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2014. szeptember 29. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Szabadság, MNO
Megkezdődött Bukarestben az RMDSZ által kezdeményezett közvita a szövetség
autonómia-statútumáról. A Közigazgatási és Politikatudományi Egyetemen rendezett Az
én Romániám politikai tabuktól mentes erős ország című fórumon Kelemen Hunor kettős
minőségben, államfőjelöltként és a székelyföldi autonómia-statútum előterjesztőjeként
válaszolt az érdeklődők kérdéseire. Semmit sem venne el a románoktól a Székelyföld
autonómiája vagy a kulturális autonómia kerettörvénye; ezekkel az erdélyi magyarság csak
identitása megőrzésének feltételeit próbálja megteremteni, nem erőszakkal, hanem
ésszerű párbeszéd útján - hangoztatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

Vezető hírek

Megkezdődött a közvita az RMDSZ autonómiatervezetéről

Kövér optimistább jövőt remél a vajdasági magyarság számára
2014. szeptember 29. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV, hirado.hu
Derűlátóbb jövőt remél a délvidéki magyarság számára az Országgyűlés elnöke, aki
vasárnap járt a Vajdaságban, és interjút adott a szabadkai Pannon RTV-nek. A hétfőn
sugárzott beszélgetésben Kövér László kifejtette, hogy a magyarországi helyzet
változásával a vajdasági magyar közösség életkedve és bizakodása is kezd visszatérni.
Reményét fejezte ki, hogy négy év múlva a mérleg még jobb lesz, az optimistább jövőkép
pedig egyúttal azt is jelenti majd, hogy az ott élő fiatalok a mainál kisebb arányban hagyják
el szülőföldjüket.

Szórványkollégiumot adtak át Nagysármáson

A kolozsvári RMDSZ-frakció csalódott a polgármesteri hivatal fellebbezése
miatt
2014. szeptember 29. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Csalódását fejezi ki a kolozsvári helyi tanács RMDSZ-frakciója amiatt, hogy a
polgármesteri hivatal úgy döntött, megfellebbezi a kétnyelvű várostábla kihelyezéséről
szóló bírósági ítéletet. A polgármesteri hivatal péntek délelőtt iktatott fellebbezését az
RMDSZ Kolozsvári Városi Tanácsi frakciója a tolerancia és a multikulturalitás

Erdély

2014. szeptember 29. – Krónika
Szórványkollégiumot avattak vasárnap a Maros megyei Nagysármáson. Az egyházi és civil
összefogással, valamint magyarországi támogatással és az RMDSZ hozzájárulásával
létesült intézménynek köszönhetően a mezőségi falvakban megapadt magyar közösségben
születő gyermekek magyarul tanulhatnak. Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási
főtitkárhelyettese rámutatott: a szórványkollégiumnak otthont adó épületet a református
egyház biztosította, a tapasztalatot és a szervezőmunka erejét pedig a Kallós Zoltán
Alapítvány adta.
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létjogosultságának felülbírálásaként értelmezi - áll a frakció közleményében.
„Kolozsváron, legalábbis pillanatnyilag, minden jel arra mutat, hogy a választási év
nyomása, a szavazatszerzési igyekezet győzedelmeskednek, olyan nagy horderejű
közösségi célkitűzéseket sodorva veszélybe, mint az Európa Kulturális Fővárosa cím
elnyerése. Véleményünk szerint Kolozsvár nem tud jó eséllyel pályázni erre a címre, ha a
mássággal szembeni elfogadás, tolerancia helyett a funari korszakra emlékeztető
felhangokkal közelít a nyelvi jogok kérdéséhez” - írják még a közleményben.

Magyar nyelvű médiajogi kalauzt adott ki a MÚRE
2014. szeptember 29. – transindex.ro
Őszi szakmai rendezvényén mutatta be Médiajogi kalauz című kiadványát a Magyar
Újságírók Romániai Egyesülete. A médiajogi szaktanulmány eligazít az újságírók
munkájára vonatkozó jogok területén; szerzője dr. Vallasek Magdolna jogász, a Sapientia
EMTE adjunktusa. A kötet függelékben tartalmazza a médiára vonatkozó egyes
törvényszöveg-részek fordítását, és megtalálható benne a szerzői jogokra vonatkozó
törvény jelentős, a sajtósok munkáját érintő része, valamint az audiovizuális
tartalomszabályozás egy része.

Ismét halasztott Nagy Zsolt perében a Legfelsőbb Bíróság
2014. szeptember 29. – transindex.ro
A bíróság vizsgálódása miatt október 7-re halasztotta a tárgyalást a Legfelsőbb Bíróság és
Semmítőszék abban a perben, amelyben 12 másik személy mellett Nagy Zsolt is
vádlottként szerepel. Nagy Zsoltot decemberben első fokon felmentették ugyan a
hazaárulás vádja alól, de bűnszövetkezetben való részvételért ötéves szabadságvesztésre
ítélték.

Húszezer „hazafit” toborozna december 1-jére Székelyföldre a Vocea Natiunii
2014. szeptember 29. – transindex.ro
A román nemzeti ünnepre, december elsejére Hargita és Kovászna megyébe toboroz
résztvevőket a Vocea Natiunii Facebook-csoport. “Felhívás hazafiakhoz: szükségünk van
húszezerre Önök közül, hogy december 1-jét, nemzeti ünnepünket HarKov-beli testvéreink
mellett ünnepelhessük. Évről évre problémás nemzeti ünnepünket békésen és
harmóniában megünnepelni, a magyar etnikumúak a Hargita és Kovászna megyei
hatóságokkal az élen mindenféle módon próbálnak nyomást gyakorolni ránk, zaklatnak,
minden eszközt megragadnak, hogy megfélemlítsenek, egészen a fizikai erőszakig (egy
csíkszeredai lakos nyilatkozata szerint). Notórius eset a Sabináé, a román trikolór
lobogtatásáért megbüntetett lányé, de még vannak példák, ezeket a visszaéléseket be kell
szüntetni, ezért határoztam el, hogy meghívom Önöket, töltsük testvéreink mellett a
nemzeti ünnepet” – áll a Facebookos felhívásban. „Csak így mutathatjuk meg azoknak,
akik nem tisztelik a hazát, hogy még mindig itt vagyunk” – teszik hozzá.
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2014. szeptember 29. – transindex.ro
Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a korábbi évekhez hasonlóan ismét
pályázatot hirdet szakmai gyakorlat végzésére az Európai Parlamentben. A sikeresen
pályázó erdélyi magyar fiataloknak 2015-ben lehetőségük nyílik egy egyhónapos
gyakornokság alatt megismerni az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi munkáját,
Sógor Csaba tevékenységét. Az érdeklődők 2014. október 15-ig adhatják le jelentkezésüket.

Erdély

Lehet még jelentkezni Sógor Csaba EP-gyakornoki programjába

Demonstráció lesz Kolozsváron a Fidesz és Orbán Viktor politikája ellen
2014. szeptember 29. – transindex.ro
Magánszemélyek demonstrációt szerveznek Kolozsváron „Orbán Viktor és kormánypártja,
a Fidesz politikája ellen” október 3-án 11 órától a János Zsigmond Unitárius Kollégium
előtt. A tüntetés célja felhívni a figyelmet „a Fidesz és Orbán Viktor önkényes és
demokráciaellenes politikájára. Ma Magyarországon megbélyegzik a szegénységet,
diszkriminálják a hajléktalanokat, megfélemlítik a Fidesszel kritikus civil szervezeteket.
Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt mondta az idén nyáron, hogy a külföldről finanszírozott
civil szervezetek veszélyt jelentenek a nemzetbiztonságra. Mindeközben kulturális és civil
szervezetek sora került kiszolgáltatott helyzetbe Magyarországon, a hatalom különböző
eszközökkel gyakorol rájuk nyomást. Ez ellentétes az európai normákkal, a demokráciával”
– áll a Demonstráció az erdélyi társadalmi egyensúlyért és Orbán Viktor politikája ellen
mottójú Facebook-esemény oldalán közölt, kétnyelvű felhívásban.

Sorbán Attila Örs maradt az EMI elnöke
2014. szeptember 29. – maszol.ro, Krónika
Évértékelő és tisztújító küldöttgyűlést tartott az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) szeptember
27-én. Az Erdély minden tájáról érkező közel 30 küldött egy évre választotta meg a
szervezet országos vezetőit – közölte hétfőn az EMI ajtóirodája. A tagszervezetek, majd az
elnökségi beszámolók és évértékelő után a háromtagú vezetőségben elnökként Sorbán
Attila Örs, alelnökként Szűcs Péter, titkárként pedig Farkas Zsuzsa került újraválasztásra a
helyi szervezetek képviselőiből és az országos elnökség tagjaiból álló küldöttgyűlés által.

Megnyitották az új „magyar" tanévet a BBTE-n
2014. szeptember 29. – maszol.ro, Szabadság
Ünnepélyesen megnyitották az idei egyetemi tanévet a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen
magyar nyelven is hétfőn délután három órától, az intézmény kolozsvári főépületében.
Soós Anna rektorhelyettes elmondta, fontosnak tartják, hogy hallgatóik külföldi
tapasztalatokat is szerezzenek a nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően. A tanárnak
mindig erőt ad, hogy új generációkkal találkozik – fogalmazott, hozzátéve, az egyetemen
elvárás a megkérdőjelezés, a kérdezés, a gondolkodás, nem csak az anyag elsajátításáról
szól.
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2014. szeptember 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Elutasította a marosvásárhelyi táblabíróság az RMOGYKE, az EMNT, az EMNP, az MPP és
az RMDSZ fellebbezését, amellyel a magyar szervezetek megtámadták a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) chartájának törvényességét. Kincses Előd
ügyvéd hétfői marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján számolt be a per részleteiről. Eszerint a
táblabíróság ítélőtanácsa többségi szavazással hozta meg a döntést, Mona Baciu bírónő
pedig különvéleményt jelentett be.

Erdély

Kincses: nem létező szabályt alkalmaz a MOGYE

CEMO: érdemes fellépni a rendőrségi túlkapások ellen
2014. szeptember 29. – szekelyhon.ro
Ismét pert nyert a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a helyi rendőrséggel szemben.
A Marosvásárhelyi Bíróság szeptember 23-án kimondta, hogy munkatársuknak nem kell
kifizetnie a rendőrség által kirótt 1500 lejes pénzbírságot. 2013-ban – amikor a CEMO
önkéntesei kétnyelvű kaputáblákat adományoztak a város lakóinak – az egyik önkéntes
csapatot egy román nemzetiségű személy feljelentette, ennek következtében a
marosvásárhelyi helyi rendőrség az akció koordinátorát, Horváth Kovács Ádámot
törvénytelen reklámanyag-osztogatás jogcímen 1500 lejes bírsággal sújtotta. Noha a
jegyzőkönyvet nem kézbesítették ki, 2013 decemberében Horváth Kovács Ádám végrehajtó
levelet kapott a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóbehajtó osztályától, amelyben
megjelent az 1500 lejes pénzbírság. Az érintett megóvta a büntetést a bíróságon, a
tárgyalások során maga érvelt, a bíróság pedig a 2014. évi 3882-es határozatával eltörölte
a bírságot.

Sarló és kalapács igen, nap és hold nem?
2014. szeptember 29. – szekelyhon.ro, Krónika
Október 7-én várható a marosvásárhelyi bíróság döntése abban a perben, amelynek tárgya,
hogy az EMNT fellebbezett a helyi rendőrség által a székely zászló kifüggesztése miatt
kiszabott 9500 eurós bírság ellen.

Ponta-Dragnea ellentmondás a magyar régió ügyében
2014. szeptember 29. – szekelyhon.ro
Kincses Előd képviseli Izsák Balázst abban a perben, amelyet a Székely Nemzeti Tanács
elnöke azért indított Traian Băsescu államfő, Victor Ponta miniszterelnök, Liviu Dragnea
miniszterelnök-helyettes és Crin Antonescu volt szenátus-elnök ellen, mert Románia
regionális átszervezése kapcsán azt mondták: elképzelhetetlen magyar többségű régió,
csupán azért, mert magyar. Az ügyet a bukaresti ítélőtábla szeptember 18-án két hétre
elhalasztotta, az alperesek eltérő érvelése azonban figyelemre méltó. „Ponta és Dragnea
különböző módon viszonyultak az etnikai kritériumhoz. Ponta szerint a régiók
kialakításakor figyelembe kell venni az etnikai hovatartozást is, de ez csak egy feltétel a
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sok, ennél sokkal fontosabb között. Dragnea viszont úgy érvelt, hogy amikor eldöntötték,
hogy milyen feltételeket vesznek figyelembe a régiósításkor, akkor az etnikait kizárták ezek
közül, vagyis nem veszik figyelembe. A miniszterelnök-helyettes álláspontja visszalépés
Ceauşescuhoz képest is, hiszen a megyésítést elrendelő 1968-as törvény szerint sem lehet
eltekinteni az etnikai hovatartozástól” – ismertette Kincses Előd szeptember 29-én. Arra a
kérdésre, hogy milyen döntésre számít, azt válaszolta: „a tapasztalat nem jó”.

Elhallgatott történelem a kolozsvári állomáson
2014. szeptember 29. – Krónika
Egyelőre nem lehet tudni, mi az oka annak, hogy a kolozsvári vasútállomáson az
állomásvezetőket felsoroló emléktáblán miért hiányzik azoknak a magyar és német
intézményvezetőknek a neve, akik 1945 előtt irányították az állomást. Horváth Anna, a
kincses város alpolgármestere néhány napja közösségi oldalán kérte számon Ioan Rus
közlekedési minisztertől, hogyan fordulhatott elő, hogy az 1870–1945 közti időszak
ismeretlen a Román Vasúttársaság (CFR) számára. Noha a márványtábla már régóta ott
áll a helyén, csak most, szeptember végén hívta fel rá a figyelmet Horaţiu Damian. Az
újságíró az Agerkult.ro oldalon Az analfabetizmus diadala című bejegyzésében,
értetlenségének és felháborodásának adott hangot amiatt, hogy az állomásfőnököket
felsoroló listán az 1870–1945-ös időszakra vonatkozva mindössze annyi áll: ismeretlenek.

Meg sem említi programjában a kisebbségeket Ponta és Johannis

Kiska arra kérte amerikai honfitársait, hogy ötleteikkel segítsék Szlovákiát
2014. szeptember 29. – bumm.sk, hirek.sk
Andrej Kiska az Egyesült Államok-beli hivatalos látogatása során vasárnap részt vett a
New Jersey államban, Holmdelben, a Szlovákiai Örökség Fesztiválon. Miroslav Lajčák
külügyminiszter honfitársainak megígérte, hogy módosítják az állampolgársági törvényt,
amely a szlovákok számára is megtiltja a kettős állampolgárságot. Hozzáfűzte: a jelenlegi
szlovák kormány nem akarja, hogy a külföldön élő szlovákok egy másik állam
állampolgárságának a felvétele után elveszítsék a szlovák állampolgárságukat. "Az gyötör
bennünket, hogy egy teljesen más okból elfogadott törvényre önök fizetnek rá. Már az
asztalunkon van az a törvénymódosító javaslat, amely lehetővé teszi, hogy megtarthassák a

Felvidék

2014. szeptember 29. – maszol.ro
Victor Ponta miniszterelnök után hétfő este Klaus Johannis, a Keresztény-Liberális
Szövetség (ACL) társelnöke is nyilvánosságra hozta választási programját. A két
dokumentum egyike sem tér ki a romániai nemzeti kisebbségek helyzetére. A jelöltek még
csak meg sem említik programjukban, hogy az országban nagy lélekszámú magyar és roma
közösség él. Mindkettejüket foglalkoztatja ugyanakkor a határon túl élő románok helyzete.
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Helyhatósági választások: Az MKP 27 polgármesterjelöltje már biztos lehet
győzelmében
2014. szeptember 29. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja a novemberi helyhatósági választásokon a négy évvel ezelőtti
megmérettetéshez hasonló számú jelöltet indít. A párt összesen 445 községben állít
polgármester-, illetve képviselőjelölteket. 26 településen és Somorja városában nincs
kihívója a párt polgármesterjelöltjének, így ők már biztosak lehetnek győzelmükben.

Felvidék

kettős állampolgárságukat, s azok, akik időközben a szlovák állampolgárságukat
elveszítették, azt majd újból kérvényezhetik, és visszakaphatják" – ígérte meg Lajčák.

Ombudsman: A belügyminisztérium túllépte hatáskörét
2014. szeptember 29. – Felvidék Ma
A Magyar Polgári Kör polgári társulás nevét a belügyminisztérium csak hosszú csatározás
után jegyezte be úgy, ahogy azt alapítói kérték: magyarul. Az ombudsman rámutatott: a
minisztérium túllépte hatáskörét.

Tompa Mihályra emlékeztek és szoborparkot avattak Hanván

Újvidék: Vasárnap tiltakozó séta Vajdaságért
2014. szeptember 29. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Párt és a Vajdasági Klub nem kormányzati szervezet október 5-én Újvidéken
tiltakozó sétát szervez Vajdaságért. A séta apropója a „joghurtforradalom” 26. évfordulója,
ami után az alkotmány módosításával Vajdaságot megfosztották autonómiájától. „A
gyülekezés és a séta célja, hogy kifejezzük mély egyet nem értésünket a társadalmunkban
uralkodó állapotokkal szemben, különösen Vajdaság alkotmányos helyzetével és
folyamatos elszegényedésével szemben, miközben folyamatosan, napi szinten pusztítják és
tartósan eltörlik minden szubjektivitását, Vajdaság saját maga politikai, gazdasági és
kulturális karikatúrájává válik” – értékelik a közleményben.

Vajdaság

2014. szeptember 29. – hirek.sk
Születésének 197. évfordulóján a magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselőjére,
Tompa Mihályra emlékeztek Gömörben, Hanván. Az ünnepi istentiszteletet szeptember
28-án tartották a helyi református templomban, majd az emlékünnepség a Diakóniai
központ udvarán folytatódott, ahol Szoborpark átadásra került sor. A szoborparkban
helyet kaptak ma is élő, Hanváról elszármazott jeles képviselői a magyarságnak, többek
között Tóth Elemér költő, vagy László Béla egyetemi tanár is.
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2014. szeptember 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi titkárság támogatásának
köszönhetően magyar nyelvtanfolyam veszi kezdetét Temerinben. A közel hat hónapon át
tartó képzésen 40 közalkalmazott vesz részt. A tartomány 220.000 dinárral támogatja a
községben a magyar nyelv elsajátítását szorgalmazó programot. Nyilas Mihály tartományi
oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár szerint ez egy újabb lépés afelé, hogy a
tartomány illetve az önkormányzat közötti kapcsolat, együttműködés még erősebb és
gyümölcsözőbb legyen.

Vajdaság

Temerin: Magyar nyelvtanfolyam a közalkalmazottak számára

Tartományi ombudsman: Korlátozzák a nemzeti tanácsokra gyakorolt
politikai befolyást
2014. szeptember 29. – Vajdaság Ma
Az államnak az elkövetkező időszakban meg kell tennie azokat az intézkedéseket,
amelyekkel biztosítja a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak munkájára gyakorolt
politika befolyás csökkenését, tájékoztatott hétfőn a vajdasági ombudsman. Az
ombudsman a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak négy éve című felmérésben arról
szól, hogy az illetékes állami szerveknek biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti kisebbségek
tagjait függetlenül, objektívan és a szerkesztéspolitikára gyakorolt mindennemű
befolyástól mentesen tájékoztassák anyanyelvükön. A tartományi ombudsman azt
javasolta a nemzeti tanácsoknak, hogy nagyobb mértékben működjenek együtt egymással,
s hogy jogilag szabályozzák a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak koordinálása
elnevezésű informális testületet tapasztalatcsere céljából, de annak céljából is, hogy
közösen lépjenek fel az állammal szemben.

Azokért élünk, akiket szeretünk
2014. szeptember 29. – Magyar Szó
Szombaton délelőtt Nagykikindán, az Isteni Irgalmasság Háza Katolikus Központ
ünnepélyes átadása alakalmából az Assisi Szent Ferenc templomban P. dr. Német László
nagybecskereki megyéspüspök és paptársai hálaadó szentmisét celebráltak. A szentmisén
és az azt követő megnyitóünnepségen részt vett Pásztor István, a vajdasági parlament
elnöke, Jerasz Ildikó és Talpai Sándor az MNT Magyar Összefogás jelöltjei, Csikós László
államtitkár, Gavrilo Gruban, a kormány vallásügyi megbízottja, Aleksandra Majkić, a
városi képviselő-testület elnök asszonya, Vincent Buss, az USA Püspöki Konferenciájának
kiküldötte, Janos Vlahovjak a szentszék, valamint Adányi László a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat képviselője.
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2014. szeptember 29. – Pannon RTV
Több magyar településen a magyarul feltüntetett helység-, illetve utcanevek át vannak
firkálva. Mišićevón is ez a helyzet. A település határán csak szerbül olvashatjuk a falu
nevét, a magyar kiírás helyett csak fekete paca van. Lovas Ildikó, az MNT kulturális
tanácsosa, a Magyar Összefogás lista jelöltje szerint ez komoly probléma, és sajnos ez is
hozzátartozik a vajdasági magyar hétköznapokhoz. A Magyar Nemzeti Tanácsnak van
törvényes felhatalmazása, hogy ez ügyben eljárjon, hogy a település-, illetve utcaneveket
magyar nyelven is feltüntessék. Ezzel a nyelvhasználati tanácsos foglalkozik. A táblákat
azonban a városnak kell rendbe tennie. Ellenőrizni kell, lecserélni, illetve lemosni,
amennyiben szükség van rá, akár napi vagy heti rendszerességgel, amíg a probléma meg
nem oldódik.

Vajdaság

Átfirkálják a magyar helységneveket, pedig jogunk van hozzá

A Magyar Összefogás jelöltjei többgyermekes családokat látogattak meg
Ludason
2014. szeptember 29. – Pannon RTV
Összetartás, a körülményekhez való alkalmazkodás, egymás kisegítése – Ludason több
magyar család is így oldja meg a mindennapok gondjait. A Magyar Összefogás listájának
jelöltjei többgyermekes családokat kerestek fel hétfőn. A Magyar Nemzeti Tanács a család
gyermekinek magyar iskolába való íratását is támogatja, valamint tankönyvekkel is ellátja
őket. A Magyar Összefogás jelöltjei ajándékot vittek a családnak és a tapasztalataikról
kérdezték őket.

Választ kell adni a kihívásokra
2014. szeptember 30. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Magyar Összefogás lista vezetője és jelöltjei a nemzeti tanácsi választások kampánya
során a hétvégén és hétfőn számos helyszínre ellátogattak. Hétfőn a helybéli művelődési
élet képviselőivel tárgyalt Ludason Dudás Károly, Siflis Zoltán és Joó Horti Lívia, Újfalun a
kézművesek képviselőivel találkozott Dolinszky Gábor, Jerasz Anikó és Horvát Tímea.
Bajmokon Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács művelődési tanácsosa, az összefogás
képviselője, Maglai Jenő szabadkai polgármester, Bunford Tivadar szabadkai VMSZszervezeti elnök, Simon Zsolt, a helyi közösség tanácsának elnöke és Szakács Zita bajmoki
VMSZ-vezető beszélgetett a kulturális élet képviselőivel. Lapunknak adott nyilatkozatában
Lovas elmondta: érdekes, izgalmas helyzet alakult ki művelődési egyesületeink működése
kapcsán.
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2014. szeptember 29. – Kárpátalja Ma
Bethlen-napot tartott Huszton a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, Magyarország
Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Huszti
Alapszervezete a huszti református és római katolikus egyház közreműködésével
szeptember 28-án. A köszöntők után a templomkertben újonnan elhelyezett három
kopjafa leleplezése következett. Valamikor Máramaros vármegye az Erdélyi
Fejedelemséghez tartozott. Ennek emlékére állították a kopjafákat.

Kollégium az oktatásról és kultúráról
2014. szeptember 29. – Vajdaság Ma, MTI
Új országgyűlési mandátuma elején Képviselői Kollégiumot hívott össze dr. Göncz László
magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő. A délelőtti megbeszélések témája az oktatás
és a kultúra, valamint a tudományos kutatás volt.

Napsugár kórus „nembúcsú” koncertje
2014. szeptember 29. – Nemzeti Regiszter
A Napsugár kórus egy éve alakult Gold Coast-on Iski Anita és Almási Ferenc
kezdeményezésére. Baráti társaságból és hozzájuk csatlakozó vidám, énekelni szerető
emberekből áll. Egy év alatt számos magyar rendezvényen színesítették a műsorokat,
valamint vallási összejöveteleken is. Egyik jelentős szereplésük Böjte Csaba ferences
szerzetes Marian Valley-ben tartott szent miséjének gitáros ifjúsági énekekkel való
kísérése volt.

Diaszpóra Muravidék Kárpátalja

Bethlen-nap Huszton
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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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