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Leadta a Kelemen Hunor indulásához szükséges iratcsomót az RMDSZ 
2014. szeptember 22. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

„A többség és kisebbség viszonya csak párbeszéddel nyerhet jó megoldásokat. Hiszek 

abban, hogy Romániában is ez a követendő út, ezért ki kell alakítanunk egy olyan 

párbeszédet, amelyben lebonthatjuk az előítéleteket. Ahhoz, hogy erős legyen ez az ország, 

az egyénnek, a családoknak, a közösségnek meg kell adni a kijáró tiszteletet” – 

hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök, az RMDSZ államelnök-jelöltje hétfőn, 

szeptember 22-én azt követően, hogy benyújtotta az Országos Választási Irodában a 

jelöltségét támogató közel 270 ezer aláírást. Kelemen Hunor az ország fejlődéséről, a 

magyarság jövőjéről és törekvéseiről fog beszélni az államelnök-választási kampányban, 

ugyanakkor kerülni fogja a személyeskedő vitákat. Erről tájékoztatott az RMDSZ elnöke az 

Országos Választási Irodában, és hozzátette, kampánya kulcsszava és vezérelve a „tisztelet” 

lesz. 

 

Jövő héten Orbán Viktor Kolozsvárra látogat 
2014. szeptember 22. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Október 2-án délután Kolozsvárra érkezik Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki az 

október 3-i napot is a kincses városban tölti – erősítette meg hétfőn a maszol.ro-nak 

Barabás János, a kolozsvári magyar főkonzulátus megbízott vezetője. A diplomata 

elmondta, a kormányfő az Erdélyi Református Egyházkerület meghívására érkezik a 

kincses városba. Kiss Gábortól, az egyházkerület sajtósától megtudta a portál: Orbán 

Viktor október harmadikán felavatja a református kollégium és szakiskola új épületét, 

majd a válaszúti Kallós Zoltán Alapítványhoz is ellátogat.  

 

Szilágyi Zsolt bizakodó – minden erdélyi magyar szavazóra számít 
2014. szeptember 23. – Erdély Ma, hirado.hu, Duna Tv 

Szilágyi Zsolt, a Néppárt államfőjelöltje a Duna Közbeszédben elmondta, hogy az SZNT 

autonómia statútumát képviseli, azért mert a székelyek is ezt támogatják. 2004-ben 

amikor alkalmunk volt beadtuk, iktattuk a román képviselőház asztalán, majd 2008-ban 

amikor a Székely Nemzeti Tanács, véleménynyilvánító népszavazást szervezett, s ezen több 

mint 200 ezer székely ember mondott igent az autonómiára, akkor is támogattuk – 

közölte. „Ami szomorú, hogy az RMDSZ –nek is lett volna 25 éve arra, hogy hivatalosan a 

frakció beadjon egy törvénytervezetet, tehát önmagában dicséretes, hogy 25 év után 

foglalkoznak Székelyföld területi autonómiájával, de sokan azt mondják, hogy várjuk ki a 

végét, mert lehet csak kampányfogás” – mondta Szilágyi Zsolt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37415
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/35706-jovo-heten-orban-viktor-kolozsvarra-latogat
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=172947&cim=szilagyi_zsolt_bizakodo_minden_erdelyi_magyar_szavazora_szamit
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Garázdaság miatt vádat emelt az ügyészség Gaudi-Nagy Tamás ellen 
2014. szeptember 22. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, MTI 

Vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Gaudi-Nagy Tamással szemben 

felbujtóként elkövetett személyi szabadság megsértése és garázdaság bűntette miatt. A vád 

szerint a volt országgyűlési képviselő május 6-án a budapesti Kossuth téren elmondott 

beszédének hatására többen is fenyegetően léptek fel Pásztor Istvánnal, a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével szemben. A Fővárosi Főügyészség hétfői, az MTI-nek 

küldött közleményében azt írta, a kerületi ügyészség G. N. T-t aljas indokból elkövetett, 

személyi szabadság megsértésének bűntettével és garázdaság bűntettével vádolja mint 

felbujtót. A közlés szerint az ügyészség két ember ellen nyújtott be vádiratot személyi 

szabadság megsértésének bűntette és más bűncselekmény miatt; a másik ember, az ügy 

elsőrendű vádlottja, egy nő többször leköpte Pásztor Istvánt. 

 

Új magyar diákigazolványt mutattak be Kolozsváron 
2014. szeptember 22. – Krónika 

A kártya néven ingyenes diákigazolványt bocsát ki Kolozsváron, az októberben kezdődő 

2014/2015-ös egyetemi tanévtől a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) – 

számoltak be hétfői sajtótájékoztatójukon a kezdeményezők. Mint rámutattak: azért látták 

szükségesnek egy új kártya kiadását, mert tavaly ősz óta a kincses városban már 

valamennyi, kedvezményeket biztosító diákigazolványért fizetni kell. A diákszövetség 

számára mindez nem újdonság, hiszen évekig együttműködtek az akkor még ingyenesen 

beszerezhető Omnipass igazolványt kiadó céggel, amely azóta egyesült a korábban 

riválisnak számító Studcard kiadójával, így utóbbihoz hasonlóan most már az Omnipassért 

is fizetniük kell az egyetemi hallgatóknak. 

 

Kárpát-medencei tömegsportmozgalom indul jövőre 
2014. szeptember 22. – Krónika 

Sportol a nemzet címmel az egész Kárpát-medencét átfogó nemzeti tömegsportmozgalmat 

indít 2015-ben a Sportolanemzet.hu össznemzeti sportportál, amelyhez erdélyi 

partnereket is keresnek. A mozgalom lényege, hogy minél szélesebb sportágkínálatot 

tudjanak nyújtani a sportolni vágyóknak. Az éves projektet 2014-ben egy 3 hónapos 

bevezető ciklus előzi meg a Dél-Alföldön – közölte a Krónikával Hoffman Pál, a projekt 

vezetője, aki egy hétvégi üzleti konferencián vett részt Kolozsváron. Hozzáfűzte, az 

ambiciózus terv népszerűsítésében segít az is, hogy a mozgalom fővédnöke az olimpiai 

bajnok Czene Attila, aki most éppen a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke és a Magyar 

Szabadidősport-szövetség elnöke is egyben. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=156096
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-magyar-diakigazolvanyt-mutattak-be-kolozsvaron
http://www.kronika.ro/sport/karpat-medencei-tomegsportmozgalom-indul-jovore
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Menedzserképzés sportoló példaképekkel a Miért Akadémián 
2014. szeptember 22. – Krónika 

„Hús-vér példaképekre van szükség, olyan emberekre, akik köztünk élnek, akikre a mai 

fiatalok fel tudnak nézni és eredményeket tudnak felmutatni a mindennapi életben” – 

vonta le konklúzióit a Krónikának Szabó József, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke a 

hétvégi háromnapos 13. Miért Akadémia lezárását követően. A döntően ifjúsági 

szervezetek vezetőinek szánt püspökfürdői szakmai találkozó idén ugyanis a sport köré 

összpontosult, így szó volt többek között sportpolitikáról, utánpótlás-nevelésről, a jövő évi 

Erdélyi Magyar Diákolimpiáról, az önkormányzatok szerepéről, tehát az előadásokkal 

szinte a teljes szakmai skálát lefedték. 

 

Kósa Lajos: a közösségépítés legjobb példája a sport  
2014. szeptember 22. – maszol.ro 

Az önkormányzat szerepe a sport világában címmel tartott előadást Kósa Lajos, Debrecen 

megye jogú város polgármestere szeptember 21-én, a XIII. MIÉRT Akadémia zárónapján. 

Kósa Lajos polgármestert Biró Rozália, az RMDSZ Bihar megyei szenátora és Szabó József, 

a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke köszöntötte.  

 

Tiltakoznak a román szülők Szovátán az összevonás ellen 
2014. szeptember 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nagy felháborodással kezdődött a tanév Szovátán, a felső tagozatos román diákok szülei 

ugyanis azzal szembesültek, hogy gyermekeiknek ezentúl összevont osztályokba kell 

járniuk. A Domokos Kázmér Iskolaközpont 5–8. osztályaiban ugyanis összesen 30 román 

diák tanul, ami a tanfelügyelőség szerint csupán két összevont osztályra elegendő. A 

román szülők diszkriminációt látnak az ügy mögött. 

 

Ifjúsági közéleti és szórványban folyó oktatási tevékenységek támogatására 
lehet pályázni a Communitasnál 
2014. szeptember 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2014. évi alapjából az ifjúság közéleti 

tevékenységének, valamint a szórványtelepülésekről származó tanulók és szórványban 

oktató pedagógusok támogatására. Az RMDSZ a pályázatok lebonyolításával a 

Communitas Alapítványt bízta meg. 

 

Mikó-per: halasztottak, de Markó szerint előrelépés történt az ügyben 
2014. szeptember 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Az ügyész nem kérdőjelezte meg az általunk fenntartott kérelmek, bizonyítékok és 

szakértői véleményezések jogosultságát, és a bíróság helyet is adott ezeknek, így a ploiești-i 

táblabíróság a következő tárgyalási dátumot október 21-re tűzte ki” – mondta Markó Attila 

RMDSZ-es képviselő a Transindexnek. „Végre érdemben is elindult a tárgyalás menete. 
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http://www.kronika.ro/sport/menedzserkepzes-sportolo-peldakepekkel
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/35689-kosa-lajos-a-kozossegepites-legjobb-peldaja-a-sport
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tiltakoznak-a-roman-szulok-szovatanhttp:/www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tiltakoznak-a-roman-szulok-szovatan
http://itthon.transindex.ro/?hir=37411
http://itthon.transindex.ro/?hir=37411
http://itthon.transindex.ro/?hir=37413
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Mint korábban is mondtam, ragaszkodtunk ahhoz, hogy fenntartsuk a mi bizonyítékainkat 

és kérelmeinket. Itt azoknak a meghallgatásoknak, szakértői véleményeknek, valamint a 

korábbi bírósági döntéseknek a dossziéinak a beemeléséről van szó a per iratai közé, 

amelyekből kiderül, hogy eredetileg az egyházé volt az ingatlan" - magyarázta. 

 

Toró T. Tibor: a két jelölt erősítheti a magyar autonómia ügyét 
2014. szeptember 22. – Erdély Ma, hirado.hu 

Az EMNP elnöke szerint az erdélyi magyar politikában ma két irányzat van: az egyik a 

bukaresti hatalomba épülve érvényesítené a magyar érdekeket, a másik Erdélyben, de akár 

erősíthetik is egymást. Toró T. Tibor EMNP-elnök a hétfői Ma reggelben azt mondta, bízik 

abban, hogy Szilágyi Zsolt komoly támogatást kap majd, de hozzátette azt is: a két magyar 

államelnökjelöltnek ugyanannyi esélye van a második fordulóba jutni, semmi, a választás 

tétje így nem is a bejutás, hanem, hogy hány magyar embert sikerül megmozgatni, milyen 

üzenetet sikerül eljuttatni a saját közösségnek, illetve a román társadalomnak, sikerül-e 

felmutatni a kampányban a stratégiai célokat és azokról vitát gerjeszteni, úgy, hogy 

azoknak legyen folytatásuk a „békeidőkben” is – fogalmazott a politikus. 

 

Kétnyelvűséggel a baleset megelőzésért 
2014. szeptember 22. – maszol.ro 

Háromszéken kétnyelvű figyelmeztető feliratokat festettek a forgalmasabb 

gyalogátjárókra. A Kovászna megyei rendőrség korábban Sepsiszentgyörgy területén, 27 

gyalogátjáróhoz festettek fel a – „Figyelj jobbra. Priveste în dreapta” illetve a „Figyelj 

balra. Priveste în stânga” feliratokat, számolt be Tóth Zsigmond.  

 

Leleplezték a Móra Ferenc Általános Iskola névtábláit 
2014. szeptember 22. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Szombaton iskolai névadó ünnepséget szerveztek Zimándújfalun, ahol a megyéből, az 

országból, illetve az anyaországból érkezett vendégeket a községi tanács új üléstermében 

fogadták. Az egybegyűlteket Kocsis József alpolgármester köszöntötte, majd rövid 

ismertetőben bemutatta a három településből, illetve egy telepből álló községet, aminek a 

központját, Zimándújfalut 1852-ben Zimándi János gróf alapította. A valamikor többséget 

alkotott magyarság manapság, községi szinten kisebbségbe szorult, a községközpontban 

működő magyar nyelvű általános iskola épületének a felújításához pályázaton nyertek 

pénzt, a munkálatok remélhetően, hamarosan elkezdődnek. 

 

Kiváltságos magyar napok 
2014. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Második alkalommal szervezték meg a Szászrégeni Magyar Napokat, amelynek célkitűzése 

a város magyar kultúrájának és közösségi életének a fellendítése. A hétvégén színes 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=172894&cim=toro_t_tibor_a_ket_jelolt_erositheti_a_magyar_autonomia_ugyet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/35711-ketnyelvuseggel-a-baleset-megelozesert
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/lelepleztek_a_mora_ferenc_altalanos_iskola_nevtablait.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kivaltsagos-magyar-napok
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programok várták a régeni magyarokat, de más településekről is jöttek érdeklődők, hisz 

nem mindenhol ünneplik így a nemzeti összetartozást. 

 

A tandíjmentes helyek teltek be a Sapientián 
2014. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Lezárult az őszi felvételi a Sapientia egyetem csíkszeredai karain: a tandíjmentes helyek 

többsége betelt, a költségtérítéses helyekre azonban kevesen iratkoztak. Ettől a tanévtől 

két új szakot indítottak, az élelmiszer-ipari biotechnológia szakot viszont megszüntették. 

 

Corlăţean: védeni kell a székelyföldi románokat 
2014. szeptember 22. – Krónika 

A Hargita és Kovászna megyében élő románok nemzeti identitásának megőrzését 

támogatni kell, nagyobb erővel és bölcsességgel – jelentette ki vasárnap este Titus 

Corlăţean külügyminiszter abból az alkalomból, hogy részt vett a két megyéért felelős 

ortodox püspökség létrehozásának huszadik évfordulóján. A tárcavezető leszögezte: az ott 

élő románoknak „jogaik vannak, amelyeket tiszteletben kell tartani”. A külügyminiszter 

szerint a két székely megyében élő románokat azért kell támogatni, mert ők is 

„anyaországuk, Románia polgárai”, azé az országé, amelynek továbbra is „egységesnek és 

stabilnak kell maradnia, békében és egyetértésben”. 

 

Militarizálástól óv a Székely Nemzeti Tanács 
2014. szeptember 22. – Krónika 

Alkalmatlannak tartja a konstruktív közvitára az RMDSZ autonómiatervezetét a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT). Izsák Balázs elnök hétfői közleményében rámutat, a statútum 

számos elhibázott, a székelyföldi viszonyoktól idegen rendelkezést, előírást tartalmaz. Úgy 

véli, a szövetség nem egy jobb, hanem csak egy saját tervezet kidolgozását tűzte ki célul, 

hogy ezzel saját ellenőrzése alá vonja az autonómia tematizálását . Izsák ezért azt javasolja, 

térjenek vissza az elődje, Csapó I. József korábbi RMDSZ-es szenátor által kidolgozott 

tervezetre. 

 

Kétnyelvűsítésre szólította fel a benzinkutakat a kormányhivatal 
2014. szeptember 22. – bumm.sk, ujszo.com, Felvidék Ma, hirek.sk 

PRO CIVIS Polgári Társulás 34 benzinkút esetében fordult a kormányhivatalhoz, mert a 

töltőállomások nem tettek eleget a kisebbségi nyelvhasználati törvénynek. A jogszabály 

értelmében ugyanis az emberi életre, egészségre és a biztonságra veszélyes helyzetekre 

figyelmeztető feliratoknak a magyar többségű településeken magyarul is szerepelnie kell. A 

Pro Civis augusztus végén levélben kért tájékoztatást a kormányhivataltól az ügyben tett 

lépésekről. A kormányhivatal válasza néhány nappal később meg is érkezett, ebben arról 

tájékoztattak, hogy felszólították az érintetteket a hiányolt feliratok pótlására, amelyet 
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azok meg is tettek. A Pro Civis elnöke, Őry Péter az esetről a sajtónak azt mondta: 

panaszaik „nem túl gyors”, de végül mégis megtörtént orvoslása azt igazolja, hogy lehet és 

ki is kell kényszeríteni a törvény betartását, és arra mutat rá, hogy a felvidéki magyaroknak 

élniük kell jogaikkal. 

 

Függetlenként indul Stubendek László 
2014. szeptember 22. – hirek.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

Független jelöltként indul Révkomáromban a polgármesteri posztért Stubendek László, az 

MKP helyi szervezetének tagja. Döntését az MKP Komáromi Helyi Szervezetének 

elnöksége csalódottsággal vette tudomásul. 

 

Lezárult a jelöltlista-leadás a szlovák helyhatósági választásokon 
2014. szeptember 22. – ujszo.com, Felvidék Ma 

Vasárnap éjfélkor lejárt a Szlovákiában novemberben sorra kerülő helyhatósági 

választásokon indítani kívánt jelölteket tartalmazó listák leadási határideje, s ezzel 

gyakorlatilag  azok véglegessé váltak. Az ország déli régióinak legtöbb településén ismét 

versengés várható a felvidéki magyar választók szavazataira számító pártok, az erős 

regionális bázissal rendelkező és a helyhatósági választásokon rendszerint jól szereplő, 

Berényi József vezette Magyar Közösség Pártja (MKP) illetve a Bugár Béla vezette Most-

Híd szlovák-magyar vegyespárt között. A két pártnak ugyan néhány településen, köztük a 

kulcsfontosságúnak tartott Révkomáromban, sikerült közös polgármester jelöltet 

indítania, a magyarok által is lakott települések többségében azonban erre nem került sor. 

Ezt az érintettek a két párt helyi képviseletei közti többéves "szembenállás" kiváltotta 

hangulatnak tulajdonítják. 

 

Öllös László: az államfő magyar kérdésekben nem tett érdemi lépéseket 
2014. szeptember 22. – hirek.sk 

A közjogi méltóságokat hivatalba lépésüket követően megillető 100 napos türelmi idő 

leteltével elérkezett a mérlegvonás ideje. Öllös László politológus Szlovákia, és külön a 

felvidéki magyarság szempontjából is értékelte Andrej Kiska államfő első száz napját. 

Szerinte a felvidéki magyarság szempontjából Andrej Kiska nem tett érdemi lépéseket. 

 

Vágsellyén négy kihívója lesz Alföldinek 
2014. szeptember 22. – ujszo.com 

Vágsellyén öten indulnak a polgármesteri tisztségért a novemberi önkormányzati 

választáson. Martin Alföldi jelenlegi városvezetőt a Híd, a KDH és a Sieť koalíciója 

támogatja. A többi jelölt függetlenként vállalja a megméretést: Miroslav Gera menedzser, 

ekonóm Alexander Szabó közgazdász, Jozef Klačko vállalkozó, Jozef Belický pedig jogász. 

A 21 képviselői helyért 53-an versengenek majd a Vág-parti városban.  
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http://www.hirek.sk/itthon/20140922112756/Stubendek-Laszlo-fuggetlenkent-szall-ringbe-a-komaromi-polgarmesteri-tisztsegert.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/09/22/lezarult-a-jeloltlista-leadas-a-szlovak-helyhatosagi-valasztasokon
http://www.hirek.sk/belfold/20140922152429/Ollos-Laszlo-az-allamfo-magyar-kerdesekben-nem-tett-erdemi-lepeseket.html
http://ujszo.com/online/regio/2014/09/22/vagsellyen-negy-kihivoja-lesz-alfoldinek
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Matica: a dél-szlovákiai szlovákok válasszanak szlovák jelölteket! 
2014. szeptember 22. – ujszo.com 

A Matica slovenská aggodalommal figyeli Berényi József MKP-elnöknek és más magyar 

kisebbségi pártok politikusainak a dél-szlovákiai autonómiával kapcsolatos kijelentéseit. 

Éppen ezért felszólítja a dél-szlovákiai szlovákokat, hogy a novemberi önkormányzati 

választásokon szlovák jelölteket támogassanak. A Matica slovenská hangsúlyozza, hogy a 

Magyar Közösség Pártja (MKP) hazardőr, megfontolatlan és politikailag felelőtlen lépést 

tesz azáltal, hogy – a Matica következtetése szerint – az idei önkormányzati választások 

után, a 2016-os parlamenti választások előtt fel akarja vetni az autonómia kérdését. 

 

A Galántai járásban is átadják a beiratkozási program ösztöndíjait 
2014. szeptember 22. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség és a Galánta és Vidéke Társulás idén is ösztöndíjban részesíti az 

Galántai járásban az első osztályba lépő magyar kisiskolásokat. A Rákóczi Szövetség 

beiratkozási programjának ösztöndíjait szeptember 25-én, valamint október 16-án adják át 

az elsősök szüleinek.  

 

A Háló javított, az MKP három százalék alatt 
2014. szeptember 22. – bumm.sk, ujszo.com 

Ha a parlamenti választásokat szeptemberben tartották volna, a Smer nyert volna 39,7 

százalékkal – derült ki az eCall Slovakia telefonos közvélemény-kutató ügynökség 

felméréséből, melyet szeptember 11-12. között végeztek el 1398 potenciális választó 

megkérdezésével. A kérdés így hangzott: „Ha a parlamenti választásokat ezen a hétvégén 

tartanák, ön melyik pártra vagy mozgalomra szavazna?“ Második helyen Radoslav 

Procházka pártja, a Háló végzett, amelynek 14,5 százaléka mérsékelt javulást mutat a 

korábbi felmérések eredményeihez képest. A parlamentbe kerülne még a KDH 8,4 

százalékkal, a Híd 7,5-tel, az SDKÚ 6,4-gyel és az Egyszerű Emberek 5,9-cel. A parlamenti 

küszöb alatt rekedne az SNS (4,8), az SaS (3,6), a NOVA (3,4) és némi meglepetésre az 

MKP is, amely a legújabb felmérés szerint még a 3 százalékot sem érné el, mindössze 2,6 

százalékot mértek Berényiéknek. 

 

Mecejková: abszurd az alkotmánybíróságot jogi alibizmussal vádolni 
2014. szeptember 22. – bumm.sk 

Az alkotmánybíróság elnöke, Ivetta Macejková élesen elutasítja azokat a médiában 

megjelent vádakat, melyek az alkotmánybíróságot érték az állampolgársági törvényről 

hozott döntésképtelenségével kapcsolatban. Egyes politikusok, jogászok és újságírók 

kijelentéseit emelte ki, akik jogi alibizmust emlegettek, illetve azt hangoztatták, hogy a 

bíróság elbújt az eljárási lehetőségek mögött, kitért a döntéshozatal elől és így kudarcot 

vallott. Macejová ezeket a vádakat abszurdnak nevezte, amelyek „lejáratják az 

alkotmánybíróság hitelét és durván megsértik függetlenségét.“ 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/09/22/matica-a-del-szlovakiai-szlovakok-valasszanak-szlovak-jelolteket
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/48788-a-galantai-jarasban-is-atadjak-a-beiratkozasi-program-osztondijait
http://www.bumm.sk/99683/a-halo-javitott-az-mkp-harom-szazalek-alatt.html
http://www.bumm.sk/99685/mecejkova-abszurd-az-alkotmanybirosagot-jogi-alibizmussal-vadolni.html
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Bárdos Gábornak Somorján nem lesz kihívója 
2014. szeptember 22. – ujszo.com 

Somorján Bárdos Gábor jelenlegi városvezetőn kívül egyetlen polgármesterjelölt sem lesz a 

novemberi önkormányzati választáson.  

A Híd, a város második legerősebb politikai pártja nem állít jelöltet – írja a TASR 

hírügynökség. A korábbi választások során előfordult, hogy nyolcan is indultak a 

tisztségért. Bárdos a hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy csapatával négy évvel ezelőtt 

terveik nyolc év alatti megvalósítását tűzték ki célul, mert az volt a véleményük, hogy négy 

esztendő túl rövid idő. A polgármester reméli, idén sem járul kevés szavazó az urnákhoz, 

mint a legutóbbi választásokkor. 

 

Látogatóban a Magyar Összefogás küldöttsége  
2014. szeptember 22. – Pannon RTV 

A Magyar Összefogás lista Hajnal Jenő vezette küldöttsége a magyarkanizsai község 

településein kezdte meg látogatássorozatát, melynek során oktatási és művelődési 

intézményeket tekintenek meg, valamint a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjasaival 

találkoznak. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője Lovas Ildikó kulturális 

tanácsos és Nyilas Leonov Anita MNT-jelölt kíséretében elsőként az oromhegyesi Bognár 

Szabolcsot kereste fel, aki az MNT ösztöndíjasaként októberben kezdi meg tanulmányait 

az Újvidéki Egyetem Természettudományi-matematikai Karának vegyészeti szakán. A 

fiatalember elmondta, hogy a szerb nyelven folyó oktatás ellenére is szívesebben vállalta 

fel, hogy Újvidéken, ne pedig Szegeden folytassa tanulmányait.  

 

Az LSV bírálja a VMSZ-t 
2014. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) politikája érthetetlen és ellentmondásos, mert 

gyorsan váltogatja véleményét a szerbiai alkotmány módosítására vonatkozó nyilatkozattal 

kapcsolatban – jelentette ki Branislav Bogaroški, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) 

tartományi parlamenti frakcióvezetője. Szavai szerint az általuk kezdeményezett 

nyilatkozat javaslata már korábban ismert volt, s nem érti, hogy a VMSZ, mint egy olyan 

párt, amelynek ki kellene állnia a tartomány érdekeinek védelméért, nem támogatja ezt a 

nyilatkozatot. 

 

Jó ötletek Óbecséért 
2014. szeptember 22. – Magyar Szó 

Az óbecsei önkormányzat, a Városi Színház, az Óbecsei Község Ifjúsági Irodája és a 

LeaderNet civil szervezet a Helyi Felsőoktatási Hálózat program keretében első 

alkalommal szervezi meg a község egyetemistáinak és felsőfokú végzettségű polgárainak a 

konferenciáját. A mostani és az egykori hallgatók először találkoznak azzal a céllal, hogy a 
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http://ujszo.com/online/regio/2014/09/22/bardos-gabornak-somorjan-nem-lesz-kihivoja
http://pannonrtv.com/web/?p=156137
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17690/Az-LSV-biralja-a-VMSZ-t.html
http://www.magyarszo.com/hu/2470/vajdasag_obecse/116136/J%C3%B3-%C3%B6tletek-%C3%93becs%C3%A9%C3%A9rt.htm
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község jövőjét illető ötleteiket megosszák egymással. A konferencia résztvevői 

bemutathatják majd fejlesztési elképzeléseiket, és párbeszédet folytathatnak majd Óbecse 

jelenének és jövőjének fontos kérdéseiről. A szervezők arra keresik a választ: milyen 

idegenforgalmi lehetőségek vannak a községben, hogyan kellene gondot viselni az emberi 

erőforrásokról, miként lehetne kihasználni a környék természeti adottságait, szüksége 

van-e Óbecsének információs-technológiai „üzleti inkubátorra”, mit kellene tenni annak 

érdekében, hogy a közpénzköltés átláthatóbb legyen. 

 

A magyarsággal foglalkozna Brenzovics a parlamentben 
2014. szeptember 22. – MNO, Lánchíd Rádió 

A magyar területek önigazgatásával, oktatási és nyelvi kérdésekkel, valamint a magyar 

önkormányzatisággal foglalkozna az ukrán parlamentben Brenzovics László. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke – aki befutó helyet kapott Petro Porosenko államfő 

pártjának listáján – a Lánchíd Rádiónak azt mondta: a választási körzetek visszaállításáért 

is kampányolna. 

 

Nyelvek napja az Amapednél Burgenlandiakkal együtt 
2014. szeptember 22. – Volksgruppen 

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete együttműködve a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesülettel tart egy mesedélutánt szeptember 26-án,16 órakor. A több nyelven 

tartandó workshopra nagyon kicsi és 6-10 éves korú gyermekeket várnak a Schwedenplatz 

2 szám alatt. 

 

Egy Világ Fesztivál 
2014. szeptember 22. – Nemzeti Regiszter 

A hétvégi rossz idő ellenére, azért kimozdultak a clevelandi lakosok otthonaikból, 

szerencsére nem tartotta vissza őket az időjárás, hiszen most egy olyan ünnepségre került 

sor szeptember 13-án és 14-én, ami kimondottan helyi. Sokan kilátogattak a clevelandi 

Kultúrkertek területére a Rockefeller Parkba, ahol megrendezésre került az Egy Világ 

Napja fesztivál, idén immáron 66-ik alkalommal a Clevelandi Kultúrkert Szövetség 

jóvoltából. 
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http://mno.hu/lanchidradiokulfold/a-magyarsaggal-foglalkozna-brenzovics-a-parlamentben-1249079
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2669948/
https://www.nemzetiregiszter.hu/egy-vilag-fesztival
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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