2016. augusztus 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro,
szekelyhon.ro, mno.hu, Magyar Hírlap
A kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a múlt hét végén eltávolította azokat a székely
zászlókat, amelyeket a város egykori katonaneveldéje előtt Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes jelenlétében vontak fel 2014 nyarán, és azt a székely zászlót is, amelyet a Gábor
Áron-szobor mellől korábban eltávolított zászlók helyére a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) képviselő tűztek ki. A polgármesteri hivatal szóvivője az MTI-nek
elmondta: a brassói táblabíróság jogerős ítélete következtében voltak kénytelenek intézkedni.
Bokor Tibor polgármester korábban a Háromszék című napilapnak elmondta: már
gondolkozik azon, hogy hol fogják harmadszor is felhúzni a székely zászlókat. Hozzátette, az
eseményre ezúttal is meghívja Semjén Zsoltot. Az elöljáró azt is közölte, hogy ezúttal magánvagy egyházi területen keresnek helyet a zászlóknak.

Nincs indoklás Guttmann és Csók menesztésére
2016. augusztus 9. – Krónika
Egyelőre nincs magyarázat arra, hogy Corina Şuteu kulturális miniszter miért váltotta le
Guttmann Szabolcsot és Csók Zsoltot a Kolozs, Beszterce-Naszód és Szilágy Megyei
Regionális Műemlékvédelmi Bizottságból. Guttmann Szabolcs a Krónikának úgy vélte, helyi
lobbitevékenység eredménye lehet a döntés. A Romániai Építészkamara erdélyi fiókjának
elnöke, Nagyszeben volt főépítésze elmondta, hogy a döntés kapcsán az országos
műemlékvédelmi bizottság elnöke is magyarázatot kért a tárcavezetőtől, de az neki sem
válaszolt.

Erdély

Nem lobog többé székely zászló Kézdi közterein

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Mi történik, ha nem lépi át az 5%-os küszöböt az RMDSZ?
2016. augusztus 9. – transindex.ro
Illyés Gergely politológus szerint a mandátumok számából jelentősen nem veszítene a
szövetség, de gyengülnének tárgyalópozíciói.

Példakép pályázat fiatal vállalkozóknak
2016. augusztus 9. – Nyugati Jelen
Egy új pályázati lehetőségre hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Kereskedőház Aradi
Regionális Irodája. A pályázatra olyan 40 év alatti, határon túli magyar vállalkozók
jelentkezhetnek, akiknek a vállalkozása, tevékenysége – függetlenül attól, hogy a gazdaság
mely ágazatában mozog – példaértékű.
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2016. augusztus 9. – Bihari Napló
Kedden nyitották meg hivatalosan a XIII. Kárpát-Medencei Nyári Egyetemet a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében. Az egyhetes rendezvényen mintegy kilencven
hallgató és előadó vesz részt a Kárpát-medence több országából.

Erdély

Tiszta kommunikációval felkészülni a jövőre

Közéleti előadások, koncertek várják az érdeklődőket a ma rajtoló EMItáborban

Bugár elégedett a két minisztériummal
2016. augusztus 9. – bumm.sk, Új Szó
Bugár Béla elégedett azzal, hogy a Híd két minisztériumot szerzett a kormányban. Bugár
a SITA hírügynökségnek elmondta: zsarolással szerezhettek volna többet is, de azt nem
akarta. „Számunkra fontosabb volt, hogy mit tudunk bejuttatni a választási programunkból
a kormányprogramba. A céljaink kilencven százaléka bekerült a Koalíciós Szerződésbe és
a kormányprogramba. Mi voltunk ugyanis az egyetlen párt, aki világos elképzelésekkel
érkezett a tárgyalásokra és tudta mit akar a kormány prioritásai közé juttatni a programjából“
– mondta Bugár.

Felvidék

2016. augusztus 10. – Krónika, szekelyhon.ro
Kiemelt fontosságot kapnak a közéleti és a magyarságtörténeti előadások a ma kezdődő és
vasárnapig tartó, immár tizenkettedik alkalommal megszervezett EMI-táborban,
Gyergyószentmiklós határában. Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) közleménye szerint a
rendezvénysorozat kicsiknek és nagyoknak egyaránt színes programokat kínál napközben,
esténként pedig koncerteken és táncházban szórakozhatnak a táborozók. Az előadósátorban
ma 13 órakor tartják a megnyitót, majd az EMI vezetőivel, Sorbán Attila Örssel és Szűcs
Péterrel beszélgethetnek az érdeklődők a tábor múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az erdélyi
magyarságot érintő jogsértésekről szombaton többek közt Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke számol be a táborlakóknak. Ugyancsak szombatra várják
Vona Gábort, a Jobbik elnökét, aki Magyarok Európában. De lesz-e még Európa? címmel tart
előadást.

Németh Gabriella: Évek óta ignorálja a kormány a szükséget szenvedő
gyermekek támogatását
2016. augusztus 9. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány és a szakminiszter
egyszerűen csak tudomásul veszi, hogy Szlovákiában közel 100 000 gyermek éhezik –
jelentette ki Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke. „A
munkaügyi, szociális és családügyi központ adatai szerint a tavalyi évhez viszonyítva ez kb. 12
000 gyerekkel kevesebb ugyan, de így is riasztó, hogy közel százezer gyermek nem jut
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megfelelő élelemhez, ruhához, cipőhöz, gyógyszerhez – hogy a játékokat, könyveket és egyéb,
a többi gyermek számára teljesen természetes dolgokat ne is említsem” – fűzte hozzá.

2016. augusztus 9. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
A Webometrics egyetemek világranglistája legújabb, júliusi adatai szerint az Újvidéki
Egyetem a 886. helyen áll a világ 24 ezer felsőoktatási intézménye között. A közlés szerint az
Újvidéki Egyetem az átláthatóság, a nyitottság és a végrehajthatóság miatt került az ezer
legjobb egyetem közé. Európai viszonylatban az Újvidéki Egyetem a 389. helyen áll a 6023
egyetem közül, a közép- és észak-európai régió 3039 egyeteme közül pedig a 38. helyen. A
Belgrádi Egyetem ezen a listán az 536. helyen végzett.

Vajdaság

Az Újvidéki Egyetem az ezer legjobb között

Nagybecskerek: Kétszáz éve kezdték építeni a mostani Városházát
2016. augusztus 9. – Pannon RTV
Kétszáz évvel ezelőtt kezdődött a nagybecskereki Megyeháza, a mostani Városháza építése.
Ennek kapcsán egy tematikus képkiállítást nyitottak meg a bánáti település főterén. 1816ban, egy tűzvész után kezdődött el a nagybecskereki Megyeháza építése. A terveket Fischer
József építészmérnök készítette. A barokk stílusú épület 1820-ban készült el. A jubileum
alkalmából a város főterén tárlat nyílt.

Javában tart a Szép Szó tábor Kishegyesen
2016. augusztus 9. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete idén 28. alkalommal szervezi meg hagyományos
tehetséggondozó műhelyét a kishegyesi Kátai-tanyán. A Szép Szó a költészet és a próza
továbbadását művelő, a pódiumművészetek iránt nyitott vajdasági fiatalok egyetlen közös
műhelye. A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Nemzeti Tanács, Kishegyes
község önkormányzata, valamint a kishegyesi és a bácsfeketehegyi helyi közösség támogatja.

2016. augusztus 9. – Pannon RTV
Megkezdődött a belvárosi Nagyboldogasszony római katolikus templom felújítása Óbecsén. A
három szakaszból álló munkálatok első részében a tornyon és a déli homlokzaton dolgoznak.
Várhatóan október végére ezeken a részeken befejeződik a helyreállítás.

Újabb kárpátaljait fosztottak meg magyar állampolgárságától
2016. augusztus 9. – Kárpátalja, mukachevo.net, Kárpátinfo
Áder János magyar államfő rendeletével megfosztotta magyar állampolgárságától a 26 éves,
nagymuzsalyi születésű Lőrinc Csabát – jelentette a mukachevo.net. Az elnöki rendelet
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Szent László-emléktáblát avattak Mezőkaszonyban
2016. augusztus 9. – karpatalja.ma
Az Árpád-házi király születésének 970. évfordulója alkalmából augusztus 7-én emléktáblát
avattak, melyet a Kaszonyi Középiskola egyik épületének falán helyeztek el. Szent László 930
éve a település határában mért vereséget a támadó kunok seregére. Bakancsos László, az
UMDSZ Beregszászi Járási Szervezetének ügyvezető alelnöke az egybegyűltek köszöntésében
kiemelte, hogy Szent Lászlót bár kegyetlen uralkodóként tartják számon, sokkal inkább
példaértékű lehet a kisebbségi magyarok számára. Nekünk is olyan vezetőkre lenne
szükségünk, akik szigorú törvényeiket be tudják tartani és tartatni.

Kárpátalja

augusztus 5-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A munkácsi portál emlékeztet, hogy a
hivatalos adatok szerint 2013 óta 117 személyt fosztottak meg magyar állampolgárságától
különböző okokból, a leggyakrabban eljárási visszaélések miatt. A honosítási eljárás során
elkövetett csalás gyanúja miatt 1502 személy ellen indult vizsgálat.

Lezárult a VI. Nagyberegi Népzenei és Néptánctábor

Pannon Évkönyv-magyar olvasmányok
2016. augusztus 8. – volksgruppen.orf.at
Megjelent a 2016-os Pannon Évkönyv. Az almanachot kiadó Pannon Intézet feladatának tűzte
ki a pannon térségben élő különböző nemzetek összefogását. A Pannon Évkönyv 1994 óta a
régiónkban élő népcsoportok nyelvén, magyar, horvát, szlovén és német nyelven közöl
írásokat, illetve emlékezik meg jubileumokról és jeles személyiségekről.
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2016. augusztus 9. – karpatalja.ma, Kárpátinfo
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is megszervezte a Nagyberegi Népzenei és
Néptánctábort. Az eseménynek a hagyományokhoz híven ezúttal is a Nagyberegi Református
Líceum adott otthont. A táborban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin
sikeresen szereplő tanulók vehettek részt, valamint a Szól a fülemüle – II. Kárpátaljai
népzenei és néptánc tehetségkutató döntős csapatai közül is nyertek részvételi lehetőséget.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 9. – Kossuth Rádió
Anyanyelvű egészségügy Kárpátalján – megjelent a magyar vagy magyarul tudó
orvosok, ápolók névjegyzéke
Kárpátalján egyedülálló, hiánypótló kiadványt jelentetett meg a KMKSZ. Összegyűjtötték a
megyében dolgozó összes magyar vagy magyarul beszélő orvos, egészségügyi dolgozó nevét
szakterületre, településekre lebontva, akik magyar nemzetiségűek, vagy tudnak magyarul.
Augusztus 24-28-a között tartják a Vásárhelyi Forgatagot
A marosvásárhelyi Sportcsarnok előtt, illetve a Ligetben tartják e hónap 24-e és 28-a között a
magyar napokat, a Vásárhelyi Forgatagot. A szervezők és az önkormányzat a múlt héten
állapodott meg a helyszínben. Az eddigi magyar rendezvények jobbára kiszorultak a városból,
a Maros-partjára.
Megkezdődött a szabadkai városházán az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok
Egyesületének nyári akadémiája
Alkalmi ünnepséggel kezdődött a szabadkai városházán az Észak-Bácskai Magyar
Pedagógusok Egyesületének nyári akadémiája. Ez immár a huszadik. 1996-ban, az induló
rendezvényre alig húszan mertek elmenni, mert a soviniszta Szlobodan Milosecics
ellenségesen viszonyult a kezdeményezéshez. Az utóbbi években már 300 fölött van a
résztvevők száma.
Csíkszentkirály adott otthont a szent István nevét vagy a szentkirály elemet
nevükben hordozó települések szövetsége találkozójának
Jubileumi ülést tartott az államalapító szent királyunk nevét viselő települések Szövetsége. Az
alapítók szándéka az volt, hogy minden tizedik évben visszatérjenek az indulás helyszínére,
Csíkszentkirályra. A Határok nélkül munkatársa beszélgetett néhány résztvevővel.
II. András sírját keresik a Temes megyei Egresen. A régészek eddig egy
tömeggyilkosság helyszínét tárták fel
Bár II. András király sírját nem találták meg az egykori egresi kolostor területén végzett
feltárások a múlt héten zárult idei első szakaszában, a további kutatás szempontjából
biztatóeredményeket hozott a munka. A III. Béla által alapított és évtizedekig kiemelt királyi
támogatásban részesülő bánsági kolostor Magyarország legfontosabb cisztercita rendháza
volt, a kun háborúk idején a királyi kincsekkel együtt valószínűleg a Szent Koronát is
ottőriztette Kun László királyunk. A mohácsi csatát követően erőddé alakított kolostort 1551ben az oszmán seregek rombolták le, maradványai lassan eltűntek a föld színéről. Major
Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének vezetője mutatta meg a
temesvári Bánát Múzeummal közösen végzett ásatások eddigi eredményeit.
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Augusztus első hetében zajlott Kisiratoson a Negyedik Népzenei Tábor
Augusztus első hetében zajlott Kisiratoson a Negyedik Népzenei Tábor, amelyben citerázást,
népdaléneklést, néptánc-oktatást és kézműves foglalkozásokat tartottak a közel kétszáz
résztvevőnek. A Kárpát-medence alighanem legnagyobb népzenei táborában minden
korosztály tanulhatott, vagy elmélyíthette tudását, neves oktatók foglalkoztak a táborozókkal.
A napi két próba mellett számos szabadidős tevékenységen is részt vehettek az anyaországból
és az Arad, Temes és Bihar megyéből érkezők, akik szombat este a kisiratosi kultúrházban
gála keretében mutatták be a tanultakat.
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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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