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Vezető hírek

Wetzel: Marosvásárhely továbbra is erős központja lesz a magyarságnak
2014. augusztus 27. – MTI, Magyar Hírlap
Marosvásárhely továbbra is erős központja lesz a magyarságnak, a nemzet erős bástyája
marad, és ehhez összefogás szükséges - jelentette ki szerdán Wetzel Tamás a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Marosvásárhelyen.
A helyettes államtitkár részt vett a Vásárhelyi Forgatag elnevezésű marosvásárhelyi
magyar kulturális napok nyitóünnepségén. A helyi Kultúrpalota nagytermében megtartott
gálán Wetzel Tamás kifejtette, hogy amikor képes összefogni a magyarság, olyan mint egy
katalizátor. Példaként említette a Kolozsvári Magyar Napokat, amelyeknek sikeressége
példaértékű.

RMDSZ: még nem nyilvános az autonómiatervezet
2014. augusztus 27. – maszol.ro, Krónika
Olyan információk jelentek meg az elmúlt órákban a sajtóban az autonómiatervezettel
kapcsolatban, amelyek nem az RMDSZ-től származnak – közölte szerdán a szövetség
sajtóirodája. A közlemény szerint a tervezet még nem nyilvános. „Az RMDSZ a közvitát
megfelelő időben elindítja, a törvénytervezet szövegét pedig, román és magyar nyelven egy
időben, a honlapján teszi közzé” – szögezik le.

Biró Zsolt: a kampány kezdete előtt kerüljön a parlament elé az autonómiatervezet!
2014. augusztus 27. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI,
Szabadság
Sajtótájékoztatón ismertette pártja álláspontját az elnökválasztás és az autonómiatörvénytervezet kapcsán Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke. Az elnökválasztás
kapcsán Biró Zsolt elmondta, hogy pártja úgy látja, egy nulla eséllyel kecsegtető választás
esetén csak akkor van értelme magyar elnökjelölt indításának, ha egységes üzenetet tud
megfogalmazni a közösség a többségi társadalom irányába. „Két jelölt esetén ez a
lehetőség kompromittálódik” – mondta Biró, aki szerint világos, hogy csak a második
fordulónak van tétje. A Magyar Polgári Párt értékelte az RMDSZ-el közösen, az autonómia
törvénytervezet kidolgozása érdekében létrehozott munkacsoport tevékenységét. „A
körvonalazódó változat egyértelmű előrelépés az RMDSZ korábbi hozzáállásához képest és
ez mindenképpen az MPP érdeme. Mindemellett a székelyföldi megyék vezetőinek
bevonásával készült elemzést követően néhány módosítást javasolunk a közvitára kerülő
változathoz” – hangzott el a sajtótájékoztatón.
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Még nem tudni, mikor veszi át Mile Lajos a kolozsvári főkonzulátus vezetését
2014. augusztus 27. – transindex.ro
Magyarország Külügyminisztériuma valóban Mile Lajost jelöli a Kolozsvári Főkonzulátus
vezetői tisztségére, azonban még nem tudni, hogy az új főkonzul mikor foglalhatja el
állomáshelyét. "A leendő főkonzul kinevezésének folyamata a bevett nemzetközi
eljárásrendet követve zajlik, így a hivatalos kinevezés időpontjáról még nem tudunk
tájékoztatást adni" - tájékoztatta a Transindexet a Külgazdasági és Külügyminisztérium
sajtóirodája.

Borbély: erős, hagyományokkal rendelkező orvosi egyetemünket nem szabad
feladni!
2014. augusztus 27. – Erdély Ma, Népújság
Viszonylag rövid időn belül két, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) ügyével foglalkozó írást is megjelentettek a Népújságban. Vitaindítónak szánták
dr. Ábrám Zoltán professzor cikkét, amit dr. Kincses Előd ügyvéd helyzetelemzése
követett. A szakmai szempontok taglalása mellett a szerzők az RMDSZ-re hárítják a
felelősséget amiatt, hogy a mai napig sem sikerült a 2011-ben megjelent tanügyi
törvénynek az anyanyelvi oktatás kiterjesztésére vonatkozó rendelkezéseit az egyetemi
chartában rögzíteni és azokat alkalmazni, nem sikerült megalakítani a MOGYE önálló
magyar tagozatát. A MOGYE és a magyar orvosképzés kapcsán beszélgettek Borbély László
parlamenti képviselővel, az RMDSZ politikai alelnökével.

Folytatja az aláírásgyűjtést a Kolozs megyei RMDSZ
2014. augusztus 27. – maszol.ro
Egy hét „szünet” után folytatja a Kelemen Hunor államfőjelölt indulásához szükséges
aláírások gyűjtését a Kolozs megyei RMDSZ – közölt a szervezet. A közlemény
emlékeztetett arra, hogy a Kolozsvári Magyar Napokon – híven a kezdetekben tett
ígérethez – tartózkodtak a politikai erőfitogtatástól. „Úgy véltük az elmúlt hét a magyar
kultúráról, hagyományainkról, rólunk, magyarokról kell szóljon. Határozottan kiálltunk
amellett, hogy ezeket a napokat ne a közelgő elnökválasztási kampány határozza meg” –
írják, arra utalva, hogy ezzel szemben az EMNP gyűjtötte az aláírásokat a jelöltjének a
magyar napok alatt.

Biró Zsolt: hangosabban kell a hangunkat hallatnunk
2014. augusztus 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI
Úgy tűnik, az eddig bejárt út nem volt eredményes, ezért a magyar közösségnek
hangosabban kell a hangját hallatnia – fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján Biró Zsolt.
A Magyar Polgári Párt elnöke egy sepsiszentgyörgyi tüntetést is bejelentett november
utolsó hétvégéjére. Az MPP elnöke beszámolt a hétvégi szovátán tartott konferenciáról is,
ahol a párt kialakította az államelnök-jelöléssel és az autonómiatörvény-tervezettel
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kapcsolatos állásfoglalását is. „Most a románok felé kell üzenetet közvetíteni, de ez a két
magyar államelnökjelöléssel kútba esik” – mondta Biró Zsolt, aki szerint a nulla eséllyel
kecsegtető államelnök-választáson nincs értelme magyar jelöltet állítani.

Több magyar aligazgató lesz a Szatmár megyei iskolákban
2014. augusztus 27. – maszol.ro
Több magyar aligazgató lesz idén a Szatmár megyei iskolákban – számolt be a Szatmári
Friss Újság. Szatmárnémetiben, illetve több vidéki iskolában is sikerült kiharcolni a
törvény által egyébként biztosított jogot, mégpedig azt, hogy ahol van magyar oktatás, ott
legyen magyar a vezetők körében is. A magyar aligazgatók számának növekedése mellett
több magyar szaktanfelügyelő is lesz.

Marosvásárhely is részt vesz a Székelyföld Napokon
2014. augusztus 27. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Ismét bekapcsolódik a Székelyföld Napok rendezvénysorozatba Maros megye, ezáltal
jelezve, hogy szerves része a régiónak, valamint a jövőt is Hargita és Kovászna megyével
közösen képzelik el az ott élők – derült ki a három megye elöljárójának szerdai közös
sajtótájékoztatóján. Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke,
valamint Borboly Csaba hargitai és Tamás Sándor háromszéki megyei tanácselnök első
alkalommal tartott közös sajtórendezvényt, amelyen elmondták: az október 9–19. között
sorra kerülő Székelyföld Napokkal igazolni kívánják, hogy a három megye közös érdeket és
értéket képvisel.

Negyvenötezren a Partiumi Magyar Napokon
2014. augusztus 27. – Krónika
Megközelítőleg 45 ezer résztvevőt vonzott a múlt héten Szatmárnémetiben megtartott
Partiumi Magyar Napok (PMN) – derült ki a szerdán tartott kiértékelő sajtótájékoztatón.
Az Identitás Alapítvány és a helyi RMDSZ közös rendezvényét 24 civil szervezet és 112
önkéntes segítette munkájával. A főszervezők úgy vélték, sikeres volt a 13. PMN, hisz
sikerült újabb rekordot dönteni az érdeklődők számát tekintve. Kereskényi Gábor
szatmárnémeti RMDSZ-elnök hangsúlyozta, nagy örömükre szolgál, hogy a régió
legnagyobb rendezvényének számító fesztivál idén is civilizált körülmények között zajlott,
és egyetlen egy incidensre sem került sor, így a rendfenntartóknak most sem jutott feladat.

Kárpátaljai cserkészek a Hargita megyei megyeházán
2014. augusztus 27. - maszol.ro
Negyvenöt kárpátaljai cserkész látogatta meg a csíkszeredai megyeházát augusztus 27-én
Popovici Pál vezetésével. A csoport többnapos kirándulásra érkezett Hargita megyébe,
részt vett az augusztus 26-i Úz-völgyi megemlékezésen, ma pedig ellátogatott a
megyeházára is. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntötte őket, és
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kiemelte, nagyon fontos, hogy építkezzenek a közös múltból, és minél előnyösebb
együttműködéseket alakítsanak ki.

Felvidék

A szerződés él, Ipoly-hidak nem lesznek
2014. augusztus 27. – Új Szó
A szlovák kormányfő nem tud arról, hogy Magyarország nem kívánja felépíteni a
Vámosmikola–Ipolypásztó és az Ipolydamásd–Helemba közti hidakat, melyeknek a
felépítését szlovák–magyar államközi szerződés is kimondja. Robert Fico Érsek Árpád
(Híd) parlamenti képviselő interpellációjára adott válaszában ír erről. Fico szerint a
kormányközi szerződés határozatlan időre szól, és nem tartalmazza a hídépítés
megkezdésének határidejét.

Vajdaság

Čotrid tiltakozó jegyzéket juttatna el Budapestnek
2014. augusztus 27. – Vajdaság Ma
Aleksandar Čotrić parlamenti képviselő azt követeli a szerb kormánytól, hogy diplomáciai
tiltakozó jegyzékkel forduljon Magyarországhoz, amiért ismeretlen tettesek már harmadik
alkalommal távolították el Szerbia és az EU lobogóját a magyarországi szerb kisebbség
intézményeinek budapesti épületéről. „Elvárom, hogy Szerbia kormánya az ország
budapesti nagykövetségének közvetítésével továbbítson tiltakozó jegyzéket a magyar
kormánynak, mert az elkövetőket egy alkalommal sem azonosították és büntették meg,
holott az esemény félelmet, nyugtalanságot és kényelmetlen közérzetet vált ki a budapesti
és magyarországi szerb közösség tagjaiban” – szögezte le Čotrić.

Még feliratkozhat a külön választói névjegyzékre
2014. augusztus 27. – Pannon RTV
Október 11-ig lehet feliratkozni a nemzeti közösségek külön választói névjegyzékére.
Ugyaneddig lehet meggyőződni arról is, hogy aki már korábban felvétette magát a listára,
most is szerepel-e rajta és, hogy az adatai pontosak-e. A nemzeti tanácsi választásokon
ugyanis csak azok vehetnek részt, akik szerepelnek ezen a listán. „Október 11-én fogják
lezárni a külön választói névjegyzékeket. Addig le is ellenőrizhetik az érdekeltek, hogy az
adataik pontosan szerepelnek-e a névjegyzékben. Ami még fontos, hogy nem csak a városi,
illetve a községi közigazgatási hivatalok székhelyein lehet majd ezt megtenni, hanem a
helyi közösségek adott helyi irodáiban is” – magyarázta Ladócki Gyula, Szabadka Város
Közigazgatási Hivatalának hivatalvezető-helyettese.
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Diplomahonosítási költségtámogatásra írt ki pályázatot a Szekeres László
Alapítvány
2014. augusztus 27. – Pannon RTV
Diplomahonosítási költségtámogatásra írt ki pályázatot a Szekeres László Alapítvány. A
kiírás a 2008. január 1-je óta külföldi felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai és
egyetemi oklevelek, és külföldi felsőoktatási intézményben folytatott posztgraduális
tanulmányok eredményeként szerzett tudományos fokozatok honosítására vonatkozik. A
pályázat értelmében a már elvégzett és a még folyamatban lévő szerbiai honosítási
résztámogatás is lehetséges. A kérelmeket 2014. augusztus 27-től 2014. október 31-ig
fogadják e-mailben, postai úton, vagy személyesen. Részletes tájékoztatás az alapítvány
honlapján, a www.szla.org.rs oldalon található.

Zsákutcában
2014. augusztus 27. – Magyar Szó
A múlt heti sajtóhírek szerint Pásztor István, a Tartományi Képviselőház, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke ezen a héten kezdi meg a tárgyalásokat a vajdasági parlamenti
pártokkal a tartományi hatalomról. A VMSZ és a Szerb Haladó Párt álláspontja szerint
egységkormányt kellene alakítani, a Demokrata Párt viszont kitart azon véleménye mellett,
hogy a kormány átalakítása lenne a legelőnyösebb. Az SZHP becslése szerint legkésőbb
szeptember végéig megalakul az új tartományi kormány. Erről Zorana Mihajlović, a párt
alelnöke nyilatkozott, aki úgy véli: ha nem alakul meg minél előbb az új vajdasági hatalom,
a tartomány leépülése tűrhetetlen méreteket öltene. A Magyar Szónak a téma kapcsán
Aleksandar Popov politikai elemző, a Regionalizmusért Központ igazgatója nyilatkozott,
aki úgy véli: tekintettel a VMSZ és a DP közötti, hosszabb ideje feszült kapcsolatokra, a
tartományi hatalom aktuális válsága várható volt. Az elemző szerint pillanatnyilag sem az
egységkormány megalakítása, sem a kormány átalakítása nem jó megoldás.

Véget ért az Interetno fesztivál
2014. augusztus 27. – Pannon RTV
Megszokott forgatókönyv szerint zárult az Interetno fesztivál, felvonulással,
táncpanorámával és tűzijátékkal. Az évről évre jelentkező ötnapos zenés-táncos program
idén sem kínált zsákbamacskát, végig a szórakozás és a családias hangulat jegyében telt. A
fesztivál résztvevői közös ökumenikus liturgián vettek részt a Szent Terézszékesegyházban, majd Etnopolisig sétáltak, ahol záróceremónia keretében búcsúztak a
vendégek a várostól, a város a vendégektől, és az idei fesztiváltól.
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Búcsúzik Tóth István főkonzul
2014. augusztus 28. – Kárpátaljalap.net
Augusztus végén távozik állomáshelyéről Tóth István, Magyarország beregszászi
főkonzulja, akinek lejárt a megbízatási ideje. A diplomatát ennek apropóján kárpátaljai
éveinek összegzésére kértük.

Állami kitüntetés augusztus 20-a alkalmából: Spenik Ottó

2014. augusztus 27. – Új Magyar Képes Újság
Az Erzsébet-program többek között évente mintegy ezer, a Kárpát-medence országaiban
kisebbségben, sokszor szórványban élő magyar gyermek anyaországi táboroztatását teszi
lehetővé. Ennek keretében töltött el augusztus 16-tól egy hetet a Balatonon 44
horvátországi magyar kisgyerek és kísérőik a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége szervezésében.

Helyhatósági választások 2014: Mandátumzáró beszélgetés Halász Alberttel,
az LKMNÖK Tanácsának elnökével
2014. augusztus 27. – Népújság
Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK)
Tanácsának elnöke szerint az önkormányzat zökkenőmentesen tudott működni, a sok
program és feladat megvalósítását azonban a szűkös anyagiak korlátozták. Halász Albert
egy kisebb reform szükségességét látja, s ősszel ismét indul a választásokon. – Az elmúlt
négy évben is számos olyan kulcsfontosságú téma került terítékre, amivel a tanács nem
igazán tudott érdemben foglalkozni, például az oktatás kérdése vagy a kétnyelvű
ügykezelés, az elvándorlás, a munkanélküliség, a gazdasági helyzet, hogy csak a

Muravidék

Élményekkel teli hét a „magyar tenger” partján

Horvátország

2014. augusztus 27. – Kárpátalja.ma
A kárpátaljai oktatási, tudományos és gazdasági élet kiemelkedő teljesítményt nyújtó
képviselői magas állami kitüntetést vehetett át az államalapítás ünnepének alkalmából.
Az ungvári magyar főkonzulátuson a Szent István-napi megemlékezés keretein belül
Spenik Ottó, az Ukrán Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézetének
igazgatója a fizika terén végzett kiemelkedő színvonalú és nemzetközileg is jelentős
kutatómunkája, valamint a kárpátaljai magyar tudományos élet és a magyar nyelvű
egyetemi oktatás érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A kitüntetést Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára – Áder János köztársasági elnök
nevében – nyújtotta át.
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legfontosabbakat említsem. Annak, hogy miért nem tudtunk ezekkel foglalkozni, számos
oka van. Úgy gondolom, reformra van szükség a törvényt illetően is, hogy az
önkormányzati rendszer egy kicsit felfrissüljön, megújuljon. Azt hiszem, hogy vagyunk
eléggé fejlettek és nagykorúak ahhoz, hogy az állam nagyobb kompetenciákat is ránk
bízhat, ebben a készülő nemzetiségi törvény is segíthet – mondta el Halász Albert.

Soha ne adjuk fel önmagunkat
2014. augusztus 27. – Népújság
Dobronakon a magyarság augusztus 20-án rótta le tiszteletét Szent István napja
alkalmából. Az rendezvényen egybegyűltekhez Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke és Márky Zoltán lendvai magyar
konzul szólt, majd Veres András szombathelyi megyéspüspök tartott ünnepi szentmisét a
plébániatemplomban. A magyar államalapítás tiszteletére rendezett ünnepélyt
Dobronakon az ünnep napján, augusztus 20-án a Szent István-szobornál tartották meg. Az
eseményt jelenlétével megtisztelte Veres András római katolikus megyéspüspök, a
Szombathelyi Egyházmegye főpásztora, Márky Zoltán lendvai konzul, Göncz László
nemzetiségi képviselő, Horváth Ferenc, a nemzetiségi csúcsszervezet elnöke, Marjan
Kardinar, Dobronak Község polgármestere, községi és nemzetiségi tisztségviselők.

Cerar a nemzetiségek szavazatait is megkapta

„Magyarok fénye, ország reménye…” – ünnepi műsor és szentmise
Manchesterben
2014. augusztus 27. – Nemzeti Regiszter
Mindössze egyhetes előkészülettel rendezett ünnepi műsort augusztus 20-a alkalmából a
Manchesterben élő magyar közösség. Csige Ildikó, a Kőrösi Csoma Sándor Program
ösztöndíjasa és Csűry Csaba, görögkatolikus kispap ötletét gyors szervezés, anyagválogatás
és szereplőtoborzás követte. A közösség fiatal felnőtt tagjai mind nyitottak voltak a

Diaszpóra

2014. augusztus 27. – Népújság
Hétfőn a szlovén parlamentben 57 támogató szavazattal Miro Cerart erősítették meg
kormányfőnek. A két őshonos nemzetiség elvárásai bekerültek a koalíciós szerződésbe, így
a jelölt a magyar és az olasz nemzetiségi parlamenti képviselő szavazatát is megkapta. A
két őshonos kisebbség parlamenti képviselői, Roberto Battelli és Göncz László a
kormányfő támogatását a két nemzetiségnek tett ígéretektől tette függővé. A múlt héten a
kisebbségi frakció még nem volt teljes egészében elégedett a koalíciós szerződés
nemzetiségekre vonatkozó szövegével, de Göncz László elmondása szerint az elmúlt napok
intenzív tárgyalásai folytán a nemzetiségek kérdésköre méltó helyet kapott a szerződésben,
így a szavazáson támogatták Miro Cerart.
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Az államalapítás ünnepe Chilében
2014. augusztus 27. – Nemzeti Regiszter
A chilei magyarok számára hagyomány augusztus 20-a alkalmából, nemzetünk egyik
legfontosabb ünnepén ezeréves történelmi múltunkra emlékezni. Augusztus 23-ára a
Chilei Magyar Kulturális Egyesület idén is az Olasz Parókián hálaadó szentmisét
szervezett, amely a magyar nagykövetségen tartott fogadással folytatódott. A helyi
magyarok által jól ismert olasz plébános, Giuseppe Tomasi a szentmise végén kiemelte:
„Chilének szüksége van a magyarokra, a páratlan kultúrájára és kimagasló egyéni
eredményeire. Ha egy nemzet elfelejti múltját, nincsen jövője”.

Diaszpóra

közreműködésre, hisz ilyen formában még nem ünnepelték meg Szent István királyunk
ünnepét.

Magyar Örökség Nap Denverben
2014. augusztus 27. – Nemzeti Regiszter
Soha nem látott sorok a lángosért, gulyásért, palacsintáért, sok-sok év után először élő
táncműsor, filmsátor és a regionális együttműködés szép példájaként vendégművészek
kiállítása és vására a denveri Hungarian Heritage Day-en. Fantasztikus sikert könyvelhet
el magának Colorado magyarsága, mert ilyen nagy érdeklődő sokaság, mint augusztus 17én, már régen gyűlt össze a denveri Progress Parkban.
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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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