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Nem született megegyezés a kisiskolák sorsáról 
2013. szeptember 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Nem született megegyezés a szlovák oktatásügyi tárca és a Magyar Közösség Pártja (MKP), 

illetve a Híd párt és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) közös 

küldöttsége között a minisztérium a szlovákiai kisiskolák jelentős részének leépítését is 

érintő reformelképzeléseiről folytatott tárgyaláson kedden Pozsonyban. A találkozót azt 

követően indítványozta a felvidéki magyarság politikai érdekképviselete és a 

pedagógusszervezet, miután nyilvánosságra került, hogy a szlovák szaktárca a közoktatási 

törvényt és néhány vonatkozó jogszabályt érintő módosítási terveinek megvalósítása a 

felvidéki kisiskolák jelentős részének bezárását hozhatja magával. 

 

Bővül a moldvai magyar oktatás 
2013. szeptember 10. – R. Kiss Edit – Krónika, szekelyhon.ro 

Két új moldvai helyszínen indul be az új tanévtől a magyar nyelv oktatása, valamint a 

hagyományőrző tevékenység, Szőlőhegyen és Újfaluban – közölte Burus-Siklódi Botond, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke. Mint mondta, a program 

működtetéséhez adottak a körülmények, ennek keretében több mint kétezer moldvai 

gyerek tanul magyarul az iskolában vagy délutáni foglalkozásokon. 

 

Nemet mondott a jogi bizottság a Verespatak-törvényre 
2013. szeptember 10. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Negatívan véleményezte a szenátus jogi bizottsága a verespataki bányaprojektre vonatkozó 

törvénytervezetet kedd délután. A tervezetről még a közigazgatási és a környezetvédelmi 

bizottságnak is véleményt kell mondania. 

 

Az észak-erdélyi autópálya folytatását ígérte Ponta az RMDSZ-nek  
2013. szeptember 10. – maszol.ro, transindex.ro, MTI 

Az észak-erdélyi autópálya építésének folytatására tett ígéretet Victor Ponta 

miniszterelnök kedden a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakciójával 

folytatott megbeszélésén - közölte a találkozó után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A 

találkozón az RMDSZ azt is jelezte a kormányfőnek: a régióátszervezést burkolt formában 

sem tartja elfogadhatónak. „Ma már biztos, hogy közigazgatási régiók nem lesznek. A 

fejlesztési régiókhoz sem tartom valószínűnek, hogy hozzányúlnának, de a különböző 

intézményeket a megyékből elviszik a régiók szintjére és ezzel nem decentralizációt, 

hanem egy burkolt centralizációt folytatnak, amit mi bírálunk és elfogadhatatlannak 

tartunk” - magyarázta az RMDSZ elnöke.  

 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/10/nem-szuletett-megegyezes-a-kisiskolak-sorsarol
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/bovul-a-moldvai-magyar-oktatas
http://itthon.transindex.ro/?hir=34008
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17525-az-eszak-erdelyi-autopalya-folytatasat-igerte-ponta-az-rmdsz-nek
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Újabb utcamagyarítási kísérlet 
2013. szeptember 10. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Ismét próbálják meggyőzni a Magyar Polgári Párt nyárádszeredai önkormányzati 

képviselői RMDSZ-es kollégáikat arról, hogy ideje lenne néhány utcát magyar történelmi 

személyiségekről elnevezni. A polgáriak a Székely Nemzeti Tanács marosszéki elnöke, 

Csíki Sándor helyi pedagógus kezdeményezésére készülnek ismét a helyi közgyűlés elé 

terjeszteni azt a listát, amelynek elfogadásával a bekecsalji kisvárosban eltörölhetnék a 

kommunista diktatúra idején adott, jobbára semmitmondó utcaneveket. 

 

A verespataki bánya ellen szólaltak fel magyar EP-képviselők 
2013. szeptember 10. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

A Verespatakon tervezett bánya ellen emelt szót hétfőn késő este az Európai Parlament 

strasbourgi plenáris ülésén Bánki Erik fideszes, Tabajdi Csaba MSZP-s, valamint Sógor 

Csaba RMDSZ-es EP-képviselő.  

 

Civilek is beléphetnek a sepsiszentgyörgyi városzászló perébe 
2013. szeptember 10. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság, Magyar Hírlap 

Elfogadta a brassói táblabíróság, hogy magánszemélyek és civil szervezetek lépjenek be a 

sepsiszentgyörgyi városzászlóról szóló közigazgatási perbe - közölte kedden az MTI-vel 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Mint beszámolt róla, csaknem kétezer-

háromszáz magánszemély és három civil szervezet lép be annak a pernek a fellebbviteli 

szakaszába, amelyet a Kovászna megyei prefektus indított a város zászlajáról szóló 

önkormányzati határozat megsemmisítése érdekében. 

 

Hamarosan ténylegesen is a református egyházé lesz az Apáczai épülete 
2013. szeptember 10. – transindex.ro 

A Kolozsvári Városi Tanács csütörtöki, szeptember 12-i ülésén dönt arról, hogy az Apáczai 

Csere János Elméleti Líceum és a Környezetvédelmi Líceum épülete városi köztulajdonból 

a város magántulajdonába kerüljön. Ez egy procedurális lépés, előrelátható fejlemény az 

egyház birtokba helyezése útján, hiszen a városháza már minden pert elveszített, végleges 

bírósági döntések igazolják az egyház jogcímét – nyilatkozta a Transindexnek Kató Béla. 

 

Óvodákat és iskolákat szüntetnek meg Marosvásárhelyen  
2013. szeptember 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A 2013/14-es tanévtől kezdődően Marosvásárhelyen tíz óvoda veszíti el önállóságát, 

amelyből hármat a Liviu Rebreanu Általános Iskolához csatolnak, létrehozva ezzel a megye 

megatanintézményét, több mint 1200 gyerekkel. Ezen kívül négy olyan óvodának is 

megszünteti a tanfelügyelőség a jogi státuszát, ahová intézményenként nem kevesebb, 

mint 300 gyerek jár. Peti András marosvásárhelyi alpolgármester úgy véli, az óvoda és 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujabb-utcamagyaritasi-kiserlet
http://itthon.transindex.ro/?hir=34000
http://itthon.transindex.ro/?hir=34006
http://itthon.transindex.ro/?hir=34009
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17497-ovodakat-es-iskolakat-szuntetnek-meg-marosvasarhelyen
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iskola működtetése nem köthető össze, mindkét intézmény más-más típusú 

adminisztrációt igényel.  

Adevărul: a magyarok nem huligánok 
2013. szeptember 10. – Erdély Ma, MTI 

Az Adevarul című liberális lap több keddi véleménycikkében azt hangsúlyozta a román-

magyar labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés kapcsán, hogy nem kell a magyarokat a 

futballhuligánokkal azonosítani. 

 

Győzött a kétnyelvűség a Liviu Rebreanu iskolában 
2013. szeptember 10. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Több éve tartó kérelmezés, javaslat, tüntetés után kedden a tanintézmény vezetőségének 

jóváhagyásával feltették a kétnyelvű feliratokat a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu 

Általános Iskola folyosóira, ajtaira. A szülői kezdeményező bizottság a magyar tanárok és 

néhány tanuló segítségével, az iskola új igazgatóságának támogatásával száznál is több 

kétnyelvű feliratot helyezett ki az iskolában – közölte a sajtóval Horváth-Kovács Ádám.  

 

Korodi Attila: Verespatak még nem lefutott ügy 
2013. szeptember 10. – maszol.ro 

Lehetnek még meglepetések a képviselőházban a Verespatak-törvényről történő 

szavazáskor – véli Korodi Attila volt környezetvédelmi miniszter. „Szerintem a 

szociáldemokraták nem hátráltak ki még testületileg a tervezet mögül. Eddig csak a 

liberálisoknál született erről politikai döntés” – mondta az RMDSZ-es képviselő.  

 

Referendumtörvény: 30 százalék marad az érvényességi küszöb  
2013. szeptember 10. – maszol.ro 

A képviselőház is elutasította a Traian Băsescu államfőnek a referendumtörvény 

felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét és a Szociáldemokrata Szövetség (USL) által javasolt 

30 százalékos érvényességi küszöbbel fogadta a jogszabályt.  

 

Októberi megemlékezésekre készülnek Marosvásárhelyen 
2013. szeptember 10. – maszol.ro 

Az október 6-i, illetve október 23-i megemlékezésekre készül Marosvásárhelyen az RMDSZ 

helyi szervezete. A tervekről Novák Zoltán Csaba, az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezetének kulturális alelnöke beszélt, hangsúlyozva, hogy mindkét történelmi pillanat 

hatással volt Marosvásárhelyre, érintette a városlakók életét, a további sorsuk alakulását.  

 

Dühösek Bukarestre a verespatakiak 
2013. szeptember 10. – Krónika 

Felháborodást váltott ki verespataki lakosok körében, hogy a román kormánykoalíció a 

ciántechnológiás bányaberuházás parlamenti elutasítását tervezi. Kedden mintegy 

ötszázan tüntettek a Fehér megyei községben, közben viszont a szenátus jogi bizottsága 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149130&cim=adev%C4%83rul_a_magyarok_nem_huliganok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17508-gyozott-a-ketnyelvuseg-a-liviu-rebreanu-iskolaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17476-korodi-attila-verespatak-meg-nem-lefutott-ugy
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17489-referendumtorveny-30-szazalek-marad-az-ervenyessegi-kuszob
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17518-oktoberi-megemlekezesekre-keszulnek-marosvasarhelyen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/duhosek-bukarestre-a-verespatakiak
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negatívan véleményezte a bányatervet. Nagybánya polgármestere eközben kezdeményezte 

a Tisza vízgyűjtőjének Európa ciánellenes övezetévé nyilvánítását és a Kárpátok-Tisza 

Fórum összehívását. 

 

Sógor Csaba: a verespataki kitermelés igenis európai kérdés! 
2013. szeptember 10. – Erdély Ma 

Az Európai Parlament (EP) évadnyitó plenáris ülésén, Strasbourgban, szeptember 9-én, 

Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő napirend előtti felszólalásával a verespataki cianidos 

technológiával tervezett nemesfém-kitermelés ökológiai veszélyeire figyelmeztetett. 

 

Fesztivál a szórványban élő magyarokért 
2013. szeptember 10. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A bihari szórványközösség első alkalommal szervezte meg a Fekete-Körös-völgyi magyar 

napokat. A megyei RMDSZ által kezdeményezett ünnepséget három településen tartották: 

Belényesújlakon néptánctalálkozó, Köröstárkányban családi nap, Belényesben pedig 

kórustalálkozó volt. Az identitáserősítő fesztiválról a Kossuth Rádió munkatársa Ionescu 

Nikolett tudósított. 

 

Seres: a harminc százalék korlátozza a választópolgár véleményhez való 
jogosultságát 
2013. szeptember 10. – Erdély Ma, transindex.ro 

Elutasította a Képviselőház plénuma a szeptember 10.-i ülésén az államelnök által 

visszaküldött referendum törvény újraértelmezését. Seres Dénes a Képviselőház háznagya, 

Szilágy megyei parlamenti képviselő az elutasított felülvizsgálati kérelem kapcsán 

nyilatkozott. 

 

Anomália, hogy egy választókerülete van Szlovákiának 
2013. szeptember 10. – bumm.sk 

Radoslav Procházka független képviselő és elnökjelölt szerint európai viszonylatban is 

anomáliának számít, hogy egyetlen nagy választókerülete van az országnak - azaz nem 

régiós alapon választják a képviselőket. 

 

Megyei választások: Új választási koalíció a láthatáron 
2013. szeptember 10. – hirek.sk 

A Népi Platform három pártja a jelek szerint összefog a keleti régióban. A Szlovák 

Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) készen áll arra, hogy a Kereszténydemokrata 

Mozgalommal (KDH) és a Most-Híddal közösen induljon a megyei választásokon a Kassai 

kerületben. 
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http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=149149&cim=sogor_csaba_a_verespataki_kitermeles_igenis_europai_kerdes_audio
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=149152&cim=fesztival_a_szorvanyban_elo_magyarokert_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149148&cim=seres_a_harminc_szazalek_korlatozza_a_valasztopolgar_velemenyhez_valo_jogosultsagat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149148&cim=seres_a_harminc_szazalek_korlatozza_a_valasztopolgar_velemenyhez_valo_jogosultsagat
http://www.bumm.sk/86553/anomalia-hogy-egy-valasztokerulete-van-szlovakianak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130910120204/Megyei-valasztasok-Uj-valasztasi-koalicio-a-lathataron.html
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Az MKP 15 éve 
2013. szeptember 11. – Szabad Újság 

„Az MKP-t az utóbbi időben megpróbálták szétverni nemcsak a vegyes párton keresztül, 

hanem a kereszténydemokrata ideológia mögé burkolózva, illetve a civil aktivitások 

felértékelésén és a politikával való szembefordításán keresztül is. Ez idáig egyik sem 

sikerült. Az MKP ma is stabil, belső vitáink a párt létét nem fenyegetik. Ma mindenki 

tapasztalhatja, hogy a közvélemény-kutatók folyamatosan az 5 százalékos parlamenti 

küszöb körül mérnek bennünket. Tehát mindenkinek számolnia is kell velünk” – jelentette 

ki Berényi József, az MKP elnöke abban az interjúban, amelyet a Szabad Újság hetilapnak  

 

Varga László: januárra várható a szerb uniós csatlakozási tárgyalások 
kezdetének kijelölése 
2013. szeptember 10. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV 

Leghamarabb január második felében kezdődhetnek meg az uniós csatlakozási tárgyalások 

Szerbiával, a szerb-koszovói kormányfői megállapodásban foglaltakat ugyanis a 

gyakorlatba is át kell ültetni - mondta kedden Belgrádban az MTI-nek Varga László, a 

szerbiai parlament integrációs bizottságának elnökhelyettese. A Vajdasági Magyar 

Szövetség képviselője Ivica Dačić szerb kormányfő azon kijelentésére reagált, amely 

szerint akár már idén megkezdődhetnek a tárgyalások. Varga László azt mondta, valóban 

megkötötték az utolsó olyan szerb-koszovói megállapodást is, amely az európai uniós 

csatlakozási tárgyalások előfeltétele volt, ugyanakkor hozzátette, hogy az eddigi tizenhat 

fordulóban elfogadottakat meg is kell valósítani. 

 

Orgona liturgiára és hangversenyekre 
2013. szeptember 10. – Magyar Szó 

A zentai Jézus szíve templomban hosszú idő után ismét felcsendült az orgonaszó, amelyet 

már oly régóta vártak a polgárok. Az impozáns hangszert a városnap jegyében megtartott 

hálaadó szertartás keretében szentelte fel msgr. Zsellér Attila címzetes apát, a Szabadkai 

egyházmegye gazdasági igazgatója, majd Borbély Zoltán magiszter, az újvidéki Művészeti 

Akadémia docense szólaltatta meg Vajdaság legnagyobb orgonáját, amelyet az ausztriai 

Feldbach városka adományozott a zentai egyházi intézménynek. 

 

Emléktáblák avatása a Beregszászi Magyar Gimnáziumban 
2013. szeptember 10. – Kárpátinfo 

A Beregszászért Alapítvány és a Beregszászi Magyar Gimnázium közös szervezésében 

szeptember 5-én Deákné dr. Bartha Katalin és Bárdos László, a gimnázium egykori két 

kiváló pedagógusának tiszteletére emléktáblákat avattak fel. 
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adott%20a%20párt%20megalakulásának%2015.%20évfordulója%20alkalmából.
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19178/Varga-Laszlo-januarra-varhato-a-szerb-unios-csatlakozasi-targyalasok-kezdetenek-kijelolese.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19178/Varga-Laszlo-januarra-varhato-a-szerb-unios-csatlakozasi-targyalasok-kezdetenek-kijelolese.html
http://www.magyarszo.com/hu/2092/vajdasag_zenta/101238/Orgona-liturgi%C3%A1ra-%C3%A9s-hangversenyekre.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/utazas/emlektablak-avatasa-beregszaszi-magyar-gimnaziumban
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Újabb pert nyert a HMDK a MESZ ellen 
2013. szeptember 10. – Új Magyar Képes Újság 

Hatvanezer kúna kártérítésre és a perköltségek megfizetésére kötelezte a bíróság a Magyar 

Egyesületek Szövetségét (MESZ) a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségével 

(HMDK), Jakab Sándorral és Jankovics Róberttel szemben, amiért az előbbi saját 

hetilapjában, a Horvátországi Magyar Naplóban 2012. április 20-án, „Bebizonyosodott: 

adócsalást követett el a HMDK”című írásában valótlanságot állított. 

 

Kelownai Családi Tábor az Okanagan-tó partján 
2013. szeptember 10. – Nemzeti Regiszter 

A református magyar iskola szervezésében több mint negyvenen utaztak le a British 

Columbiai Kelownába, hogy együtt élvezzék az utolsó nyári napok nyújtotta szép időt. A 

hosszú hétvégére tervezetett tábor egy viszonylag kötetlen háromnapos családi 

kikapcsolódás, ahol különböző programokon vehettek részt a gyerekek és szüleik. 

 

Diplomácia egy színész köntösében 
2013. szeptember 10. – Nemzeti Regiszter 

Különleges estének lehettek szemtanúi, akik szeptember 5-én ellátogattak az Amerikai 

Magyar Alapítvány Örökség Centrumába. Márton András, a színészből lett diplomata 

önálló produkciójában megmutatta, hogy igenis van létjogosultsága az igényes 

szórakoztatásnak. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/kelownai-csaladi-tabor-az-okanagan-to-partjan
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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.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/

