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2014. augusztus 13. – transindex.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Szilágyi Zsoltot, a párt alelnökét indítja a novemberi
romániai elnökválasztáson. Az indulás tétjéről, a kampány témájáról beszélgetett a
Transindex a jelölttel. Az EMNP államelnök-jelöltje szerint több jelölt több magyart tud
megmozgatni, tehát összességében az erdélyi magyarság fog nyerni a két jelölt indulásával.
Elmondta, hogy „nem Kelemen Hunorral szemben indulok, én az erdélyi magyarok
autonómia programját vállalom fel, mert ebben hiszek 25 éve. Nem valaki ellen, hanem
valamiért indulok.”

Vezető hírek

Szilágyi Zsolt: nem Kelemen Hunorral szemben indulok

Életbe lépett az új felsőoktatási törvény
2014. augusztus 14. – Kárpátalja
„A törvény minden állampolgár számára egyenlő hozzáférést garantál a felsőoktatáshoz,
tiltja a diszkriminációt egyebek mellett bőrszín, szociális helyzet, nemzetiség, nyelv és
származás alapján. Várjuk tehát, hogy ezt az elvet a nemzetiségi kisebbségek
vonatkozásában is érvényesítsék, például kíváncsiak leszünk, miként biztosítanak
egyforma esélyeket a kárpátaljai magyar iskolák végzőseinek a felvételi pontszámításnál” –
mondta Orosz Ildikó a Kárpátalja hetilapnak adott nyilatkozatában. A felsőoktatás
nyelvéről szóló cikkely kapcsán elmondta, első mondata kimondja, hogy a felsőoktatás
nyelve az ukrán. „A továbbiakban azonban négy felmentési lehetőséget is megfogalmaz a
dokumentum ezen általános szabály alól. Ezek közül az utolsó, s egyben a legerősebb úgy
fogalmaz, hogy az Ukrajnában bejegyzett magánalapítású felsőoktatási intézményekben az
alapítók határozzák meg az oktatás nyelvét” – tette hozzá a beregszászi főiskola igazgatója.

Szilágyi Zsolt támogatására buzdít Tőkés László

Legalább tízezer aláírás a cél
2014. augusztus 13. – szekelyhon.ro
Felső-Háromszéken is aláírásgyűjtésbe kezd az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Balázs
Attila kézdivásárhelyi elnök szerint – Szilágyi Zsolt államelnökjelölését támogatandó –
legkevesebb 12 ezer aláírást szeretnének összegyűjteni.

Erdély

2014. augusztus 13. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Háromszék, szekelyhon.ro
Szilágyi Zsolt államelnök-jelöltségének támogatására szólítja a mintegy egymillió,
választásra jogosult erdélyi magyart, valamint a „transzszilván felfogású” románokat,
németeket és más nemzetiségűeket Tőkés László. Szerdai nyilatkozatában az európai
parlamenti képviselő szükségesnek és indokoltnak nevezi, hogy az erdélyi magyar nemzeti,
autonomista oldal saját államelnökjelöltet indít az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke
személyében. Tőkés úgy véli, nemzeti stratégiai céljai tekintetében a magyar közösség
számára nem sok jót ígér Victor Ponta kormányfő és Klaus Johannis indulása.
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2014. augusztus 13. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Augusztus végén tesz újabb javaslatot a kulturális és költségvetési miniszterek személyére
– jelentette ki Victor Ponta. A kormányfő elmondta, kérni fogja az RMDSZ-t, hogy
nevezzen meg új személyt, aki betölthetné a kulturális miniszteri pozíciót, illetve augusztus
végéig, ők is a Szociáldemokrata Párt vezetősége is gondolkodni fog, hogy kit jelöljön a
költségvetési tárca élére. Ez alkalommal a javaslatokat Traian Băsescu államfőnek nem áll
módjában visszautasítani, tette hozzá Victor Ponta.

Erdély

Hónap végéig újabb javaslatot tesznek a kulturális és költségvetési
miniszterek személyére

Háromszéken harmincezer aláírást gyűjtenének
2014. augusztus 13. – szekelyhon.ro, Erdély Ma
Közel százan gyűjtik az aláírásokat az Erdélyi Magyar Néppárt államelnök-jelöltjének a
választásokon való indulásáért Háromszéken. A kampányról, valamint az elképzelésekről a
Kovászna megyei területi szervezet vezetője, illetve Szilágyi Zsolt beszélt.

Az autonomista politikának nem lehet alternatívája
2014. augusztus 13. – Kossuth Rádió, Erdély Ma
Új szereplő jelent meg az autonómiaküzdelemben: a közösség. A román politikummal
azonban továbbra sincs párbeszéd. Az elmúlt időszak autonómia-mérlegét vonták meg az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP), és a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) vezetői a nemrég lezárult EMI-táborban. Toró T. Tibor az EMNP vezetője
szerint az autonómia szempontjából az elmúlt időszak legnagyobb sikere a Székelyek Nagy
Menetelése, mert ez által sikerült felmutatni a közösségi akaratot, mint politikai szereplőt
az autonómiaküzdelemben. Az MPP-vel való együttműködéssel kapcsolatban elmondta,
hogy ő nem lát semmilyen értékrendi különbséget a két párt programja között, mindketten
az autonomista táborba tartoznak.

Újból áskálódnak Kovásznán
2014. augusztus 14. – Bokor Gábor - Háromszék
Marius Popica kormánybiztos felszólította Thiesz János kovásznai polgármestert, hogy a
városban lévő köztéri alkotásokon jelentessék meg román nyelven a feliratokat – a hír a
notórius magyarellenes jelentgető, Dan Tanasă honlapján jelent meg. Thiesz János
polgármester valóban megkapta az átiratot. Többek között az Ignácz Rózsa, Gazdáné Olosz
Ella, Erkel Ferenc szobrával kapcsolatos Tanasă feljelentése, melynek alapján a prefektus
intézkedett. Személyesen beszélt a kormánybiztossal, és írásban is megfogalmazta:
hamarosan többnyelvű ismertetőket helyeznek ki a köztéri alkotások mellé, román,
magyar és német nyelven tájékoztatják az érdeklődőket.

3

a

magyar

iskola

igazgatóját

jelöli

2014. augusztus 13. – Felvidék Ma
Orosz István, a magyar alapiskola igazgatója a Most-Híd rimaszombati
polgármesterjelöltje. A vegyes párt azt szeretné elérni, ha a jobboldali pártok, köztük az
MKP is Oroszt támogatná. Csirmaz Miklós, az MKP Rimaszombati helyi szervezetének
elnöke és Auxt Ferenc, az MKP Rimaszombati járási elnöke a Felvidék Ma hírportálnak
elmondták, hogy csak szeptember elsején döntenek a jelöltállításról.

Felvidék

A Most-Híd Rimaszombatban
polgármesternek

Magyar tájékoztatást kértek, üvöltve dobták volna ki őket

Szeptemberre elkészül
2014. augusztus 13. – Magyar Szó
A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központnak és a Bambi Iskoláskor Előtti
Intézmény Gorica részlegének otthont adó épületen a napokban elkezdődtek a tatarozási
munkálatok. Jelenleg az épület tetőszerkezetének cseréje van folyamatban, amiről a fal
mellé állított létrák és a földre hányt hullámpala tanúskodik, ezenkívül ajtó- és ablakcsere
is szerepel a tervekben. Mindez a nyár folyamán be is fejeződik, hogy szeptember elsején
már használható állapotban várja az új tanévet.

Vajdaság

2014. augusztus 13. – bumm.sk
Egy nyugdíjas házaspár magyar nyelvű tájékoztatást szeretett volna kérni az Allianz
biztosító komáromi irodájában, a társaság huszonéves hölgy alkalmazottja azonban
üvöltve akarta őket kidobni az épületből. A biztosító később elnézést kért.

Több mint 2000 kilogramm búzát küldtek a vajdaságiak a Magyarok
Kenyeréhez
2014. augusztus 13. – Pannon RTV
Pécs városa immár negyedik alkalommal szervezi meg a búza begyűjtését az egész Kárpátmedencéből, hogy azután a vasárnapi búzaösszeöntés után augusztus 20-ára elkészüljön
az összmagyar lisztből a Magyarok Kenyere. A mozgalom a nemzet összetartozását
szimbolizálja és egymás megsegítését szolgálja. Az elmúlt évben 100 tonna búza gyűlt
össze, ami a dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozásában lévő 2300 erdélyi kisgyermek
egész évi kenyérszükségletéhez volt elég. Az idén 170 tonna kenyérgabonát ajánlottak fel a
Kárpát-medencei magyar gazdák. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége összesen 2232
kilogramm búzát gyűjtött össze.
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Továbbra is mindent csak ukránul írnak a magyar iskolákban
2014. augusztus 14. – Kárpátalja
A Beregszászi Járási Tanács 2014. június 13-án tartotta meg VI. összehívású 21. ülésszakát,
ahol a megjelent képviselők egyhangú döntéssel határoztak arról, hogy a járás
tanintézményeiben az oktatás nyelvén, tehát a magyar iskolákban magyarul vezessék a
dokumentációt, illetve ukrán és magyar, kétnyelvű bizonyítványokat, érettségi
bizonyítványokat kapjanak a diákok a vonatkozó nyelvtörvény biztosította lehetőségeknek
megfelelően. A valóságban azonban az információk alapján a Beregszászi járásban
nemcsak az iskolai osztálykönyveket nem fogják szeptembertől magyarul vezetni, de még
az első osztályba íratott kisdiákok szüleitől a magyar nyelven írt kérvényeket sem fogadják
el egyes magyar tannyelvű iskolák igazgatói.

Vajdaság

2014. augusztus 13. – Pannon RTV
Presser Gábor, Rúzsa Magdi, Falusi Mariann és Szabó Tamás lép fel azon a jótékonysági
koncerten, amelyet a szabadkai zsinagóga javára rendeznek szeptember 11-én az északvajdasági településen. A befolyt összegből a zsinagóga egyik vitrázsát újítja fel a Milkó
Izidor Vajdasági Zsidó Kulturális Intézet. A szabadkai zsinagógát májusban Európa hét
legveszélyeztetettebb kulturális öröksége közé sorolták az Europa Nostra páneurópai
műemlékvédelmi szervezet Bécsben zajló éves közgyűlésén. Az UNESCO 1989-ben
javasolta, hogy nyilvánítsák az épületet a világ kulturális örökségének részéve, 1990-ben
pedig bekerült Szerbia kiemelt jelentőségű műemlékei közé is.

Kárpátalja

Jótékonysági koncertet ad Presser Gábor a szabadkai zsinagóga javára

A jövő záloga: összefogás, hit, cselekvés – Szent Istvánra emlékeztek
Benében
2014. augusztus 14. - Kárpátalja
Augusztus 10-én a keresztény magyar állam megalapítására és megalapítójára, Szent
István királyra, s a mai kort is meghatározó tetteire emlékeztek a beregszászi járási
Benében. A rendezvény nyitányaként Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű
Szervezetének (KMKSZ BKSZ) elnöke és Molnár László, a KMKSZ Benei
Alapszervezetének elnöke koszorúzta meg Szent Istvánnak a helyi iskola falán elhelyezett
emléktábláját, majd sor került a KMKSZ helyi alapszervezetének rendezésében, a
Faluházban megtartott ünnepségre. A rendezvényen részt Brenzovics László, a KMKSZ
elnöke is, aki köszöntőjében kiemelte: az apostoli király cselekedetei ezer év múltán is
éreztetik hatásukat, hisz nemzetünk minden nehézség ellenére is fennmaradt, megőrizte
nyelvét, kultúráját.
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2014. augusztus 13. – Új Magyar Képes Újság, Népújság
A HMDK Tengermellék-fennsík megyei egyesülete és a magyarországi Muravidék Baráti
Kör Kulturális Egyesület tagjai augusztus 6-án nemzetközi irodalmi estet szerveztek a
rijekai magyar szervezet székházában. A tengermelléki HMDK-tagszervezet több
anyaországi szervezettel ápol jó kapcsolatot. A Muravidéki Baráti Kör Kulturális
Egyesületet (MBKKE) tavaly nyáron látta először vendégül, akkor egy kiállítás-sorozat
keretében érkeztek az Adria-parti kikötővárosba. A múlt héten pedig közös nemzetközi
irodalmi estet szervezett a két egyesület. Az est során az egybegyűltek Zágorec-Csuka Judit
(Lendva, Szlovénia) költeményeit, Sólyom Zsuzsanna (Marosvásárhely, Románia)
novelláit, valamint Wernke Bernát (Esztergom, Magyarország) és Viola Éva (Rijeka)
költeményeit hallgatták meg.

Nemzetiségi Művelődési Intézet: A félévi beszámoló ismertetésén volt a
hangsúly
2014. augusztus 13. – Népújság
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsának múlt heti ülésén a tagok
tájékoztatót kaptak a 2014-es év első félévi pénzügyi- és munkatervének megvalósításáról,
melyet a Szlovén Kulturális Minisztérium kérésére kellett elkészíteni. A beszámolót Kepe
Lili, az intézet igazgatója részletezte. Előadásában többek között rámutatott a szomszédos
Zala és Vas megyével való 20 éves kapcsolat alatt beállt változások általi problémákra is.
Ez - mint ismeretes - zömében a hagyományápolásban részt vállaló magyarországi
szakemberek finanszírozását érintette. Mivel azonban az MMÖNK részben átvállalta ezek
finanszírozását, a célok és a tartalmak is zökkenőmentesen megvalósulhattak.

Történelmi pillanatok Minnesotában a Szent István király táborban
2014. augusztus 12. – Nemzeti Regiszter
Egyrészt mert a vándorló, honfoglaló magyarok kalandjai, Szent István király és Koppány
harcai, illetve az államalapítás pillanatai mind megelevenedtek itt Észak Amerikában,
Minneapolisban. Másrészt pedig, mert mindezek Minnesota állam legelső magyar
gyermektáborában történhettek meg!

Horvátország

Irodalmi est Rijekában

Muravidék

2014. augusztus 13. – Új Magyar Képes Újság
A HMDK Gazdaköre második éve vesz részt a Magyarok kenyere programban. A HMDK
bellyei székházában az elmúlt hetek során a gazdák felajánlásából 1700 kiló búza gyűlt
össze. A horvátországi termelők adományát a napokban szállították el Mohácsra.

Diaszpóra

1700 kiló búzát gyűjtött a HMDK Gazdaköre a magyarok kenyerébe
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2014. augusztus 13. – Nemzeti Regiszter
2014. július 20-án a melbourne-i Magyar Központ vezetőségének fölkérésére a Kőrösi
Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak rendezésében valósult meg egy nagyszabású
emlékműsor az áldozatok emlékére, az első világháború kitörésének századik évfordulója
alkalmából.

Diaszpóra

„Édesanyám, arra kérem, ne sírjon”- melbourne-i emlékműsor az I.
világháború százéves évfordulója alkalmából
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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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