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2014. szeptember 26. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, hirek.sk, hirado.hu,
Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
A magyar kormányfő részt vett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mai
tanévnyitó ünnepségén. Orbán Viktort beregszászi útjára elkísérte Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára, valamint Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának
elnöke. Ünnepi beszédében Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke jelezte: mérföldkő volt
az oktatási intézmény életében az a mintegy másfél évvel ezelőtti nap, amikor Orbán
Viktor miniszterelnök Beregszászban aláírta a partnerségi megállapodást a főiskola és a
magyar kormány között, megerősítve ezzel, hogy a helyi magyarság számíthat és
támaszkodhat az anyaországra. Orbán Viktor rámutatott: a beregszászi főiskolának a
tanévnyitón megjelent hallgatói bizonyítják, hogy az intézménynek nemcsak múltja és
jelene, hanem reményteli jövője is van. A kormányfő jelezte, hogy a magyar
nemzetstratégián belül a legtöbb pénzt az anyanyelvű oktatásra fordítják, a magyar
adófizetők pénzéből egyetemeket, főiskolákat tartanak fenn szerte a Kárpát-medencében,
az iskolarendszer minden szintjén elősegítik az anyanyelvű oktatást és nevelést.

Vezető hírek

Kárpátaljára látogatott Orbán Viktor

Áder János köszönetet mondott a New Jersey-i magyaroknak
2014. szeptember 28. – MTI, hirado.hu, nol.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Köszönetet mondott szombaton Áder János köztársasági elnök a New Jersey állambeli
Passaicban élő magyaroknak nyelvük és kultúrájuk megőrzéséért. Áder János a mintegy
250 fős hallgatósága előtt köszönetet mondott a tanároknak, akik évről évre
szombatonként időt és energiát nem kímélve mindent megtettek azért, hogy az ifjú
generáció számára a magyar szó továbbra is ugyanazt jelentse, mint Tamási Áronnak, aki
szerint a magyarságot nemzetté a magyar szó tette. Az elnök megköszönte az egyházaknak
és a cserkészetnek is az amerikai magyarság saját kultúrájának megőrzésében játszott
szerepét. Az elnök a találkozó előtt részt vett egy, a fennállásnak 110. évfordulóját ünneplő
passaici Szent István Római Katolikus Templomban Vas László plébános által celebrált
misén, valamint Németh László iskolaigazgató és a helyettese, Kerekes Judit
kalauzolásával a Szent István Hétvégi Magyar Iskolával és tanulóival ismerkedett. A
találkozón a magyar közösség tagjai részéről egyebek között köszönetnyilvánítás hangzott
el a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai által az amerikai magyar közösségek
érdekében immár második éve végzett munkájával kapcsolatban.

„Szeletenként enni az elefántot” - elindult az RMDSZ elnökválasztási
kampánya
2014. szeptember 26. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Az erdélyi magyarok és a románok kapcsolatait feszélyező tabuk döntögetését vállalta az
RMDSZ választási kampányának péntek esti nyitórendezvényén Kelemen Hunor, a
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2014. szeptember 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet
Ígéretet tettek a felvidéki magyar jogfosztottaknak, hogy nem fejezik be a harcot, ezért a
szlovák alkotmánybíróság döntése után a további lépéseket fontolgatják - mondta Lomnici
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke Lomnici kiemelte: Szlovákiában további
jogorvoslatnak nincs helye, de fordulhatnának esetleg az európai ombudsmanhoz. Csáky
Pál, az MKP EP-képviselője hangsúlyozta: az európai emberi jogi konvenció és több uniós
jogszabály is sérül az ügyben, ezért nemzetközi jogászokat kértek fel annak vizsgálatára,
hogy milyen további lépéseket tehetnének. Csáky Pál kijelentette: méltatlanul hurcolják
meg a felvidéki magyarokat, felháborító, ahogyan Szlovákia kezeli a kérdést, és az, hogy
egy tisztázatlan státusú törvény alapján akaratuk ellenére megfosztják az embereket az
állampolgárságuktól, jogi szempontból is számos kívánnivalót hagy maga után.

Az autonómia nem szeparatizmus – Interjú Kelemen Hunorral
2014. szeptember 26. – Gál Mária – Erdély Ma, nepszava.hu
Autonómiatervezetet mutatott be az RMDSZ. Sokak szerint rosszkor, a nemzetközi
hangulat most nem kedvez ilyen törekvéseknek. Államfőválasztásra készül Románia, az
egyik államfőjelölt az RMDSZ elnöke. A Fidesz-RMDSZ viszály a múlté, az erdélyi
magyarság liberális társadalomszervezési modellhez való viszonyát nem változtatja meg az
Orbán-beszéd. Kelemen Hunort kérdezte Gál Mária.

Vezető hírek

Lomnici: nem adják fel a harcot a jogfosztottakért

Erdély

szövetség államelnökjelöltje. A csíkszeredai Erőss Zsolt-sportcsarnokban román, magyar
és székely himnusszal indított kampánynyitón Kelemen Hunor kijelentette, ha a románok
és magyarok el tudják érni, hogy tabuk nélkül beszéljenek egymással, hogy ne mindig a
hátsó szándékot kutassák a másikban, máris jó úton járnak. Kelemen Hunor fontosnak
nevezte a szavak helyes használatát is. Úgy vélte, magyaroknak és románoknak is meg kell
érteniük, hogy az autonómia nem az elszakadás szinonimája. Kijelentette, ha Románia
elnökévé választanák, mindenekelőtt az emberek elnöke lenne.

Fellebbezés a kétnyelvű kolozsvári helységnévtáblák ügyében
2014. szeptember 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap
A kolozsvári polgármesteri hivatal fellebbezett az ellen a bírósági ítélet ellen, amelyik
kétnyelvű – román és magyar – helységnévtáblák kihelyezésére kötelezte a hivatalt, ezért
újabb bírósági forduló következik a város helységnévtáblái ügyében. A fellebbezés tényét
Oana Buzatu, a kolozsvári polgármesteri hivatal szóvivője közölte az MTI-vel pénteken, a
fellebbezési határidő lejártának a napján. Hozzátette, hogy a hivatal jogi osztálya által
megfogalmazott indoklás nem nyilvános. A szóvivő szerint a városháza megszokott
gyakorlata, hogy fellebbez az általa elvesztett perekben, amíg erre van lehetősége.
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2014. szeptember 26. – transindex.ro
A magyar nyelv kötelező oktatása, a régiós vagyon és a bányajáradékok kérdése, valamint
az etnicizálás és a helyi autonómia azok a témakörök az RMDSZ múlt héten bemutatott
autonómiatervezetében Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint, amelyeket ki
kellene hagyni vagy módosítani kellene ahhoz, hogy reális román-magyar párbeszéd
alakulhasson ki.

Erdély

Borboly: van három témakör, amit módosítani kell vagy kihagyni az
autonómiatervezetből

Testvérmegyei együttműködés Hajdú-Bihar és Kolozs megye között
2014. szeptember 26. – Erdély Ma, MTI, Krónika
Testvérmegyei együttműködési megállapodást írt alá pénteken Debrecenben Bodó Sándor,
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlésének elnöke és Vákár István, a romániai Kolozs Megye
Tanácsának ügyvezető elnöki feladatokat ellátó alelnöke. Bodó Sándor elmondta: a felek
célja a két regionális repülőtér – a debreceni és a nagyváradi – együttműködésének
elősegítése, közös vállalatok létrehozásának ösztönzése a határ két oldalán, közös
pályázatok benyújtása, a vállalkozások piacra jutásának elősegítése az érintett megyékben,
illetve harmadik piacokon.

Huszonöt év: közösségi megrendeléstől a felsőoktatási túltermelésig a PKE-n
2014. szeptember 26. – Krónika
Jeles jubileumra készül a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE), amely a romániai
forradalom 25. évfordulójával egy időben készül megünnepelni alapítását és az azóta eltelt
negyed évszázadot. Tolnay István, a PKE igazgatótanácsának elnöke a Krónikának adott
interjúban felelevenítette, 1990 őszén társadalmi megrendelésre, még csak látogatás
nélküli formában indult a felsőoktatási intézmény vallásoktatói szakkal, 1991-ben már
nappali képzést indítottak a frissen alakult Sulyok István Református Főiskola keretében.
Szerinte itt az ideje, hogy a magyar államhoz hasonlóan Románia is finanszírozza az
egyetemet.

Kolozsváron fejezte be forradalmi emlékfutását Juhos Gábor
2014. szeptember 26. – Krónika, MTI, Erdély Ma
Kolozsváron fejezte be csütörtök este a Via Revolutiae elnevezésű közel 540 kilométeres
romániai emlékfutását Juhos Gábor hosszútávfutó. A maratonfutó szeptember 14-én
indult a temesvári forradalom első áldozatának tekintett Újvárossy Ernő sírjától, és az
Arad–Nagyvárad–Székelyhíd–Érmihályfalva–Szatmárnémeti–Szilágymenyő–Zilah
útvonalon jutott el Kolozsvárra. Emlékfutása mind a 12 napján a maratoni 42 kilométeres
távnál nagyobb távolságot tett meg. Juhos Gábor az 1989-es forradalom megannyi
helyszínén emlékkoszorúkat helyezett el. Kolozsváron a sétatéri 1956-os emlékművet és az
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Szórványotthon a magyarságért
2014. szeptember 26. – szekelyhon.ro
Amiről két évtizeddel ezelőtt még csak álmodtunk, most valóra válik: vasárnap a régi
református parókiából kialakított gyülekezeti központot és benne magyar diákotthont
avatnak a Mezőség szívében, Nagysármáson – hálálkodik Vetési László, a Diaszpóra
Alapítvány elnöke, aki évtizedek óta szívén viseli a szórványban élő magyarok ügyét.

Erdély

1989-es forradalom főtéri emlékművét is megkoszorúzta. Emlékfutása végén kijelentette:
jobban érzi magát, mint valaha.

Kelemen az irodalmi folyóiratok támogatásáról szóló törvénytervezetről
beszélt a Szárhegyi Írótáborban
2014. szeptember 27. – transindex.ro, Krónika, Szabadság
Az irodalmi folyóiratoknak folyamatos támogatást biztosító törvénytervezetről is beszélt
Kelemen Hunor a kilencedik Szárhegyi Írótáborban résztvevő hazai magyar íróknak. Az
RMDSZ szövetségi elnöke, államelnökjelöltje e konkrét intézkedés kapcsán azt
hangsúlyozta, hogy a Helikon, a Korunk, a Látó, a Székelyföld, a Várad és más irodalmi
folyóiratok támogatását azért foglalták jogszabályba és terjesztették a képviselőház elé,
hogy a magyar nyelvű időszakos kiadványok finanszírozása kötelező érvényű legyen.

Korrupciós ügyeket vizsgálna ki Tőkés
2014. szeptember 27. – Erdély Ma, MTI, Krónika
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének
vezetőségét alkotó politikusok vélt korrupciós ügyeinek magyarországi és romániai
kivizsgálását sürgette egy pénteki nagyváradi sajtótájékoztatón Tőkés László, a Fidesz
jelöltjeként megválasztott erdélyi európai parlamenti képviselő. Tőkés László Ady Endre
érmindszenti szülőházának a felújítása és múlt heti felavatása kapcsán rótta fel Kelemen
Hunor RMDSZ-elnöknek, hogy nem tett semmit annak a kiderítéséért, hová tűnt az Adykultusz támogatására 2002-ben megítélt 320 millió forintos magyar állami támogatás
nagyobb része – írta az EP-képviselő sajtóirodája.

Folytatódik a nemzeti színek háborúja a Székelykőn
2014. szeptember 27. – maszol.ro
Egy hónap alatt négyszer váltottak színt a Torockó melletti Székelykőn lévő határjelző
betonoszlopok, amelyeket hol piros-fehér-zöldre, hol piros-sárga-kékre festettek be
váltakozva magyar és román nemzeti érzelmű fiatalok. Legutóbb pénteken öltözött újra
román trikolórba a két oszlop, amelyet néhány nappal előtte a Betyársereg tagjai festettek
magyar nemzeti színűre. „A Betyársereg szimpatizánsai is helyükre tették a dolgokat
Torockón” – olvasható egy szeptember 22-i bejegyzésben a szervezet Facebook-odalán.
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2014. szeptember 27. – szekelyhon.ro
Különösebb meglepetések nélkül zajlott le péntek délután az Udvarhelyszéki Területi
RMDSZ tisztújító küldöttgyűlése a székelyudvarhelyi Művelődési Házban. A szövetség
államelnök-választási kampányindítójának árnyékában dicséretes megjelenési aránnyal
gyűltek össze a küldöttek, a folyamat érvényességét szavatolta, hogy a 425 meghívott
küldöttből 317 volt jelen.

Erdély

Verestóy maradt az elnök

Nem vesz részt a MOGYE hivatalos tanévnyitóján a magyar tagozat
2014. szeptember 28. – maszol.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma
Tiltakozásképpen távol marad a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) hétfői hivatalos tanévnyitójáról az egyetem magyar tagozata - közölte vasárnap
a magyar tagozat vezető tanácsa. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a magyar
tagozat pénteken, október 3-án tartja meg saját tanévnyitó ünnepségét a marosvásárhelyi
vártemplomban. A magyar tagozat harmadjára szervez külön tanévnyitót. Ezzel az ellen
kíván tiltakozni, hogy az egyetemen még nem léptették maradéktalanul életbe a 2011-ben
elfogadott tanügyi törvény anyanyelvi felsőoktatásra vonatkozó előírásait.

Egymásnak feszült a román és a magyar közösség Györgyfalván

Lomnici: Európa nem partner a kettős állampolgárság ügyében
2014. szeptember 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, hirado.hu, Kossuth Rádió
A kettős állampolgárságot szankcionáló törvény alkotmánybírósági értékelésének
elmaradása kapcsán beszélt a felvidéki magyarság helyzetéről a Kossuth Rádióban
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. A kettős állampolgárság ügyében
a szlovák alkotmánybíróság úgy döntött, hogy nem dönt, és ezt teszi a strasbourgi Emberi
Jogok Európai Bírósága és a luxemburgi Európai Bíróság is. Lomnici Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanácsának elnöke szerint magyar szempontból azért nagyon nehéz a helyzet,

Felvidék

2014. szeptember 29. – Szabadság
A hír hallatára, hogy Györgyfalván nincs román nyelvű oktatás, és a néhány falubeli román
kisgyerek kénytelen magyar tagozatra járni, a kolozsvári román sajtó elárasztotta a közeli
települést. A múlt héten így öles címek hirdették a román újságokban: a román gyerekek
sírva mennek iskolába, ahol arra kényszerítik őket, hogy magyarul tanuljanak. A szülők
pedig szótárakkal felfegyverkezve járnak szülői értekezletre, hogy értsenek is valamit… A
györgyfalvi iskolában oktató magyar pedagógusok értetlenül állnak a román szülők
magatartása előtt, és azt állítják: mindig egyforma odaadással és szakmaisággal oktatták az
oda járó gyerekeket, nemzetiségüktől függetlenül. Ugyanakkor tagadják a vádat, amely az
ellentét alapját képezi, nevezetesen, hogy nem tájékoztatták volna a szülőket az önálló
román elemi osztály létesítésének lehetőségéről.
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A felvidéki magyar jogfosztottak nyilatkozata
2014. szeptember 27. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
„A Szlovák Alkotmánybíróság döntését követően nyilvánvalóvá vált, hogy a jogfosztó
szlovák hatalom önkényével szemben szülőföldünkön nem számíthatunk jogorvoslatra, így
küzdelmünkben új fejezet kezdődik. Eltökélt szándékunk, hogy a harcot Szlovákiában
tovább folytatjuk, felhasználva a nyilvánosság erejét. Az ország valamennyi polgárának
meg kell tudnia, hogy egy nyilvánvalóan alkotmányellenes törvény alapján miként
fosztotta meg a kormány saját állampolgárait minden jogától.”

Felvidék

mert az Európa Tanács és az Európai Unió – mindkét szervezetnek Magyarország és
Szlovákia is tagja – nem tiltja, hogy egy állam kizárja a kettős állampolgárság lehetőségét.

A Smer elvesztette többségét, a parlamentbe nem jutna be az SDKÚ-DS és az
SaS sem
2014. szeptember 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Ha a parlamenti választások szeptemberben lennének, 36,7 %-kal a Smer-SD nyerne. Ez a
Smernek nem lenne elegendő a parlamenti többséghez, a pártot a parlamentben 71
honatya képviselné. A második legerősebb párt 12,7%-kal a Háló lenne. Őket a Most-Híd
követi, amelyet a megkérdezettek 9,1%-a választana. A negyedik helyen 7,7%-kal a
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) végzett. A parlamentbe bejutnának az Egyszerű
Emberek (OĽaNO) és a Magyar Közösség Pártja is, mindkét pártot a megkérdezettek
5,9%-a választaná.

Galántán az MKP és az SDKÚ-DS koalíciót kötött, a jelenlegi polgármestert
támogatják
Szeptember 26-án Galántán sajtótájékoztatón jelentette be az MKP és az SDKÚ-DS, hogy
koalícióban indulnak, a november 15-ei önkormányzati választásokon a függetlenként
induló jelenlegi polgármester újraválasztását támogatják. A sajtótájékoztató két nyelven
folyt. Az SDKÚ helyi elnöke szlovákul, az MKP képviselője döntő részben magyarul szólt, a
polgármesterjelölt szlovákul és magyarul is szólt az újságírókhoz.

Berényi: hozni akarjuk a négy évvel korábbi eredményt
2014. szeptember 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A négy évvel ezelőtti helyhatósági választáson elért eredményét szeretné megismételni a
november 15-én sorra kerülő következő voksoláson a Magyar Közösség Pártja, amelynek
vezetői szombaton Pozsonyban ismertették a választásokkal kapcsolatos célkitűzéseiket, a
párt Országos Tanácsának ülése után. Az MKP 445 településen állít jelölteket, az érintett
települések közel háromnegyedében polgármesterjelöltjei is, ami hasonló szám, mint négy
évvel korábban. A polgármesteri székért az MKP 205 településen önálló jelöltet indít, 34
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Farkas Iván: Továbbra is fennáll Dél-Szlovákia hátrányos megkülönböztetése
2014. szeptember 27. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanácsát (MKP GRFT)
nyugtalanítja, hogy az európai uniós támogatások felhasználásánál továbbra is fennáll DélSzlovákia hátrányos megkülönböztetése. Farkas Iván, a tanács elnöke szerint a következő
hétéves uniós programozási időszakban ezen mindenképpen változtatni kell.

Felvidék

településen jelöltje koalícióban indul, 27 településen koalíció keretében más párt jelöltjét
támogatja, 70 esetben pedig független jelöltet támogat.

Átadták a felújított Nagyszelmenc-Kisszelmenc határátkelőt

Pásztor: Lehetséges az SNS és a DS közötti megállapodás a tartományi
kormány ügyében
2014. szeptember 26. – Vajdaság Ma
Lehetséges a Demokrata Párt (DS) és a Szerb Haladó Párt (SNS) közötti megállapodás,
ami a tartományi kormány formáját és működését illeti, jelentette ki Pásztor István, a
tartományi képviselőház elnöke. “Teljes bizonyossággal nem állíthatom, hogy ez a
megállapodás létrejön, de nagyok az esélyei”, nyilatkozta Pásztor a Večernje novosti
napilapnak. Az SNS kormányelképzeléseiről, illetve a DS-nek a tartományi egységkormány
megalakításával kapcsolatos elutasító álláspontjáról szólva Pásztor elmondta, mindkét
párt képviselőivel konzultált, s egyiküknek sincs “bebetonozott álláspontja” az üggyel
kapcsolatban.

Vajdaság

2014. szeptember 27. – MTI, hirek.sk, Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Hivatalosan is átadták a forgalomnak péntek délután a felújított NagyszelmencKisszelmenc szlovák-ukrán határátkelőt, amelynek átépítése még áprilisban kezdődött. A
kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolító határátkelő, amelyet csak EU-s és
ukrán állampolgárok vehetnek igénybe, 365 ezer euróból újult meg, azt túlnyomórészt a
magyar-szlovák-román-ukrán határon átívelő, ENPI nevet viselő programból
finanszírozták.

Átalakul a temerini hatalom, menesztik Gusztony Andrást
2014. szeptember 26. – Vajdaság Ma
Temerinben az új hatalmi koalíciót alkotó pártok képviselői kezdeményezték Gusztony
András, eddigi polgármester, illetve az egész városi hatalom leváltását. Az új hatalmi
koalíciót a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, Szerb Megujhódási Mozgalom, a
Szerb Radikális Párt illetve az Együtt a változásokért – a mi Temerinünkért mozgalom
alkotja majd. A két magyar párt, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, illetve a Vajdasági
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A tartomány delegációja részt vett Csongrád és Bács-Kiskun megyék ünnepi
ülésein
2014. szeptember 26. – Vajdaság Ma
A tartomány képviselői is részt vettek Csongrád és Bács-Kiskun megyék Szegeden, illetve
Kecskeméten megtartott ünnepi ülésein, amelyeket a jelenlegi összetételben utolsó
alkalommal tartottak a közelgő magyarországi helyhatósági választások előtt. A tartomány
képviseletében Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke, Milivoj Vrebalov, a
képviselőház alelnöke és Maja Sedlarević, a tartományi parlament európai integrációs és
nemzetközi együttműködéssel foglalkozó bizottságának elnöke vett részt az ünnepélyes
üléseken. Pásztor István tartományi házelnök értékelése szerint különösen jónak
mondható a tartomány és a két megye eddigi együttműködése, s mindez a kölcsönös
bizalmon, valamint a jó partneri és baráti kapcsolatotokon alapult.

Vajdaság

Magyar Szövetség nem tagja a koalíciónak. Đuro Žiga,a Szerb Haladó Párt községi
bizottságának elnöke sajtótájékoztatón újságíróknak elmondta, az új hatalmi többséget 18an képviselik majd.

A VMSZ-t ki akarják szorítani az aktuális tartományi hatalomból?
2014. szeptember 27. – Vajdaság Ma
Meglesz a megfelelő “válasza” a VMSZ-nek, amennyiben koalíciós partnerei megpróbálják
kiszorítani az aktuális vajdasági koalícióból, jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke.
“Mi része vagyunk ennek a történetnek, amennyiben ők másként nem döntenek.
Amennyiben másként döntenek, nekem meglesz erre a válaszom, mert akik ilyen helyzetet
teremtenek, azoknak arra is választ kellene adniuk, hogyan tovább. Nekem pedig van
tapasztalatom a politikai büntetésekkel, még 2010-ből, s amennyiben valaki ezt az utat
választja, akkor mi tudjuk, hogyan helyezkedjünk”, nyilatkozta Pásztor az újvidéki
Dnevnik napilapnak.

A nehézségek ellenére is hinni tudunk a jövőben
2014. szeptember 27. – Magyar Szó
A nemzeti tanácsi választások kampánya során pénteken a Magyar Összefogás listája
bánáti körútját folytatta, melynek során Hajnal Jenő listavezető, továbbá Talpai Sándor,
Vidrács Krisztina, Beretka Katinka és Bővíz László jelöltek a Magyar Nemzeti Tanács
ösztöndíjazottjaihoz, az oktatási támogatásban részesült diákokhoz, egyetemi hallgatókhoz
és családjukhoz látogattak el, hogy megismerjék a fiatalok eddigi tapasztalatait, arról
kérdezzék őket, miben tudnak még segítségükre lenni.
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2014. szeptember 27. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Civil Szövetség meghívására Szabadkán mutatkoztak be a
magyarországi Bácsalmás település civil szervezetei. A találkozó célja, hogy megvitassák a
vajdasági magyar civil szervezetekkel való együttműködési lehetőségeket. Béres Zoltán, a
rendezvényt szervező Vajdasági Magyar Civil Szövetség elnöke elmondta, a bácsalmási
civil társadalom igencsak jól szervezett. Az, hogy Bácsalmás a határ túloldalán található, ez
a vajdasági civil szervezetek előnyére válhat, ugyanis pályázatoknál nagy előny, ha van egy
másik országból származó partner civil szervezet.

Vajdaság

Bácsalmási civil szervezetek képviselői látogattak Szabadkára

A Magyar Egység Párt nem vesz részt a nemzeti tanácsi választásokon
2014. szeptember 27. – Vajdaság Ma
A Magyar Egység Párt nem vesz részt az október 26-ára meghirdetett nemzeti tanácsi
választásokon, döntött a párt vezetősége. "A Magyar Egység Párt véleménye szerint, a
nemzeti tanácsokról szóló törvény eleve nem ruházott lényeges hatásköröket a nemzeti
tanácsokra. (…) A Magyar Egység Párt nem akar, egy nem létező, virtuális autonómiát
támogatni, mert tényleges hatáskörök hiányában az MNT csak a tényleges kisebbségi
problémák megoldásának az elodázását szolgálja. Ezért a Magyar Egység Párt nem vesz
részt a nemzeti tanácsi választásokon és tagjainkat és támogatóinkat is arra szólítjuk fel,
hogy ne vegyenek részt a nemzeti tanácsi választásokon", áll a párt közleményében,
amelyet Szmieskó Zoltán, az MEP elnöke írt alá.

Dr. Kövér László nyitotta meg a XXI. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat
2014. szeptember 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A XXI. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok ökomenikus istentisztelettel vette kezdetét
vasárnap a szabadkai Szent György-templomban. A résztvevők a nap folyamán
megtekintették a Vajdasági Magyar Képtárat, a szabadkai Zsinagógát és a Kosztolányi
Emlékparkot, majd részt vettek az Ács József képzőművész születésének 100. évfordulója
alkalmából megrendezett kiállításon a palicsi Vigadó konferenciatermében. A
rendezvényen részt vett Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is. „Olyan magyar
nemzetet akarunk erősíteni, amelyben nincs többé határon túli és határon inneni magyar,
csak egyetlen szerves magyar ügy van, amelynek szolgálata nem sérti senki érekét, nem
veszélyezteti, hanem erősíti a Kárpát-medence politikai stabilitását” – szögezte le ünnepi
beszédében a Magyar Országgyűlés elnöke. „Egy olyan korszakban, mikor politikai
rendszerek és országok omlottak össze és közösségeket vérrel és vassal ziláltak szét, akkor
a vajdasági magyar ünnepi játékok hagyományának felélesztésével és ápolásával a
magyarok megerősítették és gyarapították saját közösségüket.”
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2014. szeptember 26. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Kétmillió forinttal támogatja a kelet-ukrajnai harcokban érintett kárpátaljai magyar
családokat a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségen 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.

A Szvoboda, és a Népfront is kimaradhat a parlamentből

Kárpátalja

Kétmillió forinttal segít kárpátaljai magyar családoknak Nyíregyháza

2014. szeptember 27. – Kárpátalja
Jelen helyzet szerint csupán három párt, Petro Porosenko Blokkja (BPP), Oleh Ljasko
Radikális Pártja és a Julija Timosenko vezette Batykivscsina jut be a Legfelsőbb Tanácsba
az október 26-ra kitűzött parlamenti választásokon – jelentette a mukachevo.net.

Beregszászi üzenet

Kitüntették a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség munkatársait
2014. szeptember 28. – Volksgruppen
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség történetében először fordult elő, hogy a bécsi
főegyházmegye Szent István rendjét kapták meg egyházközségi képviselőtestületi tagok,
mondta el Simon Ferenc esperes. Szeptember 26-án a bécsi Érseki Palota dísztermében
Franz Scharl segédpüspök adta át Schönborn bíboros nevében a Stephanus érdemrend
bronzfokozatát a bécsi főegyházmegye kitüntetettjeinek.

Őrvidék

2014. szeptember 27. - Máté T. Gyula - Magyar Hírlap
A kárpátaljai magyarok évtizedekig másodrendűek voltak a határon túliak sorában. De
nem csak pénzből, politikai elismerésből is kevesebb jutott arrafelé. A magyarországi
politikusok – tisztesség a nem túl sok kivételnek – nem szerettek Munkács vagy
Beregszász felé járni. Így volt ez a korábbi rendszerben is, ahol egyedül Grósz Károly ment
el a Szovjetunió „tartományába”, de igazából kevesellték a kárpátaljai lehetőségeket 1990
után is. Orbán Viktor mostani kárpátaljai látogatása egyértelmű üzenet volt mindenkinek:
Magyarország megvédi a sajátjait.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. szeptember 27-i számában olvasható.)
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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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