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2014. augusztus 22. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátinfo
Ungvári hivatalában fogadta Valerij Luncsenko, Kárpátalja kormányzója, majd Ivan
Baloga, a megyei tanács elnöke a kétnapos hivatalos kárpátaljai látogatásra érkezett Balog
Zoltán emberi erőforrások minisztert. A megbeszéléseket követően a miniszter a sajtó
képviselői előtt hangsúlyozta: „Kárpátalja két első számú vezetőjétől külön-külön
garanciákat kaptam a magyar közösség biztonságának, Kárpátalja stabilitásának, a megye
európai irányultságának a megőrzését illetően.

Balog Zoltán: aki iskolát épít Kárpátalján, az maradni akar

Vezető hírek

Balog Zoltán: Kárpátalja vezetői szavatolják a helyi magyarság biztonságát

2014. augusztus 23. – MTI, Kárpátalja, Kormány.hu Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, mno.hu,
hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Aki iskolát épít, az maradni akar, és azt akarja, hogy mások is maradjanak, akik az iskolába
járnak – jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton a
Beregszászhoz közeli Nagyberegen, ahol felavatta a helyi református líceum felújított és
kollégiummal kibővített épületét. A miniszter beszédében arról biztosította közel ötezer fős
hallgatóságát, hogy Magyarország, a magyar kormány nem hagyja magukra a „kárpátaljai
magyar testvéreket”. Kifejtette: a kárpátaljai magyar közösség támogatása érdekében most
a kapcsolatok erősítésére van szükség.

Breton és baszk szervezetek is kérték belépésüket az SZNT luxemburgi
perébe
2014. augusztus 23. – MTI, Erdély Ma
A franciaországi Breton Kulturális Intézet, és a spanyolországi Baszk Nemzeti Párt is kérte
belépését abba a perbe, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) két képviselője indított
az Európai Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen a nemzeti régiókról szóló
polgári kezdeményezésük bejegyzésének az elutasítása miatt. Izsák Balázs azt is elmondta,
a 153 székelyföldi önkormányzat közül eddig 27 fogadott el autonómiapárti határozatot,
amelyet a román kormány képviselői mellett az Európa Tanács és az Európai Unió
illetékes szerveinek is eljuttattak.

Nem kértek több pénzt a kisebbségeknek
2014. augusztus 23. – Új Szó
Nem kértek többet, mert szerintük nem is kérhettek, de ha többet kaptak volna, örültek
volna – röviden ez az álláspontja a kisebbségi kormánybiztos hivatalának a kisebbségi
kultúrákra szánt jövő évi pénzkeretről. A hivatal szerint már idén is 9,9 százalékkal kellett
csökkenteni a kormányhivatal kiadásait a közpénzek konszolidációja miatt, ezért lett a
2013-as 4,25 milliós kisebbségi kulturális keretből 2014-re 3,82 millió. A közkiadások
pedig jövőre sem növekedhetnek.
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2014. augusztus 22. – Erdély Ma, Székely Hírmondó, Háromszék, transindex.ro, maszol.ro
„A pártkatonai szerepet nem rám szabták, a gondolati és cselekvési szabadságomat annál
fontosabbnak tartom, minthogy alárendeljem magam egy párt érdekei feltétel nélküli
kiszolgálásának” – írja Sánta Imre az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tagjainak.
A sepsiszéki szervezet elnöke ezúton hozta a tagság tudomására, hogy már korábban
lemondott tisztségéről. Tettét azzal indokolta, hogy úgy szervezték át az EMNT–EMNP
közös rendszerét, hogy a széki elnököt gyakorlatilag a Néppárt megyei elnökének rendelték
alá. „Ezt az elnök úgy értelmezte, hogy az én tevékenységem abban merülne ki, hogy az
általa kiadott utasításokat feltétel nélkül végrehajtsam.”

Erdély

Lemondott Sánta Imre, a sepsiszéki EMNT elnöke

Meg kell menteni a külvárosi magyar oktatást Kolozsváron
2014. augusztus 22. – transindex.ro
A kolozsvári iskolaigazgatók szerint a tanügyi törvény és a tanárképzés hiányosságai
tesznek leginkább keresztbe az oktatásnak. A kolozsvári magyar oktatás jövőjéről
beszélgetett a Kolozsvári Magyar Napokon az öt magyar iskola vezetője akik egyetértettek
abban, hogy a magyar oktatás, de akár általában az oktatás legnagyobb kerékkötője maga
az oktatási törvény, amely egyfelől folyton változik, másfelől nem biztosít elég mozgásteret
az iskolaigazgatóknak. A régóta ígért decentralizáció helyett még inkább központosítottá
vált az oktatás, és többen is kiemelték, hogy a magyar főtanfelügyelő-helyettes is tudna
arról mesélni, milyen törvény, illetve önkényes döntések adta nehézségekbe ütköznek a
főtanfelügyelőségek a munkájuk során.

Mindennaposak a csángók elrománosítását célzó törekvések
2014. augusztus 23. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Ma is folyamatos a csángók elrománosításának, beolvasztásának kampánya. A gyimesiek
magyarsága még megmenthető, Moldvában pedig már csak bizonyos településeken
lehetséges, de csakis székelyföldi, és magyarországi segítséggel, összefogással –
figyelmeztet Salamon József gyimesbükki plébános. Kiemelte, hogy a nacionalista, és
soviniszta beolvasztási, elrománosítási folyamat Gyimesbükkben, és néhány moldvai
településen még megfordítható, ha az emberek ráéreznek az igazságra, az értékeikre.
Hozzátette: legnagyobb gond a hazugság, és a történelemhamisítás.

Széthúzásra panaszkodnak a csángók
2014. augusztus 23. – Erdély Ma, Krónika
Akadozik a kapcsolattartás, az együttműködés a csángó civil szervezetek között, a moldvai
csángó magyaroknak nincs egy erős érdekképviseletük – írja lapunkhoz eljuttatott
nyilatkozatában a Moldvai Csángó Tanács. A több, moldvai csángó magyarokat képviselő
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Erdély

civil szervezet alkotta testület a Petrás Incze János Klézsei Napok keretében tartott
tanácskozást követően kiadott dokumentumban arra hívja fel a figyelmet, hogy a romániai
és magyarországi pártok, a támogató civil szervezetek egy része nem konzultál a csángó
tanáccsal, hol az egyik, hol a másik csángó civil szervezetet részesíti előnyben, ezáltal is
nehezítve a csángóügy egységes képviseletét.

Izsák: történelmi tévedés lenne elfogadni Ceausescu megyehatárait
2014. augusztus 24. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Egységet kell teremteni a székely autonómiamozgalomban – szólított fel Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt (MPP) közös autonómiatervezetével kapcsolatosan
kifejtette: Székelyföld nem a kommunizmusban létrehozott három, a magyarok által is
lakott megyéből áll, hanem nyolc székely székből. Szerinte akkor lehet egységet teremteni
az autonómiaküzdelemben, ha mindenki megérti, és elfogadja a 10 éves
autonómiamozgalom általa megfogalmazott sarkalatos alapelveket.

Szijjártó: a Kolozsvári Magyar Napok a magyar-román együttműködés egyik
hírnöke
2014. augusztus 24. – MTI, Magyar Hírlap, MNO, Népszabadság
A Kolozsvári Magyar Napok a magyar-román együttműködés egyik hírnöke - mondta
Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az ötödik
alkalommal megrendezett esemény zárónapján. A politikus az eseményen elhangzottakról
telefonon számolt be az MTI-nek vasárnap. Az államtitkár szerint nem túlzás, hogy nagyon
felgyorsult a világ, új, komoly változások zajlanak és „ebben az új világrendben az a célunk,
hogy Közép-Európa, köztük a magyarok és románok az új világrend nyertesei közé
tartozzanak”. Úgy fogalmazott, egy jól működő Közép-Európa történelmi lehetőség előtt
áll, mert Európa növekedési motorja lehet. Az államtitkár továbbá elmondta, hogy
Magyarország és Románia jó együttműködésének legfontosabb láncszeme a Romániában
elő magyar nemzeti közösség. Magyarország és Románia közös érdeke az, hogy a romániai
magyar közösség erős, fejlődő és gyarapodó legyen, mert így tud hozzájárulni leginkább
ahhoz, hogy mindkét ország sikeres legyen - jelentette ki.

Véget értek a Kolozsvári Magyar Napok
2014. augusztus 24. - MTI
Az ExperiDance Tánctársulat Ezeregyév című történelmi táncshowjával zárultak vasárnap
este az ötödik alkalommal megrendezett Kolozsvári Magyar Napok. A Kolozsvár főterén
felállított színpadon a táncelőadás előtt hangzottak el a nyolcnapos rendezvénysorozat
záróbeszédei. Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára tapsot aratott azzal a kijelentésével, hogy örömmel fogadta el a meghívást, és
az alapján, amit látott, jövőre hívatlanul is eljön Kolozsvárra. Horváth Anna, Kolozsvár
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Romániában a magyarok viselik a nyelvi sokszínűség költségeinek a
többségét

Erdély

alpolgármestere elmondta: a rendezvénnyel idén is sikerült megmutatni, hogy ma már
többre van szükség mint a többség és a kisebbség közötti tolerancia, a békés
egymásmellettiség megerősítése.

2014. augusztus 24. – Krónika, szekelyhon.ro
Csata Zsombor szociológus szerint Romániában a magyar közösség viseli a nyelvi
sokszínűség költségeinek nagyobb részét. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa a
Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott előadásában felsorakoztatta azokat a
gazdasági érveket, amelyekkel – véleménye szerint – eredményesebben harcolhatna nyelvi
jogaiért a magyar közösség. Egy átlagos romániai magyar számára 12 ezer óra ráfordítást
igényel, hogy megtanulja az állam hivatalos nyelvét. Sok esetben a szülőknek román
magánórák vásárlásával kell fejleszteniük gyermekeik romántudását, hogy biztosítsák
versenyképességüket. A nyelvtanulás ugyanakkor időt és energiát von el más területekről.

Számon kéri a kétnyelvűséget Nagy Zsigmond alprefektus
2014. augusztus 24. - Szucher Ervin - Krónika
A nyelvi jogok tiszteletben tartását kéri számon Nagy Zsigmond, Maros megye új
alprefektusa a kormányhivatal alárendeltségébe tartozó huszonöt intézménytől. A
helyettes kormánymegbízott körlevelet készül kiküldeni valamennyi igazgatónak, melyben
helyzetjelentést kér az intézményen belüli jelenlegi állapotokról, illetve felszólítja az
illetékeseket a 2001/215-ös közigazgatási törvény és a 2004/340-es, a prefektus
intézményére vonatkozó törvény tiszteletben tartására. A helyzet kiértékelése után Nagy
Zsigmond pontos elemzést készít felettese, Vasile Oprea prefektus részére. Nagy Zsigmond
elmondta, hogy a jelentés elkészítése után a labda Oprea térfelén lesz, rajta múlik majd,
hogy megköveteli-e a törvény és a nyelvi charta előírásainak betartását.

Magyar alprefektusa van Bihar megyének
2014. augusztus 24. – Vásárhelyi-Nyemec Réka – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Delorean Gyula személyében ismét magyar alprefektusa van Bihar megyének. A
Nagyváradon éveken keresztül városi tanácsosként tevékenykedő RMDSZ-es politikus
elmondta, megbízatását szakmai kihívásnak, tapasztalatszerzésnek tekinti. Hozzátette,
hogy nem fél a rá váró megmérettetéstől, mert meglátása, hogy önkormányzati
tevékenysége „jó iskola” volt számára. Tisztában van a magas elvárásokkal, pontos
hatásköre azonban még számára is ismeretlen, Claudiu Pop kormánymegbízottól függ.
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2014. augusztus 24 – Vásárhelyi-Nyemec Réka – szekelyhon.ro
Nem tilos civilként magyar nyelvű utcanévtáblát kihelyezni a házfalunkra, és ehhez nem
kell előzőleg jóváhagyást kérni – szögezte le portálunknak Csomortányi István, az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezetének elnöke annak kapcsán, hogy a
hatóságok bírságolni szándékoznak az ügyben. Rámutatott, a törvények elviekben
támogatják a többnyelvű feliratokat, a kisebbségvédelmi keretegyezmény, a Románia által
is rektifikált nyelvi charta, valamint a román–magyar alapszerződés egyaránt lehetővé
teszi a magyar utcanevek használatát. Hasonlóan vélekedik az RMDSZ is, a sajtónak az
ügyben nyilatkozó Biró Rozália szenátor szintén nem tartja törvényellenesnek, ha
magánterületén kétnyelvű utcanévtábla tájékoztatja az arra elhaladókat.

Erdély

Ragaszkodik a történelmi váradi utcanevekhez az EMNP

Erdélyt veheti célba kampányában a PSD
2014. augusztus 24. – Balogh Levente – szekelyhon.ro, Háromszék
Erdélyben tarthatja soron következő kongresszusát a Szociáldemokrata Párt (PSD) – erről
döntött pénteken név nélkül nyilatkozó források szerint a párt Tulceán összeült vezetősége
azon a találkozón, amelyen az államfőválasztás előtti kampánystratégiáról egyeztettek. A
szociáldemokraták döntése minden bizonnyal azzal függ össze, hogy a párt támogatottsága
Erdélyben a legalacsonyabb. A PSD évek óta hiába próbálja „meghódítani” Erdélyt, ahol az
elmúlt években rendszerint a jobbközép pártok valamelyikére szavazott a polgárok
többsége.

Hátráltatott restitúció
2014. augusztus 24. – Kiss Előd-Gergely - Krónika
Lassan és körülményesen halad az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, ugyanakkor a
viszszakapott épületek felújítási, karbantartási költségei is sokba kerülnek, az uniós
források lehívása pedig rendkívül bürokratikus – hangzott el A történelmi magyar
egyházak gazdasági szerepe című, a Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett
fórumon. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság által szervezett, a Bocskai-ház Óváry
Termében tartott rendezvényen a történelmi egyházak képviselői nemcsak gazdasági
kérdésekről értekeztek, szociális, jótékonysági tevékenységeikről is beszámoltak.

Gyűlnek a csíkszéki aláírások Kelemen államelnök-jelöltségéhez
2014. augusztus 24. – maszol.ro
Mintegy 15 ezer aláírás gyűlt az RMDSZ Csíki Területi Szervezeténél Kelemen Hunor
szövetségi elnöknek az államfőválasztásra való jelölésének támogatására augusztus 22-ig –
tájékoztatta Becze István, a területi szervezet ügyvezető elnöke Borboly Csaba területi
elnököt. Becze István számításai szerint jövő hét végéig meglesz a húszezer aláírás, ami a
szervezet minimális célkitűzése, akárcsak az idei európai parlamenti választások előtt,
hogy a szükséges kétszázezer kézjegyből legalább minden tizediket a csíkiak adják.
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Szent István Napok Somorján: új szobor és térkeresztelő
2014. augusztus 22. – Felvidék Ma
Somorján is megemlékeztek Szent Istvánról, amelynek keretében elhelyezték az új Szent
István király szobrot a régi szobor talapzatára és átkeresztelték a kultúrház előtti teret
Szent István térré. Az ünnepségen Bárdos Gábor polgármester felhívta a figyelmet, hogy
sohase mulasszuk el megünnepelni a magyar nemzethez kapcsolódó ünnepeinket.

Erdély

2014. augusztus 25. – Erdély Ma, MNO
Landman Gábor, a European Language Right (Európai Nyelvi Jogok) nevű hollandiai
alapítvány Erdélyben élő elnöke, és Lakó Péterfi Tünde marosvásárhelyi blogger és
aktivista a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott pódiumbeszélgetésen szólt
tapasztalatairól. Landman Gábor szerint Erdélyben mintegy 1500 olyan települési
önkormányzat létezik, amelyben magyarul is közzé kellene tenni az önkormányzati
határozatokat, de ez csak az önkormányzatok töredékénél történik meg. Erdélyben
egyelőre hiányzik az a civil tudat, mely kikényszeríthetné a magyar nyelv használatát a
hivatalokban. Hozzátette, az erdélyi magyarok úgy gondolják, hogy a politikusok dolga
síkra szállni a nyelvi jogok érvényesítéséért, holott ezért mindannyian tehetnének.

Felvidék

Civil aktivisták szerint az erdélyi magyarság alig él a nyelvi jogaival

Területi társulás jöhet létre Pest és Nyitra megye között
2014. augusztus 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Egyhangúlag elfogadta a Pest Megyei Közgyűlés pénteki ülésén a szlovákiai Nyitra megye
önkormányzatának a háromoldalú közös Európai Területi Társulás létrehozására
vonatkozó javaslatát. Az EGTC éppen a megye egyik fejletlenebb térségét, a Nyitra
megyével határos Ipoly-mentét hozhatná leggyorsabban helyzetbe. Az EGTCprogramokban többek között híd- és útépítés, illetve a határ menti települések találkozói
szerepelnek.

Stubendek László tárgyalni akar a polgármester-jelöltekkel
2014. augusztus 24. – bumm.sk, Felvidék Ma
Vasárnap sajtóközleményben szólalt meg Stubendek László, az MKP 2010-es komáromi
polgármester-jelöltje azzal kapcsolatban, hogy a Híd és az MKP összefogásra készül a
városban, és jelöltjük Czíria Attila, a helyi MKP-alapszervezet elnöke lenne. „Határozott
elképzeléseim vannak arról, hogyan tehetnénk Komáromot egy élhetőbb, gazdagabb és
mosolygósabb várossá" - teszi hozzá, és indulását attól teszi függővé, hogy lát-e akaratot és
elkötelezettséget ezen célok komoly képviseletére. „A következő napokban tárgyalásokat
kezdeményezek a meglévő jelöltekkel. Célom, hogy olyan megegyezés szülessen, melynek
értelmében az általam képviselt program nyilvánosságot és támogatást nyer” magyarázza.
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2014. augusztus 24. – Felvidék Ma
Alsósztregován tartotta augusztus 22-én elnökségi ülését a Magyar Közösség Pártja.
Járásonként értékelték a helyhatósági választások előtti helyzetet, áttekintették, hol
indíthat önálló jelöltet a párt, hol születhet együttműködés a Most-Híddal. Az MKP arra
törekszik, hogy a november 15-ei helyhatósági választásokon is folytassa sikeres
szereplését, akárcsak a korábbi voksolásokon. „Természetesen a párt meg szeretné tartani
a már meglévő pozíciót, illetve újabb polgármesteri, képviselői helyeket kíván szerezni” –
nyilatkozta Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának elnöke. Elmondta, már most
biztosnak látszik, hogy Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Gútán, Királyhelmecen,
Szepsiben és Füleken is önálló polgármesterjelöltet állít az MKP.

Felvidék

MKP-elnökség: Helyzetjelentés a helyhatósági választások előtt

Csáky Pál: Belső értékeinkhez legyünk hűek - Szent István-napi ünnepség
Ipolyságon
2014. augusztus 24. – Felvidék Ma
Ipolyságon augusztus 23-án, a Szent István-napi ünnepségen Csáky Pál EP-képviselő
mondott ünnepi beszédet. Csáky szerint egy olyan mai korszakban, amikor a kiüresedés és
az elidegenedés veszélyével szembesülünk, ismét szükségünk van Szent István bölcs
példamutatására. Az MKP EP-képviselője egy konkrét példára is rámutatott: döbbenten
szembesült azzal a statisztikával, miszerint a felvidéki magyar polgárok többsége a
szlovákság véleményével méri önmagát. Magyarán, ha a szlovákok valamit elfogadhatónak
tartanak, akkor azt mi is elfogadjuk, ha valami ellen fellépnek, akkor mi is úgy teszünk.
Csáky szerint ezzel „önmagunktól, a mi belső magyar világunktól idegenedünk el.
Vállalnunk kell magunkat, belső értékeinkhez legyünk hűek – Szent István gondolatainak
megfelelően” – tette hozzá.

Szlovákok tanulhatnak magyarul Léván

Mihajlović: Vajdaságban az embereknek jobban kell élniük
2014. augusztus 22. – Vajdaság Ma
Vajdaságban nem jelent problémát az egységkormány megalakítása, de a politikai
pártoknak, amelyek belépnek a kormányba, tisztában kell lenniük a tartomány jelenlegi
helyzetével, s mindenekelőtt, egyeseknek a háttérbe kell szorítaniuk politikai
álláspontjukat, jelentette ki Zorana Mihajlović kormányalelnök, építésügyi, közlekedési és
infrastrukturális miniszter, a Szerb Haladó Párt alelnöke. A kérdésre, hogy mik lennének a

Vajdaság

2014. augusztus 24. – Felvidék Ma
Léván a Reviczky Házban szeptember 8-tól, minden hétfőn 16 órától alapfokú magyar
nyelvoktatást tartanak szlovák anyanyelvű felnőtteknek.
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Szabadkai kirándulás
2014. augusztus 22. - Magyar Szó
Maglai Jenő, Szabadka polgármestere magyar nyelven köszöntötte a 2014-es AER
(Európai Régiók Gyűlése) Nyári Akadémia Szabadkára látogató résztvevőit. Mint
megjegyezte, azért fordulhat a Nyári Akadémia résztvevőihez az Európai Unió egyik
hivatalos nyelvén, mert Szabadka területén számos kisebbségi közösség és három hivatalos
nyelv van használatban: a szerb, a magyar és a horvát. Hozzátette, a város legközelebbi
partnervárosai a horvátországi Eszék és a magyarországi Szeged, majd ismertette a város
nemzetiségi összetételét, megjegyezve, hogy a várost valóban a multikulturalizmus
jellemzi.

Vajdaság

feladatai az új kormánynak, Mihajlović azt válaszolta, Vajdaságban az emberek jobban
kell, hogy éljenek, mert Vajdaság olyan potenciállal rendelkezik, amely ismeretében
gyalázatos, hogy valaki ide juttatta a tartományt, mondta a miniszter.

A DP nem lép be az egységkormányba
2014. augusztus 22. - Magyar Szó
A Demokrata Párt tartományi bizottsága pénteken elfogadta a vajdasági kormány
átalakításáról szóló dokumentumot, amely a DP, valamint a Vajdasági Szociáldemokrata
Liga és az Új Demokrata Párt közötti egyeztetés mentén állt össze. A tartományi bizottság
ezt követően egyhangúlag elvetette annak lehetőségét, hogy a párt belépjen a Vajdasági
Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt által indítványozott tartományi
egységkormányba, vagy bármilyen módon együttműködjön az SZHP-vel.

A magyar összetartozás lángja Kishegyesen
2014. augusztus 22. - Magyar Szó
A magyar szolidaritás és összetartozás lángja 1930-ban lobbant fel először, amikor a
cserkészek világtalálkozóját tartották Magyarországon. Szent István napján a kishegyesi
cserkészek gyertyát gyújtottak ennek emlékére, szerdán este a kishegyesi parkban a
topolyai cserkészek egy csoportjával közösen emlékeztek az államalapítóra és a világ
magyarságának egybetartozására. Alkalmi beszédet Kecskés Endre, az Észak-bácskai
Cserkészegyesület elnöke, a kishegyesi Szent András Cserkészcsapat vezetője mondott,
kiemelvén, hogy minden időzónában este kilenc órakor gyújtottak lángot, és nincs olyan
időzóna, ahol ne lennének magyar cserkészek, így ezek a lángok körülölelik az egész
Földet.

Jubileumot ünnepelt a Bánáti Újság
2014. augusztus 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Pénteken ünnepelte megjelenésének 20. évfordulóját a Bánáti Újság. Tiszaszentmiklóson,
az ifjúsági klubban gyűltek össze mindazok, akiknek fontos, hogy a Hét Nap
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Választhatunk
2014. augusztus 24. – Magyar Szó
A tervek szerint hétfőn írják ki az október 26-ra bejelentett nemzeti tanácsi választásokat.
Immár nem a Központi Választási Iroda, hanem a Köztársasági Választási Bizottság
bonyolítja le a választásokat. Szerbiában összesen 22 nemzetiséget jegyeznek. A kisebbségi
választói névjegyzékekről egyelőre annyit tudunk, hogy összességében a négy évvel
ezelőttihez viszonyítva mintegy 20 ezerrel több név szerepel rajtuk, de azt már nem, hogy
mely listák bővültek leginkább. Egyelőre csak a VMSZ elnöke jelentette be, hogy akárcsak
négy évvel ezelőtt, Magyar Összefogás néven indít listát és a párt tagjain kívül ismét
lesznek ezen a listán értelmiségiek, egyházi személyek és a civil szféra képviselői is.

Vajdaság

mellékleteként immár két évtizede megjelenik, illetve hogy a jövőben is hírt adjon a bánáti
történésekről, a szórvány életéről. A jubileumon Tóth Lívia, a VMÚE elnöke, a Hét Nap
főszerkesztő-helyettese, a Bánáti Újság szerkesztője köszöntötte az egybegyűlteket, majd
Dudás Károly, a Hét Nap volt főszerkesztője üdvözölte a jelenlévőket. Jelen voltak a
bánáti, kistérségi médiák képviselői is.

Közel fél évszázada a fiatalok szellemi életének középpontjában
2014. augusztus 24. – Magyar Szó
Óbecsén immáron negyvenhét esztendeje rendezik meg minden év áprilisában a
Középiskolások Művészeti Vetélkedőjét, a KMV-t, amely számos fiatalnak jelent hatalmas
élményt s egyben erőpróbát, ugródeszkát a későbbi karrierjükhöz. A vetélkedő során a
fiatalok irodalmi, beszédművészeti, szín- és filmművészeti, néptánc és népzenei, néprajzi,
képzőművészeti, illetve műfordítói kategóriákban nevezhetnek. A színvonal évről évre nő,
ahogyan maga a rendezvény is, amelynek kulturális értéke szinte felbecsülhetetlen. A KMV
Magyarország miniszterelnökétől megkapta a Külhoni Magyarságért Díjat, ennek kapcsán
kérdezte a Magyar Szó a KMV elnökét, Szilágyi Miklóst.

Nincs egyetértés a vajdasági egységkormányról
2014. augusztus 24. – Pannon RTV
Nyilatkozat- és közleményháború alakult ki a szerbiai pártok között vasárnap. Továbbra
sincs egyetértés a vajdasági egységkormány lehetséges létrehozásáról. A Demokrata Párt
elzárkózott az összes tartományi parlamenti párt részvételével való kormányzástól. A Szerb
Haladó Párt viszont az új vajdasági kormány mielőbbi megalakulását sürgeti. A jelenlegi
hatalmi koalícióban szereplő kisebb pártok kivárnak a döntéssel, hogy részt vesznek-e a
Pásztor István által javasolt egységkormányban.
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A koalíciós szerzős még nem tartalmazza a nemzetiség összes elvárását
2014. augusztus 22. – RTV Slovenija Hidak
A tervek szerint a szlovén parlament hétfőn szavaz Miro Cerar kormányfőjelölt
kinevezéséről. Hogy a két őshonos nemzetiségi parlamenti képviselő szavazatát elnyeri-e a
jelölt vagy sem, az attól függ, hogy a nemzetiségi közösségek által meghatározott
elvárásokat tartalmazza-e a koalíciós szerződés vagy sem. Göncz Lászlót a Hidak
munkatársa kérdezte a témáról.

Szent István ünnep Bécs belvárosában
2014. augusztus 24. – Volksgruppen, Magyar Nemzet
Évről évre megemlékeznek Bécsben is Szent Istvánról. A Bécsi Magyar Katolikus
Egyházközség szombaton tartotta meg az emlékmisét a Szent István Dómban, ahová
magyarországi, felvidéki, erdélyi zarándokok is érkeztek. A bécsi Szent István király
ünnepségen részt vett a Bécsi Magyar Nagykövetség, az Ausztriai Magyar Szervezetek
Kerekasztala, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége,
valamint az Ausztriai-Erdélyi egyesületek is és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség is.

Kárpátalja

2014. augusztus 23. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Magyarország mindenekelőtt azokon a stratégiai területeken igyekszik támogatni a
kárpátaljai magyarságot, amelyek kulcsfontosságúak a közösség megmaradása
szempontjából – jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere magyar
pedagógusok előtt pénteken Beregszászban, hangsúlyozva: a kárpátaljai magyarságnak
tudnia kell, hogy anyaország odafigyel rá. A kétnapos hivatalos kárpátaljai látogatáson
tartózkodó Balog Zoltán Beregszászban felavatta a Kárpátaljai Magyar Pedagógus
Szövetség (KMPSZ) felújított székházát, amelynek a rekonstrukciójához közel 13 millió
forinttal járult hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. Az átadási ünnepség után a miniszter megbeszélést folytatott a KMPSZ
választmányával, amelyen a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás időszerű problémáit
tekintették át.

Őrvidék Muravidék

Balog Zoltán: A kárpátaljai magyarságnak tudnia kell, hogy anyaország
odafigyel rá
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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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