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Még nem látta, de nem támogatja Ponta az autonómiatörvényt  
2014. szeptember 3. – maszol.ro 

Nem tárgyalt Victor Ponta az RMDSZ-szel a készülő autonómiatörvényről, nem látta a 

tervezetet, de már tudja: nem támogatja a jogszabály elfogadását. Ezt a miniszterelnök 

újságírói kérdésre válaszolva nyilatkozta szerdán. „Nem támogatom a törvényt. Ennél 

világosabban nem tudok fogalmazni” – jelentette ki Ponta. A kormányfő tájékoztatása 

szerint az RMDSZ még nem javasolt jelöltet a kulturális miniszteri tisztségre. „Ha kapok 

javaslatot, továbbítom az államfőnek” – tette hozzá a Mediafax szerint. Mint ismert, a 

Székelyföld autonómiájáról szóló tervezetet hamarosan nyilvánosságra hozza az RMDSZ. 

Kelemen Hunor szövetségi elnök szavai szerint jelenleg a jogszabály „belső közvitája” 

zajlik.  

 

Németh Zsolt: Ukrajna szempontjából is fontos a kelet-közép-európai térség 
szolidaritása 
2014. szeptember 3. – MTI, hirado.hu, Inforádió, Magyar Hírlap, MNO 

Néha nem értjük a térségünk országai között hagyományosan fennálló feszültségeket, de 

ha szolidárisak leszünk, annak mindnyájan hasznát vesszük, és a kárpát-medencei térség 

országainak példája döntő lesz Ukrajna számára is - jelentette ki Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke a lengyelországi Krynicában szerdán 

kezdődött gazdasági fórumon. Az Egyesült Államok figyelmének az amerikai–kínai 

kapcsolatra való eddigi összpontosítását igyekeznünk kell átirányítani Kelet-Közép-Európa 

helyzetére. Ez lesz a csütörtökön kezdődő newporti NATO-csúcstalálkozón is egyik 

legfontosabb feladatunk – jelentette ki Németh Zsolt. 

 

Magyar Termék Nagydíjat kapott a Rákóczi-főiskola 
2014. szeptember 3. – MTI, Kárpátinfo 

Hatvanhat magyar termék és szolgáltatás kapta meg az idén a Magyar Termék Nagydíjat, a 

pályázatot kiírók tanácsa nyolc nívódíjat ítélt oda, és tíz szervezet adományozott 

különdíjat. Az elismeréseket szerdán adták át az Országházban rendezett ünnepségen. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magyar nemzet egységének fontosságát emelte ki, 

hangsúlyozva, hogy a magyar állam támogatja a magyar identitás megőrzését, a közjogi 

egyesítést az állampolgárság megadásával, a Magyar Termék Nagydíj pályázat is szem előtt 

tartja az egységes magyar nemzet szemléletet. Régiók Díja elismerésben részesült a 

kolozsvári Sapientia Alapítvány és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, Kárpát-medencéért Nívódíjat vett át Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár. 
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Hírbe hozták a magyarokat az orosz hírszerzéssel 
2014. szeptember 3. – Erdély Ma 

Magyarok destabilizálnák Romániát, hogy Oroszország céljait segítsék megvalósulni, 

idézte a Digi24 hírtelevízió az Eurázsiai Hírszerző és Stratégiai Központ jelentését. A 

dokumentum, amelyet augusztus 20-án publikáltak, azt állítja: az orosz hírszerzés közeli 

kapcsolatban áll több romániai magyar politikussal, az utóbbi időben pedig felerősödtek az 

autonómiát követelő hangok. Egyidejűleg erősödött a magyar nyomás Románia irányában 

az erdélyi magyarok önrendelkezési jogának biztosítására. A jelentés emlékeztet: az 

RMDSZ most készül előterjeszteni az autonómiatörvényt, amelynek hírére a koalíciós 

partner szociáldemokraták jelezték, a magyar érdekvédelmi szervezet távozhat a 

kormányból, ha ezt elő akarják terjeszteni. 

 

A városzászló nem magyar zászló 
2014. szeptember 3. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika, szekelyhon.ro 

Marius Popica kormánymegbízott írásban szólította fel Bokor Tibort, Kézdivásárhely 

polgármesterét, hogy a városháza díszterméből azonnali hatállyal távolítsa el a székely és a 

magyar zászlót. A felszólítás arra a beadványra született, amit Dan Tănasă, a szolgálatos 

feljelentő küldött július 28-ai keltezéssel a kormányhivatalnak. Abban egy július 18-án 

készült fényképre hivatkozott, amelyiken szerinte a terem sarkában a magyar és a székely 

zászló látható. 

 

ActiveWatch: botrányosan magyarellenes volt Radu Banciu műsora  
2014. szeptember 3. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, transindex.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanácsnál (CNA) és az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsnál (CNCD) is bepanaszolta az ActiveWatch a B1TV egyik szerkesztőjét a 

székelyföldi autonómiájáról szóló műsora miatt. Az emberjogi szervezet szerint Radu 

Banciu a témához az audiovizuális törvényt sértő módon, elfogultan viszonyult, és 

diszkriminálta a magyarokat. „Ha a parlament elfogadja az autonómiatörvényt, 

Székelyföldön mészárlások lesznek. A régióban élő románokat megfosztanák az összes 

joguktól” – hangzott el többek között a Lumea lui Banciu augusztus 27-i adásában, 

amelyben a műsorvezető apokaliptikus képet festett a székelyek esetleges 

önrendelkezésének következményeiről.  

 

Negyed évszázad, harmincezres veszteség 
2014. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

Az 1990–1991-es tanév óta folyamatos csökkenést figyelhetünk meg a Maros megyei 

oktatásban az óvodásoktól egészen az egyetemistákig. Mint kiderült, csaknem 

harmincezerrel csökkent Maros megyében a diákok száma az elmúlt negyed évszázadban. 

Az elmúlt időszakban több cikk is foglalkozott azzal, hogy iskolák szűnnek meg, vagy 

kevesebb osztállyal indulnak. Ennek oka, hogy huszonnégy évvel ezelőtt 132 684 diák 
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4 

tanult a megye tanintézeteiben – derült ki a Maros Megyei Statisztikai Hivatal adataiból, a 

2012–2013-as tanévben már csak 104 523 volt a tanulók száma, ennek értelmében 28 161 

diákkal, vagyis csaknem harmincezerrel csökkent az oktatásban részt vevők száma. 

 

Menetrend szerint halad az EMNP Háromszéken 
2014. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

A Szilágyi Zsolt államelnök-jelöltségét támogató, Háromszéken vállalt harmincezer aláírás 

gyűjtése menetrend szerint halad, ugyanis jelenleg a kitűzött cél több mint felét sikerült 

teljesíteni. Benedek Erika az EMNP elnöke számolt be a munkáról. Elmondta, hogy 

százötven önkéntes gyűjti a Szilágyi Zsolt államelnök-jelöltségét támogató aláírásokat 

Kovászna megyében. Tapasztalataik alapján a választópolgárok pozitívan fogadják az 

EMNP önkénteseit, ugyanakkor minden a tervek szerint alakul, így valószínűsíthető, hogy 

meglesz a harmincezer aláírás. 

 

Önkormányzati választások – Hol lesz MKP–Most-Híd együttműködés? 
2014. szeptember 3. – hirek.sk 

Szeptember 21-ig adhatják le a pártok a jelöltlistákat a november 15-i önkormányzati 

választásokra. A felvidéki magyarság szempontjából az a legfontosabb kérdés, hogy hol 

tudják megőrizni pozícióikat a magyarok. A Most-Híd Országos Tanácsa néhány hónapja 

határozatot fogadott el arról, hogy azokon a településeken, ahol ez lehetséges, 

szorgalmazzák a megállapodást a Magyar Közösség Pártjának jelöltjeivel. A Híd 

ugyanakkor a szlovák jobboldali pártokkal el  tudja képzelni az együttműködést, de ezt 

kizártnak tartja a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) és a kormányzó Smerrel. 

 

Megrongálták Szent István szobrát Kassán 
2014. szeptember 3. – bumm.sk 

Néhány nappal ezelőtt megrongálták Szent István király szobrát a kassai Szent Erzsébet-

dóm oldalában. Az első magyar királyt ábrázoló alkotás kezéből kitörték a jogart és az 

ujjakat is megrongálták. 

 

Nekünk is jó lenne, ha Navracsics Tibor lenne az Európai Bizottság bővítési 
biztosa  
2014. szeptember 3. – Pannon RTV 

Pozitívan hatna az EU déli és keleti bővítési folyamatára, ha Navracsics Tibor, 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere lenne az Európai Bizottság bővítési 

biztosa – véli Deli Andor, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Hamarosan 

megválasztják az EB biztosait, azt pedig, hogy ki milyen posztot kap, az Európai Bizottság 
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új elnöke, Jean-Claude Juncker dönti majd el. Szerbia szempontjából is fontos, hogy a 

régióból származó biztos foglalkozzon a bővítési ügyekkel, és a magyar érdekeknek is 

megfelelne – tette hozzá a vajdasági EP-képviselő. 

 

Bojan Pajtić: Nem lesznek idő előtti választások 
2014. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

Semmi szükség az előrehozott tartományi választásokra, mert a vajdasági parlament és a 

kormány is funkcionál – jelentette ki Bojan Pajtić, a tartományi kormány és a Demokrata 

Párt (DS) elnöke. „Már több mint két éve azt olvassuk az úgynevezett szabad 

médiumokban, hogy már nincs meg a kormánytöbbség, és éppen hogy nincsenek 

választások. Minden alkalommal kiderült, hogy funkcionál a tartományi parlament és a 

kormány is” – szögezte le Pajtić a Beta hírügynökségnek nyilatkozva. Szavai szerint a 

kormánytöbbséget a vajdasági parlamentben hozzák létre vagy veszítik el. 

 

Pásztor felkéri a pártokat, tárgyaljanak az egységkormány megalakításáról 
2014. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke kijelentette, mindaddig nem hívja össze a 

tartományi parlament ülését, amíg nem tisztázódik, ki alkotja a többséget. Hozzátette, 

amennyiben a pártok nem tudnak megegyezni ebben, rendkívüli parlamenti választásokat 

ír ki. Pásztor a Dnevnik újvidéki szerb napilapnak elmondta, szeptember 20-a után 

világosabban fogunk látni. Bejelentette, a hónap második felében felhívást intéz a 

pártokhoz, és felkéri őket, hogy kezdjenek tárgyalásokba egy vajdasági egységkormány 

megalakításáról. 

 

Pásztor István: Akár Pajtić is maradhatna tartományi kormányfő 
2014. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

Pásztor István nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy Bojan Pajtić, a Demokrata Párt (DS) 

elnöke marad a tartományi kormányfő. A VMSZ és a vajdasági parlament elnöke 

ugyanakkor elmondta, a tárgyalások várhatóan szeptember közepén kezdődnek majd. 

Nem tudott válasszal szolgálni arra a kérdésre, hogy ki lesz majd az új vajdasági 

kormányfő, hiszen erről sem tárgyaltak még, de megjegyezte, akár a jelenlegi kormányfő is 

megmaradhat tisztségén. A tartományi házelnök nem kívánt határidőket megszabni a 

tárgyalások befejezésére, de azt szeretné, ha „nagyon gyorsan” lezárnák azokat. A lényegi 

problémák megoldásáról szólva, mint amilyen a pénzelésről és hatáskörökről szóló 

törvény, Pásztor azt mondta, ezeket csak a köztársasági és a tartományi hatalom 

együttműködésével lehet megoldani. 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17620/Bojan-Pajtic-Nem-lesznek-ido-elotti-valasztasok.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17619/Pasztor-felkeri-a-partokat--targyaljanak-az-egysegkormany-megalakitasarol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17617/Pasztor-Istvan-Akar-Pajtic-is-maradhatna-tartomanyi-kormanyfo.html


 

 

 

 

 

 
6 

Az ügyészség megszüntetné Kovács Béla beregszászi alapítványát 
2014. szeptember 3. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség keresetet nyújtott be a Kárpátaljai Kerületi Közigazgatási 

Bíróságon a Kovács Béla Független Európai Parlamenti Képviselő Fogadóirodája 

Jótékonysági Alapítvány megszüntetése ügyében. A cikk emlékeztet, hogy a Jobbik párt 

politikai programjában deklarálta Kárpátalja visszatérését Magyarországhoz. Az ügyészség 

szerint az alapítvány tevékenysége Ukrajna belügyeibe való beavatkozásra és területi 

integritásának megsértésére irányul. 

 

Anyaországi segítség az iskolakezdéshez 
2014. szeptember 3. – Kárpátinfo 

Az iskolakezdéssel járó anyagi gondokat enyhíteni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

azzal az egész Kárpát-medencére kiterjedő akcióval, mellyel a tanszerek beszerzésében 

nyújt támogatást az arra rászoruló családoknak. Az elmúlt héten a civil egyesület 

összességében ezer gyerekhez juttatott el egységcsomagot. Beregszászban száz iskolás 

részesült az adományból. 

 

Elbírálták az ösztöndíjpályázatokat 
2014. szeptember 3. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége bellyei székházában tartotta múlt 

szerdán első idei ülését az Előértékelő Bizottság, amely idén egy új taggal bővült. A 

bizottság munkájában így Csapó Nándor (elnök), Kosić Júlia, Gyöke Pál, Kovacsevity 

Anna, Ranogajec Komor Mária és Pasza Árpád mellett a jövőben Varga Erna magyar 

tanügyi főtanácsos is részt vesz. A nyár folyamán meghirdetett, a magyarországi 

felsőoktatási intézményekbe beadott ösztöndíjpályázatokat Prosszer Horvatin Szanella 

horvátországi ösztöndíjreferens terjesztette elő. Az ösztöndíjreferens lapunknak elmondta, 

hogy az előértékelő bizottság csupán javaslatot tesz, a pályázatokkal kapcsolatos végső 

döntést a budapesti Értékelő Bizottság hozza meg, amelynek a tagja Csapó Nándor is, a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának az elnöke.  

 

Fogadalmak csengőszóra 
2014. szeptember 3. – Népújság 

Hétfőn elkezdődött a 2014/2015-ös tanév, mely országos szinten is a tanulólétszám 

emelkedését hozta, hiszen az általános iskolákban mintegy 22 ezer gyerek, a 

középiskolákban pedig 75 ezer diák kezdte meg a tanévet. Ez a 10 évvel ezelőtti szintet 

jelenti az azóta folyamatos csökkenő tendenciákhoz viszonyítva. A muravidéki kétnyelvű 

általános iskolákban 93 elsős lépte át az iskolák küszöbét, ami az előző évhez viszonyítva 
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17 százalékos növekedést jelent. Csökkent viszont a kétnyelvű középiskola diákjainak 

száma. Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában idén összesen 520 tanuló lépte 

át a küszöböt, közülük 63 először. A központi iskolában 57 elsőst (három tagozat) 

fogadnak, míg a gyertyánosi tagiskolában 6 elsőssel indul a tanév. 

 

Képviselői mandátumkezdő sajtótájékoztató: „Hatékonyabb Nemzetiségi 
Hivatalt szeretnénk” 
2014. szeptember 3. – Népújság 

Hétfőn a lendvai magyar székházban tartotta meg első, mandátumkezdő 

sajtótájékoztatóját Göncz László nemzetiségi képviselő, aki elsősorban a 2014–2018-as 

mandátumban tervezett nemzetiségi képviselői munkáról számolt be a nyilvánosságnak. 

Göncz László újonnan megválasztott nemzetiségi képviselő kifejtette, a koalíciós 

szerződésbe – a tervek szerint hétfőn kerül aláírásra – szóról szóra bekerült a 

kormányfőjelölttel megbeszélt, nemzetiségi jogokra vonatkozó szöveg, így a dokumentum 

tartalmazza a lényeges nemzetiségi törekvéseket. Az eddigiekhez képest újnak számít a 

nemzetiségek kulturális örökségének jegyzéke.  

 

Helyhatósági választások 2014: mandátumzáró beszélgetés Car Annával, a 
DKMÖNK Tanácsának elnökével 
2014. szeptember 3. – Népújság 

Car Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának 

elnöke Dobronak Község megalakulása óta vezeti a magyar közösség helyi szervezetét. 

Valamennyi felszólásában hangsúlyozza a békés együttélés és a közös célokért való közös 

munkálkodás fontosságát a többnemzetiségű településen. Úgy érzi, tud még valamit 

nyújtani a magyar közösségnek, ezért ismét indul a választásokon. Újraindulása kapcsán a 

Népújság interjút készített az elnökkel. 

 

Nemzetközi fejlesztési konferencia Lendván: a turizmusban rejlik a jövő 
2014. szeptember 3. – Népújság 

Magas rangú osztrák, magyar, horvát és szlovén vendégek részvételével folyt az idei 

nemzetközi fejlesztési konferencia Lendván, amelyen az idegenforgalmi lehetőségek 

kerültek taglalásra. „A turizmusban rejlik a jövő" című szakmai konferenciára a 

Bográcsfeszt keretében került sor. Lendva és Budapest együttműködési megállapodást 

kötött. A találkozón jelen volt a rendezvény tiszteletbeli védnöke, dr. Danilo Türk korábbi 

államelnök, Tarlós István, Budapest főpolgármestere. Anton Balažek, Lendva Község 

polgármestere a konferencia megnyitójában a kapcsolatok szorosabbra fonásáról és a helyi 

turisztikai kínálat megújításáról, a lakosság nagyobb bevonásáról, a hiányzó motiváció 

megtalálásáról szólt, amivel orvosolni lehetne a strukturális munkanélküliséget is. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9338-kepviseli-mandatumkezd-sajtotajekoztato-hatekonyabb-nemzetisegi-hivatalt-szeretnenk
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9338-kepviseli-mandatumkezd-sajtotajekoztato-hatekonyabb-nemzetisegi-hivatalt-szeretnenk
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9337-helyhatosagi-valasztasok-2014-mandatumzaro-beszelgetes-car-annaval-a-dkmoenk-tanacsanak-elnoekevel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9337-helyhatosagi-valasztasok-2014-mandatumzaro-beszelgetes-car-annaval-a-dkmoenk-tanacsanak-elnoekevel
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/9341-nemzetkoezi-fejlesztesi-konferencia-lendvan-a-turizmusban-rejlik-a-joev
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XIII. Kufstein Tanácskozás Felsőpulyán 
2014. szeptember 3. – Volksgruppen 

Szeptember 6-7-én kerül megrendezésre a XIII. Kufstein Tanácskozás Felsőpulyán. Az 

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által kétévente 

megrendezésre kerülő konferencia idei központi témája az I. világháború előzményei, 

lefolyása és következményei. Az 1990 óta, minden második évben megrendezett 

találkozóra az idén 20 országból, 246 résztvevő jelezte részvételét, a nyugati szórvány 

magyarságból, illetve a Kárpát-medencéből. A „Háború és béke“ mottóval meghirdetett 

konferencián összesen 14 történész előadást hallhatják az érdeklődők. 

 

Lyoni táncház - újratöltve 
2014. szeptember 3. – Nemzeti Regiszter 

Ahogy három hónappal ezelőtt táncházzal köszöntötte a nyarat a Rhȏne Alpes-i Francia 

Magyar Baráti Társaság, úgy most, augusztus 30-án azzal búcsúztatták. A minden hónap 

utolsó szombatján rendszeresen megtartott táncház ugyan nyári álomba merült, de 

ébredésére sokan kíváncsiak voltak: már-már szűkös volt a terem, annyi érdeklődőt 

vonzott a rendezvény. 

 

Piknik az esőben 
2014. szeptember 3. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus 30-án, szombaton délelőtt a rossz időt jósoló előrejelzések ellenére 

reménykedtünk abban, hogy délutánra azért csak elvonulnak a fellegek, lecsitul a szél és 

kisüt a Nap is. Így hát összepakoltunk minden kelléket, és elindultunk a találkozó helyére. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2666548/
https://www.nemzetiregiszter.hu/lyoni-tanchaz-ujratoltve
https://www.nemzetiregiszter.hu/piknik-az-esoben
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

