Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Potápi Árpád János: ezen a héten Kolozsvár az egész magyar nemzet fővárosa
2016. augusztus 15. – MTI, transindex.ro, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Híradó, Vajdaság
MA, Webrádió
A hetes és a hétszázas szám jegyében hivatalosan is elkezdődött a Kolozsvári Magyar Napok
hétfő este a Kolozsvári Magyar Operában. Gergely Balázs, a KMN főszervezője említette
elsőként a visszaköszönő hetes számot: hetedik kiadás, a városi rangra emelés hétszázadik
évfordulója - és ami a szám mesei szimbolikájáról eszünkbe juthat, a hétfejű sárkány, a
hetedhét ország, és a hetedik próba, amit reméli, hogy a rendezvény is kiáll. Kulturális
kalákának nevezte a KMN-t, a kaláka hagyományos jelentését idézve, amely szerinte illik a
rendezvényre: önkéntes, közös munka, amely a közösség egységét, építését szolgálja, és még
szórakozás is. Arra szólított fel, hogy minél többen vegyenek részt a 19-i ünnepségen,
mutassák meg, hogy tudnak együtt ünnepelni, "a hetedik te magad légy" - idézte József
Attilát. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a KMN
hetében Kolozsvár az egész magyar nemzet fővárosa. A magyar napok hozzájárultak ahhoz,
hogy a kolozsvári magyarság jövőt építsen magának, és a városban lakó magyarok büszkén
vállalják identitásukat – mondta.

Pásztor István a népszavazáson való részvételre buzdítja a vajdasági
magyarokat
2016. augusztus 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A VMSZ elnöke a hatalmi koalícióról szóló megállapodás mellett a kötelező betelepítési
kvótáról szóló 2016-os magyarországi népszavazásról is beszélt hétfői szabadkai
sajtótájékoztatóján: Vajdaságban megközelítőleg 150 ezer embernek van magyar
állampolgársága, hogy közülük hánynak van szavazati joga és hányan kívánnak élni szavazati
jogukkal, azt nem tudom megmondani ‒ nyilatkozta újságírói kérdésre válaszolva Pásztor
István. A VMSZ a tervek szerint ősszel tájékoztató kampányt szervez Vajdaságban.

Jelentés készül a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának helyzetéről
2016. augusztus 15. – bumm.sk
Bukovszky László, nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos hivatala megkezdte az
elektronikus kérdőívek szétküldését a területi önkormányzatoknak, állami közigazgatási
szerveknek, valamint a rendőri és tűzoltósági szerveknek, hogy megtudjuk, miként érvényesül
a kisebbségi nyelvhasználati törvény. A kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében két
évente készül jelentés a Szlovák Köztársaságban a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának
helyzetéről. Jelenleg a harmadik ilyen jelentés előkészítése zajlik, amelyet a jelzett törvény
értelmében a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának vezetője terjeszt a kormány elé.
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Hargita megyéért díjat kapott Lipthay Antal
2016. augusztus 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Hargita megyéért díjjal tüntette ki Lipthay Antalt, a gyergyószárhegyi Lázár-kastély többségi
örökösét a Hargita megyei önkormányzat. A megyei tanács közleménye szerint az ünnepi
tanácsülésen Barti Tihamér, a Hargita Megyei Tanács alelnöke méltatásában elmondta,
Lipthay Antal mecénási tevékenységével járult hozzá ahhoz, hogy Hargita megye kulturális és
turisztikai szempontból fejlődjék. Lipthay Antal márciusban jelentette be, hogy a Böjte Csaba
ferences szerzetes által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnak adományozta a
gyergyószárhegyi Lázár-kastélyban birtokolt 13/24-edes tulajdonrészét. Az adománnyal a
mecénás lehetővé tette, hogy a székelyföldi reneszánsz kastély megőrizze kulturális szerepét.

Lezárult a 3. SIC Feszt, már a jövői dátuma is megvan
2016. augusztus 15. – transindex.ro
Több mint ötezer résztvevő fordult meg a 3. SIC Feszt – Székelyföldi Szabadegyetemen
Csomakőrösön augusztus 11-13. között - közölte a fesztivál hétfőn. Oltean Csongor, a
fesztivált szervező Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke sikeres rendezvényként értékelte az
idei SIC Fesztet. "Örülök, hogy az állandó táborlakók mellett több száz család látogatott el
szombaton, az első alkalommal megszervezett, hagyományteremtő szándékkal elindított
Családi Napra, ahol érdekes programokon tölthették együtt az időt a gyerekek szüleikkel.
Szintén a fesztivál színfoltjának számított a diákolimpia is, amely által igazi csapatszellem
alakult ki a fiatalok között. Azt gondolom, újra bebizonyítottuk, hogy a HÁRIT, az RMDSZ és
a MIÉRT partnerségével szervezett SIC Feszt már biztos pontnak számít a nyári fesztiválok
palettáján"- mondta. A szervezők már pontosították a jövő évi fesztivál időpontját is, így a 4.
SIC Fesztre augusztus 9-13. között kerül sor ugyancsak Csomakőrösön.

Vallásszabadság: papíron igen, a valóságban nem
2016. augusztus 15. – maszol.ro
Az emberi jogok érvényesítéséről szóló tavaszi országjelentésnek Romániával foglalkozó
negyven oldalán az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bőségesen foglalkozott a
romániai magyar kisebbség jogsérelmeivel. A jelentésben szót ejtenek a magyar nyelv
hivatalos használatának tiltásáról, a kétnyelvű helységnévtáblák hiányáról, az önálló, állami
finanszírozású magyar egyetem alapításának elutasításáról, a székely zászló és egyéb
székelyföldi szimbólumok tiltásáról, a csángóföldi magyar oktatás akadályoztatásáról,
valamint az egyházi és közösségi ingatlanok restitúciójának késlekedéséről. Igaz, Washington
óvatos volt: mindezt nem állította határozottan, hanem csupán úgy közölte, hogy erre
panaszkodik a romániai magyarság érdekvédelmi szervezete, az RMDSZ.
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KMN – Több tízezren köszöntik fel a héten Kolozsvárt

Felvidék

2016. augusztus 15. – Krónika
Bár hivatalosan hétfőn este nyitják meg, már a hétvégén elkezdődött a Kolozsvári Magyar
Napok. A hetedik alkalommal megszervezett, több mint 500 programot magában foglaló
rendezvénysorozat Kolozsvár fennállásának 700. évfordulója jegyében zajlik, de nemcsak az
augusztus 19-ei szülinapon, hanem egész héten a várost ünnepli több tízezer ember.

Simon tagadja, hogy pártot vett
2016. augusztus 15. – Új Szó
Egyes információk szerint új pártban gondolkodik Simon Zsolt parlamenti képviselő, aki a
Híd kormányba lépése után hagyta ott Bugárékat. Csáky Pál, az MKP európai parlamenti
képviselője írta Facebook oldalán, hogy Simon nem akar a pártalapításhoz szükséges 10 ezer
aláírás összegyűjtésével fáradni, inkább megvette Alojz Hlinától annak korábbi pártját, az
Občania Slovenska (Szlovákia polgárai) formációt. Hlina ugyanis a választások után a KDHba távozott, amelynek májusban az elnöke lett. A hírt Simon és Hlina is cáfolja.

Az iskola felújítására gyűjtenek
2016. augusztus 16. – Új Szó
Felhívást tett közzé honlapján a Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda vezetése, valamint az
intézmény szülői közössége. Arra kérik a helyieket, támogassák a város egyetlen magyar
alapiskolájának felújítását.

A hazai értékekről egyeztettek Hodosban

Vajdaság

2016. augusztus 16. – Új Szó
A dunaszerdahelyi járásbeli községben ülésezett a Felvidéki Értéktár Bizottság. A bizottság
tagjai a Győr-Moson-Sopron megyei értéktár képviselőjével egyeztettek az együttműködésről.
A hazai értéktár bizottság tavaly ősztől együttműködik a Győr-Moson-Sopron megyei
értéktárral. Decemberben közös projektet indítottak, amely további együttműködési
lehetőségeket tárt a bizottság tagjai elé. Huszár László, a Felvidéki Értéktár Bizottság alelnöke
közölte, elsősorban arról egyeztettek, miként folytathatják a pályázaton kívül a határon
átnyúló együttműködést.

11 pontból álló koalíciós szerződést kötött a VMSZ és az SZHP
2016. augusztus 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó
11 pontból álló koalíciós szerződést kötött a Vajdasági Magyar Szövetség a Szerb Haladó
Párttal. A vajdasági magyarság szempontjából fontos kérdések belekerültek a
megállapodásba – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Pásztor István pártelnök. Bejelentette,

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 16.

3

Vajdaság

négy államtitkáruk lesz a szerb kormányban, az infrastruktúrával, a mezőgazdasággal, az
oktatással és az egészségüggyel foglalkozó minisztériumokban. A Vajdasági Magyar Szövetség
elképzelései többek között az európai uniós integrációval, Vajdaság státusával és pénzelésével
kapcsolatban, a nagyberuházásokra vonatkozóan, a mezőgazdasággal, kisebbségi kérdésekkel
kapcsolatban belekerültek Szerb Haladó Párttal kötött koalíciós megállapodásba.

Kárpátalja

Megtalálták az ungvári Petőfi-szoborról ellopott kardot
2016. augusztus 15. – karpatalja.ma
Alig egy hete járta be a kárpátaljai magyar médiát a hír, miszerint – immár sokadszor –
megrongálták az ungvári Petőfi-szobrot. Az ismeretlen elkövetők most a kardját törték le a
szoboralaknak. Az ügyben nyomozás indult, melynek eredményeképpen augusztus 13-án
megtalálták az emlékműről eltávolított kardot, amelyet a Dmitrij Donszkij és Lipova utcák
közötti zöldterület növényzete alá rejtettek el. A kardot Hennagyij Moszkal kormányzó és
Ivan Hecko, a megyei rendőrfő-kapitányság helyettes parancsnoka augusztus 14-én átadták
Buhajla József ungvári magyar főkonzulnak.

Vadászfesztivált szerveztek Tiszakeresztúrban
2016. augusztus 15. – karpatalja.ma
A történelemhez hűen, a gyökerekhez visszanyúlva, egyben hagyományteremtő szándékkal
rendezték meg az első vadászfesztivált augusztus 14-én Tiszakeresztúrban a helyi
sportpályán. Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarok a nehéz viszonyok között is
kegyelmi pillanatokat élnek meg. Ezután szólt az Egán Ede Kárpátaljai Magyar
Gazdaságfejlesztési Terv által nyújtotta lehetőségről. Barta József, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese
beszédében elmondta, nem véletlenül rendez a KMKSZ vadászfesztivált éppen
Tiszakeresztúrban. A középkorban itt letelepedett kisnemesek aktív vadászatot folytattak a
vidéken.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. augusztus 15. – Kossuth Rádió

Pásztor István VMSZ-elnök sajtótájékoztatója a Szerb Haladó Párttal való
koalíciós szerződésről
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt vasárnap megkötötte a
kormánykoalíciós szerződést. A magyar kisebbséget érintő kérdések mellett gazdasági és
integrációs témák is szerepelnek benne, de nem kerülik meg Vajdaság helyzetét sem. Pásztor
István pártelnök sajtótájékoztatóján készült a Határok nélkül munkatársának összefoglalója.

Ünnepi műsorral és fogadással emlékeztek
Főkonzulátus megnyitásának 25. évfordulójára

Kárpátalján

az

Ungvári

Kárpátalján ünnepi műsorral és fogadással emlékeztek meg a hétvégén az Ungvári Magyar
Főkonzulátus megnyitásának 25. évfordulójáról.

Csíksomlyóban tartotta évi találkozóját a Castellum Alapítvány
Az erdélyi történelmi családok leszármazottait tömörítő Castellum Alapítvány évi találkozóját
idén Csíksomlyón szervezte. Ma különös hangsúlya van az eseménynek, hiszen Romániában
példátlan módon próbálják meg visszatáncolni a restitúciót, az elkobzott vagyon
visszaszolgáltatását – nemcsak a történelmi magyar egyházak, hanem a történelmi családok
esetében is.

Identitásőrzés az új diaszpórában az írországi Corkban.
Műsorunkban már korábban bemutattuk az írországi Corkban működő magyar hétvégi
iskolát és óvodát. Igazgatója Rékai Zsuzsanna itthon gimnáziumi tanárként dolgozott, míg
férjét nem helyezte cége Írországba, de nem sokáig pihentette pedagógusi diplomáját: két
másik hölggyel iskolát és óvodát alapított az egyre növekvő számban ott dolgozó magyar
családok gyermekei számára. Az idei tanév végén az intézmény fontos állomásához érkezett:
működéséhez segítséget kapott a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól. Az oda látogató Potápi
Árpád államtitkár, az iskola hat évének történetét bemutató, fényképekkel bőségesen
illusztrált kis könyvet vett át, amelyet Rékai Zsuzsanna szerkesztett.
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Renoválják a dél-baranyai karancsi templomot
Van Karancs hegység, hegycsúcs, kilátó, mind ezek Észak-Magyarországon, és ismerünk DélBaranyában is egy Karancs nevű települést, Eszéktől 20 km-re. Etno-faluként hirdeti magát,
ami a falusi turizmus és a skanzen házasságából jött létre. Az egykor magyar református
faluban a 20. század végére végleg megváltozott az etnikai arány. A még itt élő magyar
közösség életjele, hogy templomukat az építésének 200. évfordulójára most renoválják és
szeptemberben idevárják a horvát és a magyar köztársasági elnököt is.

Harmadik éve járja a vidéket a Bánsági Vándorszínház
Az erdélyi, felvidéki, magyarországi és délvidéki színészekből álló Bánsági Vándorszínház
harmadik éve járja a vidéket. Eddig Kisiratoson, Kisjenőben, Nagyzeréden mutatták be a
Rózsa, a lovag című Rejtő Jenő-komédiát, melynek próbái a temesvári Tarisznyás Egyesület
szervezésében Végváron zajlottak.
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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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