztus 10 és 13 között zajlik, összesen 504 km-en. A kerékpáros
mezőny Kovászna és Hargita megye majdnem minden jelentős települését érinti,
Háromszéken Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán és Kézdivásárhelyen haladnak át a biciklisek.
Idén már külön indulnak a profik és az amatőrök, az utóbbiak akár a helyszínen is
jelentkezhetnek, 10 lej ellenében. Székelyföld Kerékpáros Körversenyére idén 17 csapat
nevezett be, Kanadától egészen Azerbajdzsánig számos ország képviselteti magát. A
rendezvény technikai hátterét, például a biciklik javítását sepsiszentgyörgyi önkéntesek
biztosítják.

Továbbra is Bugár Béla a legmegbízhatóbb pártelnök
2016. augusztus 1. – bumm.sk, Új Szó
Bugár Bélát, a Híd vezetőjét tartják a legmegbízhatóbb politikai vezetőnek az országban derült ki az AKO közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felméréséből. Az ügynökség
1000 főt kérdezett meg arról, hogy egy négy fokozatú skálán mennyire tartják megbízhatónak
az egyes pártelnököket. A felmérés alapján a megkérdezettek 52 %-a tartja megbízhatónak
Bugár Bélát, 17 %-uk teljesen megbízik a pártelnökben. Bár a májusi felmérés 58 %-os
arányához képest népszerűsége némileg csökkent, a megkérdezettek több mint fele továbbra
is őt tartja a legmegbízhatóbbnak. A második helyen ismét az SNS elnöke, Andrej Danko
végzett, a válaszadók 50 %-a bízik meg a vezetőben a májusi 58%-os arányhoz képest. Őket
Robert Fico kormányfő, a Smer elnöke követi a sorban, a megkérdezettek 43 %-a bízik benne.

Szűcs Dániel vezeti a Felvidék.ma hírportál szerkesztőségét
2016. augusztus 1. – Felvidék Ma
A Felvidék.ma hírportál szerkesztőségében változás áll be, Langschadl Mátyás megbízott
főszerkesztő távozása után, augusztus 1-től Szűcs Dániel veszi át a szerkesztőség vezetését. A
Felvidék.ma-nak tíz éve a munkatársa, 2007 óta jelennek meg jegyzetei a hírportálon, 2016
áprilisától főszerkesztő-helyettesként vesz részt a szerkesztőség munkájának szervezésében.
2011 óta a hírportál mellett megjelenő Felvidéki Magyarok című folyóirat szerkesztője.
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Óbecse napját ünnepelték
2016. augusztus 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Ünnepi ülést tartott ma Óbecse napja alkalmából a helyi képviselő-testület, illetve átadták a
település díjait az arra érdemesnek ítélt polgároknak. „Immár harmadik alkalommal
ünnepeljük meg a község napját, vagy ahogy az óbecseiek mondják: a város napját” –
mutatott rá Nenad Tomašević, a képviselő-testület elnöke. Ezúttal összesen heten részesültek
a község elismeréseiben.

Megszűnik a Mozaik Televízió adása
2016. augusztus 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Több mint tíz év után, mától meghatározatlan időre megszűnik a Mozaik Televízió adása,
jelentette be a médium szerkesztősége. „Az első önálló vajdasági magyar televízió folyamatos
leépítése meghozta a várt eredményt. Létjogosultságunkat számtalanszor bebizonyítottuk:
igyekeztünk olyan eseményekről tudósítani, amelyekről más média hírt sem adott, de
olyanokról, amelyek igenis érdekelték a célközönségünket, a vajdasági magyar szórványt.
Ennek most vége. Reméljük nem örökre" – áll Mozaik TV szerkesztőségének közleményében.

Tíz napon belül megalakul az új kormány
2016. augusztus 2. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Augusztus 11-ig megtartják azt a parlamenti ülést, amelyen megválasztják a szerb kormány
tagjait – mondta hétfői sajtótájékoztatóján a kormányalakító. Aleksandar Vučić hozzátette, az
expozé legnagyobb része már készen van, csak kisebb finomításokon dolgozik még, valamint
azon, hogy a mintegy 450 oldalt lerövidítse. Részleteket a lehetséges kormánytagokról nem
közölt. Kedden kezdi az egyeztetéseket a Szerbiai Szocialista Párttal. Pénteken vagy
szombaton pedig a haladók újabb elnökségi ülése várható, amelyen már személyi kérdésekről
döntenek, hogy a képviselőházba már konkrét megoldásokkal érkezzen – fűzte hozzá.

Megkétszereződött Tóba lakossága
2016. augusztus 1. – Magyar Szó
Tóbán szombaton megtartották az elszármazottak ötödik találkozóját. A rendezvénynek annyi
vendége volt, mint ahányan most ebben a bánáti faluban élnek. Két jelenkori lakodalomra
való – több mint négyszáz – személy érkezett haza, a világ minden tájától. A múlt század
hatvanas éveiben 1400 lelket számolt a település, azóta tízévente kétszázzal csökken az itt
élők száma. Alig több mint négyszázan maradtak a faluban. Ahogy Lackó Farkas Erzsébet
tanácselnök mondja, az elvándorlás a faluból továbbra is nagy. Igyekeznek a lehetőségekhez
mérten javítani a település közművesítésén, ami a mostani helyzetben nem könnyű.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 2.

4

Kárpátalja

Kárpátaljai gyerekeket táboroztat a Zala Megyei Önkormányzat

Muravidék

2016. augusztus 1. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Kárpátalja, karpatalja.ma
Csaknem félszáz kárpátaljai diákot lát vendégül vasárnaptól egyhetes táborozáson
Zalaszabarban a Zala Megyei Önkormányzat, amely másodszor fogad Ukrajnából gyerekeket.
A Holnapocska Táborban nyaraló diákokhoz hétfőn ellátogatott Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke (Fidesz-KDNP), aki újságíróknak elmondta: tavaly fogadtak először
kárpátaljai középiskolás gyerekeket, és már akkor döntöttek a táboroztatás folytatásról. Idén
5,6 millió forintot különített el a Zala Megyei Önkormányzat erre a célra, így Munkácsról
csaknem ötven diák nyaralhat az anyaországban és ismerkedhet Zala kulturális és természeti
értékeivel.

A határ menti szomszédok harmadik találkozója

Őrvidék

2016. augusztus 1. – Muravidéki Magyar Rádió
A hét végén, szombaton délután tartották meg a határ menti szomszédok, Pártosfalva és
Magyarszombatfa immár harmadik találkozóját. A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és
Turisztikai Egyesület volt az esemény főszervezője. Szombati Terepjárónkban már szóltunk a
rendezvényről, de hadd következzék még egy kis hangulat a két falu polgárainak együtt
eltöltött óráiból.

Elkezdődött a BMKE nyelvtábora
2016. augusztus 1. - Volksgruppen
Augusztus 1-én kezdődött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyári nyelvtábora az
intézmény székházában Felsőőrött. A táborban, amely péntekig - augusztus 5-ig tart - tíz hatés tízéves közötti gyerek vesz részt, Pál Kathrin foglalkozik a tanulókkal.
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Határok nélkül
2016. augusztus 2. – Kossuth Rádió

Pénteken a felvidéki Nagyfödémesen indult a 42. Honismereti Kerékpártúra
Pénteken a felvidéki Nagyfödémesen indult a 42. Honismereti Kerékpártúra. A résztvevők
augusztus 7-ig bejárják a történelmi Mátyusföld, Zoboralja és a Garam-vidék falvait,
nevezetességeit. A Határok nélkül munkatársa első állomáshelyén, Jókán találkozott a
mintegy 40 fős csapattal.

Kispályás labdarugó tornát szervezett a Márton Áron Emlékév alkalmából az
Érmelléken a dévai Szent Ferenc Alapítvány
Kispályás labdarugó tornát szervezett a Márton Áron Emlékév alkalmából az Érmelléken a
dévai Szent Ferenc Alapítvány. A megmérettetésen a térség hét csapata mérte össze tudását
az erdélyi mártír püspök szellemiségének nevében. Az esemény fő célja a sport
népszerűsítése, a baráti kapcsolatok ápolása és a fiatal tehetségek felkutatása volt, illetve a
felkészülés az európai árvaházak kecskeméti labdarúgótornájára.

Beszélgetés Fazekas Szabolccsal, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdájával
Mini Székelyföld park kisvasúttal, rajzfilmstúdió, és a legnagyobb székelynek, Orbán
Balázsnak emléket állító múzeum is szerepel a székelyudvarhelyi legendáriumosok tervei
között. Pedig annak idején, amikor a legendákra kezdtek turizmust építeni, sokan gondolták,
hogy "elgurult a gyógyszere" - mondja Fazakas Szabolcs, a Legendárium ötletgazdája, akinek
egyik legújabb legendás ötlete egy megzenésített verses lemez.

Hálaadó ünnepet tartottak az erdélyi Küküllőboldogfalván
Tegnap hálaadó ünnepet tartottak az erdélyi Küküllőboldogfalván, a 100 éves, szecessziós
stílusban épült református templom helyreállítása alkalmából. A Fehér megyei
szórványgyülekezet rövid idő alatt immár másodszor kényszerült helyreállítani templomát, a
felújítás pedig közösségi összefogással valósult meg - mondja Simon János,
küküllőboldogfalvi lelkipásztor.
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Vasárnap tartották a Délvidéken az Árpád-korban épült Aracsi pusztatemplom
18. emlékünnepét
Vasárnap tartották a Délvidéken az Árpád-korban épült Aracsi pusztatemplom 18.
emlékünnepét. A Bánság szerbiai részén, a Törökbecse, Beodra és Basahíd közötti határban
található a monumentális téglaépület romja. Ez az egyik legkorábbi építészeti emlék a
Vajdaságban, Szerbiában. Az ünnepséget ezúttal is a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság
szervezte, s a Vajdaság minden tájáról, de az anyaországból s a Bánság romániai részéből is
érkeztek a magyar zarándokok. A mesebeli harang az együvé tartozást hirdette.
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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
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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