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2014. szeptember 4. – Felvidék Ma, hirek.sk
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke az utóbbi időben egyre gyakoribb
magyarellenes atrocitások kapcsán Andrej Kiska köztársasági elnökhöz fordult. Arra kéri a
államfőt, hatásköréből és lehetőségeiből kifolyólag tegyen lépéseket az efféle xenofób
megnyilvánulások ellen. A nemrég a sajtóban visszhangra talált szlovák slangszótárnak a
magyarokra nézve becsmérlő frázisai, a párkányi vasúton a magyarul jegyet kérő utast ért
szidalmazás, a cserkészeket érintő atrocitás ittas fiatalok részéről, a kassai Szent Istvánszobor megrongálása mind arra utal, hogy bár az alkotmány védi a nemzetiségek jogait, a
gyakorlat egészen más.

Vezető hírek

Az MKP elnöke levélben fordult az államfőhöz

EMNP: Szilágyi Zsolt az erdélyi magyarság jelöltje

Erdély-szerte mozgósít az MPP a november végi tüntetésre
2014. szeptember 4. – Krónika, szekelyhon.ro, Háromszék
Erdély-szerte mozgósítana a Magyar Polgári Párt (MPP) a november utolsó hétvégéjén
tervezett nagyszabású sepsiszentgyörgyi tüntetésre, amelynek keretében a
Gyulafehérváron 100 évvel ezelőtt elfogadott kiáltványba foglaltakra kívánják felhívni a
figyelmet – jelentette be csütörtökön Kulcsár Terza József. A polgári párt Kovászna megyei
szervezetének elnöke elmondta, nem szeretnék túlságosan elpolitizálni a rendezvényt, de
azt kérik, hogy a modern román állam alapdokumentumát – amely a kisebbségeknek is
önállóságot és szabad nyelvhasználatot ígért – a politikum vegye figyelembe. Kulcsár Terza
József szerint a tervezett tüntetés sokkal fontosabb a magyarság szempontjából, mint az
államfőválasztáson való részvétel. „Nem vall felelős politizálásra a magyar politikai
szervezetek részéről, hogy külön jelöltet indítanak, így egyik sem tud erőt felmutatni. Az
MPP-t sem az RMDSZ, sem a néppárt nem kereste meg a jelöltállítás előtt, így sem
Kelemen Hunort, sem Szilágyi Zsoltot nem támogatjuk, és az induláshoz szükséges
aláírásgyűjtésben sem segítünk” – szögezte le az MPP háromszéki vezetője.

Erdély

2014. szeptember 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, hirado.hu
Kelemen Hunor a bukaresti kormány magyar jelöltje, Szilágyi Zsolt pedig az erdélyi
magyarok jelöltje – jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke.
A politikus a közrádióban bírálta az RMDSZ-t, akinek az eddigi elnökjelöltjei szerinte nem
képviselték megfelelően az autonómiatörekvéseket. Az Erdélyi Magyar Néppárt azért
állított önálló jelöltet az elnökválasztási kampányban, hogy legyen egy hiteles szószólója az
autonómiaprogramnak – jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Hozzátette: vannak más olyan
kérdések is, melyek szintén tabunak minősülnek. Ilyennek nevezte Románia
„modernizálását egy föderális berendezkedés mentén”.
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2014. szeptember 4. – Krónika, szekelyhon.ro
A csíkszeredai ügyészségen tett bűnvádi feljelentést csütörtökön Radu Banciu, a B1
hírcsatorna műsorvezetője ellen gyűlöletkeltés és a közrend megzavarása miatt Tőke
Ervin, a Minta Egyesület elnöke. Az ügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján
elmondta, a sajtóból értesült arról, hogy Radu Banciu augusztus 27-i műsorában mit
vizionált annak esetén, ha Székelyföld megkapná a területi autonómiát, és arról, hogy a
magyarok mit kezdenének az ott számbeli kisebbségben élő román közösséggel. „Mi úgy
gondoljuk, hogy a sovinizmus nem jó válasz a román–magyar problémákra, és amit
elkövetett, az közösség elleni izgatás és a közönség tudatos félrevezetése, gyűlöletkeltés egy
itt élő etnikum ellen” – mondta az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági szervezetének vezetője.

Erdély

Bűnvádi feljelentést tett Tőke Ervin Radu Banciu ellen

Tovább dúl a szoborvita Nagykárolyban
2014. szeptember 4. – Krónika
Nem csitul az etnikai felhangoktól sem mentes szoborháború Nagykárolyban: I. Ferdinánd
román király és I.C.Brătianu exminiszterelnök büsztje után most a második világháború
alatt a magyar hatalom által állítólagosan elüldözött románok tervezett emlékműve
borzolja a kedélyeket. Kovács Jenő polgármestertől megtudta a Krónika, a Nagykárolyi
Menekültek Egyesülete engedélyt kért a napokban az önkormányzattól, hogy emlékművet
állíthassanak a városból 1940 és 1945 között elüldözöttek emlékére a Mesterrészi
temetőben, közvetlenül a deportált svábok emlékműve mellett. Az elöljáró kifejtette: nem
tud arról, hogy a magyar hatóságok bárkit is elüldöztek volna a településről és úgy véli, egy
ilyen emlékhely számára semmiképp sem megfelelő helyszín a második világháború után
ezrével kényszermunkára elhurcolt svábok tiszteletére emelt emlékmű környéke.

Felújult a nemzeti színek háborúja a Székelykőn
2014. szeptember 4. – maszol.ro
Ismét a román trikolór színeiben virítanak a Torockó melletti Székelykőn lévő
betonoszlopok, miután előzőleg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai
piros-fehér-zöldre festette ezeket – számolt be a stiridecluj.ro. A „helyreigazítást” két
aranyosgyéresi román fiatalember végezte el. „Amikor olvastuk a sajtóban, hogy mi történt
az oszlopokkal, azonnal akcióba léptünk, és 24 óra alatt megoldottuk a problémát” –
számolt be egyikük a kolozsvári portálnak.

Lemázolták a magyar településneveket
2014. szeptember 4. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, MTI, Magyar
Hírlap
Megrongálták Siménfalva község településeinek helységnévtábláit – a magyar
megnevezéseket ismeretlen tettesek fehér festékkel lekenték. Megrongálták részben vagy
egészen a község majd mindenik falujának névtábláit szerdára virradó éjjel – nyilatkozta
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Erdély

Péter Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy Simánfalván, Szentmihályon, Kis- és
Nagykadácsban, illetve Kobátfalván több mint tíz táblán festették be a magyar neveket. A
Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Gheorghe Filip azt mondta, hogy ugyan
nem gyakoriak az ilyesfajta bűncselekmények, tavaly két esetet is jelentettek, amelyek
során csíkszéki települések tábláin a román neveket festették be feketével. A rendőrség
minden jelentett esetben nyomozást indít, de a rongálások elkövetőit legtöbbször csak
rajtakapással keríthetik kézre.

Ember nélkül nincs közösség
2014. szeptember 4. – Kiss Gábor – Krónika, Nyugati Jelen
„Lelkipásztorként az a nagy kihívás, hogyan beszéljük rá a fiatalokat arra, hogy több
gyermeket vállaljanak. Ember nélkül nincs ország, nincs közösség” – jelentette ki Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a szórványgondozó lelkipásztorok
szeptember elsején tartott találkozóján. Az Algyógyon megrendezett találkozón Szegedi
László generális direktor áhítata után Vetési László szórványügyi előadó köszöntötte az
egybegyűlteket, majd az egyházkerület vezetőségének beszámolója következett. Kató Béla
püspök rámutatott, fontos, hogy a lelkipásztorok anyagi biztonsága meglegyen, hisz ennek
függvényében tudnak a gyülekezettel foglalkozni. A magyar kormánnyal sikerült
megértetni, hogy ha az utolsó magyar adminisztrátor is kivonul a településről, akkor a
közösség menthetetlenül hanyatlani kezd, mutatott rá a püspök, aki szerint az anyaország
pályázati formában biztosít majd támogatást a gyülekezetek fenntartásához.

Több mint kétezer diák
2014. szeptember 4. – szekelyhon.ro, Krónika
A magyar kormány és magyarországi magánszemélyek, civil szervezetek által több
forrásból finanszírozott, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által felügyelt
Csángómagyar Oktatási Programban ennek megbízott irányítója, Márton Attila közlése
szerint következő tanévben 29 moldvai oktatási helyszínen (illetve lehetőség szerint két
további közösségben) 47 pedagógus és hagyományőrző fog magyar nyelvre és
hagyományokra oktatni 2070 diákot. A programban részt vevő gyermekek túlnyomó
többségének nincs lehetősége az állami iskolai rendszerben magyarul tanulni. Az oktatók
és nevelők számára augusztus utolsó hétvégéjén a szovátai Teleki Oktatási Központban
szervezték meg a módszertani felkészítőt.

Díjazták a Sapientia Alapítványt
2014. szeptember 5. – Krónika
Magyar Termék Nagydíjjal tüntették ki a Sapientia Alapítványt, amelynek képviselői –
Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora és Farkas
Emőd, az alapítvány irodavezetője – szerdán vették át a díjat a magyar Országgyűlésben.
Dávid László a díjátadás után elmondta: a Sapientia EMTE a létrehozása óta eltelt 14
esztendőben mintegy 3700 értelmiségit adott Erdélynek. „Ha ötven év múlva
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Új vezetőséget választ a Híd, egetverő változások nem várhatók
2014. szeptember 4. – bumm.sk
A Most-Híd szeptember 13-ára összehívott nyolcadik országos ülésén új pártvezetőséget
választ, mivel a jelenleginek lejár az öt éves megbízatása. Bugár Béla pártelnöknek
egyelőre nincsen kihívója. Solymos László nem tartja valószínűnek, hogy akadna
ellenjelölt, de ugyanakkor nem is zárta ki. Az alelnöki posztokon sem várhatók különösebb
változások. A párt jelenlegi alelnökei Simon Zsolt, Solymos László, Ivan Švejna és Lucia
Žitňanská.

Felvidék

elmondhatnánk, hogy ez a szám megtízszereződött, vagy még nagyobb lett, akkor az az
egész társadalom gondolkodását, életképességét is meg tudná változtatni. Azt hiszem,
hogy ezért érdemeltük ki a díjat” – fogalmazott a rektor.

Burdiga Pavol az MKP és Most–Híd közös jelöltje Rozsnyón

Pásztor István: Szerbiának semmi szüksége a tartományi választásokra
2014. szeptember 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kijelentette, Szerbiának most semmi
szüksége arra, hogy Vajdaságban rendkívüli választásokat tartsanak, mert ez leállítaná a
folyamatokat az országban. „Mindenki egyetért abban, hogy az volna a legrosszabb, ha
olyan helyzetbe kerülnénk, amelyből a választások jelentenék az egyetlen kiutat. Ezek a
választások mindent megállítanának, mert a politikai egymásnak feszülés határozna meg
mindent” – mondta Pásztor Politika napilapnak nyilatkozva.

Vajdaság

2014. szeptember 4. – Felvidék Ma
Az MKP Rozsnyói Helyi Szervezete 2014. szeptember 3-án tartotta jelöltállító gyűlését az
idei helyhatósági választások kapcsán. Az ülésre meghívást kapott a város jelenlegi
polgármestere, a Most-Híd országos elnökségi tagja Burdiga Pavol is.
A helyi szervezetben két jelölt volt a polgármesteri posztra, de mivel nem kaptak többségi
szavazatot, úgy döntöttek a jelenlévők, hogy az újra induló, jelenlegi polgármester
személyét támogatják.

Ingyen tanulhat szerbül 50 vajdasági magyar egyetemista
2014. szeptember 4. – Vajdaság Ma, Duna TV
Az újvidéki Bölcsészettudományi Karon idén 50 vajdasági magyar egyetemista járhat majd
szerb nyelvtanfolyamra, hogy pótolja hiányos nyelvtudását, és mielőbb felzárkózhasson a
szerb anyanyelvű diákokhoz. Az egyetemi diplomát szerző magyarok aránya aggasztóan
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MNT: Az idei évben 300 új hallgató részesül ösztöndíjban
2014. szeptember 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Az idei évben 300 új, első éves egyetemi és szakfőiskolai hallgatót részesítünk felsőoktatási
ösztöndíjban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően, közli a
Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának sajtószolgálata. A Magyar Nemzeti
Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke 2014. szeptember 4-i hatállyal meghozta a
2014/15-ös tanévre odaítélő felsőoktatási ösztöndíjakra vonatkozó jogosultsági rangsor
megállapításáról szóló határozatát. Az ösztöndíjat nyert egyetemisták teljes névsora az
MNT honlapján tekinthető meg.

Vajdaság

alacsony a többségi nemzethez képest. Ezen kíván javítani a Magyar Nemzeti Tanács azzal,
hogy felzárkóztató nyelvi képzést szervez számukra.

Čanak: Pajtić elveszítette legitimitását
2014. szeptember 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnökének immáron nincs legitimitása betölteni
tisztségét, jelentette ki Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke.
Mint mondta, azoknak a személyeknek, akik már 11 éve körülveszik Pajtićot, “ egyszer
végre” számot kell adniuk arról, mit is csináltak. “A tartományi kormány alelnökétől,
Dragoslav Petrovićtól kezdve végig, mindenkinek. Pajtićnak immáron nincs legitimitása
ahhoz, hogy a tartományi kormányt vezesse és pont!”, szögezte le Čanak, aki nem zárta ki a
tartományi egységkormány megalakításának lehetőségét, amelyet a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) és a Szerb Haladó Párt (SNS) kezdeményezett.

Közös magyar-szerb rendőrségi szolgálati hely nyílt Röszkén
2014. szeptember 4. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A bűnözés, elsősorban az illegális bevándorlás elleni hatékony fellépést segíti gyors és
folyamatos információátadással a közös magyar-szerb rendőrségi kapcsolattartási
szolgálati hely, amelyet a röszkei határátkelőhelyen alakítottak ki - közölte a Csongrád
megyei rendőrfőkapitány csütörtökön a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Lukács János
dandártábornok elmondta: a röszkei az első magyar-szerb közös szolgálati hely,
Magyarország más határátkelőhelyein kilenc, az Európai Unióban összesen 47 hasonló
egység működik. A szolgálati helyen dolgozó magyar és szerb rendőrök a nemzeti
jogszabályok betartásával a társhatóság kérésére közvetlenül adhatnak információt a
másik félnek bűnüldözéssel vagy bűnmegelőzéssel kapcsolatos ügyekben - tette hozzá a
főkapitány.
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2014. szeptember 4. – Kárpátalja
A Tiszaújhelyi Általános Iskolában 1969-ben megszűnt, ám 1989-ben újjászületett a
magyar tagozat. 2013-ban, 2012-ben és 2011-ben azonban nem indult magyar első osztály,
így az anyanyelvű tagozat léte is veszélybe került. Az idén azonban megtört a jég: hét
gyermekkel új magyar első osztály nyílt a kétharmad részben magyar lakta, ám az
asszimiláció által fenyegetett faluban.

Rákóczi-kultusz és Kárpátaljai Kollégium

Kárpátalja

Tiszaújhelyen ismét van magyar első osztály

2014. szeptember 4. – Kárpátalja
Augusztus 29. és szeptember 2. között a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület meghívására a
Kárpátaljai Kollégium előkészítése céljából és a Rákóczi-kultusz emlékhelyeinek
négynapos tanulmányútjára Kárpátaljára látogatott Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke, költő, a Lakiteleki Népfőiskola egyik
megalapítója.

A megújított tető – jel és szimbólum
2014. szeptember 4. – Kárpátalja
73 tanulónak és 14 tanárnak kezdődött meg az idei tanév a megújult Tiszasalamoni
Általános Iskolában. Az intézményt nemrég még a bezárás fenyegette az életveszélyessé
vált, beázó tetőszerkezete miatt. De a Keleti Partnerség program keretében magyar állami
támogatásból új tetőszerkezetet kapott a hangulatos kis iskola, a szülők
áldozatvállalásának köszönhetően pedig belülről is sikerült kifesteni a folyosókat és a
tantermeket.

2014. szeptember 4. – Kárpátalja
Guton szeptember elsején ünnepélyes keretek között avatták fel újra a község felújított I.
világháborús emlékművét a helyi református templom kertjében. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével többek között Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés elnöke és
Keskeny Ernő, Magyarország kijelölt ukrajnai nagykövete, valamint Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke.

Egy éve nyitották meg az eszéki magyar főkonzulátust
2014. szeptember 4. – Új Magyar Képes Újság
Egy évvel ezelőtt, szeptember 3-án nyitotta meg Németh Zsolt, Magyarország
Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára és Joško Klisović horvát
külügyminiszter-helyettes a 2006-ban „ideiglenesen” bezárt eszéki magyar főkonzulátust.

Horvátország

Gutról 33-an áldozták fel életüket a „nagyháborúban”
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Sokba kerül az iskolakezdés
2014. szeptember 4. – Új Magyar Képes Újság
A családoknak az iskolakezdés évről évre nagy terhet jelent. A tankönyvek és iskolaszerek
mellett számos apróságra is szükség van, amelyek viszik a pénzt. A családok átlagosan
minimum 1000 kúnát költenek tanévkezdéskor. Ezt a terhet próbálja csökkenteni évek óta
a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a magyar iskolákba iratkozók beiskolázási
támogatásával. Idén több mint 35 ezer kúnát osztottak szét, 59 diák iskolába indulását
segítették ezzel.

Horvátország

Az Új Magyar Képes Újság a főkonzulátus egy évéről beszélgetett De Blasio Antonio
főkonzullal és azokkal, akiknek komoly segítséget jelentett és jelent ma is a magyar
külképviselet.

Átadták az új óvodaépületet Bellyén

„Magyar napközi” Lyonban
2014. szeptember 4. – Nemzeti Regiszter
Franciaország – vagy legalábbis nagy része – augusztusban tulajdonképpen „bezár”: a
legtöbben ilyenkor veszik ki szabadságukat, és utaznak el pihenni. A Lyonban élő magyar
vagy magyar-francia családoknak azonban volt okuk megrövidíteni kikapcsolódásukat, és
visszasietni. A nyár utolsó hetére ugyanis a Rhȏne Alpes-i Francia Magyar Baráti Társaság
délutáni gyerekprogramot hirdetett öt napon keresztül.

Diaszpóra

2014. szeptember 4. – Új Magyar Képes Újság
Szalag átvágásával múlt szombaton átadták az új óvoda épületét Bellyén. Szeptember 1-től
a modern kétszintes épületben összesen 105 gyerekkel foglakoznak az öt csoportban. A
Bellyei járásnak 6,6 millió kúnájába került az új objektum.

Gyermekkacaj Vancouverben
2014. szeptember 4. – Nemzeti Regiszter
2014. augusztus utolsó hetében a Vancouveri Első Magyar Református Egyháznál
hagyományoknak megfelelően ismét megrendezésre került a magyar nyári tábor. A
program eltért a megszokottól, ugyanis idén a Kőrösi Csoma Sándor Programban
résztvevő ösztöndíjasok vállalták magukra az egy hetes tábor szervezését, lebonyolítását.
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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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