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2014. július 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika
Romániának tanulnia kell abból, ahogyan Magyarország védi külhoni nemzettársait állapította meg Marius Diaconescu történész az Adevarul.ro portálon hétfőn közölt
véleménycikkében. A bukaresti tudományegyetem oktatója azt veti a román hatóságok
szemére, hogy nem emelik fel szavukat az ukrajnai románok védelmében, amikor azok
útlezárással tiltakoznak fiataljaik mozgósítása és a kelet-ukrajnai konfliktusövezetbe
vezénylése ellen. A szerző szerint Románia távolról sem tesz annyit a külhoni románokért,
mint Magyarország a külhoni magyarokért. Az Ukrajnában élő román, illetve magyar
kisebbség helyzetét összehasonlítva úgy vélekedett: a magyar állampolgárság sokkal
könnyebben megszerezhető, mint a román, Budapest pedig támogatja a magyar kulturális
programokat és azokat a családokat, amelyek magyar iskolákba járatják gyerekeiket.

Vezető hírek

Diaconescu: Romániának tanulnia kell abból, ahogyan Magyarország védi
külhoni nemzettársait

SRI-főnök: a titkosszolgálat dolga megakadályozni a területi autonómiát
2014. július 28. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap
A román hírszerzés feladatának tekinti, hogy megakadályozza a területi autonómia
megvalósulását Románia területén - derült ki a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
igazgatójának egy hétfői nyilatkozatából. George Maiorral az Adevarul készített interjút,
amelyet interneten is közvetítettek. Egyebek között arról kérdezték, hogyan értékeli a
magyar miniszterelnöknek a Tusnádfürdőn szombaton mondott beszédét, és Orbán Viktor
azon politikáját, „amellyel megpróbálja visszaadni a magyarok meggyőződését, hogy ők
egy, fontos dolgok megvalósítására képes nagy nemzetet alkotnak”. A hírszerzésnek az a
feladata, hogy ez a propaganda ne valósuljon meg, azaz ne lehessen kierőszakolni a területi
autonómiát és más olyan dolgokat, amelyekre a szomszédainknak ez az új, nemzetinek
nevezett politikája irányul” - jelentette ki a hírszerzés igazgatója.

Eddig 865 személy vesztette el a szlovák állampolgárságát
2014. július 28. – bumm.sk, hirek.sk, MNO
Bár a politikusok az állampolgárságról szóló törvény módosítását már négy éve kilátásba
helyezték, továbbra sem világos az, hogy új formájában mikor kerül a kormány asztalára. A
belügyminisztériumban már elkészült a törvénymódosítás, amellyel jelenleg a
külügyminisztériumban foglalkoznak. Az azt állítja, hogy a különféle nemzetközi
szempontokat és a módosítás hatásait vizsgálja. Létrehozott egy szakértői csoportot is,
amely a módosítással foglalkozik.
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Székelyzászló: nem kell prefektusi megtorlásra számítania a kézdivásárhelyi
önkormányzatnak
2014. július 28. – transindex.ro
Legálisan megszervezett keretek között vonták fel Kézdivásárhely főterén szombaton a
székely zászlót, noha pénteken a prefektus az engedély ellen a bírósághoz folyamodott, így
annak hatályát felfüggesztették. Bokor Tibor polgármester és a prefektus az ügyben
egyeztettek, és abban egyeztek meg, hogy a polgármesteri hivatal egy újabb engedélyt
bocsát ki, amelyben nem fog szerepelni a zászlófelvonás, és ezt az engedélyt a prefektus
már nem fogja megtámadni. Popică hangsúlyozta, nem rosszindulatból támadta meg az
engedélyt, ő prefektusként nem tehet mást, mint őrködni a hatályos törvények betartása
felett.

Magyarország

2014. július 28. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma
Megkezdődött a Kárpát-medencei magyar nyelv és irodalom szakos tanárok találkozója
hétfőn Gödöllőn. Halzl József, a szervező Rákóczi Szövetség elnöke a második alkalommal
megrendezett konferencia százhatvan résztvevőjét köszöntő beszédében kiemelte: a
találkozó feladata az is, hogy elősegítse a Kárpát-medencei magyarság fennmaradását,
amelyhez elsősorban az kell, hogy minél több gyerek részesüljön magyar oktatásban.

Erdély

Kárpát-medencei magyartanárok Gödöllőn

Magyar állampolgársági ügyintézés Kovászna megyében
2014. július 28. – szekelyhon.ro
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai a héten Erősdön és
Árapatakon fogadják az érdeklődőket a honosítási kérelmeik összeállítása érdekében, a
nyár folyamán pedig a városi irodákban is segítenek az iratcsomók elkészítésében.

A szenátus jóindulatán múlott a fele-fele arány?
2014. július 28. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
Az új tanügyi törvény megjelenése óta tartó mosolyszünet óta egészen felgyorsult a magyar
oktatás visszaszorítása a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE)
– véli a magyar tagozat vezetője, Szabó Béla. A professzor azok után nyilatkozott a
portálnak, hogy hétfőn délelőtt, egy sajtóértekezlet keretében Leonard Azamfirei rektor
arról beszélt, hogy a román többségű szenátus bölcsességének és jóindulatának
köszönhetően oszlik meg fele-fele arányban a román és magyar diákok létszáma az
államilag támogatott helyeken. Az intézményvezető hangsúlyozni kívánta: senki nem
kötelezte az egyetem vezetőségét arra, hogy ugyanannyi államilag támogatott helyet
biztosítson az általános orvosira, a fogorvosira vagy a gyógyszerészeti karra felvételiző
magyar diákoknak, mint a románoknak. A rektor állításával szemben Szabó Béla
emlékeztetni kívánt arra a 2003-ban, az RMDSZ kezdeményezésére született sürgősségi
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PSD-s politikus: elegünk van Magyarországból!
2014. július 28. – maszol.ro
Valóságos magyarellenes kiáltványt fogalmazott meg az adevarul.ro-n működtetett blogján
vasárnap Bogdan Diaconu. A szociáldemokrata képviselőnél valószínűleg Tusványos és az
újabb székely zászlók kézdivásárhelyi felvonása miatt gurulhatott el a pirula. A politikus
Elegünk van Magyarországból című írásában tételesen felsorolja Budapestnek azokat a
megnyilvánulásait, amelyeket szerinte Bukarestnek nem lenne szabad eltűrnie. A lista
egészen hosszúra sikeredett.

Erdély

kormányrendeletre, amely kötelezi az egyetem vezetőségét, hogy az utóbbi öt év
eredményeinek megfelelően alakítsa a diáklétszámot.

Tusványos számokban
2014. július 28. – Krónika
Mintegy 16 ezren fordultak meg a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor esti
programjain, koncertjein a szervezők által hétfőn ismertetett gyorsjelentés szerint. Orbán
Viktor miniszterelnök és Tőkés László európai parlamenti képviselő szombati előadását
hozzávetőlegesen kétezren hallgatták meg a nagyszínpad előtti sportpályán. A július 22–
27. között rendezett jubileumi Tusványos 350 előadásnak, beszélgetésnek, kerekasztalnak,
egyéb rendezvénynek adott otthont, többségük helyszíne 25 rendezvénysátor volt. Az Olt
parti kempingben négyszáz előadó fordult meg, a rendezvényen tizenkét nagy- és tíz
kiskoncert, továbbá több mint harminc buli szórakoztatta a táborlakókat; a
zökkenőmentes szervezésről mintegy 150-en gondoskodtak.

Még egy hétig jelentkezhetnek posztjukra az iskolaigazgatók
2014. július 28. – maszol.ro
A tanügyi versenyvizsgák során üresen maradt vezetői, irányítói-ellenőrzési állásokra
augusztus 4-ig lehet jelentkezni – jelentette be hétfőn délután Király András, az RMDSZ
oktatásügyi államtitkára. Az RMDSZ politikusa rámutatott: az iskolaigazgatói állások
megpályázására 2008 óta nem írtak ki versenyvizsgát, ezért a tanfelügyelőségek az
érvényben levő törvénykezés értelmében az intézményvezetőket egy-egy tanévre nevezték
ki, ez a határozat a 2014–2015-ös iskolai évben is érvényben marad. A 2011/1-es tanügyi
törvény értelmében a kisebbségi iskolákban történő kinevezéseket megelőzően a
tanfelügyelőségeknek konzultálniuk kell a kisebbségek parlamenti képviseletét ellátó
szervezetekkel.

Első ízben támogat magyar kistérségi fesztivált a Maros megyei
önkormányzat
2014. július 29. – Krónika
A Maros menti és Görgény-völgyi fesztiválok mintájára az idén első ízben támogatja a
Maros megyei önkormányzat az augusztus 1–3. között sorra kerülő Nyárádmenti Napokat.
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Magyarul vásárolna a kolozsvári magyar egyetemisták több mint fele

Erdély

Míg a társszervezőként jelentkező tanács már 10 éve komoly anyagi segítséget nyújt a
többnyire románlakta vidékek népünnepélyeire, az RMDSZ-nek az idén sikerült első ízben
kicsikarnia egy 70 ezer lejes támogatást a nyárádszeredai eseményre.

2014. július 28. – Krónika
A Kolozsváron tanuló magyar egyetemisták több mint fele vásárláskor odafigyel arra, hogy
magyarul kiszolgáló vállalkozást keressen. A magyarul beszélő orvosokra és jogászokra is
nagy az igény – derül ki az Igen, tessék! mozgalom által megrendelt legújabb felmérésből.
Az egyetemi hallgatók fogyasztói tudatosságát vizsgáló kutatás előzetes eredményeit
ismertetve Talpas Botond, a mozgalom elnöke elmondta, hogy a válaszadók 30,5 százaléka
azt nyilatkozta, gyakran keresett magyarul kiszolgáló céget, szakembert vagy elárusítót.
További 52,4 százalék mondta azt, hogy néha odafigyel erre a szempontra is, és csupán
17,2 százalék állítja, hogy soha nem keresett magyar nyelvű kiszolgálást.

Székely: nem az állam struktúrájához nyúlna hozzá Orbán
2014. július 28. – transindex.ro
Székely István politológus szerint elsősorban egy belpolitikai „hitvitára” adott választ
Orbán Viktor Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban elhangzott beszédében,
nem arról van szó, hogy államszervezési szinten nyúlna hozzá a magyarországi demokrácia
alapértékeihez. „Nem az állam struktúrájához nyúlna hozzá Orbán Viktor, nem arról van
szó, hogy felrúgná a laikus államszervezési rendet és innentől kezdve Magyarország
teokratikus állam lesz, vagy arról, hogy ezentúl a központi hatalom az
erőszakszervezetekre fog támaszkodni, mint egyik-másik dél-amerikai országban, hanem
egyszerűen arról van szó, hogy az államról való nyilvános beszéd liberális felfogását
kívánja megváltoztatni konzervatív értékekre alapozott közbeszéddel” - vélekedett a
politológus.

Gazdasági vaskupola
2014. július 29. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika keddi vezércikkében Rostás Szabolcs hangsúlyozta: „Bár a státustörvény, a
könnyített honosítás vagy a külhoni magyarok iránti felelősségvállalást rögzítő alkotmány
révén az Orbán-kormányok jelentősen kitágították a nemzetpolitika kereteit, továbbra is
várat magára az elcsatolt nemzetrészek gazdasági „visszafoglalása”. A magyar cégek
többsége sajnos nem látta be, mekkora lehetőségekkel – és persze nyereséggel – kecsegtet
olyan régiókban befektetni, ahol elenyészőek a nyelvi korlátok. Miközben a Székelyföld
jelentős idegenforgalmi potenciállal bír, például Kovászna megyében Magyarország
mindössze a 8. helyet foglalja el a gazdasági jelenlét tekintetében”.

5

2014. július 28. – Felvidék Ma, hirek.sk
Közel fél éven át senkit sem zavart, hogy az ipolysági városi rendőrség szolgálati
személygépkocsiján a szlovák mellett magyarul is olvasható volt a városi rendőrség felirat.
A település polgármestere szerint természetes dolog, hogy olyan településen, mint
Ipolyság, amely lakosságának több mint a 20 százaléka magyar nemzetiségű, a vonatkozó
törvénnyel összhangban kétnyelvű feliratokat helyezzenek el az egyes intézményeken,
üzleteken, vendéglőkön, s akár a városi rendőrség szolgálati kocsiján is.

Felvidék

Kit zavar az ipolysági városi rendőrség szolgálati kocsiján látható magyar
felirat?

Generációk Találkozása Zoboralján
2014. július 28. – Maga Melinda – Felvidék Ma
Az idén már 12-dik alkalommal rendezték meg Zoboralján a Generációk Találkozása
elnevezésű kulturális fesztivált. Zoboralja magyarságának egyik legjelentősebb
rendezvénye minden évben más-más helyszínen valósul meg. Idén július 25–27. között
Zsére – első alkalommal – adott otthont a rendezvénynek. A kulturális fesztivál szervezői a
Csemadok Nyitra Területi Választmánya, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ, a
Nyitra és Vidéke Célalap, a Zoboralji VIA NOVA ICS, valamint a Csemadok Zsérei
Alapszervezete. A szervezésben részt vett Zsére Község Önkormányzata is.

Senkinek nem kell félnie a felvidéki magyarságtól

Újvidéken nőtt a magyar ajkú elsősök száma
2014. július 26. – Magyar Szó
Lezajlott a beiratkozás az Újvidéken és a tartományi székváros környéki általános iskolák
magyar tagozatain. A 2014/15-ös tanévben az Újvidék város területén működő általános
iskolákba összesen 37 gyerek iratkozott magyar tannyelvű tagozatra. A Petőfi Sándor
Általános Iskolába 13, a József Attilába 9, а Sonja Marinković Általános Iskolába 5, a
budiszavai Ivo Andrić Általános Iskolába pedig 10 gyerek jár majd őszre elsőbe. A gyerekek

Vajdaság

2014. július 29. – Őry Mariann – Magyar Hírlap
Az állampolgársági törvényt illetően lassan eléri a paranoia szintjét a szlovákiai közbeszéd
– nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Csáky Pál. A Magyar Közösség Pártjának európai
parlamenti képviselője a felvidéki magyarság érdekérvényesítési esélyeiről beszélt.
Elmondta: a szlovák közgondolkodás rákfenéje, hogy a kisebbségeket, különösen a
magyarokat az állam tulajdonának tekintik – ezt mutatja a botrányos állampolgársági
törvény is. Hozzátette: Nem félni kell a magyaroktól, hanem korrektül együttműködni
velük. Csáky Pál szerint a Visegrádi Négyek szintjén kellene harmonizálni az
állampolgársági törvényeket, épp ezért napirenden fogja tartani a magyarságot érintő
ügyeket a petíciós bizottságban.

6

Kenyérszentelő ünnepséget tartottak Törökfalun
2014. július 28. – Vajdaság Ma
Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok is együtt ünnepeltek a Törökfalun vasárnap megtartott
kenyérszentelő ünnepségen, ami évek óta a falu egyik legnagyobb rendezvénye, éppen
ezért óriási népszerűségnek örvend nemcsak a helybeliek, hanem a környező
településekről érkező vendégek körében is. A kenyérszentelő ünnepség éppen ezért igen
jelentős közösségépítő szereppel bír a falu életében, hiszen azáltal, hogy mindenki együtt
van és együtt ünnepel, a rendezvény összekovácsolja az embereket.

Vajdaság

létszáma a város központjában levő Petőfi Sándor Általános Iskolában és a budiszavaiban
növekedett meg kifejezetten. A létszám növekedésére, illetve csökkenésére már a
gyermekek születési évében lehet következtetni, így csak azok lepődnek meg ezeken a
számadatokon, akik nem kísérik évről évre a születések számát – mondta Erdély Lenke, a
Magyar Nemzeti Tanács tagja.

Legyünk toleránsak! – Elkezdődött a Toleranciatábor Topolyán

Forgalomlassítással egybekötött tiltakozás az esőben
2014. július 28. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Vasárnap este többszáz nő gyűlt össze a Beregszászi és a Munkácsi járás magyar falvaiból a
két járás határán, ahol a zuhogó esőben tiltakoztak férjeik, fiaik, testvéreik katonának
történő besorozása ellen. A tüntetők kérdésekkel kívánnak fordulni a megye
kormányzójához, a megyei hadkiegészítő parancsnokság parancsnokához, valamint
Kárpátalja belügyi vezetőjéhez.

Újra megrendezték a Magyar Pikniket
2014. július 28. – Nemzeti Regiszter
Július közepén idén is megrendezésre került a már hagyománnyá vált Magyar Piknik, a
program vasárnap reggel kezdődött és egészen késő délutánig tartott Vancouver

Diaszpóra Kárpátalja

2014. július 28. – Pannon RTV
Legyünk toleránsak! Az európai értékrend és gondolkodásmód meghonosítása, az együtt
és nem egymás mellett élés leckéjének megtanulása, egymás elfogadása – erről szól az
immár nyolcadik alkalommal megszervezett topolyai Toleranciatábor. A barátság, a
demokrácia és a béke iskolájának idei évfolyama magyarországi, németországi,
horvátországi, romániai, szlovákiai, bulgáriai és szerbiai fiatalokból tevődik össze. A Duna
menti országok és régiók fiataljainak szervezett találkozó alapvető célja, hogy a kölcsönös
megértés és tisztelet jegyében felismerjék, illetve megfogalmazzák, mit jelent az európai
értékrend és miben állnak a nemzeti sajátosságok.
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Tusványos - Hoppál: a magyar kultúrának a diaszpórában élőkhöz is el kell
jutnia!
2014. július 28. – Nemzeti Regiszter
Nagy és felelősségteljes ágazat a magyar kultúra, amelynek közvetítésekor a Kárpátmedence magyarságán túl a diaszpórában élőkre is gondolni kell - állapította meg
pénteken Hoppál Péter a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik pénteki
pódiumbeszélgetésén.

Diaszpóra

külvárosában, Richmondban. A Magyar Ház évek óta egy horvát parkban tartja ezt a
nagyszabású programját, a terület fantasztikus kialakítása miatt. A szabadban a gyerekek
nagy örömére a játszótér mellett légvár állt, ahol egész nap kedvükre szórakozhattak.
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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
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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