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2014. október 11. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke szerint nem kell folyamatosan
az autonómiával riogatni, az ugyanis nem jelenti Szlovákia országhatárainak
megváltoztatását. A pártelnök erről a Teraz.sk portálnak adott interjúban beszélt.
Véleménye szerint a szlovák-magyar viszonyok terén a legnagyobb problémát a bizalom
kérdése jelent. „Polgármestereink közreműködésével rámutathatunk arra, hogy a magyar
nemzetiségű polgármester semmiféle nemzetbiztonsági kockázatot nem jelent, éppen
ellenkezőleg“ – hangsúlyozta. „Nem titkoljuk, hogy Dél-Szlovákiában át akarjuk ültetni a
kétnyelvűséget, amire éppen ezek a polgármesterek képesek“ – tette hozzá.

Vezető hírek

Berényi: nem kell félni az autonómiától

Fél év múlva kerülhetnek terítékre a vitás ügyek
2014. október 11. – Új Szó, Magyar Hírlap, MNO
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pozsonyi látogatása kapcsán adott interjút
az Új Szónak: „Abban maradtunk, hogy felülvizsgáljuk a vegyes bizottságok rendszerét.
Van 12 vegyes bizottságunk, amelyek szerintünk nem működnek hatékonyan. A 12-ből
hetet szeretnénk létrehozni, és felül kívánjuk vizsgálni, hogy szakmailag ezeknek a
testületeknek volt-e olyan eredménye, ami a politikai döntéshez szükséges. Itt várunk
előrelépést. Emellett megállapodtunk, hogy idén még egyszer találkozunk, és sorba
vesszük azokat a kérdéseket, amelyek a forró témákhoz kapcsolódnak.” Az interjúban
megerősítette, hogy a magyar kormány továbbra is az MKP-t tekinti partnerének.

70 éve történt… – Tudományos konferencia a magyarságot ért atrocitásokról
a történelmi Délvidéken
2014. október 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap
70 éve történt... A magyarságot ért atrocitások a történelmi Délvidéken címmel
tudományos konferenciát szervezett a Vajdasági Magyar Szövetség és a Délvidék Kutató
Központ szombaton Szabadkán. A rendezvényen Pásztor István, a VMSZ elnöke
kijelentette: „Nem következhet be soha többé, hogy valaki azért fizessen az életével,
szabadságával és vagyonával, mert egy közösséghez tartozik, legyen az etnikai, vallási vagy
bármi egyéb.”A politika színterén mára eljutott odáig a magyar és szerb fél, hogy a
történelem ezen időszakáról a közbeszédben értelmesen lehet beszélni, habár még mindig
nagyon nagy az üggyel kapcsolatos tudatlanság – fogalmazott a VMSZ elnöke. Mindebben
a szerb és a magyar köztársasági elnök megbékélésért tett gesztusai, tavalyi főhajtása a
magyar és a szerb áldozatok előtt, illetve a magyar-szerb akadémiai vegyes bizottság
munkája újabb és újabb impulzusokat jelentenek.
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2014. október 10. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, MNO
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy egy
esetleges román–magyar tárgyaláson, amelyik a magyar autonómiatörekvésekről szólna,
Magyarország képviselőinek is helyet kellene biztosítani. A román–magyar
autonómiatárgyalások esetleges megkezdéséről azóta cikkezik az erdélyi magyar sajtó,
hogy a hét elején kiderült, román politikusok megkeresték az amerikai Project on Ethnic
Relations (PER) szervezetet, hogy közvetítsen a román és a magyar közösség képviselői
között.

Erdély

SZNT:
Magyarország
képviselőinek
autonómiatárgyalásokon

Zakariás üzenete Kelemennek: a vita nem pofozkodás
2014. október 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Nyílt levélben kérte fel Kelemen Hunort, az RMDSZ államfőjelöltjét Zakariás Zoltán, az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) választmányi elnöke arra, hogy ne tekintse
„pofozkodásnak” a Székelyföld területi autonómiájával kapcsolatos magyar–magyar vitát.
A választmányi elnök szerint szükség van a nyilvános vitára, az érvek ütköztetésére.
Zakariás Zoltán sérelmezte, hogy Kelemen Hunor a nyilvános vitát, az érvek ütköztetését
„pofozkodásnak” tekinti. Kijelentette, az RMDSZ jelöltje nem a megfelelő logikai
sorrendben indította el a szövetség székelyföldi autonómiatervezetének a közvitáját. Ezt
ugyanis a magyar közösségben kellett volna előbb lefolytatni. Zakariás úgy vélte, Kelemen
Hunornak és az RMDSZ-nek mind a magyar, mind a román közösség felé „hitelességi
problémája van”.

A román-magyar
Bukarestben

szociológiai

kapcsolatokról

tartottak

konferenciát

2014. október 10. – Erdély Ma, MTI
Román-magyar szociológiai kapcsolatokról tartottak konferenciát Bukarestben, amelynek
célja erősíteni a két ország tudományos közössége közötti együttműködést. Kósa András
László, a konferenciát szervező Balassi Intézet bukaresti központjának igazgatója az MTInek elmondta: olyan tudományos programsorozatot indítottak, amelynek célja erősíteni a
különböző tudományos területeken tevékenykedő magyar és román kutatók
együttműködését.

Borbély: a kormány kritikusai is legyünk
2014. október 10. – maszol.ro
Az őszi parlamenti szesszió legfontosabb megvalósításairól, a kampányidőszak kiemelkedő
prioritásairól, és ezek megvalósításában az önkormányzatok, polgármesterek szerepéről
beszélt ma, október 10-én, a Székelyföldi Önkormányzati Tanács gyergyószéki ülésén
Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. A Szövetség politikai alelnöke elmondta: az
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Kelemen: a románságnak is van helye az autonómiában

Erdély

utóbbi három hónapban az RMDSZ parlamenti és kormányzati szerepének köszönhetően
több olyan gazdasági, pénzügyi, társadalmi és vidékfejlesztési intézkedés is megvalósult,
amelyek a romániai magyarságra direkt módon kihatnak.

2014. október 10. – maszol.ro, transindex.ro
A Székelyföldön élő román közösségnek járó garanciák biztosítása volt az egyik fontos
kérdésköre annak a pódiumbeszélgetésnek, amelyen Kelemen Hunor szövetségi elnököt a
Gyergyói medencében élő magyarok kérdezték október 10-én, pénteken a
gyergyószentmiklósi
Korona
teremben.
Az
RMDSZ
államelnök-jelöltjének
beszélgetőpartnere Bende Sándor, az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöke és
Laczkó Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere volt.

„A történet úgy volt, hogy ők elvitték, mi pedig hazahoztuk. A kettő között
eltelt néhány évtized, de ez ma már nem számít”
2014. október 11. – transindex.ro
„A történet úgy volt, hogy ők elvitték, mi pedig hazahoztuk. A kettő között eltelt néhány
évtized, de ez ma már nem számít, hiszen ma már a miénk” – mondta Kelemen Hunor a
Csíki Székely Múzeumban megszervezett ünnepségen, amelyen Gábor Áronnak a Székely
Nemzeti Múzeumban őrzött rézágyúját mutatták be a csíkszeredaiaknak október 11-én,
szombaton, az V. Székelyföldi Napok keretében. A szövetségi elnök arra emlékeztette a
rendezvény résztvevőit, hogy a székelyek 2010. március 15-ét már legértékesebb
relikviájuk birtokában ünnepelték Kézdivásárhelyen, a hosszas bürokratikus folyamatok
után pedig a közösség mindörökre sajátjaként tekinthet az agyúra.

Halasztottak Olosz Gergely perében
2014. október 11. – Erdély Ma, Háromszék
November hetedikére halasztotta a bukaresti táblabíróság annak a pernek a tárgyalását,
amelyben Olosz Gergely volt RMDSZ-es szenátort – ötödmagával – korrupciós
bűncselekmény elkövetésével vádolják. Az országos korrupcióellenes ügyészség szerint a
négy román üzletember 2010-ben több százezer eurós kenőpénzt adott Olosznak – aki
akkor az energiaügyi hatóság vezetője és parlamenti képviselő is volt –, hogy cégüket
előnyös szerződésekhez juttassa.

Winkler: a közösségi életnek szüksége van a fiatalokra
2014. október 11. – maszol.ro
,November 2-a az elnökválasztás első fordulója épp olyan fontos kihívás a mi
közösségünknek is, mint bármelyik más választási megmérettetés. A mi jelöltünk Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke. Ismeritek, találkoztatok vele az EU-táborban, az idei
tanévnyitón Déván, meggyőződhettetek, hogy titeket is képvisel, ahogy az egész erdélyi
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magyarságot. Itt Hunyad megyében mindenkire szükség van a kampányban is, akárcsak a
választás napján, fiatal önkénteseinknek a mozgósításban lesz nagy szerepük, hogy együtt
mutassuk meg, erős, összetartó közösség tagjai vagyunk" – fogalmazott szombaton
délelőtt Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke a dévai Őzike
ifjúsági táborban, ahol a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (HUMMIT) ifjúsági
műhelytáborát és küldöttgyűlését tartják ezen a hétvégén.

Lassan, de biztosan újul a magyar főgimnázium
2014. október 11. – Nyugati Jelen
Az aradi önkormányzat legutóbbi költségvetés-kiegészítésén a Csiky Gergely
Főgimnáziumnak is kiutaltak egy bizonyos összeget különféle fejlesztési, korszerűsítési
munkákra. A magyar tanácsosoknak sikerült kieszközölniük, hogy a magyar
középiskolának is jusson valami, a munkálatokra 51 ezer lejt irányoztak elő, amiből, ha
nem is mindent, de a hiányosságok egy részét sikerült pótolniuk. Péntek délelőtt Bognár
Levente aradi alpolgármester (az RMDSZ megyei elnöke) Hadnagy Éva iskolaigazgató
kíséretében szemügyre vette az épületen végzett felújításokat, mondhatni mérleget vontak,
de arról is beszéltek, mire lenne még szükség az elkövetkezőkben.

Iskolanévtáblákat támad a prefektus
2014. október 12. – Krónika
Perrel fenyegeti a sepsiszentgyörgyi iskolaigazgatókat Marius Popică, Kovászna megye
prefektusa, ha felszerelik a tanintézetekre a kétnyelvű feliratokat. A magyar feliratok elleni
újabb támadást Rodica Pârvan szociáldemokrata párti városi tanácstag panaszlevele
indította el. A Constantin Brâncuşi-szakközépiskola igazgatója írásban fordult a
prefektúrához és a polgármesteri hivatalhoz, nehezményezve, hogy az önkormányzat
kétnyelvű táblákat szereltet a tanintézetekre. Popică válaszában leszögezte, az új táblákról
hiányzik a Románia felirat, az ország címere és a román nemzeti színek, ezért felszólította
az iskolaigazgatókat, ne tegyék ki a táblákat, így elkerülhetik a későbbi pereket.

Victor Ponta lett Kelemen Hunor „utóda”
2014. október 12. – Krónika
Ideiglenesen Victor Ponta miniszterelnök vette át a Kelemen Hunor menesztésével vezető
nélkül maradt művelődési tárca irányítását, a minisztérium működtetésével kapcsolatos,
aláírási joggal járó teendőket ugyanakkor a Mediafax hírügynökség értesülései szerint
Hegedüs Csilla művelődési államtitkárra bízta.

Szilágyi Zsolt: kell a román–magyar összefogás
2014. október 12. – Krónika
Az erdélyi románság és magyarság összefogásának szükségességét emelték ki az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) által csütörtök este Nagyváradon megszervezett fórum

5

Erdély

résztvevői. A román–magyar párbeszéd érdekében szervezett rendezvény keretében
Szilágyi Zsolt, az EMNP államfőjelöltje felszólalásában úgy fogalmazott, az erdélyi
magyarság immár kilencven éve méltósággal viseli sorsát, azonban a magyarok drámai
fogyatkozására és a mérhetetlen korrupcióra sürgősen megoldást kell találni. „Nyugateurópai példák igazolják a régiók szövetségének hatékonyságát, ez nemcsak Erdély, hanem
Románia összes történelmi régiója számára megoldást jelentene” – hangsúlyozta Szilágyi
Zsolt. Kiemelte, a november 2-i választáson Erdély és Bukarest közül választhatnak az
állampolgárok, akik „így dönthetnek arról, hogy egy erdélyesített Romániában vagy egy
balkanizált Erdélyben akarnak élni”.

A Gyilkos-tónál ülésezett a Székelyföldi Önkormányzati Tanács
2014. október 12. – Erdély Ma
Az RMDSZ székelyföldi önkormányzati tisztségviselői és parlamenti képviselői találkoztak
október 10-én a Gyergyószentmiklóshoz tartozó Gyilkostó üdülőtelepen, ahol aktuális
közéleti problémákat vitattak meg. A résztvevőket Bende Sándor, az RMDSZ Gyergyó
Területi Szervezetének elnöke köszöntötte házigazdaként, aki a helyszínválasztást nemcsak
a Gyilkos-tó turisztikai fontosságával indokolta, hanem a Hargita és Neamț megye közti
tisztázatlan közigazgatási határok helyzetével is, hiszen Gyilkostó ebből a szempontból is
jelentős település.

„Erős közösség az, amely jövőjét megalapozza”

Nemesócsai botrány: politikai nyomásgyakorlást érez Szigeti László
2014. október 10. – hirek.sk, Új Szó
Megjelent a Pozsonyi III. Járásbíróság pénteki nyilvános meghallgatásán Szigeti László
volt oktatási miniszter. A néhány perces procedúra során a bíróság nem fogadta el a
vádemelési javaslatot, amely szerint 2006-ban Nemesócsa községnek jogtalanul ítélt meg
állami támogatást.

Felvidék

2014. október 12. – maszol.ro
Könnyű támogatni, céljai elérésében segíteni azt a közösséget, amelynek tagjai együtt
tudnak álmodni és tervezni – hangsúlyozta vasárnap Kelemen Hunor szövetségi elnök,
államelnök-jelölt Hegyközszentimrén, ahol a helyi idegenforgalmi információs központot
avatta fel a közösség. A politikus az eseményt követően Biharfélegyházán a második
világháborúban elesett katonák emlékének szentelt ünnepi istentiszteleten, illetve
Bihardiószegen az Érmellék múzeumának felavatásán vett részt Biró Rozália szenátor
társaságában. A szövetségi elnök Tótiban az óvodaépület felavatásán köszöntötte az
egybegyűlteket.
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2014. október 10. – hirek.sk
Az Európa Tanács szakértői csoportja az elmúlt napokban tett látogatást Szlovákiában.
Találkoztak a ruszin kisebbség képviselőivel, akik tájékoztattak a közösség legfőbb
gondjairól. Nincs elég iskolájuk, sajtójuk, kulturális intézményük és megoldatlan a
települések ruszin nyelvű megjelölése is. A ruszinok képviselői és az Európa Tanács
szakértő csoportja közötti találkozón elhangzott, hogy a nemzeti közösségek fejlődése
szempontjából létfontosságú a kisebbségek jogállásáról szóló törvény, amely egyrészt
lefektetné a közösségi élet finanszírozásának feltételeit, illetve az önigazgatás alapelveit.

Felvidék

Ruszin közösség: iskolák és sajtó nélkül megszűnünk

Lelovics Pál: európai jogállam Szlovákia?
2014. október 11. – Felvidék Ma, hirek.sk
Lelovics Pál, a Brünni Magyar Polgári Egyesület elnöke tiltakozó levelet küldött a kassai
Alkotmánybíróság elnökének amiatt, hogy a testület elutasította az állampolgársági
törvénynek az alkotmánnyal való összeegyeztethetősége vizsgálatát célzó beadványt.

Még több teszteléssel javítanák a PISA-eredményt
2014. október 11. – Új Szó
Muszáj, hogy az oktatási minisztérium mérni tudja az egyes iskolák teljesítményét, e
nélkül ugyanis nem tehetnek lépéseket a diákok PISA-eredményeinek javítása érdekében,
állítja Juraj Draxler, a tárca államtitkára. Draxler csütörtökön a parlament oktatási
bizottságában magyarázta, hogyan próbál a minisztérium javítani a helyzeten – a PISA
nemzetközi tesztelésben ugyanis Szlovákia átlag alatti eredményeket produkált.

A Kárpát-medencei magyarság értelmiségi jövőképe

Bácskossuthfalva: Átadták az iskola új fűtési rendszerét
2014. október 10. – Vajdaság Ma
Felújították a bácskossuthfalvai id. Kovács Gyula Általános Iskola felújított fűtési
rendszerét. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával a Bethlen Gábor Alaptól erre a célra
7 540 000 forintot kapott az intézmény. Ehhez társítva az önkormányzat és a helyi

Vajdaság

2014. október 11. – Új Szó
A határon túli magyar egyetemisták helyzetét, lehetőségeit és jövőképét vizsgálta a
Szegedi Tudományegyetem két, kisebbségpolitika szakos hallgatója, Bálint Csaba és Kispál
Richárd. A kutatás célja megszólítani olyan határon túli, 18-25 éves, magyar tannyelvű
egyetemen tanuló fiatalokat, akik a jövőben saját közösségük „motorjai” lehetnek. A
kutatás három nagy célterületre terjed ki, a szlovákiai Selye János Egyetemre, a romániai
Babes-Bolyai Egyetemre, illetve a szerbiai Újvidéki Egyetemre.

7

Hamarosan eljut a kisdiákokhoz az oktatási-nevelési támogatás

Vajdaság

közösség eszközeit sikerült megvalósítani ezt a beruházást. Az új fűtési rendszert Pásztor
István, a Tartományi Képviselőház elnöke adta át. Jelen volt többek között dr. Korhecz
Tamás, az MNT elnöke, Jerasz Anikó, az MNT oktatási bizottságának tagja, Kókai
Mernyák Melinda topolyai községi elnök, Fazekas Róbert, a községi képviselő-testület és a
bácskossuthfalvi helyi közösség elnöke, Sípos Hajnalka, a községi tanács oktatással
megbízott tagja, helybeli tisztségviselők és vállalkozók.

2014. október 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Dr. Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős magyarországi
miniszteri biztos Szabadkán hat magyar családnak személyesen adta át a 2014/2015-ös
iskolaévre szóló oktatási-nevelési támogatásokat. Idén gyermekenként 55 euróra csökkent
a külhoni magyarság támogatását célzó oktatási-nevelési juttatások összege. A miniszteri
biztos elmondta, hogy az oktatási-nevelési támogatás csökkenése nem a nemzetpolitikai
támogatások csökkenését jelenti, hiszen a mostani kormány külhoni magyarságnak
juttatott támogatása jelentősen növekedett az elmúlt esztendőkben – jelentette ki. Grezsa
István beszámolt az oktatási-támogatási rendszer átalakítását célzó tervekről, amelyek
célja, hogy minden határon túli gyermek lehetőség szerint magyar iskolába járjon. „Iskola
nélkül nincs magyar kibontakozás. Ha a szülőföldön boldogulásunk gazdasági hátterébe
nem tudunk besegíteni, akkor egyre több fiatal fogja a nyugatra vándorlás lehetőségét
választani innen a Vajdaságból is” – mutatott rá Grezsa István.

A gádori áldozatokra emlékeztek
2014. október 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A gádori gyűjtőtáborban második világháborút követően elhunyt Duna menti svábok
emlékére tíz évvel ezelőtt fölállított keresztnél koszorúzással emlékeztek a honi németek
hetven évvel ezelőtt kezdődött pokoljárására. 1945 márciusa és 1948 januárja között sok
ezer vajdasági német nemzetiségű polgár lelte halálát a leghosszabb ideig fönnálló
gyűjtőtáborok közé tartozó gádori lágerben, zömmel idősek, nők és gyerekek, akik közül
8500-nál többet sikerült nevesíteni. Tíz évvel ezelőtt a gádori tömegsír helyén
emlékkeresztet állítottak, amelynél a köztársasági és a tartományi képviselőház
vezetőinek, valamint Zombor Város elöljáróinak részvételével tartottak megemlékezést. Az
eseményen képviseltette magát a Duna Menti Svábok Németországi Szövetsége, valamint
Ausztria, Németország és Magyarország belgrádi nagykövetsége, továbbá megannyi hazai
és külföldi intézmény és civil szervezet.

Hatalomváltás Temerinben
2014. október 10. – Vajdaság Ma
Megalakult az új hatalmi koalíció Temerinben. Már a képviselő-testületi ülés kezdete előtt,
az ülésrendből nyilvánvaló volt, hogy kik alkotják majd a többséget. A Szerb Radikális Párt
képviselői annak ellenére, hogy két héttel ezelőtt aláírták a hatalomváltást szorgalmazó
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A Magyar Liga is átadta listáját

Vajdaság

indítványt, ellenzékből politizálnak majd, az ülésen viszont meg sem jelentek. Helyettük
azonban csatlakozott a koalícióhoz két volt demokrata párti politikus, akik ezentúl
független képviselőként vesznek részt a község irányításában. Az új hatalmi többséget
ennek értelmében a Szerb Haladó Párt (9), a Szerbiai Szocialista Párt (3), a Szerb
Megújhodási Mozgalom (1), az Együtt a változásokért – a mi Temerinünkért (3), illetve a
két független képviselő alkotja majd.

2014. október 10. – Vajdaság Ma
A Magyar Liga – Új Magyar Alternatíva - Vass Tibor átadta a RIK-nek a listát a nemzeti
tanácsi választásokra. Vass Tibor listavezető kijelentette, hogy a Magyar Liga jelöltjeivel,
akik Vajdaság minden részéről képviseltetik magukat, jó eredményre számítanak. - A
vajdasági magyar politikának változnia kell. A legújabb népszámlálási adatok arról
tanúskodnak, hogy egyre kevesebben vagyunk. Ezen a folyamaton változtatni kell. A
Magyar Liga hatékonyabb nemzeti tanácsot szeretne kialakítani, azonos figyelmet szeretne
szentelni minden magyar nemzetiségű ember számára függetlenül attól, hogy Vajdaság
mely területén él - mondta Vass Tibor, aki egyúttal felszólította a tisztelt
választópolgárokat, hogy október 26-án minél tömegesebben járuljanak az urnák elé.

Várhatóan négy lista indul a magyar nemzeti tanácsi választáson
2014. október 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Péntek éjféltől már nem lehet újabb listákat átadni az október 26-ára kitűzött szerbiai
kisebbségi nemzeti tanácsi választásokra, s mostanáig négy listát és a szükséges
dokumentumokat adták át a magyar nemzeti tanácsi választásokra – derül ki a szerbiai
Központi Választási Bizottság (RIK) honlapján közzétett adatokból. Kettőt a bizottság már
korábban kihirdetett, kettő esetében pedig hiánypótlást kért. A Magyar Liga – Új Magyar
Alternatíva – Vass Tibor lista pénteken jelentette be a választáson való részvételi
szándékát a Központi Választási Bizottságnál. A RIK október 10-én megtartott 35. üléséről
közzétett jegyzőkönyvből kitűnik, hogy ezt a listát hiánypótlásra szólította fel a választási
bizottság. Hasonlóan jártak el egy nappal korábban, október 9-én a Másként
Magyarságunkért - Fodor László lista esetében is, tehát ennek a két listának a kihirdetése
még várat magára. A hivatalos információk szerint tehát jelenleg csak két lista indulása
biztos: a VMDK – Csonka Áron listát szeptember 23-án, a Magyar Összefogás listát pedig
előtte, szeptember 5-én hirdette ki a RIK.

Anyanyelvi versenyek diákoknak
2014. október 11. – Magyar Szó
Az általános iskolák 4. és 7. osztályos tanulói számára pénteken rendezték meg a játékos
nyelvi vetélkedőket Adán, a Cseh Károly Általános Iskolában és a helyi színházteremben a
Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon. Az Ada községi általános iskolák negyedik osztályos
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Elismerések a zentai általános iskoláknak
2014. október 12. – Vajdaság Ma
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola három kihelyezett tagozata, valamint a Zentai
Gimnázium képviselői több egyéb vajdasági oktatási intézmény képviselőjével egyetemben
október 11-én, pénteken részt vettek a Budapesten megszervezett Tehetségpontok Kárpátmedencei Találkozója elnevezésű rendezvényen. A zentai Emlékiskola, valamint a tornyosi
Tömörkény István Iskola az elmúlt három év során kifejtett tevékenységének
eredményeként Kiválóan Akkreditált Tehetségpont elismerést kapott, amely címet három
éven át viselhetnek majd. A Thurzó Lajos Iskola, amelyet a rendezvényen Mészáros Eszter,
a tehetségpont koordinátora képviselt, aki az Akkreditált Tehetségpont címet vehette át az
iskola részére.

Vajdaság

tanulói számára megtartott versenyen 16-an vettek részt. A játékvezető dr. Molnár Csikós
László egyetemi tanár volt.

Szent István-mellszobrot avattak Tordán

Megkezdte munkáját a kétnyelvűséggel foglalkozó munkacsoport
2014. október 10. – RTV Slovenija Hidak
Megtartotta első ülését a szlovén kormány által kinevezett, a kétnyelvű ügyvitel
megvalósításával foglalkozó munkacsoport. Horváth Ferencet, a muravidéki nemzeti
közösség elnökét, a munkacsoport egyik tagját kérdezte az ülésen elhangzottakról a Hidak
munkatársa.

Bécsi Magyar Iskola: lakásavató
2014. október 10. – Volksgruppen
A Bécsi Magyar Iskola a 2014/15-ös tanévben bővítette profilját és a nyelvi kurzusokon túl
több újdonságot is kínálnak. Így ősztől magyar bölcsőde, kreatív és zenei workshopok, a
magyar oktatáson túl német nyelvi tanfolyamok is indultak. De nem csak a program újult

Őrvidék Muravidék

2014. október 12. – Pannon RTV
A bánáti településen vasárnap ünnepi szentmisét celebrált Német László nagybecskereki
megyéspüspök, a lassan már teljesen megújuló Nepomuki Szent János-templomban. A
Szent István-mellszobrot leleplező Pásztor István, a VMSZ és a Tartományi Képviselőház
elnöke kiemelte: az, amit a tordaiak tesznek, megkerülhetetlen és követendő példa. Az
államalapító magyar király bronzszobra Vékony Lajos szabadkai iparművész műve, amely
ifj. Antal Mihály szabadkai öntödéjében kapta meg végső formáját.
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Száztíz éves a New Brunswick-i Szent László templom
2014. október 12. – MTI, hirado.hu
Fennállásának 110. évfordulóját ünnepli októberben a New Jersey állambeli New
Brunswick Szent László temploma, a környékbeli magyarság lelki és társadalmi életének
központja. A szombati jubileumi megemlékezés alkalmából Paul G. Bootkoski, a
metucheni egyházmegye püspöke celebrált misét, amelyet díszebéd követett az Amerikai
Magyar Atlétikai Klub (HAAC) székházában. Ez utóbbi eseményen fellépett a New
Brunswicki-i Csűrdöngölő Népi Együttes.

Diaszpóra

meg, hanem a termek is: a Szülői Tanács támogatásával felújították a könyvtárszobát, ami
mostantól szebb környezetet biztosít az óvodának és a tanóráknak.
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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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