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2014. augusztus 25. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Magyar Hírlap, Népszava,
Népszabadság, Orientpress, Mandiner, hvg.hu, 168 Óra, ATV, Hír TV
Józan ésszel és bátorsággal kell képviselni külföldön a magyar intézkedéseket, és mindent
meg kell tenni azért, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra - így határozta
meg a nagykövetek feladatát Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) idei külképviselet-vezetői értekezletén, ahol
összefoglalta a nagykövetekkel szembeni elvárásait. Azt kérte a jelenlévőktől, hogy bár a
kabinet az eredményeket olyan koncepciókkal, akciótervekkel és döntésekkel érte el,
amelyek egy része még ismeretlen, és nem élvez közbizalmat az unión belül, ne vegyenek
fel védekező magatartást. A kérés az, hogy válaszoljanak mindenre, amire válaszolni kell,
de a feladat nem az, hogy megvédjék a magyar pozíciót, mert az megvédi saját magát. Ne
hagyják figyelmen kívül, mit mond a másik, arra valamilyen módon reagáljanak, de ezt
tekintsék inkább „civilizációs kötelezettségnek”, ne pedig politikai feladatnak - fűzte hozzá.
„Nem az a dolgunk, hogy megvédjük, amit elértünk, hanem az, hogy bemutassák azokat a
lehetőségeket, amelyek az elmúlt évek sikereiből fakadnak.”

Vezető hírek

Józan ésszel és bátorsággal kell képviselni az országot

Semjén: A kormány támogatja a külhoni magyarság autonómiatörekvéseit
2014. augusztus 25. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, InfoRádió, Magyar Hírlap, Erdély Ma,
Krónika
A magyar kormány „teljes mellszélességgel” a külhoni magyarság autonómiatörekvései
mögött áll - mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a külképviseleti
vezetők értekezletén hétfőn a fővárosban. Semjén Zsolt kiemelte: az egyes
autonómiakoncepciókat az adott nemzetrésznek, közösségnek kell kidolgoznia, és a
magyar kormány azt támogatja, amelyet a közösség a saját megmaradásáért
kimunkált. Soha nem követeltek olyat, amire ne lenne példa Európában, vagy ami ne lenne
általános. Az autonómia a közösség szintjén emberi jognak számít - rögzítette a kormányfő
helyettese.

Nincs változás a magyar külpolitika céljaiban
2014. augusztus 25. – MTI, hirado.hu. Magyar Hírlap, Orientpress, InfoRádió, Népszava
Bár a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) neve és portfóliója megváltozott, a
magyar külpolitika céljai nem változtak - mondta Navracsics Tibor tárcavezető a
külképviselet-vezetői értekezleten. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a
külpolitika három alappontja továbbra is az euroatlanti elkötelezettség, a közép-európai
szomszédságpolitika, valamint a nemzetpolitikai elkötelezettség. A szomszédságpolitikával
kapcsolatban azt mondta, hogy a visegrádi csoport (V4: Csehország, Lengyelország,
Magyarország és Szlovákia) jelentős és sikeres együttműködés. A nemzetpolitikáról
beszélve pedig azt mondta a miniszter, hogy továbbra is „ugyanolyan elkötelezettek
vagyunk” a határon túli magyarok létfeltételeinek, jogainak biztosítása mellett.
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2014. augusztus 25. – hirek.sk
A Rákóczi Szövetség 2014. augusztus 25 és 30. között XXVI. alkalommal rendezi meg
Kárpát-medencei Főiskolás Táborát, magyar egyetemi, főiskolai diákszervezetek képviselői
részére Szentendrén, a Pap-Sziget Campingben. A szervezők 110 résztvevő egyetemistát,
főiskolást várnak a helyszínre. Az tábor előadói között szerepel többek közt Wetzel Tamás,
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Csáky Pál, az MKP európai parlamenti
képviselője, valamint Berényi József a Magyar Közösség Pártja elnöke.

Gábor Áron ágyúja a Székely Nemzeti Múzeumban marad
2014. augusztus 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen
A Kovászna Megyei Tanács tulajdonába került, így végleg az önkormányzat által
működtetett Székely Nemzeti Múzeumban maradhat Gábor Áron egyetlen megmaradt
ágyúja – közölte hétfői hírlevelében az RMDSZ. A székelység történelmi ereklyéjét 2010.
március 15-én hozták haza Székelyföldre a bukaresti Országos Történelmi Múzeumból
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök első kulturális miniszteri mandátuma idején. Az akkor
„kölcsönbe" kapott ágyú egy múlt héten elfogadott kormányhatározattal került vissza a
székelyföldi intézmény tulajdonába. „Jogos örökségünket szereztük vissza. A harc nem volt
könnyű, és sokáig tartott, de a kitartó munka, a párbeszéd folyamatos fenntartása, az
önkormányzattal való együttműködés meghozta a várt eredményt. Gróf Bethlen István
miniszterelnök hitvallását idézve: mi mindig tudtuk azt, hogy mit lett volna kívánatos
tenni, de mindig azt tettük, amit a lehetőség és a törvények megengedtek, mert ez az a
gyakorlati politika, ami ma is célravezető" – idézte Kelemen Hunor szövetségi elnököt az
RMDSZ hírlevele.

Erdély Magyarország

XXVI. Kárpát-medencei Főiskolás Tábor Szentendrén

Kelemen az autonómiáról: nem árultunk zsákbamacskát
2014. augusztus 26. – maszol.ro
Az RMDSZ államfőjelöltje szerint nem befolyásolja majd a korteskedését, hogy a szövetség
kormányzati pozíciókból vág majd neki az elnökválasztási kampánynak. „Akárhol állunk, a
kampányban ugyanazt kell mondani” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök. A
Székely Nemzeti Tanács felhívásával kapcsolatban elmondta, hogy nekik van egy saját
törvénytervezetük az autonómiával kapcsolatban, amit olyan tervezetnek tart, amit
vállalhat más is, ezért „em kívánok sem üzenni, sem válaszolni az SZNT-nek. Mi tudjuk,
hogy mi a dolgunk, és végezzük a feladatainkat.”
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2014. augusztus 25. – transindex.ro
Noha tavaly óta új tanterv szerint zajlik az oktatás, ősztől továbbra sem garantált, hogy
elkészülnek az ehhez igazított tankönyvek az elsős és másodikos diákok számára. Az új
tankönyvekre kiírt pályázaton ugyanis 21-ből kilenc tankönyvtervet elutasított a
minisztérium szakbizottsága. A magyar tagozaton tanuló elsősöknek csak a magyar nyelvű
ábécéskönyv biztosított. A licit kudarca miatt új közbeszerzési eljárást kell indítani.

Erdély

Késnek az új elsős és másodikos tankönyvek

Visszalépések az Erdélyi Magyar Néppárt háza táján
2014. augusztus 25. – Krónika
Két, a néppárthoz közel álló politikus visszalépésére derült fény a napokban Háromszéken:
Sánta Imre bikfalvi református lelkész Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) sepsiszéki
elnöki tisztségéről, Fadgyas Egmond pedig a háromszéki Minta ifjúsági szervezet éléről
mondott le. Utóbbi bejelentette, már kérte felvételét az RMDSZ sepsiszentgyörgyi
szervezetébe. Mint kiderült, Sánta már júniusban írásban közölte az EMNT vezetésével,
hogy lemond tisztségéről, később a szervezet tagjainak küldött magánlevélben meg is
magyarázza a döntését.

Hegedüs Csilla és Brassai Zsombor is támogatja Kelemen Hunort
2014. augusztus 26. – transindex.ro
Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének elnöke szerint azzal, hogy
államelnök-jelöltet állít a szövetség, azt is bizonyítja: a magyar nemzeti kisebbség fel van
készülve arra, hogy fontos állami tisztségeket is betöltsön. Az államelnöki választáson való
induláshoz szükséges 200 ezer aláírást szeptember közepéig kell összegyűjtenie az
RMDSZ-nek. Hegedüs Csilla, az RMDSZ Nőszervezetének alelnöke hétvégén írta alá a
Szövetség jelöltjének támogatói ívét. A Kulturális Minisztérium államtitkára elmondta,
azért bízik a magyar államelnök-jelöltben, mert tudja, a Szövetség elnöke a magyarok
érdekeit képviseli mindig, mindenek előtt.

Kelemenhez fordultak a nagykárolyi szoborügyben
2014. augusztus 25. – Krónika
Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek címzett nyílt levél révén próbál nyomást gyakorolni a
nagykárolyi önkormányzatra Răzvan Theodorescu akadémikus annak érdekében, hogy
mégiscsak a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyi szervezete által kiszemelt helyen állhasson
I. C. Brătianu exminiszterelnök szobra.

„Kölcsönkaptuk” unokáinktól Kolozsvárt
2014. augusztus 25. – Krónika
Nincs ok a szomorkodásra: a vasárnap véget ért 5. Kolozsvári Magyar Napok hozta a
tavalyi rendezvény színvonalát, ráadásul a minden eddiginél színesebb, gazdagabb
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Körlevélben kéri számon a nyelvi jogok betartását a Maros megyei
alprefektus

Erdély

programkínálat is több tízezer embert megmozgatott – jelentette ki hétfőn a Krónikának
Gergely Balázs, az egyhetes kincses városi fesztivál főszervezője és ötletgazdája.

2014. augusztus 25. – transindex.ro
A nyelvi jogok tiszteletben tartását kéri számon Nagy Zsigmond, Maros megye új
alprefektusa a kormányhivatal alárendeltségébe tartozó huszonöt intézménytől - írja a
Krónika. Nagy Zsigmond a lapnak elmondta, körlevelet készül kiküldeni valamennyi
igazgatónak, melyben helyzetjelentést kér az intézményen belüli jelenlegi állapotokról, a
törvények betartására szólít fel, valamint a helyzet kiértékelése után pontos elemzést készít
felettese, Vasile Oprea prefektus részére. „Tudatában vagyok annak, hogy a nyelvi jogok
betartását számon kérő körlevelem számos intézményvezetőben ellenszenvet vált ki, de ez
még nem ok arra, hogy ne tartsák tiszteletben a törvényt" - mondta Nagy.

Magyar állampolgárság – Anyakönyvezési ügyintézés helyben
2014. augusztus 25. – Erdély Ma, Háromszék
A könnyített eljárás kezdete óta több mint harmincezer háromszéki tette le a magyar
állampolgársági esküt a csíkszeredai főkonzulátuson, de azokkal együtt, akik máshol
igényelték a honosítást, számuk jóval nagyobb. Az illetékek többségének eltörlése óta egyre
többen kérik az eskütétel utáni gyermekszületés, házasságkötés, válás, elhalálozás
anyakönyvezését is – tájékoztattak az EMNT és az RMDSZ honosítási ügyeket intéző
sepsiszentgyörgyi irodái.

Vásárhelyi virágóra: nincs elég palánta a kétnyelvűséghez
2014. augusztus 25. – Krónika
A Civil Elkötelezettségi Mozgalom (CEMO) idén júliusban magyar nyelvű beadvánnyal
fordult a polgármesteri hivatalhoz kérve, hogy a főtéri virágóra számlapjára kerüljön fel a
város magyar neve is. A szervezet az érvényben lévő, a kétnyelvűséget szavatoló
jogszabályra hivatkozva nyújtotta be kérését. A kertészet igazgatója román nyelvű
válaszában azt írta, jelenleg nem áll rendelkezésükre megfelelő számú virágpalánta, így
nem tudják magyarul is kiírni a város nevét, de ígéretet tesz, hogy jövő tavasszal erre
lehetőséget teremtenek. A virágórát általában május első hetében állítják be, ekkor ültetik
be virágokkal is.
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2014. augusztus 25. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Oktatásügyi és kulturális önrendelkezést szorgalmaz a magyar kisebbség számára a MostHíd - jelentette be Bugár Béla, a párt elnöke. „Az önrendelkezés elve fontos az
oktatásügyben és a kultúrában. A kisebbségek nyelvükkel, kultúrájukkal és szokásaikkal
gazdagítják az államot. Ezért kell ilyen módon is védeni őket, hogy ne függjenek az
államtól, és eldönthessék, mit és hogyan fognak csinálni” – hangsúlyozta Bugár. A Polgári
vízió 2016 c. stratégiai dokumentum hatodik fejezete a művelődésről szól, amelyet hétfőn
mutatott be a Most-Híd.

Felvidék

Oktatásügyi és kulturális önrendelkezést sürget a nemzeti kisebbségeknek a
Most-Híd

Csak egy csomaggal irány Csehország

Szabadka én vagyok!
2014. augusztus 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
„Ez a városnap Szabadka város polgárainak a napja kell legyen” – hangsúlyozta Maglai
Jenő, Szabadka polgármestere sajtótájékoztatóján, amelyet a közelgő városnapi
ünnepségek kapcsán hívott össze. Mint mondta, szerettek volna szakítani azzal a
hagyománnyal, hogy ez a nap csupán egy szűk csoport ünnepe legyen és szeretnénk elérni
azt, hogy a szabadkai polgárok minél nagyobb számban részt vegyenek rajta, és hogy
valamilyen módon magukénak érezzék azt. „Munkatársaimmal együtt arra az álláspontra
helyezkedtünk, hogy a városnapi programsorozat ne két-három hétig tartson, hanem
próbáljuk meg ezt két-három napba sűríteni”, nyilatkozta Maglai. Így a legtöbb
rendezvényt augusztus 30-a (szombat) és szeptember 1-je (hétfő) között tartják majd meg.
A városközpont mellett szerveznek még előadásokat Tavankúton és Csantavéren is.

Vajdaság

2014. augusztus 25. – Felvidék Ma
A tardoskeddi Szent István Napok keretében a kitelepítésekről is megemlékeztek.
Bonyhádról és Tardosról az egykori elszármazottak vagy azok családjai is hazalátogattak.
Az ünnepi beszédet Csomó Magdolna tardoskeddi nyugalmazott tanárnő mondta, aki
beszédében visszaemlékezett a tardoskeddi kitelepítésekre.

Aleksandar Vučić búcsúlátogatáson fogadta Nikowitz Oszkárt
2014. augusztus 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Aleksandar Vučić kormányfő hétfőn búcsúlátogatáson fogadta Nikowitz Oszkárt,
Magyarország eddigi belgrádi nagykövetét. Találkozójuk során szót ejtettek Szerbia uniós
útjáról, az országra váró reformok súlyáról, s nem utolsó sorban Magyarország Szerbiának
nyújtott segítségéről az európai integráció során, közölte a kormány sajtóirodája. A
találkozó során mindkét fél megállapította, a két szomszédos ország viszonya jelentős
mértékben felfejlődött az elmúlt két év során, s további előrelépések várhatók, gazdasági
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Szeptember végéig meg kell alakítani az új tartományi kormányt
2014. augusztus 25. – Magyar Szó
Szeptember végéig meg kell alakítani az új tartományi kormányt, mert ha ez nem történik
meg, akkor folytatódni fog Vajdaság rombolása, amit nem engedünk meg, nyilatkozta
Zorana Mihajlović, a Szerb Haladó Párt alelnöke. Kiemelte, hogy az új tartományi
kormány első feladatai között lesz a „rossz tartományi kormányzás” következményeinek
szanálása, valamint a vajdasági befektetési környezet fejlesztése. – E cél érdekében készek
vagyunk minden politikai különbözőséget figyelmen kívül hagyni, és csak a gazdasági
fejlesztésre koncentrálni – mondta az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális
miniszter. – A vajdasági szavazók a márciusi választások során megmondták, mit
gondolnak Bojan Pajtićról. Ha valaki tizennégy évnyi abszolút hatalmi pozíció után alig
tudja átlépni a választási küszöböt, akkor az megérett a politikai nyugdíjra – nyilatkozta
Goran Knežević, az SZHP másik alelnöke.

Vajdaság

vonatkozásban is, különösen az infrastruktúrát érintő területeken, mint amilyen a
Belgrádot Budapesttel összekötő gyorsvasút kiépítése és más közös projektumok
megvalósítása.

Magasabb szintű jogbiztonság
2014. augusztus 25. – Pesevszki Evelyn - Magyar Szó
Kilencvennégy közjegyző tette le augusztus elején hivatali esküjét Nikola Selaković
igazságügyi miniszter előtt a Szerbiai Képviselőházban. A közjegyzők várhatóan
szeptember 1-jén kezdik meg munkájukat. Az igazságügyi miniszter az eskütétel
alkalmából kifejtette, hogy a közjegyzői hivatal bevezetésével Szerbia korszerűsíti az
igazságszolgáltatását, növeli a jogbiztonságot, kiváltképp az ingatlan-adásvétel
tekintetében, valamint kedvezőbbé teszi a befektetési légkört az országban. Arról, hogy
milyen feladatokat látnak majd el a közjegyzők és mire számíthatnak a polgárok az új
intézmény bevezetésével, Bús Karolina zentai közjegyzővel beszélgetett a Magyar Szó.

Kedden írják ki a nemzeti tanácsi választásokat
2014. augusztus 26. – Magyar Szó, Pannon RTV
Kori Udovički államigazgatási és helyi önkormányzati miniszternek az előzetes
bejelentések szerint hétfőn kellett volna kiírnia az október 26-án megtartandó nemzeti
tanácsi választásokat, de végül keddre halasztotta a választások kiírását. A választások
kiírása és azok megtartása között hatvan napnak kell eltelnie. A nemzeti kisebbségek külön
választói névjegyzékét szombaton éjfélkor zárták le, és ezt követően állapították meg, hogy
melyik közösség választhatja meg nemzeti tanácsát közvetlenül és melyik elektorok által.
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Miro Cerar lesz az új kormányfő
2014. augusztus 25. – RTV Slovenija Hidak
A szlovén parlamentben hétfőn folyt a vita Miro Cerar kormányfőjelölt kinevezéséről. A
két őshonos nemzetiség elvárásai bekerültek a koalíciós szerződésbe, így a jelölt a magyar
és az olasz nemzetiségi parlamenti képviselő szavazatára is számíthat. A Hidak
munkatársa Göncz Lászlót kérdezte a nemzetiségi képviselőcsoport álláspontjáról.

Ezeréves értékeink ünneplése Dallasban
2014. augusztus 25. – Nemzeti Regiszter
Szent István napi családi napot tartottak augusztus 24-én a Dallas/Fort Worth-i régióban.
Államalapító királyunkra emlékezve gazdag programot állított össze a Metroplex Magyar
Cultural Circle.

Királykoronázás Ronkonkomán
2014. augusztus 26.
Nem először, és valószínűleg nem is utoljára került korona István király fejére határainkon
belül és kívül idén augusztusban Nagyboldogasszony és Sarlós Boldogasszony napjainak
havában Ronkonkomán, a Long Island-i magyar házban a Szent István ünnepének
alkalmából rendezett magyar pikniken.

Kárpátalja
Muravidék

2014. augusztus 25. – Kárpátalja Ma
A kárpátaljai magyar oktatási, tudományos és gazdasági élet több kiemelkedő
teljesítményt nyújtó képviselője részesült állami elismerésben nemzeti ünnepünk
alkalmából. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára – Áder János köztársasági elnök nevében – a Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést nyújtotta át Magyarország Ungvári Főkonzulátusán Csernicskó Istvánnak, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektor-helyettesének a kárpátaljai magyarság
nyelvhasználatának kutatásával és anyanyelvének megőrzésével, fejlesztésével
kapcsolatban kifejtett munkásságáért.

Diaszpóra

Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából: Csernicskó István
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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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