Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. szeptember 8.

2014. szeptember 5. – MTI, mno.hu, hirek.sk, hirado.hu
Hamarosan megkezdődik a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatásának
folyósítása – mondta Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár
pénteken az MTI-nek. Közlése szerint a kormányzatban végrehajtott személyi és szerkezeti
változások nyomán a Bethlen Gábor Alap szakbizottságában is szükség volt
változtatásokra. A testület szeptember 8-án tartja ülését, és ezt követően a lehető
leggyorsabban és ütemezetten megkezdődik a 250 ezer külhoni magyar igénylő számára a
Szülőföldön magyarul! program részeként a támogatások folyósítása.

Vezető hírek

250 ezer külhoni kap oktatási-nevelési támogatást

Cél a nemzetpolitikai támogatási rendszer egyszerűsítése
2014. szeptember 6. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk, Pannon RTV, hvg.hu,
Magyar Hírlap, Orientpress, MNO, Világgazdaság, InfoRádió
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint a legfontosabb feladat a
nemzetpolitika új irányának megfogalmazása, ezek közé tartozik a támogatáspolitika
egyszerűsítése és a pályázati rendszer átalakítása. Minderről a szombaton kezdődött XIII.
Kufstein konferencián beszélt, amelyet az ausztriai Felsőpulyán rendeztek. „Azt szeretnénk
elérni, hogy a magyarországi uniós pályázatokat már a határon túli magyar közösségek,
vállalkozók is megpályázhassák.” Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviseletében
Csallóközi Zoltán kabinetfőnök elmondta: a nemzetérdek miatt a sorskérdéseket állandóan
életben kell tartani, és beszélni kell róluk, ezért különösen fontos a Kufstein-konferencia.
Nem szabad hagyni, hogy az emigrációban élő polgárok eltávolodjanak az anyaországtól,
hanem kölcsönösen segíteniük kell egymást az otthoniakkal.

Kövér László fogadta az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőit
2014. szeptember 6. – Erdély Ma, MTI, Krónika, magyarhirlap.hu
Kövér László házelnök parlamenti hivatalában fogadta Toró T. Tibor pártelnököt és
Szilágyi Zsolt alelnököt, a néppárt államfőjelöltjét. Toró T. Tibor a romániai elnökválasztás
fejleményeiről, a támogató aláírások összegyűjtésének üteméről és az erdélyi magyarmagyar kapcsolatok alakulásáról, valamint az autonómiatörekvések helyzetéről
tájékoztatta a házelnököt. Szilágyi Zsolt az autonómiapárti erők együttműködésének
szükségességét hangsúlyozta a választási kampány során. Kövér László egyetértett azzal,
hogy az autonómia európai gondolatát meg kell jeleníteni a kampány során, és
támogatásáról biztosított minden olyan kezdeményezést, amely a magyar közösségek
önrendelkezésének ügyét szolgálja.

Kövér László fogadta a Magyar Polgári Párt elnökét
2014. szeptember 6. – Erdély Ma, MTI
Bíró Zsolt a házelnök hivatalában tájékoztatta Kövér Lászlót a Magyar Polgári Párt azon
szándékáról, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések számára a romániai magyar
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politikában a lehető legszélesebb együttműködést teremtsen, valamint a pártnak a román
alkotmánymódosítást célzó javaslatairól. „A felek a Kárpát-medencei magyarság közös
sikereként értékelték és nemzetközi vonatkozásban is példaértékűnek tartják az elmúlt
négy esztendő magyar nemzetpolitikáját, amely egyaránt erősítette a magyar emberek
nemzeti összetartozását, valamint a térség biztonságát és politikai stabilitását" – áll az
Országgyűlés Sajtóirodája közleményében, amely szerint ezen felelős nemzetpolitika
folytatásának érdekében Kövér László házelnök további támogatásáról biztosította a
Magyar Polgári Párt elnökét.

Izsák Balázs: akár útlezárásokra is szükség lesz
2014. szeptember 7. – maszol.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Népszabadság
További megmozdulásokat, akár útlezárásokat is kilátásba helyezett a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) elnöke, hogy megakadályozzák a régióban élők számára nem megfelelő
közigazgatási átalakítást Székelyföldön. Erről Izsák Balázs szombaton beszélt
Debrecenben, a III. debreceni székely napon tartott előadásában. Szerinte nincs
alkotmányos akadálya a székelyföldi autonómiának. Leszögezte: az önrendelkezés
megteremtése a történelmi önazonosság kifejezését szolgálja, amit Székelyföld lakossága
önkormányzati közösségben kíván megvalósítani.

Minél több magyarnak kell szavaznia a román választáson
2014. szeptember 6. – Magyar Hírlap
Fontos cél, hogy a novemberi romániai elnökválasztáson minél több erdélyi magyar
elmenjen szavazni - mondta Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke,
romániai államfő-jelöltje pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten. Szilágyi Zsolt szerint jó,
hogy két magyar jelölt is lesz a kampányban, hiszen így erősebben jelenhet meg a magyar
álláspont. Példa nélkülinek nevezte, hogy egy ilyen megmérettetésen két magyar jelölt is
indulhat, de nehezményezte, hogy a magyar választók egy jelentős része passzívnak,
érdektelennek tűnik, őket akarják mozgósítani.

Megkezdődött a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
2014. szeptember 5. – hirado.hu, MTI, Magyar Hírlap, MNO, kormany.hu, InfoRádió
A kulturális rendezvény díszvendége Munkács, Budavár testvérvárosa és Kárpátalja mondta el Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
a háromnapos eseményt megnyitó beszédében pénteken. Hozzáfűzte: Kárpátalja a Kárpátmedence azon része, ahol nemzetünk 150 ezernyi magyarja az elmúlt évtizedekben rögös
utat járt be, s mindannyiunk számára értékes, egyedi tapasztalatokat halmozott fel. Kitért
arra is, hogy a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság tavaly elindította a Mikes Kelemenprogramot, amelynek célja, hogy a diaszpóra területein fellelhető, a megsemmisülés,
elkallódás által fenyegetett könyvtári hagyatékot összegyűjtsék. Mint mondta, a
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közeljövőben több tízezer ilyen kötet érkezik majd az Országos Széchényi Könyvtárba
(OSZK) feldolgozásra, amelyeket az OSZK-ban, Kárpát-medencei magyar iskolákban és
könyvtárakban szeretnének elhelyezni.

2014. szeptember 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Elfogadhatatlannak tartja Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, hogy az Európai
Unió Alapjogi Ügynöksége olyan éves jelentést mutatott be csütörtökön az Európai
Parlamentben, amelyből hiányoznak az őshonos nemzeti kisebbségek tagországokon belüli
helyzetének értékelései - írja Sógor közleménye. Az éves jelentés bemutatását képviselői
vita is követte, ennek keretében Sógor Csaba erdélyi és Csáky Pál felvidéki EP-képviselők
rámutattak a jelenlegi európai uniós alapjogvédelmi keret kibővítésének szükségességére.

Erdély

Kifogásolja Sógor az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének éves jelentését

A Hotnews azt állítja, hozzájutott az RMDSZ autonómiastatútumához
2014. szeptember 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, MNO
A Hotnews birtokába jutott dokumentum alapján egy Maros, Hargita és Kovászna megyét
magába foglaló, Csíkszereda központú régió jönne létre, amely Székelyföld néven, önálló
szimbólumokkal, saját költségvetéssel és választott testülettel, valamint elnökkel
rendelkezne. Dan Tapalagă, a Hotnews publicistája úgy véli, hogy a tervezet felvállalása
egyenlő lenne az RMDSZ kormányon való részvételének a megszűnésével, és a tervezet
miatt véglegesen elszigetelődne a román politikai porondon. A szerző azt sem tartja
valószínűnek, hogy a tervezet esetleges elfogadására lenne valós esély.

Az RMDSZ ismét leszögezte: még nem publikus az autonómiatervezet
2014. szeptember 5. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, mno.hu, Krónika
Mivel
pénteken
újabb
médiaorgánum
közölt
részleteket
az
RMDSZ
autonómiatervezetéből, a szövetség sajtóirodája ismét leszögezte: a jogszabály RMDSZ
által vállalt, végleges változatát, a közvitát megelőzően, a szervezet honlapján teszik közzé
román és magyar nyelven egy időben.

Vincze: leghamarabb jövő nyáron tárgyalhatják a Minority Safe Pack perét
2014. szeptember 5. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Vincze Lóránt szerint legfeljebb jövő nyáron tárgyalhatja a Minority Safe Pack perét az
Európai Bíróság - tudósít az Erdély FM. A FUEN alelnöke azt mondta, az új Európai
Parlament és új Európai Bizottság megalakulása miatt csak év végére, jövő év elejére
kezdődik el az érdemi munka, és ez a törvényszék működésére is rányomja bélyegét.
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2014. szeptember 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány 11. alkalommal adott
otthont annak a szemináriumnak, amely évről-évre a kisebbségi közösségek helyzetét,
szerepét elemzi Romániában és más európai országokban. Az idei szemináriumot Az
Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek címmel szervezték meg, résztvevői pedig a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának romániai alkalmazását
vizsgálták.

Erdély

Borbély: késleltetik a Nyelvi Charta alkalmazásáról szóló romániai jelentést

Összegyűltek Maros megyében a Kelement támogató aláírások
2014. szeptember 5. – maszol.ro
Jóval határidő előtt több mint 40 ezren írták alá Maros Megyében a Kelemen Hunor
államelnök jelöltségét támogató aláírási íveket. Az RMDSZ Maros megyei szervezete több
mint félezer tisztségviselő segítségével, 228 helyi szervezetben gyűjtötte az aláírásokat az
elmúlt három hétben – közölte pénteken a szervezet.

Szabadság Expressz: 1989 után született fiatalok nemzetközi csoportja
Temesvárra is ellátogatott
2014. szeptember 6. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, MNO
A kelet-európai rendszerváltozások 25. évfordulóján az eseményekről megemlékező
Szabadság Expressz nevű projekt egyik állomása Temesvár, ahová a körút részvevői
szeptember 5-én délután érkeztek meg Budapestről. Másfél napos romániai jelenlétük
szervesen illeszkedik az 1989-es Temesvári Népfelkelés Emlékévébe, amit tavaly hirdetett
meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A Szabadság Expressz „utasai” találkoztak a
Temesvári Emlékbizottság tagjaival éppúgy, mint az EMNT elnökével, Tőkés Lászlóval, a
kommunista diktatúrával szembeszállt egykori temesvári lelkésszel, aki ma az erdélyi
magyarok egyik képviselője az Európai Parlamentben, a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség színeiben.

Adatbázist készít a kormány a külföldön élő román állampolgárokról
2014. szeptember 6. – transindex.ro, maszol.ro
Bogdan Stanoevici diaszpóráért felelő tárca nélküli miniszter szerint a kormánynak nincs
pontos kimutatása a külföldön élő románokról, az egyedüli biztos adat, hogy
Olaszországban több mint egymillió, Spanyolországban pedig közel egymillió román
állampolgár él. Most azzal próbálkoznak, hogy a külföldi román szervezetekkel és
egyházakkal együttműködve készítsenek egy adatbázist – mondta. Visszautasította azt a
feltételezést, hogy azért készítenek nyilvántartást a külföldön élő románokról, mert
közeledik az elnökválasztás időpontja. Elmondta azt is, személy szerint jó ötletnek tartaná
a levélben való szavazás bevezetését a külföldön élő román állampolgárok számára, ám
“erre idén semmi esetre sem fog sor kerülni”.
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2014. szeptember 6. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Továbbra is Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vezeti a kulturális tárcát, az államfő
ugyanis még nem írta alá a felmondását. Ezt Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke
mondta Marosvásárhelyen. Borbély László azonban nem válaszolt arra az újságírói
kérdésre, hogy ki lesz a szövetség újabb jelöltje a kulturális minisztérium élére, miután az
államfő elutasította Bíró Rozális kinevezését. Kelemen Hunor július 11.-én mondott le
kormányfő-helyettesi és kulturális miniszteri tisztségéről.

Erdély

Továbbra is Kelemen Hunor vezeti a kulturális tárcát

Az RMDSZ nem támogatja Traian Băsescu felfüggesztését
2014. szeptember 6. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A választási kampány részének tartja, és nem támogatja az RMDSZ Călin Popescu
Tăriceanu szenátusi házelnöknek azt a kezdeményezését, hogy a parlament függessze fel
harmadszor is államfői tisztségéből Traian Băsescut. Kovács Péter főtitkár szombaton az
Agerpresnek elmondta, a szövetség politikusai is a sajtóból értesültek a Liberális
Reformista Párt elnökének javaslatáról. „Bennünket senki sem keresett meg.
Haszontalannak tartjuk, és nem támogatjuk ezt a kezdeményezést. Számunkra világos,
hogy ez is a választási kampány része” – mondta a politikus, arra utalva, hogy Tăriceanu
maga is államfőjelölt.

Vincze: az európai
védőintézkedéseket

kisebbségek

az

EU-tól

várnak

hatékony

2014. szeptember 7. – transindex.ro
„A nemzeti kisebbségek és nyelvi csoportok védelme Európában nem lesz teljes, amíg nem
jön létre jogharmonizáció az Európa Tanács kisebbségvédelmi jogi kerete és az Európai
Unió között. Ez volna a legkézenfekvőbb módja elkezdeni egy EU-s kisebbségvédelmi keret
létrehozását” – hangsúlyozta Vincze Loránt, a FUEN alelnöke a szeptember 4-5 között a
Bernády György Közművelődési Alapítvány által Marosvásárhelyen szervezett kisebbségi
szemináriumon.

Kifeszítették Kolozsvár központjában a 150 méteres román zászlót
2014. szeptember 7. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
150 méteres román zászlót feszítettek ki szombat délután Kolozsvár központjában a
Mátyás-szobor körül a Besszarábia és Románia egyesülését szorgalmazó Akció 2012
Egyesüléspárti Platform nevű nacionalista szervezet tagjai. A Citynews tudósítása szerint a
vászonszalagot a több tucat fiatal tartotta harminc percig a kezében. Az akciót a Trikolór
hónapja kampány részeként hajtották végre, szeptember 14-én Chișinăuban terveznek
hasonló eseményt.
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2014. szeptember 7. – Krónika, hirado.hu, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Monica Macovei szerint az elmúlt napokban körvonalazódott kezdeményezéseivel a Pontakormány és az RMDSZ egyaránt „Moszkva érdekeit szolgálja". Az államelnöki tisztséget
függetlenként megpályázó volt igazságügyi miniszter vasárnap azzal vádolta Victor Ponta
kormányfőt és Călin Popescu Tăriceanut, a szenátus liberális elnökét, hogy Traian Băsescu
államfő tisztségéből való felfüggesztésének meglebegtetésével politikai válságba sodorják
az országot, amellyel szerinte Oroszország malmára hajtják a vizet. A politikus úgy vélte, a
területi autonómiát célzó törvénytervezet kidolgozásával az RMDSZ ugyancsak Románia
érdekei ellen, „Moszkva kedvére" cselekszik, mivel szerinte a téma egyaránt sérti a román
és a magyar lakosság érzékenységét.

Erdély

Macovei Moszkvával riogat

Bem-szobrot avattak Koltón
2014. szeptember 7. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
Felavatták Bem Józsefnek (1794-1850), az 1848/49-es szabadságharc lengyel származású
tábornokának Koltón felállított mellszobrát vasárnap. A hagyományos Petőfi-emlékünnep
keretében megtartott rendezvényen Hoppál Péter, az magyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára elmondta, hogy a Teleki-kastély
kertjében Petőfi Sándort és Szendrey Júliát ábrázoló szobor mellett újabb alkotással
gazdagodik a hagyományaira büszke község. A Deák Árpád nagyváradi szobrászművész
által készített, nemzetközi összefogás keretében emelt mellszobrot Tőkés László
református püspök, európai parlamenti (EP) képviselő és Csendes Lajos, Koltó
polgármestere leplezte le. Az ünnepségen részt vett Zákonyi Botond, Magyarország
bukaresti nagykövete is.

Kitüntetés a lelkésznek
2014. szeptember 8. – Krónika
Magyar állami kitüntetésben részesült Molnár Irma zsoboki lelkész: a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjét szombaton adták át Magyarország kolozsvári főkonzulátusának illetékesei
a zsoboki református templomban. Amint elhangzott: a kitüntetést Molnár Irma a zsoboki
és a kalotaszegi magyar közösség megmaradása, az oktatás és gyermekgondozás, valamint
a hitélet erősítése érdekében tett fáradozásaiért érdemelte ki. Molnár Irma jelenleg a
farnasi öregek otthona és a kolozsvári Aksza Utcagyerek- és Missziós Ház hatékony
működtetésén is dolgozik.
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2014. szeptember 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd helyi képviselői pénteken közös sajtótájékoztatón
jelentették be: az MKP részéről Czíria Attila és Petheő Attila, a vegyespárt részéről pedig
Bastrnák Tibor és Csóka Lajos aláírta azt a koalíciós szerződést, melynek értelmében a két
párt közös polgármester-jelöltet és közös városi képviselőjelölt-listát állít a november 15-i
helyhatósági választásokra Révkomáromban. A városi önkormányzatnak 3 választási
körzetben 25 képviselője lesz. A koalíciós szerződés alapján a Most-Hídnak 13, a Magyar
Közösség Pártjának pedig 12 képviselőjelöltje lesz, és a két párt Czíria Attila, az MKP
városi elnöke személyében közös polgármesterjelöltet indít.

Felvidék

Helyhatósági választások: az MKP és a Most-Híd aláírta a koalíciós szerződést
Révkomáromban

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta Tóth Károly
2014. szeptember 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével (polgári tagozat) díjazták Tóth Károlyt, a Fórum
Kisebbségkutató Intézet igazgatóját. Az elismerést intézményi és tudományos szervezői
munkája, jogvédő tevékenységéért, valamint a felvidéki magyar társadalom önképének
kialakítása érdekében végzett tevékenységéért kapta meg. A díjat Balogh Csaba,
Magyarország szlovákiai nagykövete adta át Somorján szeptember 5-én, Áder János
köztársasági elnök rövid üzenetének kíséretében.

Az elmúlt tanévben közel 50 iskola szűnt meg
2014. szeptember 5. – hirek.sk
Az elmúlt tanév folyamán Szlovákiában összesen 49 iskola szűnt meg. 41 intézmény
teljesen megszűnt, 8 pedig más iskolákkal egyesült. „A leggyakoribb ok az volt, hogy az
iskolát kevés diák látogatta, emiatt hiányoztak az eszközök azok működtetéséhez” –
tájékoztatott az oktatásügyi minisztérium. A kisiskolák további rendkívüli finanszírozást
kérhetnek az oktatásügyi tárcától. A minisztérium ezen kívül ésszerűsítő intézkedéseket
javasol az iskolák számára – az osztályok vagy a tanítók létszámának csökkentését.

SNS: A magyarokból továbbra sem kérnek
2014. szeptember 5. – Felvidék Ma
Az elnökük szerint a mára konszolidálódott Szlovák Nemzeti Párt (SNS) a helyhatósági
választások tekintetében univerzális koalíciós partnernek számít. A magyar érdekeket
képviselő tömörülésekkel azonban Andrej Danko elutasítja az együttműködést, arra való
hivatkozással, hogy azok az autonómia valamilyen formáját szorgalmazzák. Az SNS elnöke
részéről naivitásról árulkodik, ha úgy gondolja, potenciális koalíciós partnere lehetne akár
az MKP-nak, akár a Most-Hídnak. Mindenesetre Andrej Danko a helyhatósági választások
közeledtével megerősítette a sokak számára legalább két évtizedes evidenciát: Nem kér az
elsősorban magyar választókat megszólító pártok együttműködéséből.
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2014. szeptember 6. – Felvidék Ma
A szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén, a Kassa közeli Buzita
községben vette kezdetét a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának ösztöndíj
átadása a magyar iskolakezdők részére augusztus 30-án. Az ünnepségen többek között
részt vett Pröhle Gergely, helyettes államtitkár, Czimbalmosné Molnár Éva, kassai konzul,
Csáky Pál, európai parlamenti képviselő, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Szigeti László
oktatáspolitikus, Jókai Tibor, a pedagógus szövetség elnöke, számos iskolaigazgató és
pedagógus.

Felvidék

Buzitán és Kassán kezdte a Beiratkozási Programját a Rákóczi Szövetség

Eddig 886 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától
2014. szeptember 7. – hirek.sk
Az állampolgársági törvény következtében 2010. július 17. és 2014. szeptember 5. között
886 személy veszítette el szlovák állampolgárságát. Közülük legtöbben a cseh
állampolgárság felvétele miatt veszítették el a szlovákot. 2010 júliusa óta 333 személy
vesztette el szlovák állampolgárságát a cseh felvétele miatt. Az elmúlt több mint négy
évben a német állampolgárságot 177-en, az osztrákot 124-en, a britet 76-an, a magyart
pedig 55-en vették fel, miáltal elveszítették a szlovákot – derült ki a belügyminisztérium
statisztikáiból.

Esterházy-emlékhelyet avattak Pereden

Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra
2014. szeptember 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó. Pannon RTV, Magyar Hírlap
Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra pénteken Belgrádban, ezzel
megkezdődött az a folyamat, amelynek a végén a vajdasági magyarság megválasztja 35 fős
kisebbségi önkormányzatát, a Magyar Nemzeti Tanácsot (MNT). A Magyar Összefogás
nevet viselő listán a Vajdasági Magyar Szövetség 17 jelöltje mellett a történelmi egyházak
képviselői, valamint olyan értelmiségiek és civilek kaptak helyet, akik a vajdasági magyar
közösség szellemi, oktatási, kulturális életében kimagasló szakmai teljesítményről tettek
tanúbizonyságot. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az átadáskor

Vajdaság

2014. szeptember 7. – Felvidék Ma
Felavatták és felszentelték a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (MÁNCSE)
kezdeményezésére kialakított Esterházy János-emlékhelyet szeptember 6-án Pereden. Az
ünnepségen jelen volt a felvidéki mártír-politikus testvérének unokája, Alzbeta
Lastowiecka is, aki úgy fogalmazott: mély szomorúsággal tölti el, hogy Esterházyt még
nem rehabilitálták, ám - mint mondta - ezt a szomorúságot az életnek olyan pillanatai,
mint ez a mai peredi, képesek oldani.
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Az ösztöndíjpályázat eredménye
2014. szeptember 5. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési Stratégiájának egyik sarokpontja a 2011-ben
útjára indított felsőoktatási ösztöndíjprogram. A program célja a vajdasági magyar fiatalok
továbbtanulásának ösztönzése a szülőföldünkön, közösségünk képzettségi szintjének és
szellemi erőnlétének jelentős javítása. Az idei évben 300 új, elsőéves egyetemi és
szakfőiskolai hallgatót részesít felsőoktatási ösztöndíjban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatásának köszönhetően. Az ösztöndíjat nyert egyetemisták teljes névsora az MNT
honlapján tekinthető meg.

Vajdaság

újságíróknak azt mondta: ezzel a listával a magyar közösség folytatni tudja azt az
építkezést, amelyet az előző nemzeti tanács elkezdett.

VMDP: Nem veszünk részt a politikai porhintésben
2014. szeptember 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt nem vesz részt a nemzeti tanácsi választásokon. Nem
akarja - mint közli - azt a látszatot kelteni a közvéleményben, hogy lényegében minden
rendben van, holott láthatóan szinte semmi sincs rendben, éppen ezért nem kíván részt a
nemzeti tanácsi választásoknak nevezett politikai porhintésben, hiszen annak mind
tényleges célja, mind végső eredménye máris borítékolható.

Közösségépítés, folyamatosság és szakmai teljesítmény
2014. szeptember 6. – Magyar Szó
A Magyar Szó interjút közöl Pásztor Istvánnal. a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét a
Magyar Összefogás lista állításáról, az MNT elnökjelöltjéről és a tartományi helyzet
kezeléséről kérdezte a lap. „Hosszú távon politizálva, végiggondolva a dolgokat,
hosszadalmas háttérbeszélgetések eredményeképpen, konklúziókat megfogalmazva,
régóta nyílt kártyákkal játszunk mint politikai párt. Ennek eredménye volt az a közgyűlési
döntés, amelyet hónapokkal ezelőtt meghoztunk, hogy az esedékes nemzeti tanácsi
választáson a négy évvel ezelőtti gyakorlatot kívánjuk folytatni. Hogy egy összefogás
jellegű listát kívánunk indítani, amelyiken a VMSZ tagjai számbeli kisebbségben lesznek,
és számbeli többségben az összefogás jeleként az egyházak, a civil szféra, az értelmiség
képviselői kerülnek rá. Ennek a közgyűlésbeli döntésnek eredményeképpen, és ezt
konkretizálva, arról tudok beszámolni, hogy ezt az elvet maradéktalanul teljesítettük.”

Minél többen vegyünk részt a nemzeti tanácsi választáson!
2014. szeptember 6. – Pannon RTV
Minél több szerbiai magyart próbál meg mozgósítani a Magyar Összefogás, hogy vegyenek
részt az október 26-ai nemzeti tanácsi választáson. A tömeges voksolás ugyanis megerősíti
és legitimmé teszi a magyar kisebbségi önkormányzati választás eredményeit. A Magyar
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Vajdaság

Összefogás listáján 35 név szerepel. A vajdasági magyar közösség minél szélesebb körű
érdekképviselete a Magyar Összefogás programjának célja – mondta Hajnal Jenő
listavezető. „Itt mindenhol lényegében építkezni kell. Hogyan tudunk olyan tartalmakat
mellérendelni, hogyan tudjuk a stratégiáinkat úgy megvizsgálni, felülbírálni, az
eredményeket elismerve, hogy az egy új lehetőséget adjon, hogy a következő négy évben a
cselekvési programjaink talán még ennél is eredményesebbek legyenek, nagyobb munkát
tudjanak felmutatni. Hiszen az elődök az alapokat úgy rakták le, hogy a munka, ha nem is
könnyebb, de mindenképpen eredményesebb lehet.”

Szeptember 22-én vagy 23-án ülésezik a tartományi parlament

2014. szeptember 7. – Kárpátalja Ma
Kárpátaljára látogatott Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki
Népfőiskola egyik megalapítója. Útja során felkereste Visken, Nagyszőlősön,
Beregszászban és Szürtében a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által tervezett négy
regionális kollégium székhelyét, találkozott a KMKSZ, a történelmi egyházak és a Rákóczifőiskola vezetőivel, és részt vett a Tiszasalamoni Általános Iskola tanévnyitóján, majd a
beregszászi járási Guton felújított I. világháborús emlékművet avatott.

Kárpát-medencei fiatalok voltak vendégeink
2014. szeptember 6. – Volksgruppen
Öt napon át tartózkodnak Burgenlandban egy demokrácia projekt keretében öt Kárpátmedencei város fiataljai, akik azt vizsgálják, hogy az egyes városokban, régiókban hogyan
viszonyul egymáshoz a többség és a kisebbség. Tanulmányi körútjuk során ma délután a
kismartoni ORF stúdiót is felkeresték. A 22 fiatal Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredáról,

Őrvidék

Nagyszabású értékfelmérés indul Kárpátalján - Interjú Lezsák Sándorral

Kárpátalja

2014. szeptember 7. – Pannon RTV
Szeptember 22-ére vagy 23-ára hívja össze a tartományi parlament ülését Pásztor István, a
vajdasági képviselőház elnöke. Napirenden szerepel majd a tartományi kormánnyal
kapcsolatos döntés is. Pásztor azt nyilatkozta a Dnevniknek, teljesen biztos benne, hogy
nem lesznek idő előtti, rendkívüli tartományi választások. A legvalószínűbb a Pásztor
István által kezdeményezett egységkormány. A demokraták azonban ezt egyelőre
elutasítják. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga álláspontja szerint csak azokkal a pártokkal
hajlandók koalíciós megállapodást kötni, amelyek támogatják két követelésüket, ezek
pedig a tartomány alkotmányos helyzetének újraértékelése és Vajdaság kárpótlása a
Szerbiai Kőolajipari Vállalat magánosítása miatt.
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Nyíregyházáról, Debrecenből illetve Alsóőrről és Felsőőrről vesz részt a projektben. A
burgenlandi programot az alsóőri UMIZ ifjúsági csoportja állította össze.

2014. szeptember 5. – Nemzeti Regiszter
A kelownai küldetésem első hónapjában fejembe fészkelte magát a gondolat, hogy „nagy
nagy tüzet kéne rakni...”. A tábor célja és a megvalósítás menete az itt szerzett
tapasztalatokkal és a kanadai magyarság globális helyzetének feltérképezésével
megszületett és májusra el is készült a hivatalos plakát. Az összetartás és összefogás, a
közös érdek gondolata vezetett, a nyugat-kanadai családok összehozásától a kanadai
magyar szervezetek együttműködésre sarkallásáig. Nem titkolt célom volt, hogy az összes
magyar szervezet támogatásával szervezzem a tábort, amely kicsit felrázza a nyugatkanadai régió fiataljait.

Diaszpóra

Az I. Nyugat-kanadai magyar tábor

Amikor a berlini magyar cserkészek Svédországba látogatnak…
2014. szeptember 6. – Nemzeti Regiszter
A berlini 86. számú Apáczai Csere János cserkészcsapat augusztus 15. és 23. között
Svédországban szervezett tábort, ahol a gyerekek találkozhattak Svédországban élő
cserkész-, és leendő cserkésztársaikkal.
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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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