Szent László-év lesz 2017-ben
2016. augusztus 17. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Orientpress, Magyar
Hírlap, InfoRádió, Felvidék.ma, Magyar Idők, Krónika, Erdély Online, Magyar Szó, Pannon
RTV, Vajdaság Ma,
Január elsején kezdetét veszi a 2017 végéig tartó Szent László-év - jelentette be szerdán
Budapesten, sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.
Potápi Árpád János elmondta: az idei Szent Márton- és Márton Áron-emlékév sikerén
felbuzdulva, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa
kezdeményezésére hirdették meg az emlékévet a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté
avatásának 825. évfordulója alkalmából. Mivel I. (Szent) László az első olyan Árpád-házi
uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket, számítanak arra, hogy a magyarok
mellett horvát, lengyel, román és szlovák civil szervezetek, egyházak és politikai szereplők is
szerepet vállalnak az eseménysorozatban, és szeretnének határon túli helyszíneket is bevonni
- ismertette az államtitkár. Jelezte, hogy az eseménysorozat költségeire államtitkársága 80
millió forintot különít el, világi fővédnöknek pedig Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettest kérik fel.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

2016. augusztus 17. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Ismertették a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárjelöltjeit. A VMSZ-nek a szerb
kormányban négy államtitkára lesz. A korábbi öt tisztségviselő közül három marad. Az
egészségügyi minisztériumban, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúraügyi
minisztériumban, illetve a mezőgazdasági tárcánál nincs változás. Újdonságként azonban az
oktatási minisztériumban is lesz képviselője a pártnak. Az államtitkárokat hivatalosan
néhány héten belül nevezik ki. A Vajdasági Magyar Szövetség a hatalmi többség részét képezi
a szerb államvezetésben, a Szerb Haladó Párttal vasárnap írt alá 11 pontból álló koalíciós
szerződést, mely egyebek mellett a gazdaságra, az állampolgárok életszínvonalának javítására
és a Vajdaság fejlesztésére terjed ki.

Kárpátaljai magyar és ruszin gyermekek táboroznak Ópusztaszeren
2016. augusztus 17. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, mno.hu, Orientpress, karpatalja.ma
Kárpátaljai magyar és ruszin gyermekek táboroznak Ópusztaszeren - erről beszélt az Emberi
Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Fülöp Attila
elmondta: a Kárpátaljáról, Ungvár és Beregszász környékéről érkező magyar és ruszin,
valamint magyarországi ruszin gyerekek részvételével megrendezett tábor - az egyházi
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Brassai nem adna a Maros megyei képviselői helyekből az MPP-nek
2016. augusztus 17. – transindex.ro
Az RMDSZ és az MPP közötti megállapodás értelmében a szövetség két befutó helyet ajánl fel
az MPP jelöltjeinek a saját képviselői, illetve szenátori listáin. A Kovászna megyei RMDSZ
már jelezte, hogy ők felajánlanak a polgári pártnak egy háromszéki helyet, a második helyről
azonban mostanáig nem döntöttek. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, Brassai
Zsombor az Erdély FM-nek azt mondta, Maros megye szintjén eddig nem egyeztettek a
kérdésről, viszont a Maros megyei szövetségi állandó tanács egyértelmű álláspontja az, hogy
az összefogást ott kell támogatni, ahol ennek racionalitása van, azaz Hargita és Kovászna
megyében.

Erdély

kötődésen keresztül - a gyermekek nemzetiségi kultúrájának, identitásának megerősítéséről
szól. Ez napjainkban a délről érkező idegen kultúra jelentette kihívás miatt is kiemelten
fontos - tette hozzá.

Borbély László: nem centiztük ki a román pártokkal kötött helyi alkukat
2016. augusztus 17.- maszol.ro
Az RMDSZ helyhatósági választások utáni, parlamenti választások előtti helyzetéről
kérdezték Borbély László képviselőt. Az interjú első részében a szövetség veterán politikusa a
jelöltállítás, illetve a román pártokkal kötött helyi alkuk kulisszatitkaiból és elárult néhányat.

Miért nem sikerült öt év alatt létrehozni a magyar pedagógus-továbbképző
központot?
2016. augusztus 17. – maszol.ro
Míg 1999 óta működik Romániában a német pedagógus-továbbképző központ Medgyes
székhellyel, addig magyar nyelvű változatát a mai napig nem sikerült létrehozni. A 2011-es
tanügyi törvény előírja a kisebbségi oktatás számára fontos továbbképzők létrehozását, öt év
viszont nem volt elegendő ennek gyakorlatba ültetéséhez. A mulasztásra Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök hívta fel a figyelmet hétvégén a SIC Feszten. Annak próbált utána járni a
maszol.ro, hol akadt meg a kivitelezés.

Indoklás nélkül vonná vissza a kormány a csíksomlyói búcsú UNESCO-listára
való jelölését
2016. augusztus 17. – transindex.ro
Megakadályozná a Cioloş-kormány, hogy a csíksomlyói búcsú felkerüljön az UNESCO
szellemi kulturális örökségi listájára. Már a 2011-ben elindított jelölési folyamat sem volt
zökkenőmentes, a nehézségeket az elmúlt évek kormányváltásai csak fokozták, most pedig a
teljes kezdeményezést elvethetik. A csíksomlyói búcsú UNESCO szellemi világörökségi
listájára való felkerülési folyamatról és a most felmerülő problémákról Hegedüs Csillát, az
RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökét kérdezték.
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2016. augusztus 17. – maszol.ro
Hosszas vajúdás után a helyi tanács végre rábólintott, hogy Balánbányán egyazon intézmény
keretében történjék a magyar nyelvű oktatás. A döntés ára az alpolgármesteri szék volt. A
diáklétszám csökkenése miatt 2013-ban összevonták a Balánbányai 1-es számú Általános
Iskolát a Geo Bogza Általános Iskolával, ezzel megszűnt a „magyarként elfogadott” iskola. A
RMDSZ többször is tiltakozott a döntés ellen, a szövetség azt szerette volna, ha a magyar
oktatás egy intézmény keretében történik. A helyi tanácsban gazdasági és nemzeti érdekek
mentén folyt a vita, bár korábban a román és a magyar fél is nyilatkozott arról, hogy nem
magyar–román konfliktus húzódik az ügy hátterében. Az öttagú RMDSZ-frakciónak
szövetségesekre volt szüksége, hogy a Geo Bogzáról leválasszák a magyar osztályokat. A
szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok kivételével a többi tanácsossal sikerült a
szövetségnek megállapodást kötnie – a megállapodás ára az alpolgármesteri szék volt.

Erdély

Balánbányán megmenekült a magyar oktatás a beolvasztástól

Nincs az a vihar, ami elmoshatná az EMI-tábort

Másfélszeresére bővül a Híd frakciója
2016. augusztus 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, mno.hu
A #Sieť-ből távozó Andrej Hrnčiar, Martin Fedor, Katarína Cséfalvayová, Igor Janckulík és
Eduard Adamčík belépett a Híd frakciójába. Minderről szerdán állapodtak meg Bugár
Bélával, a Híd elnökével. A belépésüket hivatalosan még csütörtökön, augusztus 18-án meg
kell erősítenie a párt elnökségének és a Híd frakciójának. A képviselők csatlakozásával 15 főre
emelkedik a Híd-frakció létszáma, ezzel ugyanolyan erős lesz, mint az SNS, a Sieť-nek pedig
már csupán két képviselője lesz. Nem kizárt, hogy a koalíciós szerződést is újra kell tárgyalni,
hiszen a négyes koalícióból gyakorlatilag hármaskoalíció maradt. A kormánytöbbség aránya
azonban nem változott, hiszen így is 81 képviselővel rendelkezik. Kérdéses azonban a Sieť
által jelölt Roman Brecely közlekedési miniszter sorsa. Bugár nem zárta ki, hogy a Híd adja a
közlekedési minisztert. „Ha hármaskoalíció jön létre, tárgyalni fogunk a posztról” – mondta
Bugár. Hozzátette, hogy Robert Fico kormányfőn múlik, hogy a négyesből hármas koalíció
lesz-e.

Felvidék

2016. augusztus 17. – szekelyhon.ro
Az EMI-tábor jövője az időjárástól függetlenül is biztos: már készülnek is a következőre a
szervezők. Az EMI egyúttal felszólítja az erdélyi magyar politikai elitet: álljanak ki a
közösségért, lépjenek fel igazi vezetők módjára a magyarságért.

Soha vissza nem térő alkalom a magyar műsoridő növelésére
2016. augusztus 17. – Felvidék Ma
A szlovák kormányfő bejelentette, hogy a parlament következő ülésére tervezett, koncessziósdíjakról szóló törvénymódosítás benyújtását elhalasztják. Ennek elsődleges oka, hogy a
kulturális minisztériumot vezető Marek Maďarič mindenáron emelni szeretné a rádiós-
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Felvidék

televíziós díjakat, míg a koalíciós Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kitart azon álláspontja mellett,
hogy ezeket a díjakat érintetlenül kell hagyni. Mivel mindkét fél kitart jelenlegi álláspontja
mellett, ezért Fico kormányfő jobbnak látta, ha a témát elnapolják addig, amíg megegyezés
nem születik. A kialakult helyzet rendkívül jó lehetőséget nyújt rá, hogy a kormány magyar
tagja, vagy a kormány magyarokat is képviselő tagja benyújtsa a magyar műsorok sugárzási
idejének arányossá tételére vonatkozó javaslatot, amelyet a Magyar Közösség Pártja
fogalmazott meg, és szinte azonnal magáévá tett a Híd párt is. A javaslat lényege, hogy a
mostani napi pár percről olyan arányban növekedjék meg a magyar műsorokra szánt
közszolgálati televíziós idő, amely kifejezi a felvidéki magyarság hozzájárulását a koncessziós
díjakhoz.

A jóságot és szeretetet jelképező Unicornis-szoborral gazdagodik Nagymegyer
2016. augusztus 17. – hirek.sk
kevés felvidéki művészetpártoló mecénások egyike a nagymegyeri id. Plauter Péter, aki
családjával együtt immár hetedik éve, rendszeresen tavasszal és ősszel, általában tíz-tizenkét
napig lát vendégül kúriájában kárpát-medencei, javarészt magyar és más nemzetiségű
képzőművészeket. Augusztus 25-én pedig a birtokán ünnepélyes keretek között felavatandó,
óriási Unicornis – Egyszarvú szoborral, a mányi Ács János képzőművész páratlan alkotásával
gyarapítja a helyi látványosságok sorát.

Nem tudott a Híd Cs. Judit kapcsolatairól?
2016. augusztus 18. – Új Szó
Az Új Szó bősi és dunaszerdahelyi forrásai szerint nyílt titok volt, hogy Cs. Judit, a Most-Híd
bősi alapszervezetének felfüggesztett elnöke korábban Sátor Lajossal, a dunaszerdahelyi
alvilág korábbi főnökével és a Csonti néven ismert N. Zsolttal is bizalmas viszonyt ápolt. A
Híd ugyanakkor azt állítja, nem volt tudomásuk Cs. Judit illegális tevékenységéről, sem
maffiakapcsolatairól.

Ma dönthet a bíróság Szigeti László ügyében
2016. augusztus 18. – Új Szó
Csütörtökön folytatódik az MKP volt oktatásügyi miniszterének, Szigeti Lászlónak a pere a
Pozsonyi III. Járásbíróságon. Mivel már csak az írásos bizonyítási eljárást kell befejezni és
felolvasni a zárszavakat, nem kizárt, hogy a bíróság ítéletet hirdet. Szigetit egytől öt évig
terjedő szabadságvesztés fenyegeti. A volt minisztert költségvetési csalással gyanúsítják. Ez a
szlovák jogrend szerint olyan csalás, amikor valaki az állami vagy uniós forrásokat nem a
szerződésben meghatározott célokra használja fel. Szigeti a vád szerint a nemesócsai iskola
tornatermére folyósította a támogatást, ám azt egy magáncég csarnokának felújítására
használták fel.
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A tartományi kormány káderkérdésről döntött
2016. augusztus 17. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A tartományi kormány szerdai ülésén, amelyet Igor Mirović, tartományi kormányfő vezetett,
káderkérdésekről döntöttek, közölte a tartományi kormány sajtóirodája. A közleményben az
áll, hogy a terület- és várostervezéssel foglalkozó közvállalat, a Vajdasági Várostervezési
Intézet megbízott igazgatója Predrag Knežević, okleveles jogász lett. Az ülésen kinevezték a
Vajdaság Vizei, a Vajdaság Erdői és a Vajdasági Várostervezési Intézet felügyelőbizottsági
tagjait is

Felvidék

2016. augusztus 18. – Új Szó
Öt taggal bővül a Híd parlamenti frakciója, ráadásul ez azzal jár, hogy két parlamenti alelnöke
is lesz a pártnak. A posztok újraosztásáról a koalíciós tanács következő ülésén tárgyalnak
majd, amire akár már a héten sor kerülhet. A koalíciós szerződést Bugárék csak óvatosan
módosítanák, pontosabban csak a Sieť (egyes) pozícióira tartanak igényt. „Nem az SNS és
nem a Smer pozíciója gyengült” – mondta Bugár Béla. Ezzel magyarázta azt is, hogy nem
fogják követelni Robert Kaliňák belügyminiszter leváltását sem, pedig a márciusi koalíciós
tárgyalásokon még felvetették, hogy a Smer ne Robert Kaliňákot nevezze a belügyminiszteri
posztra.

Vajdaság

Nem kéri Robert Kaliňák fejét a Híd

Emlékművet állítanak Kiss Ernőnek

A termőföldek kataszterizációját is támogatni fogja az Egán Ede Alapítvány
2016. augusztus 17. – Kárpátalja, karpatalja.ma
A kárpátaljai emberek az általuk művelt földterületekről úgy gondolják, hogy az az övék,
sokuknak van a birtokukban a tulajdonjogukat igazoló okirat is. Viszont a legtöbb esetben
nincs befejezve a privatizálási eljárás, nincs a földrészlegeknek kataszteri számuk. A
kataszteri szám nélkül pedig nem lesz lehetséges bérbe adni a földterületet hivatalosan, vagy
majd eladni, amikor Ukrajnában liberalizálják a földpiacot – hangsúlyozta Gulácsy Géza, a

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 18.

Kárpátalja

2016. augusztus 17. – Magyar Szó
Új köntösben várja október hatodikán a megemlékezőket az eleméri Szent Ágoston-templom.
Folyamatban van a bánáti templom belterének a felújítása: a magyar kormány
támogatásának köszönhetően új burkolatot kap a padlózata, újrafestik a mennyezetét. A
mennyezeti képeken legutóbb 1896-ban egy Pintér vezetéknevű festő dolgozott. Miodrag
Ivanović-Mikica autodidakta festő-restaurátornak a bevallása szerint ez az eddigi
legnehezebb munkája, de bízik abban, hogy mindenki elégedett lesz majd a végeredménnyel.
Október hatodikára várhatóan elkészül a szentély alatti kriptában nyugvó Kiss Ernő aradi
vértanú emlékműve is.
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A kárpátaljai magyar fiatalnak ne kelljen külföldre utaznia a közösségi
élményekért
2016. augusztus 17. – Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) 2001-ben
alakult, hogy a kárpátaljai magyar fiatalság megmaradását különböző módokon szolgálja.
Sokéves munka után, maguk mögött tudva például olyan közismert és népszerű fesztivált,
mint az Aréna volt (amely több ezer látogatóval büszkélkedhetett), váratlanul a tetszhalál
állapotába került. 2014-ben azonban tevékeny fiatalok egy csoportja, élén Dobsa Istvánnal,
úgy gondolta: itt az ideje újból hangsúlyt fektetni az ifjúságra, ismét életre hívni a KMKSZ
Ifjúsági Szervezetét. Az újjáalakulás után két évvel, több dolgos alapszervezettel a KMKSZ ISZ
készül első nagyobb dobására, az augusztus 21-én megrendezésre kerülő Ifjúsági Napra.
Dobsa Istvánnal, az ISZ elnökével beszélgettünk röviden a szervezet eddig megtett útjáról,
terveiről és az általuk szervezendő közelgő Ifjúsági Napról.

Kárpátalja

KMKSZ általános alelnöke azon a beregszászi fórumon, ahol Barta Józseffel, a Szövetség és a
megyei tanács alelnökével együtt a KMKSZ alapszervezeti elnökeit tájékoztatták az „Egán
Ede” Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett
földprivatizációs pályázattal kapcsolatban.

A találkozások ünnepe

Három pályázat kapta meg a közösség támogatását
2016. augusztus 17. - Népújság
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa augusztus 11-i
rendkívüli ülésén véleményezte az őshonos nemzeti közösség által lakott területek gazdasági
fejlődésének serkentésére vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. A szlovén
Gazdaságfejlesztési Minisztérium júniusi kiírására a Muravidéken mindössze négy cég
pályázott.
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2016. augusztus 17. – Kárpátalja
1996-ban, a millecentenárium évében szervezte meg a KMKSZ Szalókai Alapszervezete az
első szalókai falunapot, amelyre hazahívták a községből elszármazottakat. A rendezvényre
olyan sokan hazalátogattak a világ minden tájáról, olyan jól sikerült, hogy az ungvári járási
falu lakói elhatározták, minden év augusztusában megszervezik majd a rendezvényt. Ez
tizenkilenc éven át minden augusztusban sikerült is, kivéve a tavalyi évet, amikor a háborús
helyzet miatt elmaradt a rendezvény. Így huszonegy évvel az első falunapot követően
ünnepelhették a Tisza-parti községben a jubileumi, huszadik Hazahívogató Falunapot,
amelyre ezúttal is sokan hazalátogattak szülőfalujukba.
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2016. augusztus 17. - Népújság
Az Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program 2014–2020 első
pályázati felhívásán – melyre idén februárban lehetett benyújtani a pályázatokat – a 46
beérkezett pályázat közül mindössze egy nyert támogatást, éspedig az Őrségi Nemzeti Park
Green Exercise (Zöld gyakorlat) című projektje.

A község fejődésével az életminőség is javul
2016. augusztus 17. - Népújság
Szombaton Šalovci Község 12. ünnepe keretében a községi tanács Dolencin tartotta meg
díszülését, melynek kulturális műsora keretében sor került a községi elismerések kiosztására
és a vízhálózat átadására. Šalovci Község egy apró közösség, melyben bölcs és bátor emberek
élnek, akik nyitottságban és kölcsönös elfogadásban, nemzetiségi, vallási és kultúrák közötti
sokszínűségében képesek békésen együtt élni – hangzott el a díszülés elején.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 18.

Muravidék

Egy szlovén–magyar projekt valósulhat meg

7

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 17. – Kossuth Rádió
Az egyezség megköttetett - de mit vár a választó a kormányba kerülő Vajdasági
Magyar Szövetségtől?
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt vasárnap megkötötte a
kormánykoalíciós szerződést. A Határok nélkül újvidéki tudósítója azt kérdezte Pásztor
Bálinttól, a VMSZ szerbiai parlamenti képviselőjétől, a kisebbségi frakció vezetőjétől, hogy a
11 pont közül melyeknek a megvalósítását tartja a legfontosabbnak.
A lélekszámában erősen megfogyatkozott
hangsúlyozza Forró Lajos történész

délvidéki

magyarság

egységét

A lélekszámában erősen megfogyatkozott délvidéki magyarság egységét hangsúlyozza Forró
Lajos történész, a Délvidéki Kutatóközpont alelnöke - visszatekintve a szerbiai választások
után előállott társadalom-politikai helyzetre. Fontosnak tartja, hogy a népességcsökkenés, a
vezető magyar pártban történt szakadás ellenére továbbra is pozícionálni tudta magát a
Vajdasági Magyar Szövetség.
A magyar történelem hivatalos tanmenetbe való kerülését szorgalmazza az MNT
A Magyar Nemzeti Tanács együtt a többi kisebbségi önkormányzattal azon fáradozik, hogy a
nemzeti történelmek, köztük a magyar történelem tanítása bekerüljön a hivatalos
tanmenetbe. Egy hosszú folyamatnak néznek elébe - mondja Petkovics Márta, a Magyar
Nemzeti Tanács oktatási megbízottja
Megjelent Fleisz János Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944 című könyve
A közelmúltban jelent meg Fleisz János nagyváradi történész, egyetemi tanár legújabb
kötete, a Pro Pannonia kiadó gondozásában. A könyv címe Az erdélyi magyar sajtó története
1940-1944. A kötet a szerző - Az erdélyi magyar sajtó története 1890-1940 című munkájának
folytatása. A szerzővel beszélgetett a Határok nélkül munkatársa.
Októberben nyílik a magyar közösségi ház a kárpátaljai Gyertyánligeten
Gyertyánliget valójában nincs messze a határtól, ám az utak állapota miatt mégis távolinak
tűnik. A festői környezetben fekvő kárpátaljai településen nehéz a megélhetés, a megmaradás.
Ezen kívánnak segíteni a civilek, - adományok gyűjtésével, egyházi segítséggel - egy közösségi
ház megépítésével, ahol a közösséget érintő magyar nyelvű összejöveteleknek adnának helyet.
A Határok nélkül munkatársa a terv szorgalmazójával, Macsek Szidóniával beszélgetett.
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200 fiatal énekli augusztus 20-án Csíkszereda központjában az István, a királyt
Az "Egyesület a remény kis emberei közösségért" harmadszorra viszi színpadra az István, a
király rockoperát 200 nehéz sorsú fiatal, mélyszegénységből érkező gyermek
közreműködésével. A jótékony célú előadásra, augusztus 20-án este mindenkit szeretettel
várnak a csíkszeredai Szabadság térre, ahol már javában tartanak a próbák.
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