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A béke megteremtése a legfontosabb Ukrajnában 
2014. augusztus 14. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, nol.hu, mno.hu, Kárpátalja Ma, 

Kárpátalja 

Az ukrajnai krízisről, parlamenti képviseletről és Kárpátalja fejlesztéséről tárgyalt Orbán 

Viktor a KMKSZ vezetőivel. Orbán Viktor az Országházban fogadta Brenzovics Lászlót, a 

KMKSZ elnökét valamint Gulácsy Géza és Barta József alelnököket. A miniszterelnök 

hangsúlyozta: a magyar kormány mindent megtesz a válság békés rendezése érdekében és 

kiemelt figyelemmel kíséri a kárpátaljai magyarság helyzetét a konfliktusban. Ukrajnában 

hamarosan kiírják a parlamenti választásokat, ennek kapcsán a tanácskozás résztvevői 

reményüket fejezték ki, hogy az ukrán államfő teljesíteni tudja szerződésben vállalt 

ígéretét a kárpátaljai magyarság parlamenti képviseletének megteremtésére. 

 

Orbán–Kelemen-egyeztetés a romániai elnökválasztásról 
2014. augusztus 14. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Sok sikert kívánt Orbán Viktor kormányfő Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek a romániai 

államfőválasztáson való részvételéhez kettejük csütörtöki budapesti egyeztetésén. Orbán 

Viktor arra számít, hogy megerősödik a magyar közösség súlya a román belpolitikában, 

valamint ésszerűbb alapokra lehet helyezni a magyar–román kapcsolatokat. A szövetségi 

elnök a találkozón elmondta, az erdélyi magyar embereknek meg kell mutatniuk, hogy egy 

erős közösséget jelentenek, „hogy minket nem lehet megkerülni, amikor az ország 

jövőjéről döntenek.” Az Országházban zajlott tárgyaláson az RMDSZ elnöke és a magyar 

miniszterelnök általánosságban is áttekintette az aktuális nemzetpolitikai kérdéseket, 

valamint megállapodtak abban, hogy tovább erősítik a Fidesz és az RMDSZ kapcsolatait. 

 

„A kulturális autonómia tervezetének sincs realitása” 
2014. augusztus 14. – maszol.ro, Erdély Ma 

Nem csak a székelyföldi autonómia tervezete, hanem a parlamentbe korábban 

beterjesztett, kulturális autonómiáról szóló törvény sem állná ki az alkotmányosság 

próbáját a jelenlegi román alkotmány keretei között – jelentette ki a maszol.ro-nak adott 

interjúban Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, akit a közvitára váró autonómia-statútumról 

kérdeztünk.  

 

Román feliratokat követel a prefektusnál Dan Tanasa a kovásznai szobrokra 
2014. augusztus 14. – transindex.ro. Háromszék, Erdély Ma 

A városban található köztéri alkotások román nyelvű feliratozására szólította fel Thiesz 

János kovásznai polgármestert Marius Popica Kovászna megyei prefektus. A prefektus a 

notórius magyarellenes jelentgető, Dan Tanasă feljelentése nyomán intézkedett, erről 

Tanasă írt a blogján. A Háromszék napilapnak a polgármester elmondta, valóban kapott 

felszólítást, és többek között az Ignácz Rózsa, Gazdáné Olosz Ella és Erkel Ferenc 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
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szobrával kapcsolatos a feljelentés. Thiesz azt is elmondta, már jelezte a prefektusnak, 

hogy amúgy is régi tervük a szobrok mellé három - román, magyar és német - nyelven 

olvasható ismertetőket kihelyezni, és erre hamarosan sor is kerül. 

 

„8 százalék a sokszínűségért” kezdeményezést indított Geréd Imre kolozsvári 
tanácsos 
2014. augusztus 14. – transindex.ro, Szabadság 

8 százalék a sokszínűségért címmel indít konzultációsorozatot Geréd Imre kolozsvári 

városi tanácsos. Geréd ezt csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján jelentette be. A 8%-hoz 

a finn modell szolgál alapul, amely a romániai hatályos törvénnyel szemben nem 20, 

hanem 8 százalékos kisebbségi arány (avagy 3000 fő) esetében kötelez egy települést a 

kétnyelvű ügyintézésre stb. Ezen kívül a helyi képviselőtestület határozhat úgy, hogy 8 

százalékos arány alatt is tíz évre kétnyelvűvé nyilváníthat egy települést. A kezdeményezés 

célja első lépésben nem egy törvénymódosító javaslat benyújtása, amely 20-ról 8 

százalékra csökkentené a küszöböt, hanem a probléma jelzése, kommunikálása a nyilvános 

konzultációk, tájékoztatás (szórólapok, előadások, akár nyári programok) által. A román 

közösséget is tervezik megszólítani, készül majd egy bemutató videó, de szakmai 

konzultációt is terveznek - mondta el Geréd. 

 

Az EMNT is aláírást gyűjt Szilágyi Zsolt jelöltségéhez 
2014. augusztus 14. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) is gyűjti az aláírásokat az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) által elindított Szilágyi Zsolt államfőjelöltségéhez - jelentette be egy 

csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke.  

Sándor Krisztina az aláírásgyűjtésbe való bekapcsolódást azzal magyarázta, hogy annak 

idején az EMNT döntött az EMNP létrehozásáról, és a tanács azóta is stratégiai partnere a 

pártnak; legtöbb helyen az irodáik is azonos épületben működnek. Az EMNT elnöke úgy 

vélte, mind a Kelemen Hunornak, mind Szilágyi Zsoltnak összegyűlhet a 200 ezer 

támogató aláírás az induláshoz. Szerinte a magyar-magyar verseny megpezsdítheti az 

erdélyi magyar közéletet, és kockázatai sincsenek. 

 

Belső választást tartanak szeptemberben az RMDSZ Csíkszeredai Városi 
Szervezetében 
2014. augusztus 14. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének állandó tanácsa múlt heti ülésén hozott 

döntésének értelmében szeptemberben belső választásokra kerül sor az RMDSZ 

Csíkszeredai Városi Szervezetében, illetve tisztújítás lesz az RMDSZ Csíkszentimrei Helyi 

Szervezetében is. A jelenlevők elfogadták a belső választás és a tisztújítás módszertanát is. 
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Államfőválasztás – Borboly: az EMNP kezdeményezése tiszavirág életű lesz 
2014. augusztus 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Megkezdődött az államelnök-jelöléshez szükséges aláírások összegyűjtése. Mind a 

Kelemen Hunort indító Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), mind a Szilágyi 

Zsoltot küldő Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megkezdte a jelöltállításhoz szükséges 200 

ezer aláírás összegyűjtését. A Kossuth Rádió munkatársa, Oláh Gál Elvira Csíkszeredában 

érdeklődött a Hargita megyei helyzetről. A mikrofon előtt Borboly Csaba, az RMDSZ 

területi elnöke elmondta, hogy helyi szervezetekre osztották le a feladatokat, és a 200 ezer 

aláírásnak a megye valószínűleg a negyedét, vagy az ötödét fogja adni. Borboly szerint az 

EMNP kezdeményezése, a Szilágyi Zsolt államelnök-jelölése „tiszavirág életű” lesz, mivel 

nem fogják tudni összegyűjteni a szükséges aláírásokat, és csak a Kelemen Hunor neve 

kerülhet fel a szavazólapra. 

 

Ha Svájcnak jó, nekünk se lenne rossz 
2014. augusztus 14. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Ha Svájc, Ausztria, vagy épp az Amerikai Egyesült Államok elégedettek a föderális 

államszerkezettel, akkor valószínűleg Románia is nyerne az átalakítással – mondta 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnök-jelöltje csütörtöki 

sajtótájékoztatóján. Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt és Cseh Gábor, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei elnökei, valamint Kirsch Attila honosításért felelős 

irodavezető társaságában tartott sajtótájékoztatót Szilágyi Zsolt államelnök-jelölt 

Marosvásárhelyen. 

 

Az RMDSZ jelöltjének támogatására buzdít Borbély és Tamás  
2014. augusztus 14. – maszol.ro 

Kelemen Hunor államelnök-jelöltségének fontosságát hangsúlyozta csütörtökön Borbély 

László és Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke annak 

kapcsán, hogy az RMDSZ megkezdte a jelölt indulásához szükséges támogató aláírások 

gyűjtését. ,,Meg vagyok győződve, hogy Kelemen Hunor jó államelnöke lenne 

Romániának, úgy ahogy 1996 óta mindig voltak olyan jelöltjeink, akik bebizonyították, 

hogy el tudnák vezetni az országot” – hangsúlyozta az RMDSZ választásokon való 

indulásának fontosságát Borbély László politikai alelnök.  

 

Az MPP tét nélkülinek tartja a választást, nem állít jelöltet  
2014. augusztus 14. – maszol.ro, MTI 

A Magyar Polgári Párt (MPP) a magyarság szempontjából tét nélkülinek tartja a 

novemberi romániai államfőválasztást, ezért nem látja értelmét annak, hogy jelöltet 

állítson - mondta csütörtökön az MTI-nek Biró Zsolt, a párt elnöke. Biró Zsolt úgy látta, 

csak a második fordulóban lehetne tétje a magyar szavazatoknak, ha befolyásolhatnák, 
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hogy ki legyen Románia következő elnöke. Ehhez azonban az kellett volna, hogy az erdélyi 

magyarság álláspontját egyetlen jelölt képviselje.  

 

MEDIAN:A Smer a tuti befutó, a Híd biztosan a parlamentben, az MKP a 
küszöb alatt 
2014. augusztus 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Median felmérése szerint a jelenleg is kormányzó Smer 46 százalékos eredményével 

önállóan is kormányt alakíthatna, a második legnagyobb párt pedig a 10,7 százalékon álló, 

Radoslav Procházka vezette Háló. 7,3 százalékot szerezne a Most-Híd lett, az MKP a 

felmérés szerint nem kerülne be a parlamentbe. 

 

A Híd nem zárja ki az MKP-val való együttműködést 
2014. augusztus 14. – bumm.sk, hirek.sk 

A Híd nem zárja ki az együttműködést az MKP-val a novemberi helyhatósági 

választásokon. Gilányi Gábor, a Híd szóvivője szerint minden a kölcsönös megegyezéstől 

függ majd. „Bárhol hajlandóak vagyunk az együttműködésre, ahol meg tudunk egyezni az 

MKP-val” - mondta a TASR hírügynökségnek. Megerősítette, hogy tárgyalások folynak 

egyes régiókban, de konkrétumokat nem árult el. „Nem lenne korrekt az esetleges 

megegyezéseket megelőzni” - tette hozzá.  

 

Szobrot kap szülőfalujában Skultéty László 
2014. augusztus 14. – MTI, hirek.sk 

Szobrot kap szülőfalujában, Hegyesmajtényban Skultéty László, a leghosszabb ideig 

szolgált magyar huszár, akinek földi maradványait tavaly júniusban temették újra 

ugyanott. Peter Badžgoň, Hegyesmajtény plébánosa a szoborállítással kapcsolatban 

elmondta: bár annak ötlete már korábban megfogalmazódott, a tervet csak az újratemetést 

követően, tavaly augusztusban véglegesítették, a szobrot pedig nemrégiben fejezték be. Az 

MTI érdeklődésére hozzátette: ugyancsak az elmúlt hetekben helyezték vissza Skultéty 

László síremlékére azt az - immár helyes feliratú - magyar nyelvű emléktáblát, amelyet 

eredetileg az újratemetéskor helyeztek ki, s amelyen akkor több helyesírási hiba és 

nyelvtani elírás is olvasható volt. 

 

Szigeti László: Veszélyes javaslatokkal áll elő az oktatásügyi tárca 
2014. augusztus 14. – Felvidék Ma 

Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának elnöke arra figyelmeztetett, hogy veszélyesek 

azok a javaslatok, melyek a nemzetiségi oktatásüggyel függnek össze. A tervezetek 

bürokratikus és adminisztratív tehernek nevezik a kétnyelvű dokumentáció vezetését. 

„Nem nehéz kitalálni, hogy melyik nyelv elhagyását javasolja majd a minisztérium” –
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  mondja a volt oktatásügyi miniszter, hozzátéve, hogy a kétnyelvű és a nemzetiségek 

nyelvén nevelő és oktató óvodákban a minisztérium kötelezővé szeretné tenni, hogy a 

nevelés része legyen az államnyelv elsajátítása. „Az alkotmány az államnyelv elsajátítását 

jogként, nem pedig kötelességként említi” – jegyzi meg ennek kapcsán Szigeti. További új 

javaslatként jelenik meg a tervezetben, hogy ha a vegyes lakosságú területeken minimum 

10 szülő kéri az államnyelven, illetve a kisebbség nyelvén való oktatás bevezetését, akkor 

ezt kötelezően meg kell tenni. 

 

A Nagybecskereki Egyházmegye sajtóközleménye  
2014. augusztus 14. – Magyar Kurír 

Magyarország kormányának képviselői látogatást tettek a Nagybecskereki 

Egyházmegyében a pusztulófélben levő templomok és plébániaépületek ügyében. Ezeknek 

a feladatoknak a megvalósításához természetesen anyagi források is kellenek. A források 

összegétől függően néha nagyon fájó, de szükséges döntéseket kell hozni, mérlegelve a 

feladatok és lehetőségek közötti kapcsolatot. Az egyházmegye átszervezése, amely 2009-től 

folyamatban van, megköveteli, hogy szembenézzünk olyan fájó tényezőkkel is, mint az 

évtizedek óta (a hívek és anyagi források hiánya miatt) szétesőfélben lévő templomaink és 

az üresen álló, lepusztult plébániaépületek sorsa. Magyarország kormánya nagyon gyorsan 

reagált ezzel kapcsolatban. A Nemzetpolitikai Államtitkárság, az Egyházi, Nemzetiségi és 

Civil Kapcsolatok Államtitkársága képviselői, valamint a Teleki Alapítvány igazgatója 

2014. augusztus 8-án megtekintették a németcsernyei (Srpska Crnja), párdányi (Međa) és 

módosi (Jaša Tomić) templomokat. A templomok megtekintése után a magyar küldöttség 

meglátogatta az egyházmegye főpásztorát, akivel többórás beszélgetés keretében 

megtárgyalták annak lehetőségét és értelmét, hogy mit és hogyan lehetne megmenteni a 

jövőnek. 

 

Zentáról sok szeretettel 
2014. augusztus 14. – Magyar Szó 

A zentai idegenforgalmi iroda tavaly indította útjára az I Love Zenta fesztivált, amely a 

környéken az egyetlen olyan rendezvény, amely nemcsak a községben élő polgárokat 

invitálja egy kis önfeledt szórakozásra, hanem mindazok számára is kedveskedni próbál, 

akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt a boldogulásuk ösvényein elindulva elhagyták 

városunkat. A rendezvénysorozat bizonyos tekintetben egyfajta hazahívó jelzés is, 

bizonyítéka annak, hogy az egykoron szebb napokat is megélt város, azonkívül, hogy 

korlátozott lehetőségeihez képest igyekszik élhető közeget teremteni a lakosság számára, a 

távolba szakadt zentaiakról sem feledkezik meg. 
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Panaszosok sorát hallgatta meg az ombudsman 
2014. augusztus 14. – Magyar Szó 

Munkatársaival Zomborban járt Heinrich Muškinja Anikó tartományi ombudsman, hogy 

tájékozódjon a polgári jogérvényesítés helyi gyakorlatáról, illetve a polgárok panaszairól, 

és tanácsot adjon számukra emberi jogaik megvalósítására. A tartományi polgári jogvédő 

munkaprogramja szerint rendszeresen járja azokat a vajdasági településeket, amelyekben 

a községi önkormányzat keretében nincsen ombudsman, hogy közvetlenül segítse a 

lakosok emberi jogainak érvényesítését, mind tájékoztatás, mind tanácsadás révén. 

 

Tíz napon át nyitva a határ 
2014. augusztus 14. – Magyar Szó 

A küszöbönálló ünnepekben (Szent István napja) teljes tíz napon át nyitva fog állni az 

ideiglenes határátkelő a csókai községhez tartozó Egyházaskér és a szomszédos romániai 

Valkány települések között. Ezt a jól bevált – a határ két oldalán élők igénylik – 

gyakorlatot folytatva augusztus 14-e és 24-e között reggel 8 és este 7 óra között nyitva tart 

a határátkelő a szerbiai és a romániai útlevéllel rendelkező polgárok számára. A csókai 

önkormányzat már többször szorgalmazta, hogy a szerbiai villanygazdaság (EPS) állítsa 

vissza a határátkelőt egykor árammal ellátó transzformátort, jelenleg ugyanis 

áramfejlesztővel termelik a szükséges villamos energiát. A villanyáram az egyik 

legfontosabb feltétele a határátkelő folyamatos üzemeltetésének, amelyre a szükséges 

infrastrukturális beruházások elvégzése után másfél év múlva, azaz 2016-ban sor kerülhet. 

 

Szülők iskolája Keviben 
2014. augusztus 14. – Magyar Szó 

Új előadás-sorozattal bővül a kevi Móra István Művelődési Egyesület eddig is gazdag és 

változatos programja, amelynek első témáját, Tehetséges a gyerek címmel, augusztus 15-

én, pénteken este nyolc órától dolgozzák fel az egyesület székházában. A Magyar Nemzeti 

Tanács által támogatott programciklusban olyan témákat dolgoznak föl, mint a tehetséges 

gyermekek nevelése, az iskolakezdési tudnivalók, a tanulási technikák stb. 

 

Figyelmeztetnek az újvidéki antifasiszták 
2014. augusztus 14. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Antifasiszta Akció (AFA) közleményt adott ki, amelyben Sziva Balázsnak, a 

„magyar neofasiszta mozgalom vezető személyiségének, a Romantikus Erőszak neonáci 

zenekar énekesének” Törökbecsére bejelentett fellépésére figyelmeztet. Mint fogalmaznak, 

a fellépésre a Jobbik magyar ultranacionalista párthoz közel álló személyek szervezésében 

megvalósuló táborban kerül sor. „Sziva Balázs bevallottan nacionalista. Zenei projektumai 

a nemzeti és faji gyűlölet terjesztésére szolgálnak. Egyik vezetője a legszélsőségesebb náci 

huligáncsapatnak, az Aryan Greens-nek” – szögezte le az újvidéki AFA. Az AFA 

magyarázata szerint az efféle rendezvények a betiltott EMI tábort helyettesítik, amely 
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http://www.magyarszo.com/hu/2431/vajdasag_zombor/114674/Panaszosok-sor%C3%A1t-hallgatta-meg-az-ombudsman.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2431/vajdasag_csoka/114696/T%C3%ADz-napon-%C3%A1t-nyitva-a-hat%C3%A1r.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2431/kozelet_oktatas/114697/Sz%C3%BCl%C5%91k-iskol%C3%A1ja-Keviben.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17528/Figyelmeztetnek-az-ujvideki-antifasisztak.html
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tábort éveken át magyar fasiszták szerveztek Vajdaságban, Erdélyben és Szlovákiában. „Az 

újvidéki AFA felszólít minden antifasisztát, hogy most is állják útját a fasizmus nyilvános 

eseményeinek, függetlenül attól, hogy mely nemzeti közösség szervezi ezeket” – írják. 

 

Magyarkanizsa: Tanulmányi eredménytől független útiköltség-térítés 
2014. augusztus 14. – Pannon RTV 

A környező községekhez hasonlóan a jövőben egységesen, tanulmányi eredményeiktől 

függetlenül részesülnek útiköltség-térítésben a magyarkanizsai község utazó 

középiskolásai is. Erről döntött csütörtöki rendkívüli ülésén a községi képviselő testület. 

Az egyhangúlag elfogadott rendelet szerint a rendes középiskolai tanulók az új iskolaévben 

egyaránt 30-30 százalékos útiköltség-térítést kapnak. A szociális támogatásban vagy 

családi pótlékban részesülők támogatása 40 százalékos lesz. A rendkívüli ülés összehívása 

és a rendeletjavaslat elfogadása lehetővé tette, hogy az új támogatási rendszert már 

szeptember elsejétől, tehát a 2014/2015-ös iskolaév első napjától alkalmazni lehessen. 

 

Péntekig lehet igényelni az MNT felsőoktatási ösztöndíját 
2014. augusztus 14. – Pannon RTV 

Péntekig lehet pályázni a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjára. A szükséges 

űrlapok és információk megtalálhatók az MNT honlapján, a www.mnt.org.rs és az 

www.mntosztondij.org.rs címeken. A CMH irodákban is átvehető a dokumentáció, és 

leadhatók a pályázatok. Azok igényelhetik az ösztöndíjat, akik itthoni, akkreditált 

szakfőiskolai, akadémiai alap-, illetve osztatlan képzés első évfolyamára nyertek felvételt, 

és magyar nyelven végezték általános vagy középiskolai tanulmányaikat. A Magyar 

Nemzeti Tanács ösztöndíjpályázata a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásával valósul meg. 

 

Továbbra is mindent csak ukránul írnak a magyar iskolákban 
2014. augusztus 14. - Kárpátalja 

A Beregszászi Járási Tanács 2014. június 13-án tartotta meg VI. összehívású 21. ülésszakát, 

ahol a megjelent 43 képviselő egyebek mellett egyhangú döntéssel határozott arról, hogy a 

járás tanintézményeiben az oktatás nyelvén, tehát a magyar iskolákban magyarul vezessék 

a dokumentációt, illetve ukrán és magyar, kétnyelvű bizonyítványokat, érettségi 

bizonyítványokat kapjanak a diákok a vonatkozó nyelvtörvény biztosította lehetőségeknek 

megfelelően. Viszont nemrég olyan információkat kaptunk, mely szerint a Beregszászi 

járásban nemcsak az iskolai osztálykönyveket nem fogják szeptembertől magyarul vezetni, 

de még az első osztályba íratott kisdiákok szüleitől a magyar nyelven írt kérvényeket sem 

fogadják el egyes magyar tannyelvű iskolák igazgatói. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=147579
http://pannonrtv.com/web/?p=147449
http://karpataljalap.net/2014/08/14/tovabbra-mindent-csak-ukranul-irnak-magyar-iskolakban
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1989 nyarára emlékeztek Kismartonban 
2014. augusztus 14. – Volksgruppen 

Ünnepélyes megemlékezést tartottak Kismartonban, a vasfüggöny lebontásának 25. 

évfordulója alkalmából. 1989 augusztusában több száz Magyarországon tartózkodó NDK-s 

állampolgár törte át Szentmargitbányánál a határt. A kismartoni kultúrközpontban 

számos díszvendég jelenlétében rendeztek ünnepséget, Magyarországot Prőhle Gergely, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes 

államtitkára képviselte. Jelent volt többek között Heinz Fischer államfő, Franz Vranitzky 

volt kancellár, Hans Niessl tartományfőnök, a kelet-német származású Dagmar 

Schellenberger, a fertőmeggyesi operettjátékok intendánsa és a német, szlovák és osztrák 

politikai élet számos jelentős képviselője. 

 

Boldogasszony zarándokmise 
2014. augusztus 14. – Volksgruppen 

Ebben az évben is augusztus 15-én lesz a boldogasszonyi magyar zarándokmise. Immár 25. 

éve gyűlnek össze a magyarok a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepe 

alkalmából rendezett zarándokmisén Burgenlandban, a Boldogasszony bazilikában. A több 

száz éves magyar búcsújáróhelyen a rendszerváltozás óta egyre több magyar zarándok 

érkezik a templomba a hagyományos magyar zarándokmisére. A zarándoklatra rendre 

érkeznek burgenlandi, felvidéki és anyaországi magyarok , de pozsonyi kerékpáros 

résztvevők is. 

 

18. Hällebergai Kékvirág Anyanyelvi Tábor 
2014. augusztus 14. – Nemzeti Regiszter 

Július 30-án a tábor helyszínére, Hällebergára érkezve kissé izgultunk az időjárás miatt, 

hiszen út közben sokszor nem láttuk az utat, annyira esett az eső. Másnap azonban, az 

előkészítéskor már sokkal szebb idő várt ránk, majd mire a táborozók megérkeztek, 

kellemesen melegre fordult az idő. 

 

Perthi „disznóság" 
2014. augusztus 14. – Nemzeti Regiszter 

Történetünk 5 héttel ezelőtt kezdődik, amikor is beleolvastunk a Perthi Magyar Hírek 

júliusi számába. Megakadt a szemünk egy meghívón melyben vacsorára invitál a Magyar 

Egyesület. A menü: disznótoros hurka kolbász vagy halászlé. Megkérdeztük 

vendéglátóinktól, hogy miért kell két menüt megjelölni. A válasz az volt, hogy nem biztos, 

hogy tudnak megfelelő ízű disznótorost szerezni a helyi hentesektől. Ismét egy újdonság, 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2663073/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2663104/
https://www.nemzetiregiszter.hu/18-h-llebergai-kekvirag-anyanyelvi-tabor
https://www.nemzetiregiszter.hu/perthi-disznosag
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hiszen nálunk Magyarországon ez nem jelenthet gondot, viszont az ittenieknek ezzel a 

problémával is minden évben szembe kell nézniük. 

 

Tóparti családi nap Berlinben 
2014. augusztus 15. – Nemzeti Regiszter 

A Berlini Magyar Egyesület 2014. augusztus 9-én családi napot rendezett a Berlin Grünau 

városrészében lévő „Siedlergemeinschaft Karolinenhof” tóparti közösségi telkén. A 

rendezvény számos meghívottja között nem csupán az egyesületi tagok, hanem családjuk, 

barátaik, sőt az egész berlini magyar közösség szerepelt, hiszen a cél az volt, hogy egy 

valódi közösségi élményt nyújtsanak a berlini magyarság számára. 
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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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