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2014. szeptember 25. – MTI, Magyar Hírlap, Népszabadság, Krónika, Index, hirado.hu,
Vajdaság Ma
A magyar állam hatékony védelmet tud biztosítani az állampolgársággal való
visszaélésekkel szemben, jogszabály-módosításra nincs szükség – jelentette ki Németh
Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke. A képviselő azután
nyilatkozott a sajtónak, hogy részt vett az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti
bizottsága, valamint nemzetbiztonsági bizottsága együttes, zárt ülésén, amelyen az
egyszerűsített honosítási eljárás nemzetbiztonsági, rendészeti vonatkozásairól kaptak
tájékoztatást a résztvevők. Németh Zsolt kiemelte: teljesen megalapozatlanok azok az –
először az Index hasábjain megjelent – híradások, amelyek szerint több tízezren szereztek
volna hamis állampolgárságot, oroszok, ukránok, szerbek. Az elmúlt négy évben 660 ezer
kérelmet adtak be, és 630 ezer állampolgárságot adtak ki, mintegy 22 ezer kérelmet
utasítottak el – ismertette. Ez utóbbi szám alapvetően azt bizonyítja, hogy a magyar állam,
a magyar belügyi, külügyi szervek képesek arra, hogy hatékonyan kiszűrjék a visszaélőket
– mondta. Ahol pedig valamilyen módon mégis visszaélés történt, feljelentést tettek; az
ilyen ügyek száma száz és kétszáz között van, és eddig 22 esetben már vissza is vonták az
állampolgárságot – közölte.

Vezető hírek

Honosítás: Németh Zsolt cáfolja a visszaéléseket

Egymással küzdenek a magyarok a román elnökválasztáson

Ellenzéki képviselők szerint az állampolgársági
eljárásrendre, ellenőrzésre van szükség

ügyekben

Magyarország

2014. szeptember 25. – Erdély Ma
Két magyar jelölt is verseng az erdélyiek szavazataiért a novemberi romániai
elnökválasztáson. A 14 jelölt közül a jelenlegi miniszterelnök, Victor Ponta és a német
származású Klaus Johannis a legesélyesebb. Az RMDSZ a szervezet elnökét, Kelemen
Hunort, az EMNP Szilágyi Zsoltot, a párt alelnökét indítja. A két szervezet között hetek óta
jelentős viták zajlanak az autonómia tervekről. Korábban az Adevarul napilap azt írta, ha a
második fordulóba nem jut be magyar jelölt, nem zárható ki, hogy az erdélyi magyarok
voksain fog múlni az elnökválasztás eredménye, ugyanis többségük a jobboldali jelöltet,
Klaus Johannist választaná.

szigorú

2014. szeptember 25. –MTI, Népszabadság, hirado.hu
Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, valamint a nemzetbiztonsági
bizottságának tagjai csütörtökön együttes, zárt ülésén az egyszerűsített honosítási eljárás
nemzetbiztonsági, rendészeti vonatkozásairól kaptak tájékoztatást. Molnár Zsolt, a
nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke az ülés után azt mondta: nem a kettős
állampolgárság intézményével vannak problémák. A kedvezményezett honosítási eljárással
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EMNT: túlkapás történt a vásárhelyi flashmobon
2014. szeptember 25. – Erdély Ma, Krónika, székelyhon.ro
Hatósági túlkapásnak minősíti a Skócia függetlenségét támogató marosvásárhelyi
villámcsődületen résztevők igazoltatását és megbírságolását az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT), és bejelentette, jogi képviseletet biztosít az érintettek számára. Cseh
Gábor, az EMNT és Portik Vilmos, az EMNP Maros megyei szervezetének elnöke
csütörtöki keltezésű közleményében rámutatott: demokratikus jogállamban az ilyen
jellegű közösségi megmozdulásokat az állam a civil társadalom közéletben való
részvételének, szerepvállalásának, a civil kurázsi megjelenítésének tekinti.

Erdély

kapcsolatban viszont sok visszaélés történt - tette hozzá. Szél Bernadett, a
nemzetbiztonsági bizottság LMP-s tagja ugyanakkor az ülésen kapott tájékoztatás nyomán
azt mondta: úgy véli az állampolgársági eljárással kapcsolatos eljárásban nincs szükség
szigorításra. Elmondta továbbá, hogy a szakszolgálatok tájékoztatása szerint ebben a
vonatkozásban nem működik Magyarországon központilag szervezett, kiterjedt
bűnhálózat.

Dan Tanasă feljelentése alapján perel a székely zászló miatt a Maros megyei
prefektus
2014. szeptember 25. – Transindex, maszol.ro
Dan Tanasă notórius feljelentő számlájára írja, és adminisztratív eljárásnak ítéli meg
Márton Zoltán, Makfalva polgármestere a Maros megyei prefektus lépését, aki öt
önkormányzatot perelt be a közigazgatási bíróságon a székely zászló használata
miatt. Vasile Oprea, Maros megye augusztusban kinevezett prefektusa a székely zászló
hivatali kitűzése miatt Csíkfalva, Makfalva, Gyulakuta, Erdőszentgyörgy és Szováta
elöljárói ellen indított pert. Az öt település közül Makfalva és Erdőszentgyörgy elöljárói
megtagadták a zászló eltávolítását.

Újabb autonómia-népszavazás? – Ülésezett a Kovászna megyei tanács
2014. szeptember 25. – Erdély Ma
Közintézmények költségvetésének kiigazításáról, vidéki oktatási intézmények
infrastruktúrájának fejlesztéséről is szavazott más napirendre tűzött ügyek mellett a
Kovászna megyei önkormányzat. Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke az
előző heti skóciai népszavazás kapcsán idézte fel, hogy a testületben korábban két
referendumra vonatkozó határozatot is hoztak, a Székelyföld nevű közigazgatási egység
létrejöttét, illetve a három székelyföldi megye egy fejlesztési régióba való tömörítését
célzót, melyeket a prefektusok megtámadtak, így a népakarat csorbult. Kulcsár
emlékeztetett, néhány hónapja már kérte, s most újból javasolja, a három párt frakciója
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Erdélyi alkotók a Nemzet Művészei között
2014. szeptember 25. – Krónika, Erdély Ma
Erdélyi művészek, így Kányádi Sándor költő, Szilágyi István író, Kallós Zoltán
néprajztudós is részesül a Nemzet Művésze díjban – az elismerést tíz kategóriában
összesen 69 Kossuth-díjas, a táncművészek kivételével 65 év feletti alkotó kapja meg.

Erdély

még ebben az évben egyeztessen, dolgozzanak ki hasonló tervezetet. Felvetette ugyanakkor
azt is, hogy a korábbi két határozatot el kellene küldeni az Európai Unióhoz.

Antal Árpád: új alkotmányra van szükség
2014. szeptember 25. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen
A novemberi államfőválasztás után egy új korszaknak kell kezdődnie Romániában, a
jelenlegi geopolitikai helyzet figyelembevételével le kell fektetni egy új modern állam
alapjait – jelentette ki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.
Antal szerint új alkotmányra van szükség, mert a jelenlegi alaptörvény fékezi a modern
társadalom kialakulását. Antal Árpád hangsúlyozta, új megegyezésre van szükség a
kisebbség és a többség között is, mert ha ez nem jön létre, „abból csak mások nyernek, és
ez növeli a román állam sebezhetőségét”. „A többség kisebbséggel szembeni arrogáns,
nemtörődöm, cinikus magatartása nem vezet előre” – tette hozzá.

Ösztöndíjat biztosítanak a székelyudvarhelyi hallgatóknak
2014. szeptember 25. – Krónika, szekelyhon.ro
Ösztöndíjat biztosít több cég is a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának (MÜTF)
székelyudvarhelyi képzési központjában tanuló diákoknak, akiknek a támogatásért cserébe
szerződésben kell vállalniuk, hogy tanulmányaik befejezése után az illető cégnél állnak
munkába. Geréb László, az oktatási központ igazgatója rámutatott: a finanszírozásra már
korábban is volt példa, az is előfordult, hogy néhány diák Magyarországról kapott
ösztöndíjat.

„Sírva járnak a román diákok magyar iskolába”
2014. szeptember 25. – maszol.ro
A Kolozs megyei tanfelügyelőségtől kért kétségbeesetten segítséget a Ziua de cluj szerint
több györgyfalvi román szülő, aki kénytelen magyar osztályba járatni gyerekét, mert a
Kolozsvár melletti faluban az elemi osztályokban nincs román oktatás. A szülők a
tanfelügyelőségtől román osztály indítását vagy pedig egy iskolabuszt kértek, amellyel a
gyerekeket kolozsvári iskolába lehet szállítani. A főtanfelügyelő végül megígérte: román
pedagógust küldenek a faluba, az erről szóló döntést pénteken hagyják jóvá.
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Felvidék

MKP: az állami támogatások nagy részét továbbra is a Smeres
polgármesterek kapják
2014. szeptember 25. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja már többször rámutatott, hogy az egyes községek
településfejlesztési támogatását „politikamentes” célként kell megfogalmazni. Őry Péter, a
párt közigazgatási alelnöke szerint a regionális politika szempontjából is elfogadhatatlan,
hogy az éppen kormányzó politikai párt etikátlan módon, és a polgárok valós gondjainak
figyelembe vétele nélkül osszon ki támogatásokat.

Önálló kisebbségi kulturális alapot akar a Híd
2014. szeptember 25. – bumm.sk, Új Szó
A parlament a napokban elfogadta a Művészeti Alap létrehozásáról szóló törvényt. A Híd
hasonló intézmény létrehozását javasolja a kisebbségek esetében is, a jogszabálytervezeten
most dolgoznak. Az ötlet már legalább négyéves, a párt Iveta Radičová kormánya idején
kezdte kidolgozni a kisebbségi kultúra finanszírozásának rendszerét, amikor az 2010-ben
átkerült a kulturális minisztérium hatásköréből a kormányhivataléba. 2011-re már
lezajlottak az egyeztetések a kisebbségek és a kulturális szervezetek képviselőivel, de mivel
a kormány megbukott, a törvény elfogadására már nem volt lehetőség.

Tizenkét fős listát és önálló polgármester-jelöltet állít az MKP Ipolyságon
2014. szeptember 25. – Felvidék Ma
Ipolyságon a Magyar Közösség Pártja felállította a képviselő-jelölt listáját, hosszú időszak
után önálló polgármester-jelöltet is indít Oros Zoltán személyében a novemberi
önkormányzati választásokon. A Felvidék.ma kérdésére Oros Zoltán elmondta, az MKP az
egyedüli párt, amely teljes, 12 fős listával indul a választásokon a városban.

A Nemzet Művésze díjjal tüntetik ki Tőzsér Árpádot
2014. szeptember 25. – hirek.sk, Felvidék Ma
Tőzsér Árpád mellett a Nemzet Művésze díjban részesül. Az elismerést tíz kategóriában
összesen 69 Kossuth-díjas alkotó kapja meg. A kitüntetettek a díjat várhatóan
novemberben vehetik át.

A Rákóczi Szövetség ösztöndíjainak átadása Somorja és Gúta környékén
2014. szeptember 25. – Felvidék Ma
A Somorja és Vidéke Kulturális Társulás területén a magyar iskolába íratott diákok
számára a Rákóczi Szövetség oktatási-nevelési támogatását szeptember 9-én adták át. Az
ünnepélyes eseményre kilenc iskolában került sor: Lég, Nagyszarva, Tejfalu, Somorja,
Béke, Illésháza, Csenke, Nagymagyar, Csallóközcsütörtök. A gútai célalap területén
szeptember 19-én a gútai kultúrház színháztermében került sor a Rákóczi Szövetség
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Az MRM felfüggeszti politikai tevékenységét
2014. szeptember 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A Magyar Remény Mozgalom (MRM) közleményben tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy
meghatározatlan ideig befagyasztja a politikai tevékenységét. „Mindannyiunk számára
lehangoló tény, miszerint a Délvidéken élő magyarság száma az utóbbi két-három év alatt
mintegy húsz százalékkal csökkent. A döbbenetes adatokat a magyar nyelvű iskolai
tagozatokra beíratott diákok száma is megerősíti. Az MRM-et, amely köztudottan
túlnyomórészt fiatalokból, negyven éven aluliakból áll, súlyosan érinti a délvidéki magyar
ifjúság napról napra észlelhető rohamos méretű kivándorlása. A mozgalom tagságának
mintegy 70-80 százaléka közvetlenül érintett a folyamatban. A jelenlegi súlyos társadalmiegzisztenciális körülmények közepette az MRM-re nehéz feladat vár, hogy kísérletet tegyen
felfrissíteni a sorait és pótolja a kényszerből külföldre távozó tagokat és aktivistákat”, áll a
közleményben, amelyet az MRM Tanácsa nevében László Bálint pártelnök írt alá.

Vajdaság

beiratkozási ösztöndíjainak átadására, összesen 146 magyar iskolakezdő kisdiák részére a
következő településekről: Gúta, Csicsó, Lakszakállas, Nagykeszi, Nemesócsa, Tany.

Lelkesen vágnak neki az új egyetemi évnek
2014. szeptember 25. – Magyar Szó
A nemzeti tanácsi választási kampány keretében a VMSZ különféle programokat,
rendezvényeket szervez, így szerda délután Horvát Tímea, a VMSZ Női Fóruma szabadkai
szervezetének elnöke a helyi szervezet vezetőinek kíséretében a Peščara helyi közösségben
három szabadkai családhoz látogatott el. A látogatás célja az volt, hogy felkeressék azokat
a családokat, pontosabban azokat az egyetemi hallgatókat, akik az MNT által odaítélt
ösztöndíjban részesültek már tavaly is, illetve akiknek tanulmányait az idén először
támogatja az MNT. – A találkozások keretében egy közvetlen beszélgetés formájában
cseréltünk véleményt a fiatalokkal és a családdal arról, hogy hogyan élték meg az MNT
ösztöndíjprogramját az elmúlt időszakban, illetve mit várnak tőle a jövőben. Nagyon
hasznos beszélgetést folytattunk ezekkel a fiatalokkal, és ami talán a legnagyobb öröm,
hogy magyar fiatalok tanulnak, itt látják a jövőt, itt akarnak maradni és lelkesen néznek az
előttük álló időszak elé – mondta Horvát Tímea.

Törökkanizsára látogattak a Magyar Összefogás lista jelöltjei
2014. szeptember 25. – Pannon RTV
Törökkanizsán két ösztöndíjast és három művelődési intézményt, a Branislav Nušić
Könyvtárat, a Hagyományok Házát és a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület felújítás alatt
álló székházát tekintette meg Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője és a
kíséretében lévő jelöltek. A küldöttség Törökkanizsán is két kiváló egyetemistával
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Árnyékkormányt hozna létre a DP
2014. szeptember 25. – Magyar Szó
Az ellenzéki pártok hétvégére tervezett kragujevaci gyűlését elnapolták, az összejövetelt
feltehetőleg október közepén fogják megtartani. A gyűlés elnapolását Bojan Pajtić, a
Demokrata Párt elnöke és Veroljub Stevanović, az Együtt Šumadijáért első embere is
megerősítették a két párt közötti együttműködési szerződés aláírásakor. Az, hogy az
összejövetelen pontosan melyik pártok vennének részt, egyelőre nem derült ki. Az ellenzék
tevékenységével kapcsolatban Pajtić csütörtökön kifejtette, hogy a DP árnyékkormány
megalakítását készül kezdeményezni. Ez az árnyékkormány lenne hivatott megoldani a
társadalmat érintő problémákat, magyarázta Pajtić, aki úgy véli, hogy Szerbiában a tudás,
a stratégiai tervezés és a folyamatosság is hiánytermék.

Vajdaság

ismerkedett meg. Az Újvidéken tanuló negyedéves német szakos Baráth Éva, aki az első
évfolyam óta az MNT ösztöndíjasa, pedagógusnak készül.

Konzuli fogadónapot tartottak Óbecsén
2014. szeptember 25. – Pannon RTV
110 személy állampolgársági kérelmét vettek át Óbecsén a szabadkai magyar főkonzulátus
munkatársai. A városban előreláthatólag novemberben tartanak újra kihelyezett konzuli
fogadónapot. Egymás után érkeztek az óbecsei és környékbeli lakosok, hogy átadják
állampolgársági kérelmeiket. Sokan hálásak a már hatodik alkalommal megtartott
kihelyezett fogadónapért. A főkonzulátus munkatársai szerint néhány polgár kérelmét
visszautasítják, mert nem tudták bizonyítani, hogy legalább középfokon ismerik a magyar
nyelvet. Emellett az illetékesek elmondták, hogy tudomásuk szerint sokan
Magyarországon adják át az állampolgársági kérelmeket, mivel azt hiszik, hogy úgy
gyorsabb az ügyintézés.

„Össze kell fogniuk a civil szervezeteknek, mert külön-külön nem elég
erősek”
2014. szeptember 25. – Pannon RTV
Aktív, közügyekkel foglalkozó civil szervezetek nélkül nem beszélhetünk erős helyi
közösségekről, civil társadalomról – áll a Magyar Nemzeti Tanács civil stratégiájában.
Ezzel összhangban, a civil szervezetek munkáját segítendő, 7 civil központ alakult meg
Vajdaságban. Az egyik ilyen központ Temerinben működik. A temerini Kertészlakban, a
Kertbarátkör székházában alakult meg a helyi Civil Központ egy évvel ezelőtt. Össze kell
fogniuk a civil szervezeteknek, mert külön-külön nem elég erősek – hangzott el a civilek
találkozóján Temerinben. Zsoldos Ferenc az MNT alelnöke, a Civil Konzultatív Testület
elnöke úgy fogalmazott: a civil szervezetek többsége kicsi. Összefogással tudnak csak előre
haladni.
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2014. szeptember 25. – Kárpátalja Ma
A Kárpátalja Ma hírportál részletet közölt a Nyelvi jogaink és lehetőségeink c.
nyelvhasználati útmutatóból. „Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály
értelmében a pecsétek, bélyegzők, fejléces űrlapok az állami és a civil szférában is
kétnyelvűek lehetnek azon a közigazgatási egységek területén, ahol egy kisebbségi nyelv
anyanyelvi beszélőinek aránya eléri a 10%-ot. Ez azt jelenti, hogy ahol a magyar
anyanyelvűek aránya eléri a 10%-os arányt, az önkormányzatok (tanácsok) hozhatnak
olyan határozatot, melynek értelmében a korábban csak ukrán nyelvű pecséteket,
bélyegzőket, fejléceket, fejlécekkel ellátott űrlapokat, formanyomtatványokat ukrán–
magyar kétnyelvűvé alakítják. Egy (nem magán) magyar tannyelvű óvoda vagy iskola tehát
akkor készíttethet kétnyelvű körpecsétet, ha olyan közigazgatási egység területén működik,
ahol a magyar ajkúak legalább az összlakosság tizedét teszik ki, és amennyiben a helyi
(járási vagy települési) tanács erről határozatot fogadott el.”

Kárpátalja

Nyelvi jogaink: körpecsétek, bélyegzők magyar nyelven

Kétmillió forinttal segít kárpátaljai magyar családoknak Nyíregyháza

Húszéves a spliti HMDK
2014. szeptember 25. – Új Magyar Képes Újság
Múlt héten ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közösségének Split-dalmát megyei egyesülete. „Húsz év távlatából
mondhatom, hogy érdemes volt megalakítani a Split-dalmát megyei magyar szervezetet.
Számos barátot, ismerőst nyertünk meg egyesületünknek, ezáltal pedig egyre többen
ismerték meg kis magyar közösségünket. Úgy gondolom, hogy van jövőnk is, mert húsz év
után is fontos szerepet töltünk be a régió és város magyarságának életében, ezt bizonyítja
az is, hogy ma ennyien együtt ünnepelünk” – mondta Kollár István, a HMDK Split-dalmát
megyei magyar egyesületének elnöke a szervezet jubileumi rendezvényén.

Horvátország

2014. szeptember 25. – MTI, Kárpátinfo
Kétmillió forinttal támogatja a kelet-ukrajnai harcokban érintett kárpátaljai magyar
családokat a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségen (KMKSZ) keresztül Nyíregyháza
önkormányzata - az erről szóló támogatási szerződést csütörtökön írta alá Brenzovics
László, a KMKSZ elnöke és Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP), a nyírségi megyeszékhely
polgármestere.
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„Yes you can dance!” – Hisz, mindenki tud!
2014. szeptember 25. – Nemzeti Regiszter
Amikor magyar táncról beszélünk Magyarországon mindenkinek eszébe jut a csárdás,
esetleg valamilyen forgás, a fiúk csapása vagy a lányok által énekszóra járt karikázó. Nagy
szoknyák, a keményítő illata, vagy a cipőboksz kezeinket befogó, szinte levakarhatatlan
feketesége. Sydneyben jelenleg három néptáncegyüttes működik: a Kodály Gyerekek, a
Kengugro tánccsoport gyerek és felnőtt csoporttal, valamint az idősebb korosztály
képviseletében a Görcs Tánccsoport.

Horvátország

2014. szeptember 25. – Új Magyar Képes Újság
A Zágrábi Magyar Intézet megnyitása óta a magyar kultúra és tudomány közvetítéséért
felel a fővárosban – koncertek, kiállítások, filmvetítések és előadások fűzhetők a nevéhez.
Az év elején nyílt meg a Zágrábi Magyar Intézet, amely a magyar kultúra és tudomány
képviseletét hivatott ellátni a horvát fővárosban. Az eltelt háromnegyed éves fennállása
alatt számos rendezvényt szervezett, melyekről az intézet vezetője, Sokcsevits Dénes
számolt be. Az intézet megnyitása utáni első program a magyar kultúra napja alkalmából
tartott Pilinszky-est volt. Ezt követően havi szinten voltak rendezvényeik: filmvetítést
tartottak Siflis Zoltán vajdasági filmrendező alkotásaiból, egy másik alkalommal pedig
Skrabski Fruzsina Elhallgatott gyalázat című dokumentumfilmjét mutatták be. Tárlatot
nyitottak Dormán László fotóriporter drávaszögi fényképeiből, megemlékeztek a magyar
holokauszt napjáról, melyet irodalmi esttel kötöttek össze.

Diaszpóra

Zágrábi Magyar Intézet – kultúránkat és tudományunkat közvetíti a
fővárosban
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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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