Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Teremhasználati vita okoz feszültséget Marosvásárhelyen egy román és magyar
tannyelvű iskola között
2016. augusztus 2. – MTI, Híradó.hu, Vajma.info
A bukaresti oktatási minisztérium ellenőrző bizottsága vizsgálja Marosvásárhelyen a tavaly
önállósult római katolikus gimnázium alapító okiratait, miután a magyar tannyelvű felekezeti
iskola teremhasználati vitába keveredett az egyházi épületen vele osztozó román Unirea
főgimnáziummal - közölte kedden az Agerpres hírügynökség. Az Agerpres szerint korábban
Maros megye prefektusa is közvetíteni próbált a két iskola között kialakult "feszült
helyzetben", az követően, hogy a felekezeti iskola és a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) több politikusa az "eredeti egyezséget figyelmen kívül hagyva"
osztálytermek felszabadítására szólította fel az Unirea főgimnáziumot.

Pásztor István nyugodtan várja be a szerbiai kormányalakítást

Erdély

2016. augusztus 2. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség az új szerbiai kormányban való szerepvállalásával
kapcsolatban szinte minden részletről megállapodott már Aleksandar Vučić
kormányalakítóval, jelentette ki ma Pásztor István, a VMSZ elnöke. Szavai szerint a VMSZ a
hatalmi többség része kíván lenni, a végrehajtó hatalomban államtitkári szinten vesz részt
abban a négy minisztériumban, amely az infrastruktúrával, az egészségüggyel, az
oktatásüggyel és a mezőgazdaság kérdésével foglalkozik majd. Ezek olyan kérdések,
amelyekről elvi megállapodás született, szögezte le.

Bővített küldöttgyűlésen dönt az udvarhelyszéki RMDSZ a képviselő- és
szenátorjelöltekről
2016. augusztus 2. – transidnex.ro
Július 29-én, pénteken elnökségi ülést tartott az RMDSZ Udvarhelyszéki Területi Szervezete,
ahol többek között döntöttek a parlamenti jelöltállítás módozatáról és megalakították a
Területi Választási Bizottságot is. Az SZKT határozata alapján azokban a megyékben, ahol
több területi szervezet működik, a rangsoroló gyűlés, illetve az előválasztás opciójának
kiválasztása a Területi Állandó Tanácsban történik. Az udvarhelyszéki elnökségi döntés
értelmében a képviselő- és szenátorjelölteket egy közel ötszáz fős, bővített küldöttgyűlésen
választják ki, a jelöltállítás lebonyolítása pedig a Területi Választási Bizottság hatásköre.
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Szeptember 19-én tartja rangsoroló gyűlését a Maros Megyei RMDSZ
2016. augusztus 2. – transindex.ro
A Maros Megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa elfogadta a szenátorok és képviselők
jelöltállítására vonatkozó ütemtervet, ennek értelmében szeptember 19-én tartja rangsoroló
gyűlését, amelyen nevesíti képviselő és szenátor jelöltjeit a Szövetség Maros megyei
szervezete. A jelölési iratcsomókat szeptember 12-én be lehet még iktatni a Maros Megyei
RMDSZ titkárságán. A rangsoroló gyűlést a megyei Területi Képviselő Tanács tagjai, a
szövetség színeiben mandátumot nyert polgármesterek és alpolgármesterek, a megyei
RMDSZ kerületi szervezeteinek elnökei, a marosvásárhelyi RMDSZ körzeti elnökei, valamint
a Szövetség megyei és marosvásárhelyi önkormányzati tanácsosai alkotják, illetve a
Nőszervezet és az Ifjúsági Egyeztető Tanács további öt-öt képviselője.

Háromszék az RMDSZ–MPP együttműködés „bölcsője”
2016. augusztus 2. – maszol.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) egyik jelöltje várhatóan Háromszéken kap bejutó helyet az
RMDSZ listáján, a másikat Udvarhelyszékről vagy Maros megyében kapja a polgári part,
nyilatkozta múlt héten az EU táborban Kovács Péter. Tamás Sándor az RMDSZ háromszéki
elnöke rámutatott, helyi szinten, a megyei önkormányzatban két éve aláírtak az MPP-vel egy
együttműködési megállapodást, illetve a helyhatósági választásokon is gyakorlatba ültették a
megegyezést, így az MPP azokon a településeken tudott nyerni, ahol együttműködött az
RMDSZ-el. Az RMDSZ háromszéki elnöke bízik benne, hogy az őszi parlamenti választásokra
meg tudnak egyezni a polgári párttal. Hozzátette: a szövetség az EMNP fele is nyitott a
helyhatósági választások előtt, de „ők mentek a saját buta fejük után”, sem országos sem
megyei szinten nem sikerült a néppárttal megegyezni.

Felemás székely összefogás Kovászna megyében
2016. augusztus 2. – Krónika
Míg az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt Kovászna megyében a választási összefogásra készül,
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) háromszéki szervezete egyelőre várakozó álláspontra
helyezkedik. Tamás Sándor, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke (képünkön) már több
alkalommal is leszögezte, az őszi parlamenti választásokon befutóhelyet biztosítanának az
MPP jelöltjének. Tamás Sándor szerint már több alkalommal is tárgyalni hívták a helyi
EMNP-s politikusokat, de nem jutottak eredményre. Mint mondta, már két éve
együttműködnek az MPP-vel, az összefogást a helyhatósági választásokon is sikerült
gyakorlatba ültetni.

Meghosszabbították a Nyilas Misi ösztöndíjpályázat benyújtásának határidejét
2016. augusztus 2. – maszol.ro
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület kuratóriuma meghosszabbította az
ösztöndíjpályázat benyújtásának határidejét július 31-ről augusztus 31-re. A pályázatot
ösztöndíj-támogatás céljából a 2015/2016-os tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő,
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7–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű
diák szülője/gyámja, mint magánszemély nyújthatja be.

Mindenkire számítanak az új „megmentők”
2016. augusztus 2. – Bihari Napló
Magyarokhoz is szóltak: Biharban, ezen belül Nagyváradon is készül már a nemrégiben
országos párttá alakult Uniunea Salvați România (USR) (azaz Mentsétek Meg Romániát)
helyi szervezete. Az egésznek a fő vezetője, Nicuşor Dan kedden Váradon járt,
elképzeléseikről szólt. „A magyarokra is szükség van, akárcsak mindenki másra” – mondta
Váradon Nicuşor Dan. Hozzátette: „Őket is várjuk, akár szimpatizánsnak és szavazónak, akár
tagnak. Egyértelmű, hogy a sajátságos gondokon túl ebben az országban a magyaroknak is
ugyanazok a fő problémáik, mint másoknak is. Ugyanúgy azok a fő gondok lehetetlenítik el az
ő életüket is, mint mindenkiét. Ezen kell változtatni próbálni. Ezért van az USR. Egyébként a
tagfelvételi kérelmünk formanyomtatványát épp most fordíttatjuk le magyarra. Ezek is
hamarosan rendelkezésre állnak”.

Politika és kikapcsolódás az EMI-táborban
2016. augusztus 2. – szekelyhon.ro
Ismét terítékre kerülnek Gyergyószentmiklós határában az erdélyi és az összmagyarság
legaktuálisabb problémái. Ezek megvitatása mellett a kikapcsolódásnak is fontos szerep jut a
szerdán kezdődő EMI-táborban. Az Erdélyi Magyar Ifjak táborába évről évre több ezren
gyűlnek össze szerte a Kárpát-medencéből. Idén is így lesz, öt napon át. A tartalmas
előadások és építő nemzetpolitikai viták mellett a közösségi élményben is lesz része a
táborozóknak, koncertek, hagyományőrző és szabadidős programok sorozata jelenti a közös
szórakozást.

Új módszerrel csalogatnák Székelyföldre a turistákat

Felvidék

2016. augusztus 2. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Székelyföldi szálláskeresésben nyújthat hatékony segítséget az idén nyáron beindított Smart
Mediator ügyfélszolgálat – az egy hónapos tesztelés után az üzemeltető elégedett az
eredményekkel, bár még sok fejlesztésre van szükség, és a szállásadók hozzáállásán is javítani
kell.

Az első integrált népszámlálást készíti elő a statisztikai hivatal
2016. augusztus 2. – hirek.sk
A megbízható, aktualizált statisztikai adatok állandóan a lakosok rendelkezésére állhatnának,
nemcsak tízévente, a népszámlálás után – olvasható a Szlovák Statisztikai Hivatal
jelentésében. A statisztikai hivatal 2021-ben tervez népszámlálást, ez lenne az első integrált
népszámlálás. A terepmunkán kívül az állami intézményekben vezetett nyilvántartásokban
rögzített adatokból is kiindul majd. Ez növeli majd az adatok és a népszámlálás során
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szerzett információk minőségét és hatékonyságát, és a jövőben biztosíthatná az adatokhoz
való hozzáférést két népszámlálás között is.

Hitet adni sikerekkel
2016. augusztus 2. – Demokrata
Erős, egységes MKP-t akarok, amely állandó kapcsolatban van a felvidéki magyarokkal, s
működő fóruma lesz az itt élő magyarságnak. Sikerek kellenek nekünk, akár kicsik is, de
legyenek, lépjünk velük előbbre – mondta a Demokratának Menyhárt József, a felvidéki
Magyar Közösség Pártja júniusban megválasztott elnöke.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016. augusztus 3-i számában olvasható)

Romamentes iskolát akartak
2016. augusztus 3. – Új Szó
Amíg az oktatásüggyel kapcsolatos magyar közbeszéd jórészt az aktuális (kisiskolák,
óraszámok), valamint a hosszú távon megoldatlan (magyarok a szlovák iskolákban) témákból
táplálkozik, lassan, de biztosan kinőtt egy újabb, amely eddig viszonylag kis figyelmet kap: a
romák a magyar iskolákban. Mivel a gyereküket magyar iskolába járató romák többsége
beszél magyarul, nem etnikai vagy nyelvi, hanem szociális jellegű feszültségek forrásává vált a
kérdés több helyen is. A törvény tiltja a tanulók szegregálását, ám az sokszor bevett gyakorlat
– tegyük hozzá: ha a tanárok nem osztanák az osztályokat, a szülők máshová vinnék
gyerekeiket. Van, ahol ez sem „segít”, külön iskolába járnak romák és nem romák.

Bősön továbbra is ellenzik a tábort

Vajdaság

2016. augusztus 3. – Új Szó
Egy éve merült fel, hogy újra megnyitják a bősi menekülttábort, azóta Ausztriából több mint
1200 menedékkérő fordult meg a csallóközi városban. Tavaly júliusban írták alá a Szlovákia
és Ausztria közötti megállapodást, amelynek értelmében Szlovákia szállással enyhítette a
túlzsúfolt ausztriai menekülttáborok problémáit. A tábort a Szlovák Műszaki Egyetem bősi
épületkomplexumában alakították ki, az egyezmény értelmében egyszerre legfeljebb 500
menedékkérő tartózkodhat Bősön. Michaela Paulenová belügyi szóvivő közölte, jó évet zártak
a táborban. Nem voltak komolyabb konfliktusok a táborlakók miatt, Fenes Iván polgármester
szerint azonban mindenki jobban örülne, ha elszállítanák a menekülteket.

Állami pénzekből szervezték az ellentüntetést a Vajdasági RTV-nél?
2016. augusztus 2. – Vajdaság Ma
Eddig is alapos volt a gyanú, hogy a Vajdasági Rádió és Televízióban történt leváltások
mögött politikai szándék állt, tegnap azonban a pénzügyminisztérium adatainak
köszönhetően bebizonyosodott, hogy a gyanú konkrét alapokon nyugszik, írja a Danas
belgrádi napilap. A Támogasd az RTV-t (Podrži RTV) elnevezésű csoportosulás több tüntető
megmozdulást is szervezett a leváltások miatt, az ezzel szembeni ellentüntetés pedig hét civil
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szervezethez köthető. Az Elég volt (DJB) ellenzéki mozgalom tagjai a pénzügyminisztériumtól
olyan adatokhoz jutottak, amelyek szerint a hét civil szervezet közül hármat olyan helyi
önkormányzatok pénzelnek, amelyeket a Szerb Haladó Párt (SNS) vezet.

Magyar mellékletekkel is jelentkezik a Pančevac pancsovai hetilap
2016. augusztus 2. – Vajdaság Ma
Több kisebbségi nyelven, köztük magyarul is jelentet meg mellékleteket a Pančevac című
pancsovai hetilap. Az első magyar nyelvű melléklet, amely valójában egy négyoldalas
beszámoló az al-dunai székelyek mindennapjairól, július 22-én jelent meg, tudtuk meg Lőcsei
Ilona szerkesztőtől. A mellékletek fő és felelős szerkesztője, Trajković Siniša kért fel a magyar
melléklet szerkesztésére, amit örömmel fogadtam, mert egy új esélyt láttam a közösségünket
tudósítani a helyi és körzeti magyarság életéről, kultúrájáról, mindennapjairól, kiemelkedő
személyiségeiről" – árulta el a szerkesztő. Szavai szerint négyen vállalták az első szám
elkészítésével járó munkát, s úgy értesültek, hogy még két mellékletre számíthatnak, ennyire
van pályázati támogatás. A jövőben tehát tehát kéthetente jelentkeznek majd a kisebbségi
nyelvű mellékletek, a fenti sorrendben.

Minden kilencedik vajdasági tanuló lemorzsolódik az általános iskolában

Kárpátalja

2016. augusztus 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Évről évre kevesebb a tanulók száma a vajdasági oktatási intézményekben, aminek egyik oka
a népességcsökkenés, a másik pedig az, hogy az oktatási szint egyik fokozatának elvégzése
után kevesebb tanuló iratkozik be a magasabb szintű oktatási intézménybe. Jelentős számbeli
különbség van az általános iskola első osztályába beiratkozott, és a középiskolák első
osztályaiba induló tanulók között, valamint sokkal kevesebb a középiskolát elvégzett diákok
száma a beiratkozottak számától, áll a tartományi oktatási titkárság elemzésében.

XXI. Anyanyelvi Irka-tábor – ahogy Espán Margaréta látta
2016. augusztus 2. – karpatalja.ma
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) gyermeklapja, az Irka első példányát
1993-ban vehették a kezükbe a kárpátaljai magyar iskolások. Hamarosan anyanyelvi tábort is
szervezett a pedagógusszövetség és az Irka szerkesztősége a szórványban élő gyermekek
számára, hogy azok magyar élőnyelvi környezetben tölthessenek el egy hetet az irodalom, a
népzene és a néptánc jegyében. Idén július 25–30. között a XXI. Anyanyelvi Irka-tábor
nyitotta meg kapuit a Nagyberegi Református Líceumban. Az elmúlt három évben Espán
Margaréta, az Irka főszerkesztője szervezte meg az egyhetes együttlétet.
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A sport közösségmegtartó ereje – I. Suba Sándor-emléktorna Mezőváriban
2016. augusztus 2. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Július 30-án a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola egykori torna- és biológiatanárának,
idősebb Suba Sándornak az emlékére, tiszteletére megalapította a Suba Sándor-emlékkupát,
és kispályás labdarúgótornát szervezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági
Szervezetének (KMKSZ ISZ) Mezővári Alapszervezete. A tornán négy középiskola, a Mezővári
II. Rákóczi Ferenc Középiskola, a Nagyberegi Középiskola, a Kaszonyi Középiskola, a Gáti
Kovács Vilmos Középiskola és három ifjúsági, vegyes korosztályú csapat, Mezővári, Halábor,
valamint Karácsfalva és Tiszakeresztúr közös csapata mérkőzött meg egymással.

A kárpátaljaiak hétköznapjait bemutató fotókiállítás nyílt Beregszászban

Diaszpóra Muravidék

2016. augusztus 2. – karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpátinfo
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete immár második alkalommal
rendezett fotókiállítást Kárpátalja a Te szemeddel címmel. A tárlaton azok a pályaművek
láthatók, melyek a szövetség által hasonló témában meghirdetett fotópályázatra érkeztek
kárpátaljai fiataloktól. Az eredményhirdetéssel egybekötött megnyitót július 31-én tartották a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross Arnold termében.

Roman Silvija új elnökkel az élen első olvasatban a költségvetésről
2016. augusztus 2. – Muravidéki Magyar Rádió
Hodos Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának tegnapi ülésén új
elnököt és alelnököt választottak meg, elfogadták a 2015. évi zárszámadást, és első olvasatban
tárgyaltak az idei évi költségvetésről.

Kortárs zene és performansz a New York-i magyar fesztiválon
2016. augusztus 2. – MTI, Nemzeti Regiszter
Szemző Tibor és Böröcz András performansza, valamint ifjabb Kurtág György zenei kísérleti
előadása is helyet kapott a New York-i Modernity X Hungary fesztivál programjában. A
rendezvénysorozat keretében Böröcz András brooklyni képzőművész vitte színre A csirke
mindig csirke marad című performanszát a New York-i Alma Gallery-ben - közölte az MTIvel kedden a Balassi Intézet.
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Határok nélkül
2016. augusztus 2. - Kossuth Rádió

Fontos, a magyarokat is érintő beruházásokról döntöttek a Vajdaságban és
Belgrádban
Fontos, a magyarokat is érintő beruházásokról döntöttek a Vajdaságban és Belgrádban.
Megépül a régóta halogatott Duna-híd, és a Tarcal hegységen átmenő autópálya. A terveket
kormánytényezőként a Vajdasági Magyar Szövetség is támogatja. Összeállítás Újvidékről.

Kárpátalján fellendülhet a falusi turizmus.
Az elmúlt két évben a donyecki háborús hírek rossz értelmezése miatt nagyon sokan
lemondtak a festői szépségű tájak meglátogatásáról, a magyar emlékhelyek felkereséséről, így
drasztikusan lecsökkent az anyaországi turisták száma Kárpátalján. Mára javult a helyzet, de
még közel sincs olyan, mint pár éve. A Határok nélkül tudósítója ott járt, és nem bánta meg.
nagyon jól érezte magát.

Demokrácia helyett korporácia az USA-ban – Amerikai és Kárpát-medencei
magyarok találkozója Ohioban, a Reménység tava mellett.
A hónap közepén tartja az Amerikai Magyar Baráti Közösség 43. találkozóját, az Ohio
állambeli Lake Hope-nál, azaz a Reménység tavánál. Az egy hetes táborozásban mintegy 150en vesznek részt az Egyesült Államok különböző térségeiből. Az 1972-es induláskor Ady
Endre sorait választották mottóul, azaz: Itt valahol, ott valahol, Négy-öt magyar összehajol.
Ahogy a politikai változások engedték jeles Kárpát-medencei értelmiségieket is meghívtak a
Reménység tavához. Hogy most kiket? - arról is beszél az egyik alapító a ma már újra
magyarországi lakos Ludányi András egyetemi tanár.

Péntektől vasárnapig tartják a Palóc Világtalálkozót a Nógrád megyei
Bátonyterenyén
Péntektől vasárnapig tartják a Palóc Világtalálkozót a Nógrád megyei Bátonyterenyén. A
rendezvényre huszonkét határon túli magyar településről is várják a vendégeket, fellépőket,
kiállítókat. Egyúttal a világ leghosszabb lakodalmas menet címre is pályázik az idei Palóc
Világtalálkozó.
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Beszélgetés a magyarszentmihályi művelődési egyesület elnökével
A Bánság egyre szórványosodó régióiban még vannak olyan települések, amelyeknek fontos a
megmaradásért való küzdelem, bármit rendeznek a faluban, egyként lép fel a település
apraja-nagyja, nem olvadnak oly egykönnyen bele a többségben levő környezetbe. Ilyen kis
település a Nagybecskerek városhoz tartozó közel ezerfős Magyarszentmihály. A Határok
nélkül munkatársa beszélgetett a szentmihályi művelődési egyesület elnök asszonyával.

Végváron szervezték meg idén immár a negyedik egyházmegyei hittan- és
kézműves tábort
Végvár egykori református telepes falu Temes megyében, most is ott él a Bánság egyik
legnagyobb református közössége. Nem véletlen, hogy ott szervezték meg idén immár a
negyedik egyházmegyei hittan- és kézműves tábort, amelynek lakói között Hunyad
megyei diákok is 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
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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