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települészászlók helyi szinten történő

2014. szeptember 30. – MNO, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika, maszol.ro
Szeptember 30-án a szenátus 83 támogató szavazattal elfogadta azt a
törvénykezdeményezést, amely értelmében a területi közigazgatási egységek – községek,
városok, megyék – tanácsa dönthet a saját zászló használatának kérdésében. A tervezet
továbbá azt is előírja, hogy a zászlókon szerepelhet a helyi címer, valamint a közigazgatási
egység neve is, ez utóbbi a nemzeti kisebbségek nyelvén is használható ott, ahol az említett
közösség számaránya eléri a húsz százalékot.

Vezető hírek

A szenátus beleegyezett a
elfogadásába

Washington a kelet-európai kisebbségiek jogi helyzetéről
2014. szeptember 30. – MTI, hirado.hu
Néhány kelet- és délkelet-európai ország mellett Magyarországról is szólt a nemzeti
kisebbségekhez tartozók jogi helyzetével kapcsolatban az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet (EBESZ) emberi dimenzióval foglalkozó varsói találkozóján
részt vevő amerikai küldöttség vezetője. J. Brian Atwood szerint „Magyarország expanzív
állampolgársági törvénye, amikor gyújtó hatású retorikával párosul, a határokon átívelő és
etnikumközi feszültségeket teremthet”. A magyar kormánynak az ukrajnai magyarok
számára autonómiát szorgalmazó felhívásai szerinte tovább szítanak egy amúgy is nehéz
helyzetet.

Óvásözön a magyar államfőjelöltek ellen

A kolozsvári Orbán-ellenes tüntetés ellen szerveznek tüntetést
2014. szeptember 30. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság
Magánszemélyek szerveznek tüntetést Orbán Viktor mellett október 3-án 11 órától. A
kolozsvári magyarság kiáll Orbán Viktor mellett című Facebook-esemény a kolozsvári
mentőállomás elé szervez találkozást az Orbán mellett kiállni akarók számára.
"Szomorúan vettük tudomásul, hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr kolozsvári látogatása

Erdély

2014. szeptember 30. – MNO, Magyar Hírlap, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély
Ma, MTI, Nyugati Jelen
Kelemen Hunor az első, Szilágyi Zsolt pedig a tízedik helyre került az államfőválasztáson
induló tizennégy jelöltet tartalmazó szavazócédulán a Központi Választási Iroda (BEC)
által kedden lebonyolított sorshúzás szerint. A jelöltek névsora azután lett végleges, hogy
az alkotmánybíróság elutasította a részvételük ellen beterjesztett óvásokat, amelyek a két
magyar politikus esetében többnyire a magyar közösség érdekében kifejtett
„alkotmányellenes" tevékenységüket kifogásolta.
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Tülekedtek a magyar állampolgárságért Baróton
2014. szeptember 30. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Baróton 258 személy adta le négy óra alatt a magyar állampolgársági kérelmét, akik közül
a legfiatalabb az erdőfülei hat hónapos Balázsi Ádám Gyula és a legidősebb a bölöni 73
éves Dobricza Ilona volt - közölte az RMDSZ háromszéki területi szervezete. A baróti
református altemplomba az elmúlt hét során a helybéliek mellett még nyolc településről,
Bodosról, Bardocról, Erdőfüléről, Magyarhermányból, Bölönből, Középajtáról, Kis- és
Nagybaconból érkezett rekordszámú, magyar állampolgárságot igénylő jelentkező.

Erdély

alkalmával egyes csoportok ellentüntetést szerveznek." A szervezők azt is írják, hogy az
Orbán-ellenes tüntetést uszításnak értékelik.

Ilyen lenne Románia, ha Kelemen Hunor vezetné
2014. szeptember 30. – transindex.ro
Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje volt az Adevărul Live műsor keddi meghívottja.
A napilap honlapján élőben közvetített beszélgetésen az Adevărul főszerkesztőjének, Dan
Marinescunak a kérdéseire adott válaszaiból az rajzolódott ki, hogy milyen álláspontokat
képviselne Kelemen Hunor Románia államelnökeként az oroszokkal való viszonytól az
autonómia és Verespatak kérdésén át a gazdasági és államszerkezeti kérdésekig.

Birtokba vette a Kemény család a marosvécsi kastélyt
2014. szeptember 30. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Kedden délelőtt visszakerült jogos tulajdonosaihoz, Kemény János báró leszármazottaihoz
a román állam által több mint 70 évvel ezelőtt elkobzott marosvécsi várkastély. Az elmúlt
hetekben kiköltöztették az utolsó betegeket is a kastélyban működő Neuropszichiátriai
Rehabilitációs Központból. Az épület kulcsát kedden 11 órakor adták át ünnepélyesen az
egykori tulajdonos, báró Kemény János leszármazottainak. Az utolsó simítások még
ezután következnek – mondta a maszol.ro érdeklődésére a Kemény-utódok egyike, akitől
megtudtuk azt is, a család tagjai az átvétel után tanácskoznak arról, hogy a megürült
kastélynak milyen szerepet szánjanak.

Válaszolt Boc a Napoca elnevezés törlését kezdeményezőknek
2014. szeptember 30. – transindex.ro, maszol.ro
Válaszolt Emil Boc, Kolozsvár polgármestere a Kolozsvár román nevéből a Napoca szó
kiiktatását kezdeményező civilek levelére. A civilek arra szerettek volna választ kapni a
polgármestertől, hogy fontosnak tartja-e a névmódosítást, illetve hajlandó lenne-e helyi
népszavazást kiírni erről. A polgármester szeptember 5-én keltezett hivatalos válaszából az
derül ki, hogy nem állt pozitívan a kezdeményezéshez, több indokot is felsorolt, hogy
szerinte miért nem alkalmas most a város nevén változtatni.
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2014. szeptember 30. – transindex.ro
Leghamarabb két hónapon belül kaphatják meg az 1. osztályos tanulók a tankönyveiket,
Király András oktatásügyi államtitkár szerint legalább ennyi időbe telik, míg a frissen
elfogadott tankönyvek kikerülnek a nyomdából. Megkeresésünkre elmondta, az 1.
osztályos tankönyvek esetében az óvási periódus lezárult, az óvásokat elbírálta a
szakbizottság. A folyamat eredményeként egy újabb magyar ábécés könyvet is elfogadtak,
illetve a román nyelv specifikus oktatását lehetővé tevő tankönyv is kikerül a nyomdából.

Erdély

Még legalább két hónapot kell várniuk az elsősöknek tankönyveikre

Semjén Zsolt is jelen lesz a Sapientia ünnepségén
2014. szeptember 30. – szekelyhon.ro
Díjátadással, valamint a bentlakás épületének hivatalos átadójával ünneplik az Egyetem
Napját idén a marosvásárhelyi Sapientián. Az október 3-án, pénteken zajló eseményen
jelen lesz Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese is. Az egyetem szenátusa
szintén 2012-ben alapította a Bocskai István-díjat, amelyben az egyetem munkatársai
részesülhetnek, valamint olyan egyetemen kívüli személyek, akik döntő módon járultak
hozzá az egyetem fejlődéséhez. Az első elismerést Magyarország miniszterelnökének,
Orbán Viktornak nyújtották át két évvel ezelőtt, ezúttal Répás Zsuzsanna, az Igazságügyi
Minisztérium helyettes államtitkára, valamint Hollanda Dénes, a Sapientia
marosvásárhelyi karának alapító dékánja, rektori tanácsos veheti át a díjat.

Bővülhet a Partiumi Keresztény Egyetem
2014. szeptember 30. – Krónika
A nagyváradi önkormányzat jóváhagyta kedden a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetem (PKE) új épületszárnyának felépítését, így hamarosan a versenytárgyalást is
kiírhatják a magyar állami támogatásból finanszírozott belvárosi létesítmény
megépítésére. „A telek egységesítése volt az előkészületek leghosszadalmasabb része.
Most, hogy ez megtörtént, mihamarabb el szeretnénk kezdeni a munkálatokat” – mutatott
rá a Krónikának János Szabolcs, a tanintézet rektora. János Szabolcs emlékeztetett rá, a
PKE bővítését már nagyon régóta tervezik. Két évvel ezelőtt konkretizálódott, amikor a
magyar kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök vállalta az ezzel járó kiadásokat.

Felróják az RMDSZ elnökének, hogy nem védte meg az Orbán-kormányt
Bukarestben
2014. október 1. – Krónika, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Élesen bírálja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Kelemen Hunort amiatt, hogy nem védte
meg az Orbán-kormányt és a 2011-ben módosított magyar alkotmányt román
véleményformálók bírálatától. A szervezet tegnap közleményben reagált az RMDSZ
autonómia-statútumáról hétfőn Bukarestben rendezett közvitán elhangzottakra. Román
értelmiségieknek a „Moszkvával túlságosan jó kapcsolatokat ápoló, a liberális demokráciát
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Kövér Lászlóval találkozott Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt

Erdély

temető” Fideszt és Magyarországot elmarasztaló kérdéseire az RMDSZ elnöke azt állította,
az alakulat ellenében Budapestről hoztak létre két pártot, majd azt, hogy sokszor felrótták
neki a magyar kormányok, miszerint az RMDSZ nem fogad el Budapestről „gyámságot”.

Felvidék

2014. október 1. – Krónika
Kövér Lászlóval, a magyar Országgyűlés elnökével találkozott Toró T. Tibor, az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke és Szilágyi Zsolt államelnökjelölt. Toró és Szilágyi a megbeszélés
során tájékoztatták a házelnököt a jelöltállításhoz szükséges aláírásgyűjtés teljesítéséről,
valamint ismertették az államelnökjelölt politikai programját. Kövér László sok sikert
kívánt a néppárt tisztségviselőinek és államelnökjelöltjének, kifejezve meggyőződését,
hogy a romániai választási kampány jó lehetőség lesz az erdélyi autonómiatörekvések
hiteles és hatékony képviseletére.

Matovičék is módosítanák a szlovák állampolgársági törvényt
2014. szeptember 30. – hírek.sk
Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek visszaadnák a szlovák állampolgárságot
azoknak, akik az első Fico-kormány törvénye miatt egy másik ország állampolgárságának
felvétele következtében elveszítették azt. Matovičék javaslata azoknak engedélyezné a
kettős állampolgárságot, akiknek valamilyen valós kötődésük van a másik országhoz.

Magyar állami kitüntetést kapott Szanyi Mária és Mács József
2014. szeptember 30. – MTI, Magyar Hírlap, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Áder János köztársasági elnök által odaítélt, rangos magyar állami kitüntetést vett át
Szanyi Mária pedagógus, néprajzkutató és Mács József író Magyarország pozsonyi
nagykövetségén. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt kitüntetéseket
Balogh Csaba nagykövet adta át Szanyi Mária néprajzkutatónak, pedagógusnak, aki
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült, valamint Mács József írónak, a
Magyar Művészeti Akadémia tagjának, aki a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Széchenyi István faszobrát avatták fel Csicsón
2014. szeptember 30. – hirek.sk
Széchenyi István egész alakos faszobrát leplezték le Csicsón. A település híres a
szoborparkjáról, és a Csicsói Nagy Géza fafaragó művész szervezte művésztelepekről. A
Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából leleplezett szobor a szlovén Ornik
Srečko alkotása. A szoboravatón a főszónok Duray Miklós volt.
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Felvidék

Nem feledték el Dobos Lászlót szülővárosában - szobrot kap Királyhelmecen

Vajdaság

2014. szeptember 30. – Felvidék Ma
A Mécs László Polgári társulás úgy határozott, hogy az 1930-ban Királyhelmecen született
Kossuth-díjas Dobos László írónak születése 85. évfordulója alkalmából a 2015-ös évben
szülővárosában emlékművet állíttatnak.

Adán és Zentán tett látogatást Aleksandar Vučić és Pásztor István
2014. szeptember 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Adára és Zentára látogatott Aleksandar Vučić, Szerbia miniszterelnöke és Pásztor István, a
Tartományi Képviselőház elnöke, akik előbb az adai LPO precíziós öntödében, majd a
zentai RASCO-TAMP vállalatban adtak át több millió eurós beruházások
eredményeképpen megvalósult fejlesztéseket. Pásztor István kiemelte, Ada egykor a
mezőgazdaságáról, fém- és textiliparáról volt ismert, majd hozzátette, Ada olyan település,
amely a jelenleginél ugyan már látott szebb napokat is, ám olyan tartalékokkal
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy ismét fényes jövője legyen, amire a
mostani beruházás is bizonyítékot jelent.

Konzuli fogadónap: Újabb száznegyven kérelemátadó Zentán
2014. szeptember 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Tizennegyedik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Magyarország
Szabadkai Főkonzulátusa Zentán, a helyi CMH Irodában, ahol több mint száznegyven
polgár adhatta át honosítási kérelmét. A fogadónapon jelen volt dr. Menyhárt Attila,
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja is, aki szerint az évek múlásával nem
csökken a kihelyezett konzuli fogadónapok iránti érdeklődés, viszont számos olyan
honosítást igénylő polgárral találkoznak, akiknek a magyar nyelvtudásuk nem elegendő
ahhoz, hogy a honosítási kérelmük pozitív elbírálásban részesüljön.

A pályázatíráshoz is össze kellene fogni
2014. október 1. – Magyar Szó
A Magyar Összefogás lista jelöltjei a nemzeti tanácsi választások kampánya során kedden
Óbecsére is ellátogattak. Szilágyi Miklós és Ladisity Melinda jelöltek, valamint Kinka
Erzsébet, a Vajdasági Magyar Szövetség péterrévei és Molnár Viktor, a VMSZ óbecsei
szervezetének az elnöke először az óbecsei civil szervezetek képviselőivel találkozott a
Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. Szilágyi Miklós arról beszélt: az elkövetkező négy
évben elsősorban a meglévő jogi kereteket kell megtölteni tartalommal, mégpedig főleg az
oktatás, a tájékoztatás, a kultúra és a nyelvhasználat terén – elmondása szerint a KMV
szervezőbizottságának az elnökeként pályázatírói és együttműködési tapasztalatait tudja
majd hasznosítani, jogászként pedig a nyelvhasználati jogokat érintő kérdések
megoldásában lehet majd hasznos a tudása.
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Muravidék

Szorosabb együttműködést a nemzetiségi médiumok között

Diaszpóra

2014. szeptember 30. – RTV Slovenija Hidak
Göncz László, nemzetiségi országgyűlési képviselő mandátumnyitó kollégiumán az
oktatási, a kulturális és a tudományos témákon kívül szó volt a nemzetiség
tájékoztatásának kérdéséről is. Az elhangzottak összefoglalója meghallgatható a Hidak
oldalán.

Szépen szólt a Magyar Himnusz Las Vegasban!
2014. szeptember 30. – Nemzeti Regiszter
A Szekszárd csapata nyerte az Árpád kupát, a döntőben a Clevelandi magyar csapattal
nagyszerű mérkőzést játszva. A magyarországi, amerikai és kanadai magyar csapatok
hagyományos találkozóján színvonalas meccseket láthattak az érdeklődők.
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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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