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2015. szeptember 8. – transindex.ro, maszol.ro
Az Európai Parlament szeptember 8-án, kedden szavazta meg Strasbourgban az alapvető
jogok helyzetéről szóló jelentést, amely a Kisebbségi Munkacsoport és több nemzeti
kisebbség képviselőjének módosító indítványai nyomán, az Európai Unió részéről nagyobb
következetességet szorgalmaz a kisebbségek védelme terén is. Sógor Csaba RMDSZ-es
európai parlamenti képviselő szerint üdvözlendő, hogy minden európai parlamenti frakció
egyetért, hogy el kell kerülni a kettős mérce alkalmazását és szükség van egy
mechanizmusra, amely nyomon követi a kisebbségek jogainak érvényesülését. Az erdélyi
képviselő a jelentésről szóló vitában elmondta: ma már minden frakciónak közös célja a
nyelvhasználaton alapuló diszkrimináció elleni fellépés, a nyelvi sokszínűség útjában álló
közigazgatási akadályok felszámolása is.

Vezető hírek

Sógor Csaba: az EB kezdje el egy európai kisebbségvédelmi mechanizmus
kialakítását

Készülődnek a „székely világításra”

Soós Zoltán: Marosvásárhelynek változásra, jövőképre van szüksége
2015. szeptember 8. – Erdély Ma, Népújság
Városfejlesztési elképzeléseit ismertette pénteki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán
marosvásárhelyi közgyűlési képviselő, az RMDSZ polgármesterjelöltje az előválasztásokra.
Kijelentette: a városnak változásra, jövőképre van szüksége, és arra, hogy a változást tudja
is menedzselni. „Határozott elképzelésem van arról, hogy hogyan lehet Marosvásárhelyt
élhető, gazdaságilag fejlett várossá tenni, amely jövőt kínál a fiataloknak” – mondta.

Erdély

2015. szeptember 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A székelyföldi határtelepülések önkormányzataival egyeztet Izsák Balázs, hogy október 24én a tervek szerint kivilágítsák Székelyföld határát. A Székely Nemzeti Tanács elnöke
kedden Sepsiszentgyörgyön sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy mindenik településen
nagy a lelkesedés, különböző ötletekkel rukkolnak elő az akció sikere érdekében. Mind az
56 határ menti településre ellátogat, ígéri Izsák Balázs, aki abban bízik, hogy mintegy 250
ezer személyt sikerül mozgósítani. Ugyanakkor rámutatott, lesznek olyan határ menti
települések, mint például Nyárádtő, ahol nem lesz akarat a szervezésre, ezekre azonban
máshonnan irányítanak át önkénteseket.

Tűzoltóval akarták „bevenni” a sepsiszentgyörgyi városházát a román
veteránok
2015. szeptember 8. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Tűzoltóautóval próbálták „bevenni” a sepsiszentgyörgyi városháza tornyát a háborús
veteránok, de nem sikerült kitűzniük a román zászlót az épület tetejére. A veteránok
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Erdély

katonai parádéval és ortodox istentisztelettel emlékeztek arra, hogy a román hadsereg 71
éve, 1944. szeptember 8-án „felszabadította” a háromszéki várost a „horthysta-fasiszta
megszállás” alól. A Kovászna megyei prefektúra, a sepsiszentgyörgyi katonai helyőrség és a
román Háborús Veteránok és Tisztek Egyesülete által szervezett rendezvény miatt lezárták
a forgalmat a város központjában. Ide délre érkezett meg az a mintegy 30 atléta, akik a
román nemzeti lobogóval Brassóból szaladtak Sepsiszentgyörgyig, majd átadták a zászlót
egy 93 éves háborús veteránnak. A trikolórt egy helyszínre vezényelt tűzoltóautóról
próbálták kitűzni a városháza tornyára, ám nem jártak sikerrel.

Bírsággal fenyeget a belügyminiszter
2015. szeptember 8. – maszol.ro, Krónika
A belügyminiszter bírsággal fenyegeti a sepsiszentgyörgyi városházát, amiért nem
engedték kitűzni a román zászlót a polgármesteri hivatal tornyára. Gabriel Oprea
felszólította a háromszéki prefektust, tegye meg a szükséges lépéseket a polgármesteri
hivatal megbüntetése érdekében. A belügyminisztérium kedden délután kiadott
közleménye szerint elfogadhatatlan a Sepsiszentgyörgyön kialakult helyzet.

Jó célokra fordítja az Ugron család a restitúciós jussát Székelyföldön
2015. szeptember 8. – szekelyhon.ro
A székelyudvarhelyi Ugron Alapítványt tíz éve hozta létre Ugron Istvánné Bánffy Mária és
Ugron Gáspár Gábor, hogy a család azon keresztül minden visszakapott birtokát és
járandóságát, illetve az abból származó jövedelmet a helyi közösség javára fordíthassa. A
kuratóriumi tagok és a programjaikban részt vállalt önkéntesek közreműködésével
ismertették az elmúlt évtizedben végzett szolgálatot.

Kérdőívek a szakoktatásért
2015. szeptember 8. – szekelyhon.ro
Megyei szintű kutatást végez a munkaadók körében a Hargita megyei önkormányzat,
partnerségben az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségével (UKKSZ). A
kezdeményezés célja felmérni, hogy milyen középiskolai szakképesítésű munkaerőre van
leginkább szükség térségünkben.

Autonómiahatározat született Borosnyón
2015. szeptember 9. – Krónika
A háromszéki Nagyborosnyó önkormányzata is elfogadta a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) által javasolt, a Székelyföld jogállására vonatkozó tanácsi határozatot. A
háromszéki nagyközség így az 57. székelyföldi település, amely igent mondott az
autonómiára, tájékoztatott Izsák Balázs. Kifejtette, ezek a határozatok arra vonatkoznak,
hogy a 153 székelyföldi önkormányzat egy közigazgatási egységet akar alkotni, amely a
Székelyföld nevet viseli, és autonóm jogállása van.
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2015. szeptember 8. – bumm.sk, Új Szó
Keddig nem érkeztek meg a menekültek a Szlovák Műszaki Egyetem bősi komplexumába.
A táborban már felkészültek az érkezők fogadására, az Új Szó értesülései szerint pénteken
meleg étellel várták a bevándorlókat Ausztriából. Az interneten egyre több, a menekülteket
segítő felhívás jelenik meg. Bősre is szerveznének gyerekprogramokat. Fenes Iván, a
község polgármestere elmondta, nem hallott ilyen kezdeményezésről. „Eddig csak a tábor
ellenzői hallatták a hangjukat. A többség hallgat” – nyilatkozta a polgármester. „Én sem
hallottam ilyen tervekről. Nem vagyunk nacionalisták, sem rasszisták. Egyszerűen nem
kérünk a menekülttáborból” – közölte Jakus Zoltán, a tábor ellen tiltakozó petíció
szervezője.

Felvidék

Senki nem tudja, mikor jönnek a menekültek Bősre

A holokauszt áldozataira emlékeztek
2015. szeptember 8. – hirek.sk
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat a szeredi városi parkban emelt emlékműnél rótta
le kegyeletét a holokauszt áldozatainak emléknapján. Berényi József, az MKP elnöke
megyei alelnökként vett részt a megemlékezésen és mondott ünnepi beszédet,
hangsúlyozva a ma emberének óhaját, hogy a háború embertelenségei soha többé ne
ismétlődjenek meg.

Rozsnyón jövőre megduplázódik a magyar óvoda férőhelyeinek száma
2015. szeptember 8. – bumm.sk
A most kezdődött iskolaévben már a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola
irányítása alá tartozik a városban működő magyar óvoda is. A 2015/2016-os iskolaévben
az ovi ugyan még a Róth Ernő utcai épületben fog működni, de a jövő nyári iskolai
szünetben már a Fábry iskola épületébe költözik. Ennek köszönhetően a 2016/2017-es
tanévben a jelenlegi 18 főről 44-re növekszik a magyar óvoda férőhelyeinek száma.

Érsekkéty - Tanévkezdés kétségek között
2015. szeptember 8. – hirek.sk
Reményteli, ugyanakkor kétségek között kezdődött a tanév az Érsekkétyi Egyházi
Iskolában és Óvodában. Noha a gyerekek létszáma megfelelő, 52 iskolás és 14 óvodás
kezdte az idei tanévet, az intézmény léte továbbra is kérdéses. A falu 2008-tól 2015-ig
ingyen biztosított az intézmény számára két falusi ingatlant, ám az új faluvezetés év elején
indoklás nélkül felmondta a bérleti szerződést. A jelenleg érvényben lévő szerződés csak
egy évre szól és ebben 1500 eurós éves bérleti díj kifizetésére kötelezik az iskolát.
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2015. szeptember 8. – Új Szó
Kétnyelvű táblákat kellene elhelyezni a Híd szerint azoknak a településeknek a
vasútállomásain, ahol a kisebbségiek aránya meghaladja a húsz százalékot. Ha a Híd
javaslatát elfogadná a parlament, 144 állomáson kellene külön tábla. Ez összesen 430 ezer
euró ráfordítást jelentene. Az ellenzéki párt korábban is próbálkozott ilyen javaslat
elfogadtatásával, de a parlamenti többséggel rendelkező kormánypárt, a Smer-SD
elutasította azt.

Felvidék

Vasúti kétnyelvűség – újra próbálkozik a Híd

Újabb törvényeket jelentetett meg magyarul a Pro Civis Polgári Társulás

Kisboldogasszony ünnepe Doroszlón
2015. szeptember 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Kedden tartották a hagyományos Kisboldogasszony-napi doroszlói búcsút. A katolikus
értékek megőrzésének fontosságát, a Mária-kultusz továbbéltetését, a születés szentségét
emelték ki a búcsú ünnepi szentmiséjén. Kedden több ezren hallgatták a veszprémi érsek
prédikációját. A misén több anyaországi és vajdasági közéleti személy és tisztségviselő
részt vett. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke fontosnak tartotta a doroszlói kegyhely folyamatos fejlesztését. Potápi Árpád János,
nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy Magyarország kész megvédeni a
keresztény értékeket határain belül és a külhoni magyarok által lakott területeken is. Ezért
is tartja fontosnak megfékezni a Közel-Keletről és Afrikából érkező migránsáradatot.

Vajdaság

2015. szeptember 8. – Felvidék Ma
Újabb két kiadvánnyal gazdagodott a Pro Civis Füzetek sorozat. A gyűjteményt kiadó Pro
Civis Polgári Társulás a legújabb kiadványokat minden olyan szlovákiai önkormányzatnak
elküldte, amelyben hivatalos a magyar nyelv is. A XV. számú füzet a legfrissebb
módosításokkal együtt tartalmazza a közoktatást érintő törvényeket, az 596/2003. számú
törvényt az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint az
597/2003. számú törvényt az alapiskolák, középiskolák és oktatási létesítmények
finanszírozásáról.

Magyarkanizsa: 139 honosítási kérelmet adtak át a főkonzulátus
munkatársainak
2015. szeptember 8. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A nyári szünetet követően Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa ma Magyarkanizsán
tartotta meg első kihelyezett fogadónapját. A polgárok 139 honosítási kérelmet adtak át a
főkonzulátus munkatársainak. Az állampolgárság megszerzésében nincsenek változások,
továbbra is a megfelelő szintű nyelvtudás az egyik legfontosabb feltétel – mondta Plank
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Pásztor: A VMSZ nem lép ki a mostani tartományi koalícióból
2015. szeptember 8. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség a Tartományi Képviselőház mandátumának végéig nem lép
ki a demokratákkal és a ligásokkal alkotott koalícióból – mondja Pásztor István pártelnök.
A Vajdasági Televízió műsorában kijelentette: senki sem kéri tőle, hogy fordítson hátat
nekik. Parlamenti elnökként megismételte, hogy nincs jogi lehetőség arra, hogy április 22e előtt kiírja a tartományi választást.

Vajdaság

Zoltán konzul. Hozzátette, Magyarkanizsán csak elvétve jelentkeznek hiányos
nyelvtudással rendelkező kérelmezők. A húsznál is több fogadónapon kevesebb, mint tíz
személyt kellett elutasítani – tette hozzá.

Szavazati jogot kaptak
2015. szeptember 8. – Miklós Hajnalka – Magyar Szó
Az Európai Néppárt társult tagjaként a Vajdasági Magyar Szövetség olyan képviselthez jut,
amely lehetővé teszi, hogy a fiatalokat, a nőket és a vajdasági magyar közösséget érintő
kérdésekben európai szinten tárgyalhasson. A Vajdasági Magyar Szövetség 2007 óta tagja
Európa legnagyobb pártcsaládjának, az Európai Néppártnak. Azóta megfigyelői státusban
vett részt a munkában. Tavaly decemberben nyújtotta be kérelmét, hogy minősüljön át
tagsága az Európai Néppárton belül társult taggá. A kérelem elbírálására szeptember
elején került sor, amikor az Európai Néppárt tagsági kérelmekkel foglalkozó
munkacsoportjának ülésén Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke és parlamenti képviselője
mutatta be a pártot. Kovács Elvira a beszélgetésünk során a társult tagság kapcsán a
kapcsolati tőke jelentőségére mutatott rá. Mint mondta, állandóan kapcsolatot kell
fenntartani azokkal az emberekkel, akik kihatnak Szerbia uniós csatlakozására és így
nyilván az ország jövőjére is.

Októberben kapunyitás az Európa Kollégiumban
2015. szeptember 8. – Magyar Szó
Október elsején költöznek be az újvidéki Európa Kollégiumba az elsőéves hallgatók. A
számukra meghirdetett 150 férőhelyre 75-en jelentkeztek az első pályázati körben. A
második pályázati körben – amelyet október 10-e körül hirdetnek meg – a felsőbb
évfolyamosok, a mesterképzés és doktori képzés hallgatói jelentkezését várják, de az
elsőéveseknek szintén alkalmuk lesz akkor is jelentkezni.

Jól indult a tanév Bezdánban
2015. szeptember 8. – Fekete J. József – Magyar Szó
Idén háromszáz tanuló számára kezdődött el az új tanév a bezdáni Testvériség-Egység
Általános Iskolában. Zweng Mária igazgatónő elmondta, hogy az iskola több helyen
pályázott támogatásért. A tartománynál több mint 400 ezer dinárt nyertek, amit oktatási
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Szeresd és szolgáld az Urat! – Református egyházkerületi tanévnyitó
Beregszászban
2015. szeptember 8. – karpatalja.ma
A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) immáron hagyományosan szeptember első
vasárnapján tartja egyházkerületi tanévnyitó ünnepségét. Az eseményen a KRE által
működtetett négy líceum – nagyberegi, nagydobronyi, péterfalvai és técsői – diákjai és
tanárai mellett részt vesznek a lelkészek, hitoktatók is. Idén szeptember elsején 487 diák –
nyolcvannal többen, mint tavaly – kezdte meg tanulmányait tanintézményeinkben,
tájékoztatott a tanévnyitón Tóth László, a KRE oktatási bizottságának elnöke, a
Nagyberegi Református Líceum lelkész-igazgatója. Aki beszámolt arról is, hogy a KRE
egyre több programot indít abból a célból, hogy mind több fiatalt – fogyatékkal élőt, roma
származásút stb. – elérjen, megszólítson.

Kárpátalja

felszerelések vásárlására fordítottak. Hatvanezer dinárt nyertek a kétnyelvűség
szorgalmazására, amiből az iskola magyar és szerb nyelven is elérhető honlapját
működtetik.

Jareszkónak két éve van lemondani az amerikai állampolgárságról

Képviselői Kollégium az időszerű témák jegyében
2015. szeptember 8. – Muravidéki Magyar Rádió
Tegnap délután Képviselői Kollégiumot tartott Göncz László országgyűlési képviselő,
amelyre meghívta a magyar nemzeti közösségek elnökeit, a nemzetiségi intézetek,
valamint a kulturális, tudományos és tájékoztatási programokat megvalósító intézmények
vezetőit. A beszélgetés témája az időszerű társadalmi-politikai helyzet értékelése volt,
amelynek központjában a magyar nemzeti közösséget érintő tennivalók, kihívások voltak.

Muravidék

2015. szeptember 8. – Kárpátalja
Natalija Jareszko pénzügyminiszternek két éve van rá, hogy lemondjon amerikai
állampolgárságáról. Az Ukrajinszka Pravda szerint ezt maga a tárcavezető jelentette ki
kedden újságírók előtt. Az Ukrajinszka Pravda emlékeztet, korábban jelentették, hogy
Aivaras
Abromavicius
ukrán
gazdaságfejlesztési
miniszter
megőrzi
litván
állampolgárságát, bár a törvények szerint el kellett volna veszítenie azt. A Dzerkalo
Tizsnya hetilap internetes változata megjegyzi, hogy ily módon Abromavicius közel egy
éve irányítja az ukrán gazdaságfejlesztési tárcát egy másik ország állampolgáraként.
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Cserkész évnyitók Dél-Kaliforniában
2015. szeptember 8. – Nemzeti Regiszter
Az iskolakezdéssel együtt a külföldi magyar cserkészcsapatok is megkezdték az évet DélKaliforniában, ahol három cserkészévnyitó is zajlott. Latkóczy László csapatparancsnok
vezetésével a 17-es Hollywood-i Könyves Kálmán Cserkészcsapat kezdte meg az évnyitók
sorát. A múlt évi nagy sikerre való tekintettel erre idén is Burbankben, a Wildwood
Canyonban került sor augusztus 29-én. San Diegoban is megindult a cserkészév. Németh
László és Júlia vezetésével a helyi alakuló cserkészcsapat tagjai és az érdeklődők a Mission
Bay-i De Anza Cove Parkban töltöttek el egy eseménydús napot. Az évnyitók sorát a 8&49es Los Angeles-i cserkészcsapatok zárták szeptember 6-án a már hagyománnyá vált
Huntington Beach-i évkezdő tábortűzzel, ahol napközben végig rotyogott a bogrács:
ebédre halászlé, vacsorára lecsó készült.

Őrvidék

2015. szeptember 8. - Volksgruppen
Szeptemberben nemcsak a tanév kezdődik meg, hanem az egyesületek által kínált
tanfolyamok is. Így van ez a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnél is, ahol a hét szinte
minden napjára jut egy kurzus: Zeneovi, Játékos magyar gyermekóra, játékos
néptáncoktatás, magyar népi hangszeroktatás között válogathatnak az érdeklődők.

Diaszpóra

Kezdődnek a tanfolyamok a BMKE-nél

A Bevándorlók Napja Buenos Airesben - 2015. szeptember 4.
2015. szeptember 8. – Nemzeti Regiszter
Minden évben megrendezik Buenos Airesben a kikötő közelében a Bevándorlók Napját,
vagyis a Día del Inmigrante nevű ünnepet. Argentína igazi olvasztótégely, rengeteg
nemzetiséggel együtt alkotnak egy országot, így a bevándorlás kérdése mindig fontos
helyen áll. A magyar kolónia évről évre megjelenik az eseményen, ahol idén mi is
képviselhettük a magyar közösséget.Az ünnepség több mint harminc nemzet küldöttjének
felvonulásával kezdődött, ahol legtöbben hagyományos ruhákban és viseletekben jelentek
meg.

Szent István Ünnepség
2015. szeptember 8. – Nemzeti Regiszter
A Magyarok Nagyasszonya Londoni Főlelkészség és az Angliai Római Katolikus Magyarok
Egyesülete (ARKME) 2015. szeptember 6-án tartotta államalapító királyunk tiszteletére
rendezett ünnepségét, a Szent István Ünnepséget, amely hagyományosan a nyári szünet
utáni első olyan nagyobb szervezett esemény, amelyen összegyűlhet a londoni magyar
közösség.
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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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