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2014. augusztus 28. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Az RMDSZ parlamenti csoportjai kézhez kapták a közel száz cikkelyből álló, a Dél-Tirol
autonómiáját alapul vevő autonómiatervezetet - mondta el csütörtökön Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök. Azt mondta, ez a végleges változata a tervezetnek, és a következő napokban
belső vitára kerül a szöveg, majd közvitára is bocsátják. Kelemen Hunor kijelentette, hogy
nem tud pontos dátumot megnevezni, amikor a tervezet teljesen véglegessé válik. Az
RMDSZ a teljes romániai társadalommal párbeszédet szeretne folytatni róla - mondta.

Kelemen: az RMDSZ nem szavazza meg a pártváltást engedélyező
kormányrendeletet

Vezető hírek

Megkapták az RMDSZ parlamenti csoportjai az autonómiatervezetet

2014. augusztus 28. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI
Az RMDSZ parlamenti csoportjai nem fogják megszavazni a helyi vezetők pártváltását
engedélyező kormányrendeletet - mondta Kelemen Hunor Tordaszentlászlón a szenátusi
és képviselőházi RMDSZ-frakciók együttes ülése után. Az RMDSZ elnöke a politikai
migrációt "krónikus betegségnek" nevezte. Kelemen megjegyezte, ezen a téren az elveik
nem változtak, és úgy vélik, a migrációt meg kell állítani. Azt is kijelentette, hogy az
RMDSZ álláspontja nem okoz feszültséget a kormánykoalícióban.

Meggyalázták a magyar lobogót Beregszászban

Államfőválasztás – Hány aláírást gyűjtöttek a magyar jelöltek?
2014. augusztus 28. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A Kelemen Hunort indító RMDSZ már több mint felét összegyűjtötte az aláírásoknak – ezt
nyilatkozta a szervezet főtitkára, Kovács Péter Szilágyi Szabolcsnak, a Kossuth Rádió
munkatársának. Kovács szerint Háromszéken 30 ezer aláírásnál, Maros megyében 26
ezernél, Partiumban 20 ezernél, Arad megyében pedig már 2500 ezer összegyűjtött
aláírásnál tartanak. Szilágyi Zsolt, az EMNP államfőjelöltje, Kelemen riválisa azt ígéri,
hogy még jóval a leadási határidő előtt összegyűjtik a 200 ezer aláírást.

Erdély

2014. augusztus 28. – Kárpátalja Ma
Meggyalázták a Beregszász melletti Kerek-hegyen lévő magyar zászlót csütörtök virradóra.
Ismeretlen elkövetők a lobogót leeresztették, és letépték róla a piros sávot. Babják Zoltán,
Beregszász polgármestere közleményben ítélte el az esetet, és tájékoztatott arról, hogy az
ügyben a rendőrséghez fordult. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a
soknemzetiségű Kárpátalján tisztelnünk kell egymás nemzeti jelképeit, és nem szabad
hagyni, hogy az itt élők közötti békét megzavarják.
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2014. augusztus 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Tófalvi Éva biatlonos belépett az RMDSZ csíkszeredai szervezetébe, amelyben tisztújítás
lesz szeptember 14-én – jelentette be Borboly Csaba területi elnök csütörtöki csíkszeredai
sajtótájékoztatón, amelyen a sportoló mellett Lőrincz Csilla, a Szövetség Csíki Területi
Nőszervezetének elnöke is. A politikus kifejtette: ilyen személyekre is szükség van az
RMDSZ-ben, akik már bizonyítottak, akikben van kitartás, és elérték kitűzött céljukat.
„Tófalvi Éva ilyen ember, aki példakép lehet a fiatalok számára” – jelentette ki. Borboly
Csaba elmondta, nagyon kevés a fiatalokról szóló politikai döntés, mivel a választók
elsősorban a közép- és idősebb generációhoz tartoznak, ezért az ifjúságnak erősebben kell
hallatnia a hangját, ezért a városi szervezet közelgő tisztújítása is kiváló alkalom a
fiatalításra.

Erdély

Tófalvi Éva biatlonos belépett az RMDSZ-be

Szülőföldön magyarul: még várni kell a kifizetésekre
2014. augusztus 28. – maszol.ro
Túl van már az összesítésen és a kiértékelésen a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, a Szülőföldön magyarul program pályáztatásának koordinátora a rendben
talált kéréseket a napokban továbbította a programot működtető Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek. A lebonyolító magyarországi szervezet programfelelőse, Kovács
Bernadett elmondta: egyelőre még nem született bizottsági döntés a kérdésben, de
hamarosan eldől, hogy mikor kezdődik a pályázati pénzek átutalása.

Szilágyi a történelmi régiók önrendelkezéséről
2014. augusztus 28. – Krónika
Elsősorban intenzív kommunikációs lehetőségnek tekinti az államfőválasztáson való
részvételt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltje. Szatmárnémeti
sajtótájékoztatóján elmondta, azáltal, hogy vállalta a megmérettetést, elkezdődhet az
Erdélyben élő nemzetiségek közötti érdemi párbeszéd annak érdekében, hogy létrejöjjön
egy konszenzus, és stratégiai partnerekként közösen álljanak ki a történelmi régiók
önrendelkezéséért. Szilágyi Zsolt rámutatott, az erdélyi magyar szavazók folyamatosan
elfordultak a politikától, majd példaként említette: míg az első elnökválasztáskor 1996-ban
Frunda György 760 ezer voksot kapott, 2009-re az RMDSZ-színekben induló Kelemen
Hunorra mindössze 370 ezren szavaztak.

Guruianu a választásról: a magyarok nem szavaznak Iliescu-utódra
2014. augusztus 28. – Erdély Ma
Kelemen Hunor megkapja az öt százalékát, miután ismét „autonómiázik” a kampányban,
de ezt a választás után hamar elfelejti, mert fontosabb neki, hogy az RMDSZ részt vegyen a
kormányban. Kelemennek „hatalmas gondjai lesznek” a második fordulóban, amikor
szavazóit Victor Ponta mellé próbálja majd állítani, mert „nehéz elképzelni, hogy a
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KMN: számszerűsített sikertörténet

Erdély

magyarok Ion Iliescu örökösére szavaznának”. Szilágyi Zsolt célja az, hogy egy százalékkal
csökkentse az RMDSZ jelöltjének eredményét, esetleg az, hogy megegyezzen a Néppárt
„első számú román támogatójával”, Traian Băsescuval – vélekedik Mădălin Guruianu.

Új tankönyvek és segédanyagok szükségesek a szlovák nyelv újszerű
oktatásához
2014. augusztus 28. – hirek.sk
Nagy nyilvánosságot kapott decemberben Ján Jaraba, az oktatásügyi minisztérium
nemzetiségi iskolákért felelős osztályvezetőjének kijelentése, miszerint a szlovák nyelv
nemzetiségi iskolákban történő oktatása során az idegen nyelvek oktatásának
módszertanát kell majd alkalmazni. Bár a változáshoz szükséges módszertani anyagokat a
tárca azóta sem biztosította az iskolák számára, sok pedagógus többé-kevésbé már a
fentebb említett módszerrel tanít. A siker érdekében azonban a célnak megfelelő új
tankönyvekre és segédanyagokra is szükség lenne. A. Szabó László, a Magyar Közösség
Pártja (MKP) oktatási és kulturális alelnöke úgy véli, hogy a szlovák nyelv idegen nyelvek
módszertanával történő oktatása érdekében a hangzatos kijelentések ellenére eddig
gyakorlatilag semmi érdemleges lépést nem tettek az illetékesek.

Felvidék

2014. augusztus 28. – Krónika, Szabadság
Az Illés múlt szombati főtéri koncertje volt az 5. Kolozsvári Magyar Napok legnagyobb
érdeklődést kiváltó rendezvénye: a legendás zenekar 50. évfordulóját ünneplő fellépését
mintegy 23–25 ezer néző követte – jelentették be a múlt vasárnap befejeződött kincses
városi rendezvény szervezői. Idén megdőlt a Farkas utcai vásár látogatottsági rekordja is,
és a rendezvény szervezői szerint augusztus 17–24. között a román közösség is nagyobb
számban képviseltette magát a fesztiválon. A szervezők közleménye szerint a Kolozsvári
Magyar Napok közel 500 rendezvényére több mint 180 ezren voltak kíváncsiak.

Marián Leško: Négy év önkény, avagy terítéken az állampolgárság
2014. augusztus 28. – hirek.sk
Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata kimondja, mindenkit megillet az
állampolgársághoz való jog, és senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem
állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani. Amennyiben egy
állam jogállamként definiálja magát az alkotmányában, továbbá kötelezi magát, hogy
betartja a nemzetközi egyezményeket, akkor senkit sem foszthat meg önkényesen
állampolgárságától - írja kommentárjában Marián Leško, a Trend hetilap újságírója. Az
állampolgárságtól való megfosztás rendkívül súlyos állami beavatkozás az emberi jogokba,
ám 2010 májusa, az állampolgársági törvény elfogadása óta a törvényhozói és a bírói
hatalom is úgy viselkedik itt, mintha az emberek alkotmányos jogai alá lennének rendelve
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Surján Lászlót javasolja az Európai Polgár Díjra Nagy József
2014. augusztus 28. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma
Surján Lászlót, az Európai Parlament (EP) volt néppárti alelnökét, a Charta XXI
Mozgalom alapítóját jelöli az EP által alapított Európai Polgár Díjra Nagy József, a MostHíd párt EP-képviselője. Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai Polgár
Díjat olyan személyek kaphatják, akik kivételes elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot
a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítése és szorosabb integrációja
terén, vagy olyan programokat dolgoznak ki, amelyek kifejezésre juttatják az EU alapjogi
chartájában foglalt értékeket.

Felvidék

a pártok azon igyekezetének, hogy megpróbálnak bármiből politikai tőkét kovácsolni
maguknak. - jegyzi meg Leško.

Helyhatósági választások: közös jelölteket állít Pozsonyban a Háló, az SaS, a
Most-Híd és az SDKÚ-DS
2014. augusztus 28. – hirek.sk
Közösen indul a novemberi helyhatósági választásokon Pozsonyban a Háló, a Szabadság és
Szolidaritás, a Most-Híd vegyes párt és a Szlovák Demokratikus és Keresztény UnióDemokrata Párt. A helyhatósági választásokra november 15-én kerül sor, a pártoknak
szeptember 21-ig kell leadniuk a jelöltlistáikat.

Az SNS szerint autonóm nyelvi Babilon létrehozására készül a Most-Híd

Biztató újítások a tankönyvekről szóló új törvénytervezetben
2014. augusztus 28. – Vajdaság Ma
Talán megoldás lehet a szerbiai iskolákban egyre csak halmozódó problémákra a
tankönyvekről szóló, készülőben lévő törvény, amelynek alkalmazásával csökkenne a
szükséges tankönyvek száma minden tantárgy esetében, s amely előirányozza az

Vajdaság

2014. augusztus 28. – Felvidék Ma
A hét elején mutatta be a Most-Híd a Polgári Vízió 2016 című stratégiai dokumentumának
hatodik fejezetét, amely az oktatáspolitikával foglalkozik és a kulturális autonómia
fontosságára helyezi a hangsúlyt. Rafael Rafaj, az SNS alelnöke szerint a Most-Híd
javaslata elfogadhatatlan, járhatatlan és alkotmányellenes. „A fenti célokat követő javaslat
nem polgári vízió, hanem irredenta délibáb” – fogalmazott Rafaj, aki szerint a kisebbségi
oktatásügy a Most-Híd karmesteri pálcája alatt Dél-Szlovákiában magyar nyelvi gettóba
zárná a polgártársakat. „Ezért kell nekik az autonómia, nemcsak a kulturális és oktatási,
hanem a területi is, amelyben a szlovákok másodrendű néma polgárokká válnának” –
állítja Rafaj.
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Az elvándorlási hullám megáll egyszer – Interjú a magyar nyelvű oktatás
aktuális kérdéseiről Nyilas Mihállyal
2014. augusztus 28. – Vadócz Márk – Magyar Szó
A tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár a Magyar Szónak adott
interjúban beszámol a magyar tagozatok létszámának kedvezőtlen alakulásáról és azoknak
a fő okairól, valamint szó esett a szexuális nevelés tantárgyként való bevezetéséről és a
tartományi titkárság hatásköreiről. „A tartományban összesen 18 047 tanuló iratkozott be
az első osztályba, ami 560-nal kevesebb, mint az előző évben. A magyar diákoknál még
lesújtóbb a helyzet, hiszen 218-cal kevesebb elsősünk van. Az előző évi 1828-hoz képest az
idén csak 1610 diák iratkozott magyar tannyelvű első osztályba, ami az összes elsős 8,92
százaléka. A magyarok aránya a tartomány összlakosságában 13 százalék, ami szintén azt
mutatja, hogy igen jelentős csökkenésről van szó, jóval jelentősebbről, mint például a
szerb diákok esetében.”

Vajdaság

elektronikus tankönyvek bevezetését, illetve azok évenkénti frissítését a jelenlegi, 20 vagy
több éve használt tankönyvek helyett.

Lovaglás határtalanul
2014. augusztus 28. – Pannon RTV
Lovaglás határtalanul – ez a Lovak a magyar és szerb kulturális örökségben elnevezésű
projekt célkitűzése. A sikeres IPA-pályázat résztvevői a Háló Vajdasági Fejlesztési
Alapítvány, a kelebiai FAVORY Lovas Klub, a magyarországi Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, valamint a Tegyünk Izsákért Egyesület. A budapesti Nemzeti Vágta
vajdasági előfutama is a Lovak a magyar és szerb kulturális örökségben című projekt
részeként valósult meg.

Hamarosan befejeződik a Szabadkai Zeneiskola felújítása
2014. augusztus 28. – Pannon RTV
Már csak néhány simítás és befejeződik a Szabadkai Zeneiskola renoválása. Két-három
hónap múlva teljesen megújul az épület. Tavaly november óta folynak a munkálatok. Az
iskolakezdés már csak napok kérdése, de még mindig barikádok veszik körül az
intézményt. Az első emeleti külső ablakszárnyakat kicserélték, új vakolatot kapott az
iskola, újra is meszelték, és új ereszcsatornákat szereltek fel. A munkálatok folytatódnak,
hiszen két oldal még befejezésre vár.
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Az Alfalusi Tánccsoport a külhoni magyar fiatalok találkozóján
2014. augusztus 28. – Új Magyar Képes Újság
A laskói és várdaróci táncegyüttesek egyesüléséből létrejött Alfalusi Tánccsoport
Budapesten vendégszerepelt, a Vendégségben Magyarországon címmel megrendezett
Külhoni magyar fiatalok találkozóján. Több más határon túli magyar tánccsoporttal,
zenészekkel és színjátszókkal csapatot alkotva összművészeti produkciót tanultak be
Zánkán, ezt mutatták be augusztus 19-én Budapesten.

Kevés a diák az eszéki magyar iskolaközpontban
2014. augusztus 28. – Új Magyar Képes Újság
Idén szeptember 8-án kezdődik a tanítás. Az Eszéken működő Horvátországi Magyar
Oktatási és Művelődési Központban (HMOMK) négy középiskolai irányzatot hirdettek
meg. Idén is kevés diák élt az intézmény nyújtotta lehetőségekkel, így az első osztályok
nem indulhattak volna, ha érvényben marad a horvát oktatási minisztérium rendelete,
amelyben megszabta a minimum hét fős osztálylétszámot a kisebbségi középiskolákban
(is). A nemzeti kisebbségek képviselői július elején arra kérték az új oktatási minisztert,
Vedran Mornart, hogy vonja vissza a kisebbségi középiskolákra (is) vonatkozó korlátozó
rendeletet. Úgy érveltek, hogy a rendelet sérti a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogait,
sőt ellentmond az Alkotmánybíróság 1997-es döntésének is, valamint számos olyan
nemzetközi szerződéssel is ellentétes, amelyek az anyanyelven való tanulás jogát
hivatottak biztosítani a kisebbségek számára. Kedvező döntés született, amely már a
hivatalos közlönyben is megjelent.

Gulyás Grand Prix
2014. augusztus 28. – Nemzeti Regiszter
A finnországi magyarok tradicionális augusztusi programja a Gulyás Grand Prix (GGP),
amelyet a szokásos helyszínen, Karjaaban tartottunk Szent István királyunk ünnepéhez, az

Kárpátalja
Horvátország

2014. augusztus 28. – Kárpátalja
Tiszasalamonban is megemlékeztek Szent István királyunkról. A megemlékezés
ökumenikus istentisztelettel kezdődött a református templomban. A megemlékezést
megtisztelte jelenlétével Varga Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja,
Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Szallár Sándor, a
KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnöke, az Ungvári Járási Tanács KMKSZfrakciójának vezetője, valamint a rendezvényen megjelent Balogh Oszkár, a KMKSZ
gazdasági titkára, a Csapi Városi Tanács képviselője.

Diaszpóra

Államalapító szent királyunkra emlékeztek Tiszasalamonban
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Gyászszalag-napi ünnepség a torontói Budapest Parkban
2014. augusztus 29. – Nemzeti Regiszter
2014. augusztus 23-án a torontói Budapest Parkban tartottak megemlékezést a „Black
Ribbon Day”-en, vagyis a 2009-ben a Kanadai Kelet- és Közép-Európai Szervezetek
Szövetségének kezdeményezésére a kanadai kormány által hivatalosan emléknappá
nyilvánított Gyászszalag Napján.

Diaszpóra

államalapítás évfordulójához közel eső hétvégén. Ráadásul ez a szép hagyomány már
tizenhárom éve tart mindenki nagy örömére.
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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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