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Vezető hírek

Túlélte a bizalmi szavazást Victor Ponta kormánya
2015. szeptember 29. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
Bihari Napló, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Népszabadság
Bizalmatlansági indítvánnyal sem sikerült leváltania a román jobbközép ellenzéknek a
korrupcióellenes ügyészség (DNA) által vád alá helyezett, tisztségéhez ragaszkodó Victor
Ponta szociáldemokrata miniszterelnököt, akinek a kormánya kedden túlélte a
parlamentben rendezett bizalmi szavazást. A bizalmatlansági indítványt 207 törvényhozó
szavazta meg. A kormány leváltásához 275 voksra lett volna szükség. Az ellenzék
kormánybuktatási indítványát az RMDSZ törvényhozói támogatták. Kelemen Hunor
felszólalásában előzőleg rámutatott: az RMDSZ nem a – kizárólag a kormányfő bírósági
ügyével foglalkozó – bizalmatlansági indítvány mellett szavaz, hanem a kormány ellen. A
szövetség elnöke egyebek mellett azt állította: a Ponta-kormány leállította a
beruházásokat, és egymás ellen uszított társadalmi csoportokat. Kelemen Hunor kifejezte
reményét, hogy a hatalom nem fogja az RMDSZ szavazóit büntetni, amiért a magyar
törvényhozók megszavazzák a bizalmatlansági indítványt.

Törvényszék: elénekelhető a magyar himnusz
2015. szeptember 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet
A Kovászna Megyei Törvényszék kedden kihirdetett ítéletében kimondta: törvénytelenül
büntetett a sepsiszentgyörgyi prefektúra a magyar himnusz eléneklése miatt. Elutasította a
Kovászna Megyei Törvényszék a prefektúrának a sepsiszentgyörgyi bíróság alapfokú ítélete
ellen benyújtott fellebbezését a himnuszperben. Kedden kihirdetett ítéletében a
törvényszék helybenhagyta a bírósági ítéletet, amely eltörölte a Magyar Polgári Pártra
(MPP) kiszabott bírságot.

Semjén Zsolt üdvözli a Kovászna Megyei Törvényszék jogerős döntését
2015. szeptember 29. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap,
hirado.hu
A kormány üdvözli a Kovászna megyei törvényszék jogerős döntését, miszerint a Magyar
Polgári Párt által szervezett 2014. június 4-i megemlékezésen a magyar emberek nem
sértettek törvényt azzal, hogy a magyar himnuszt elénekelték. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes közleményében kiemelte: a bíróság által kedden meghozott
határozat egyértelműen kimondja, hogy a prefektus jogtalanul szabott ki bírságot a
rendezvényt szervezőkre. Hozzátette: elfogadhatatlan lenne, hogy egy európai uniós
országban bárkit retorzió ér amiatt, mert nemzeti himnuszát elénekli. Ez a mentalitás, ami
a Ceausescu-diktatúra szellemét idézi, most egyértelműen megbukott - rögzítette Semjén
Zsolt.
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Magyarország

Új igazgatók hat külföldi magyar intézet élén
2015. szeptember 29. – MTI, Nemzeti Regiszter, Hirado.hu
Új intézetvezetőket neveztek ki a Balassi Intézet delhi, isztambuli, londoni, párizsi,
pozsonyi és tallinni intézetének élére, Róma, Prága és Varsó esetében pedig a korábbi
igazgatók folytathatják a munkájukat. Az intézetvezetők feladata a Balassi Intézet alapvető
céljával összhangban egy értékorientált országkép közvetítése, közös értékeink nemzetközi
megismertetése, a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségébe, valamint a
határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása,
fejlesztése. Az igazgatók munkájuk során, mely magában foglal nemzetpolitikai, oktatási,
tudományos, kulturális, külpolitikai és kommunikációs feladatokat, közreműködnek
abban, hogy Magyarország egységes üzenettel és arculattal jelenhessen meg a nemzetközi
nyilvánosság előtt.

Soltész: a migrációról és a kárpátaljai helyzetről is tárgyalt a Karitatív Tanács

Erdély

2015. szeptember 29. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
A migrációról, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK)
feladatvállalásáról és a kárpátaljai helyzetről egyeztettek a karitatív szervezetek a Karitatív
Tanács keddi ülésén - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára sajtótájékoztatón,
Budapesten. Soltész Miklós kiemelte: továbbra is nagy figyelmet fordítanak a kárpátaljai,
ukrajnai helyzetre. "Nem szabad, hogy a migrációs válság elfedje a kárpátaljai, illetve
ukrajnai segítségnyújtás szükségességét" - hangsúlyozta.

Román nyelv tanítása elemiben: „a nulláról kell kezdjük”
2015. szeptember 29. – transindex.ro
Várhatóan a következő tanévtől kezdődően kapják meg a jövőre harmadik osztályos diákok
a román nyelv és irodalom tankönyveket, amelyek az új tanterv alapján készülnek el. Az új
tanterv azonban már idén érvénybe lépett, a román nyelvet a harmadikos elemista
diákoknak is idegen nyelvként oktatják a tanítók, azonban egyelőre nincs olyan tankönyv,
amely alapján tanulhatnának. Király András, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár
szerint decemberben fogják meghirdetni a tankönyvlicitet, és onnantól a procedúrán
múlik, hogy mikor kerül a diákok padjára az új román nyelv tankönyv.

Beindul az egész napos magyar adás a Kolozsvári Rádióban
2015. szeptember 29. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
A Kolozsvári Rádiónak ítélte keddi ülésén az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a 98,8
Mhz-es ultrarövid hullámú frekvenciát. A döntés révén ezen a hullámhosszon –
Marosvásárhelyhez hasonlóan – Kolozsváron is beindulhat a huszonnégy órás magyar
nyelvű rádióadás. Eddig a magyar szerkesztőség a román szerkesztőséggel osztozott
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Erdély

ugyanazokon a frekvenciákon. Rostás-Péter István, a Kolozsvári Rádió főszerkesztőhelyettese a döntés előzményeiről a Maszolnak elmondta: az intézmény hivatalosan a
kisebbségi adások szórására igényelt új frekvenciát a CNA-tól a magyar szerkesztőség
javaslatára. Tájékoztatása szerint a magyar szerkesztőségnek legtöbb egy kalendáriumi év
áll a rendelkezésére az adás beindítására.

Teljesen kétnyelvűsítik az udvarhelyi rendőrautókat
2015. szeptember 29. – maszol.ro
Hétvégéig mind a négy oldalán magyar-román feliratot kap Székelyudvarhelyen a helyi
rendőrség nemrég nagy vitát kiváltó járőrautója - tudta meg a Maszol László Szabolcs
parancsnoktól. A rendőrautókat azt követően feliratozzák át, hogy a városi tanács egy
héttel korábban döntött erről.

Idén is a Vártemplomban tartotta a tanévnyitót a MOGYE magyar tagozata
2015. szeptember 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
"Kint esett az eső, sötét volt és hideg, de a tanévnyitó ünnepséget, amelyet este 8 órai
kezdettel tartottak a vártemplomban, nem mosta el az eső "– hangzott el a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának hétfő esti
tanévnyitó ünnepségén.

Megújult a Siculicidium-emlékmű
2015. szeptember 29. – Krónika, szekelyhon.ro
Befejeződött a napokban a madéfalvi Siculicidium emlékmű 2013-ban elkezdett felújítása,
már csak a munkálat átvétele van hátra, amely a hét folyamán megtörténik – számolt be
Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere. Az újraavatási ünnepséget október 11-én, a
közösségi összefogás révén elkészült, majd felújított Siculicidium-emlékmű
felszentelésének 110. évfordulóján tartják.

Közösségépítés diákigazolvánnyal
2015. szeptember 30. – Krónika
Közösségépítő és- fejlesztő programot indított a Kolozsvári Magyar Diákszövetség
(KMDSZ) az Igen, tessék! Mozgalom közreműködésével. Az ötlet lényege, hogy azok a
cégek, amelyekkel előzetesen megegyeztek, az egyetemisták által levásárolt összeg egy
százalékát egy közösségi alapba utalják, amely majd tavasszal pályázati alapként szolgál az
ifjúsági és civil szervezetek számára. A diákszervezet által kibocsátott diákigazolvány mellé
egy közösségi kártyát is adnak az egyetemistáknak, akik majd ezzel fizetnek a különböző
szolgáltatásokért.
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Menesztették a Mezeit feljelentő Virágot

Felvidék

2015. szeptember 30. – Krónika
Menesztették tisztségéből a Budapest V. kerület és a gyergyószentmiklósi önkormányzat
által létrehozott Monturist ügyvezetőjét, azt a Virág Zsoltot, aki korábban feljelentette a
korrupcióellenes ügyosztályon (DNA) Mezei János gyergyói polgármestert. A döntést a cég
tegnap összeült közgyűlése nem indokolta, Virág menesztésének okát egyébként a gyergyói
önkormányzat sem kommentálta.

Élmezőnyben a Selye Gimnázium és az Ipari Szakközépiskola
2015. szeptember 29. – Új Szó
A Selye János Gimnázium és az Ipari Szakközépiskola évek óta a Nyitra megye legjobb
középiskolái közé tartozik. A megye az oktatási minisztérium által meghirdetett
tanulmányi versenyek eredményei alapján évről évre összeállítja a gimnáziumok és
szakközépiskolák rangsorát. Idén mindkét iskola saját kategóriájában a harmadik helyen
végzett.

Komáromban tartja az MKP a központi emlékestet az aradi vértanúk
tiszteletére

Vajdaság

2015. szeptember 29. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt az aradi vértanúk
napja alkalmából rendezett megemlékezésre Komáromba. A központi megemlékezést
október 4-én a Városi Művelődési Központban 17.00 órai kezdettel tartják. A jelenlevőket
köszönti és beszédet mond Berényi József, az MKP elnöke.

Németh Ernő: El akarják fojtani a vajdasági magyar tájékoztatást
2015. szeptember 29. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Negyvenhét év után, november 1-jén megszűnik a Szabadkai Rádió magyar műsora –
nyilatkozta Németh Ernő, a rádió magyar műsorainak megbízott főszerkesztője, miután a
Magyar Nemzeti Tanács tegnapi ülésén szavazattöbbséggel elutasította a Szabadkai
Magyar Rádió Alapítvány létrehozására irányuló kezdeményezését. A szóban forgó
alapítvány létrehozásával meg lehetett volna menteni a Szabadkai Rádió magyar adását –
véli Németh. Az MNT ülésén a tagok többsége a külön alapítvány létrehozása helyett azt az
elképzelést támogatta, hogy a sikertelen privatizációs folyamat végén megszűnni látszó
Szabadkai Rádió magyar műsorait a Pannon RTV-be mentsék át a műsor eddigi készítőivel
együtt, azonban a Szabadkai Rádió dolgozói – két kivétellel – ezt a felkínált lehetőséget
elutasítják.
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2015. szeptember 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap, Vajdasági RTV, Magyar
Hírlap
Első ízben tartott közös Üzleti Fórumot Szabadkán a Magyar Külgazdasági és
Külügyminisztérium és a Szabadkai Magyar Főkonzulátus. A rendezvény díszvendége volt
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságpolitikáért felelős
államtitkára és Skapinyecz Péter, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. igazgatója. A
konferencia célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok élénkítése és a konkrét
együttműködés megteremtése – emelte ki a rendezvény házigazdája, dr. Babity János
főkonzul. A főkonzul két magyarországi székhelyű cég képviselőjét kérte fel arra, hogy
számoljon be szerbiai tapasztalatairól: Bunford Tivadart, a Masterplast részvénytársaság
alapító igazgatóját, illetve Gladinetz Andrást, Tisza Automotive Kft. ügyvezető igazgatóját.

Vajdaság

Üzleti Fórumot szervezett a Szabadkai Magyar Főkonzulátus

Magyar Levente: Virágzó jövő állhat Vajdaság előtt
2015. szeptember 29. – Pannon RTV
Ha jobban kihasználják a természeti adottságokat, ha jobban megszervezik a termelési
struktúrákat, és ha segítik az itteni embereket, akkor egy virágzó jövő ígérete sejlik fel
Vajdaságban – így fogalmazott a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a Pannon Televízió Szubjektív című
műsorában. A magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint a szerb miniszterelnök a
múlt szerdán együtt nyitotta meg a magyarországi Tisza Automotive Kft. zentai üzemét. A
gyárban hamarosan már ezer vajdasági dolgozhat. Ez csak egy példája Magyarország és
Szerbia gazdasági együttműködésének. A jövőben további befektetések várhatók.

Működési problémák a Kosztolányi Gimnáziumban
2015. szeptember 29. – Pannon RTV
Működési problémákkal küzd a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó
Gimnázium – mondta az intézmény igazgatója. Varga Anikó szerint nem valós az az állítás,
hogy a Magyar Nemzeti Tanács és a vajdasági magyar politikum nem tesz meg mindent a
helyzet javítása érdekében. Az idei tanévben 11 tagozaton folyik az oktatás a szabadkai
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. Mivel ez túl kevésnek bizonyult,
létszámleépítés volt az intézményben.

Mesedélelőtt a zentai Városi Könyvtárban
2015. szeptember 29. – Pannon RTV
Óvodások számára rendeztek mesedélelőttöt a zentai Városi Könyvtárban. Az intézmény
munkatársainak kalauzolásával több óvodai csoport is képzeletbeli kirándulást tett a
népmesék világában. Benedek Elek népmesegyűjtő és író meséi álltak a magyar népmese
napja alkalmából szervezett gyermekprogram középpontjában. Az óvodások körében nagy
sikert aratott a játékos foglalkozás.
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2015. szeptember 29. – karpatalja.ma
2015. szeptember 25-én megtartotta soron következő közgyűlését a Momentum
Doctorandus. A kárpátaljai magyar doktoranduszokból álló szervezet tagjai szép számmal
képviseltették magukat a Beregszászban lebonyolított eseményen. Az ülés megnyitása, a
jelenlévők köszöntése és a napirendi pontok ismertetése után nyílt szavazással megtörtént
az új tagok felvétele a szervezetbe. Ezt követően Kovály Katalin, a szervezet elnöke
beszámolt az MD elnökeként végzett munkájáról, valamint a szervezet által az elmúlt év
folyamán véghezvitt főbb projektekről. A Momentum Doctorandus egyik kiemelkedő
projektje a Felvételi Tájékoztató c. füzetek elkészítése, melyben fontos információkról és
lehetőségekről olvashatnak az érettségi előtt álló, továbbtanulni vágyó kárpátaljai magyar
fiatalok. Az elmúlt két évben a kiadvány 1600 (800–800) példányban juthatott el
Kárpátalja csaknem 40-40 magyar tannyelvű iskolájába.

Kárpátalja

Új lendülettel előre – Tisztújított a Momentum Doctorandus

A kárpátaljai hadkiegészítő parancsnokságok információt tettek közzé az őszi
sorozásról

Muravidék

2015. szeptember 29. – karpatinfo.net
A regionális toborzó bizottságok az őszi behívásokra készülődnek, mivel a tavaszi
sorozások során nem sikerült Kárpátaljának teljesítenie az előírt normát. Ennek
értelmében az őszi sorozás október 1-jétől kezdődik és november 30-ig tart majd. Olekszej
Mazepa, a Vezérkar szóvivője elmondta, hogy idén ősszel 20-tól 27 éves korig soroznak
majd, a 18 és 19 éves fiatalok pedig csak önkéntesen teljesíthetnek szolgálatot. A
szolgálatteljesítés időtartamát 1,5 évre bővítették ki.

Székelykapu: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
2015. szeptember 29. - Muravidéki Magyar Rádió
A héten a Lendvai Kétnyelvű Középiskola a házigazdája a Kultúrák közötti kommunikáció
a Kárpát-medencében című projekt keretében szervezett Nemzetközi osztály tanulmányi
hetének. Hat Kárpát-medencei ország 8 magyar tannyelvű, illetve kétnyelvű
középiskolájából érkező diákok és tanáraik számára zajlik egyhetes program. Ennek
keretében ma a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Líceumtól ajándékba kapott székelykaput
avatták fel a lendvai iskola udvarán.
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Őrvidék

Nagy Magyar Turizmusnap Bécsben

Diaszpóra

2015. szeptember 29. - Volksgruppen
Nagy várakozás előzi meg az idei Nagy Magyar Turizmusnapot Ausztriában. A két ország
közti bizalomerősítés kitűnő fóruma az idén október 1-én immár ötödik alkalommal
megrendezésre kerülő a Nagy Magyar Turizmusnap (Großer UNGARN Tourismustag)
elnevezésű fórum Bécsben, ahol egész napos randevút ad egymásnak az osztrák és magyar
turisztikai szakma.

Las Vegasi Magyar Napok
2015. szeptember 29. – Nemzeti Regiszter
Pénteken és szombaton Árpád Kupa focitorna zajlott a nevadai kaszinòvárosban. Az
eseményt a torna tiszteletbeli fővédnöke, Kálmán Lászlò nagykövet, Magyarország Los
Angelesi főkonzulja nyitotta meg az amerikai, a magyar és a székely himnusz elhangzása
után.
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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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