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2014. szeptember 8. – transindex.ro, Magyar Hírlap
A Hotnews román nyelvű portálon, pénteken jelentek meg az RMDSZ készülő
autonómiatervezetének a részletei. A román sajtóban a tervezet kapott hideget is, meleget
is, azonban a Transindex által szemlézett politikusok, újságírók, véleményformálók
egyetértenek abban, hogy a tervezetnek nincs helye Romániában. A tervezetet a hétvégén
leginkább Monica Macovei és Bogdan Diaconu támadta. Tőle RMDSZ-re aggatott jelzők
sem maradnak el, amellett, hogy megkapja a putyinista politika támogatójának a címkéjét
– ami román körökben érzékeny pont, mindenki az oroszoktól retteg –, az RMDSZ-t
Románia Jobbikjának nevezi. Az Adevărul bloggere, Cristian Unteanu ezzel szemben
nagyrészt korrekt módon értékelte, azt emelve ki, hogy amint nyilvánosságra kerül, lesz
egy projekt, amiről lehet majd beszélni. Ennek ellenére a tervezettel ő sem ért egyet, és
nem is látja kivitelezhetőnek.

Vezető hírek

Putyinnal hozták összefüggésbe az RMDSZ kiszivárgott autonómiatervezetét

Az RMDSZ nem támogatja Băsescu felfüggesztését
2014. szeptember 8. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Nem támogatja Traian Băsescu államfő tisztségéből való újbóli felfüggesztését az RMDSZ közölte hétfőn Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Az RMDSZ vezetőjét újságírók
kérdezték erről, miután Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök bejelentette: megkezdte
az - általa alkotmánysértéssel vádolt - elnök felfüggesztéséhez szükséges aláírások
gyűjtését a parlamentben. Kelemen Hunor rámutatott: hasztalannak tartja Băsescu
felfüggesztését, akinek decemberben mindenképpen lejár a mandátuma, és nem érte egyet
azzal, hogy a választási kampány az elnökjelöltek programja helyett Băsescuról szóljon.
„Nem a múlt, hanem a jövő felé kell fordulnunk" - szögezte le az RMDSZ elnöke.

Kettős állampolgárság: 17- én döntés

Kovács Péter: fontos, hogy utolsó időpontig folytassuk az aláírásgyűjtést
2014. szeptember 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ az előzetes terveknek megfelelően halad a Kelemen Hunor államelnökjelöltségét támogató aláírások összegyűjtésével. Háromszéken több mint 35 ezren,
Udvarhelyszéken 22 ezren, Maros megyében több mint 40 ezren, Szilágy megyében 17

Erdély

2014. szeptember 9. – Új Szó
Három év után kiderülhet, alkotmánysértő-e a 2010-es szlovák állampolgársági törvény.
Az Alkotmánybíróság szeptember 17-én hirdet ítéletet, erősítette meg az Új Szónak Anna
Pančurová szóvivő. „10 órától nyilvános tárgyalás lesz, amelyen várhatóan bejelentik a
döntést” – közölte Pančurová. A szlovák alkotmány kimondja, hogy akarata ellenére senki
nem fosztható meg szlovák állampolgárságától, erre hivatkoznak azok a felvidéki
magyarok akik 2010 után felvették a magyar állampolgárságot és elvesztették a szlovákot.
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Erdély

ezren, Bihar megyében pedig 32 ezren írtak alá Kelemen Hunor indulásáért. A leadási
határidő szeptember 23., a szövetség néhány nappal ezt megelőzően fogja iktatni
Bukarestben a bőven 200 ezres szám fölötti aláírásokat – mondta el szeptember 8-án
Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára.

Tizenötezer aláírást gyűjtöttek Kelemennek
2014. szeptember 8. – szekelyhon.ro
A 11 680-as penzumot meghaladva 15 ezer támogató aláírás megszerzéséről számolt be az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Peti András hétfői sajtótájékoztatóján.
Mint mondta, az elmúlt három hétben egyetlen más politikai alakulatnak sem sikerült
ennyi aláírást szereznie a megyeszékhelyen az államelnöki tisztségre pályázó személyek
támogatására. A marosvásárhelyi RMDSZ a támogató aláírások gyűjtését szeptember 14éig folytatja. Peti András cáfolta, hogy a helyi tanácsosoknak bizonyos számú aláírás
összegyűjtését írták elő, a siker elmaradása esetén pedig 5000 lejes bírságot helyeztek
kilátásba.

Zaklatják az EMNP aláírásgyűjtőit
2014. szeptember 8. – Krónika
Több településen zaklatják és zsarolják az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) aláíróit Bihar
és Kovászna megyében. Csomortányi István, a párt Bihar megyei szervezetének elnöke
elmondta, Érmihályfalván a helyi RMDSZ-es polgármester, Nyakó József által megbízott
személyek ott tesznek keresztbe a néppárt aláírásgyűjtőinek, ahol csak lehet.
Monospetriben az RMDSZ helyi képviselői végigjárták a házakat, figyelmeztetve az
embereket, hogy ne merjenek aláírni a néppártnak – mutatott rá Csomortányi, aki szerint
az Érmellék több településén fenyegették meg a roma lakosságot azzal, hogy az
önkormányzat megvonja tőlük a szociális segélyt, ha támogatják aláírásukkal Szilágyi
Zsoltot. Bedő Zoltán,bug az EMNP sepsiszéki szervezetének elnöke rendőrségi zaklatásról
számolt be hétfői sajtótájékoztatóján. Elmondta, Ütő Gusztáv képzőművész, a Partiumi
Keresztény Egyetem adjunktusa pénteken a háromnyelvű „Székelyföld”, valamint az
„Autonómia” feliratú táblával állt a belvárosban az aláírásgyűjtő stand mellett, amikor egy
egyenruhás és egy civil rendőr felelősségre vonta, gúnyos, lekezelő hangnemben beszéltek
vele.

Inscop: Victor Ponta nyerheti meg az államelnök-választást
2014. szeptember 8. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika,
Szabadság
Victor Ponta nyerheti meg a két hónap múlva sorra kerülő államelnök-választásokat –
derül ki az Adevărul által bemutatott Inscop-felmérésből, amely szerint a második
fordulóba a miniszterelnök Klaus Johannis-szal fog megmérkőzni. Az Inscop szerint egyre
magasabb a választáson való részvételi kedv: míg a két hónappal ezelőtt készült felmérés
azt mutatta, hogy a megkérdezettek 48,6%-a menne el biztosan szavazni az államelnök-
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Magyar állampolgársági ügyintézés lesz ezen a héten Nagybaconban,
Magyarhermányban, Bardócon és Bodoson

Erdély

választáson, addig a friss kutatás szerint a biztos szavazók aránya mára 55,7%-ra
növekedett.

2014. szeptember 8. – transindex.ro
agyar állampolgársági ügyintézés lesz Nagybaconban, Magyarhermányban, Bardócon és
Bodoson. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai a héten a következő
településekre látogatnak: szeptember 10-én, szerdán 16 és 17.45 között a nagybaconi
polgármesteri hivatalban, 18 és 20 óra között Magyarhermányban az iskolában,
szeptember 11-én, csütörtökön pedig 16 és 17.45 között Bardócon a polgármesteri
hivatalban, 18 és 20 óra között pedig a bodosi kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket,
ahol az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket.

Románok ünnepelték Sepsiszentgyörgy „felszabadításának” évfordulóját
2014. szeptember 8. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, MNO
Sepsiszentgyörgyön nagyszabású katonai felvonulással ünnepelték hétfőn, hogy a román
hadsereg 70 évvel ezelőtt „felszabadította a várost a fasiszta-horthysta uralom alól”. A
katonai parádén felszólalt Ioachim Grigorescu ezredes, a háborús veteránok egyesületének
Kovászna megyei vezetője, aki sérelmezte, hogy a magyar lakosság nem vesz részt az
ünneplésben, és hogy hét évtizeddel az eseményeket követően „sokan még nosztalgiával
gondolnak a múltra”, ugyanakkor „üdvözölte”, hogy az RMDSZ háromszéki vezetői idén
sem vettek részt az eseményen.

Harc a Simon László névért és egy „r” betűért
2014. szeptember 8. – Krónika
Közel három évvel azután, hogy a marosvásárhelyi magyar civil társadalom képviselői
petícióban kérték az ifjúsági és sportminisztériumtól a ligeti sportcsarnok Simon Lászlóról
való elnevezését, hétfőn a helyi RMDSZ is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az
érdekvédelmi szervezet szemszögéből nem volt véletlen az időpont és az alkalom
kiválasztása: szintén hétfőn lépett be az alakulatba a néhai világbajnok és olimpiai
bronzérmes birkózó fia, ifj. Simon László, a Maros Sportklub edzője, aki aláírásával és
udvarias sajtónyilatkozatával támogatta Kelemen Hunor államfőjelölését.

Kevesebb a diák Hargita megyében
2014. szeptember 8. – Krónika
Mintegy 53 ezer diák és óvodás kezdi meg a tanévet jövő hétfőn Hargita megyében, közel
hatszázzal kevesebben, mint egy évvel ezelőtt – közölte Bartolf Hedwig Hargita megyei
főtanfelügyelő. Az összevonások miatt a 2013/2014-es tanévhez képest valamivel kevesebb
lesz az induló osztályok száma is. A főtanfelügyelő tájékoztatása szerint leginkább a vidéki
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Utolsó szakaszában a magyar napközi felszerelése
2014. szeptember 8. – Nyugati Jelen
Teljes gőzzel folyik a munka a mikelakai 18. sz. óvodában, ahol az idei tanévtől beindul a
magyar napközi. Az épület – melyben román és magyar nyelvű tagozat működik egymás
mellett – jelenleg teljes tatarozás alatt áll. A napközit a mikelakai magyar szülők
aláírásgyűjtéssel kezdeményezték, majd az RMDSZ közbenjárásával megszületett a
jóváhagyás a beindításához.

Erdély

településeken csökken az induló csoportok, illetve az osztályok száma, városokon pedig a
szakközépiskolákban indul kevesebb osztály.

Levél a szenátustól
2014. szeptember 8. – szekelyhon.ro
A szenátustól kapott választ Csíkszereda polgármesteri hivatala a megyeszékhely
önkormányzata által elfogadott autonómiapárti határozattal kapcsolatban, amelyet oda is
elküldtek. Az autonómiapárti önkormányzati határozat tervezetét Csíkszeredában
előterjesztő Veress Dávid önkormányzati képviselő szerint a szenátustól érkezett levél
arról biztosítja a kezdeményezőket, hogy a közigazgatási bizottság napirendjére kerül a
kérdés.

Magyarul tanítják a románokat

„Kezdj okosan!“ vállalkozói konferencia - szeptember 14-ig lehet jelentkezni
2014. szeptember 8. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Via Nova Ifjúsági Csoport szeptember 19-21. között Szepsiben, az inkubátorházban
rendezi meg a „Kezdj okosan!“ elnevezésű vállalkozói konferenciát, amelynek fővédnöke
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja. A Via Nova ICS célul tűzte ki
a saját vállalkozói kabinetjének a megalakítását is, amely a jövőben is segíteni akarja az
ifjú hazai vállalkozók érvényesülését.

Felvidék

2014. szeptember 9. – Krónika
Magyarnyelv-tanfolyamot indít kezdő román ajkúak számára az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete. A Linguaprof nyelvközponttal közösen indított tanfolyam az A1-es
nyelvismereti szinthez szükséges szavak és kifejezések elsajátítását biztosítja, és a
kommunikációs készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.
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2014. szeptember 9. – Új Szó
Szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban alcímmel konferenciát tartott
szombaton Érsekújvárban a brüsszeli Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága és a magyar
nemesi családok Nobilitas Carpathiae civil szervezete. A konferencián Práznovszky Miklós,
a Nobilitas Carpathiae országos elnöke rámutatott a Beneš-dekrétumok érvénytelenségére
és máig ható következményeire, felhívta a figyelmet arra, hogy a dekrétumok a Szlovák
Köztársaság jogrendjét képezik, annak ellenére, hogy ellentétesek nemcsak a Szlovákiára
nézve kötelező nemzetközi egyezményekkel, hanem a szlovák alkotmánnyal is.

Felvidék

A Beneš-dekrétumokról is tárgyaltak Érsekújvárban

Vizsgálat a cserkészeket ért incidens kapcsán

Pásztor: A tartományi parlamenti hatalom stabil
2014. szeptember 8. – Pannon RTV
A Szerb Haladó Párt nem gyakorol nyomást azért, hogy átalakuljon a vajdasági hatalom –
mondta Pásztor István a Vajdasági RTV egyik műsorában. A Tartományi Képviselőház és a
VMSZ elnöke szerint a kormány működik, azonban jobban kell funkcionálnia ahhoz, hogy
a Vajdaságot érintő összes kérdést megoldjanak. A politikus kiemelte, az egységkormány,
amelynek munkájában a Demokrata Párt és a haladók is részt vennének az egyik, de nem
az egyetlen megoldás. Pásztor István hozzátette, az elkövetkező napokban indítványozza,
hogy az összes vajdasági politikai tényező egy asztalhoz üljön és a létező kérdésekről
beszéljenek. Szerinte a tartományi parlamenti hatalom stabil, ez pedig a szeptember 23-ai
parlamenti ülésen is megmutatkozik majd.

Vajdaság

2014. szeptember 9. – Új Szó
Egy hét után reagált csak a rendőrség a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagjait a
Vascserkész 2014 teljesítménytúra során ért atrocitásokra. A kerületi kapitányság tagadja,
hogy az eset iránt nem érdeklődtek kellőképpen a kiérkező rendőrök.

Pajtić: Nem bukik meg a tartományi kormány
2014. szeptember 9. – Magyar Szó
Bojan Pajtić tartományi kormányfő, a Demokrata Párt elnöke olyan képzelet
szüleményének nevezte a vajdasági kormány megbukásáról szóló elképzeléseket, mely
immár két éve állandóan jelen van, de sehogyan sem tud megvalósulni. A DP
sajtótájékoztatóján az erre a témára vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Pajtić azt
mondta, hogy mintegy két és fél éve válaszolgat már az olyan komolytalan felvetésekre,
melyek szerint „valaki valahol valakivel megbeszélt valamit” a vajdasági kormány jövőjére
vonatkozólag. Komolytalan lenne tovább fejtegetni az efféle híreszteléseket – foglalt állást
Pajtić. A Majdanpeken vasárnap megtartott helyhatósági választást kommentálva –
melyen a Szerb Haladó Párt megszerezte a szavazatok 47 százalékát, de a DP is növelni
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Több ezer zarándok Doroszlón
2014. szeptember 9. – Magyar Szó, Pannon RTV
Vajdaság legősibb és legnagyobb Mária-kegyhelyén, a doroszlói Szentkúton
Kisboldogasszony napján több ezren gyűlnek össze, hogy imájukkal a Szűzanya
közbenjárását kérjék mindennapjaik könnyebb elviseléséhez. Moholról 21. alkalommal
érkeztek gyalogosan a zarándokok a Szentkútra. Péterrévéről, Kishegyesről és más
településekről is egyre többen indulnak el gyalog a kegyhelyre. A gyalogosan érkezők azt
mondják, fárasztó a két napig tartó 100 kilométeres út Moholtól Doroszlóig, de
fogadalomból megteszik az utat, s ezzel a hagyományt is éltetik. Idén 30-an indultak el
Moholról. Vajdaság minden tájáról, Magyarországról és Horvátországból is érkeznek
ilyenkor hívők, hogy részt vegyenek a szlovák, horvát, német vagy magyar nyelven
celebrált ünnepi szentmisén.

Vajdaság

tudta támogatottságát 13 százalékkal a hat hónappal ezelőtti választásokhoz képest –
Pajtić úgy értékelte, hogy Szerbia lassan ismét ébred, a polgároknak egyre inkább elegük
lesz az üres ígéretek, a tehetetlenség és az agresszivitás politikájából.

Zenta: Sokszínű programokkal ünneplik a város napját

Kétnyelvű hitoktatás a 7., 8. és 9. osztályban
2014. szeptember 8. – RTV Slovenija Hidak
Martin Dolamič–Konrad lendvai plébános és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke a magyar nyelvű hitoktatás kérdésköréről tartott
sajtóértekezletet. A plébános hangsúlyozta, hogy az oktatás harmadik harmadában
bevezetik a kétnyelvű hitoktatást. Az ehhez szükséges magyar nyelvű tankönyveket a
csúcsszervezet ingyen biztosítja.

Az első világháború kitörésének szentelték az idei Kufstein konferenciát
2014. szeptember 8. – MTI, hirado.hu, Volksgruppen
Az első világháború kitörésének századik évfordulója adta az ausztriai Felsőpulyán
szervezett XIII. Kufstein tanácskozás aktualitását. A tanácskozást megelőzően az Ausztriai

Őrvidék Muravidék

2014. szeptember 8. – Vajdaság Ma
Idén is gazdag és sokszínű programsorozattal ünneplik meg a város napját Zentán, ahol a
rendezvénysorozat a szeptember 10-én, szerdán a Szent Mihály arkangyal-templomban 17
órakor kezdődő gyászmisével veszi kezdetét, amelyet a zentai csata 317. évfordulója
alkalmából tartanak meg, majd a zentai Városi Múzeumban 18 órakor kezdődő
Testvérvárosi kaleidoszkóp című kiállítás megnyitójával folytatódik.
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Szent István napi ünnepségsorozat a Kossuth Házban
2014. szeptember 8. – Nemzeti Regiszter
A cambridge-i Kossuth Háznak minden évben az egyik legnagyobb ünnepe az augusztus
20-a körül megrendezett Szent István bál. Idén, augusztus 23-án és 24-én igen sokszínű
program várta Dél-Ontario magyarságát. Egész héten nagy erővel zajlottak az
előkészületek. Péntek délután, ahogy az errefelé megszokott, a vezetőségi tagok és
önkéntesek rendezték be a termet és készítették elő az udvart a vendégek számára.

Őrvidék
Diaszpóra

Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége új elnökének választotta Hollós
Józsefet, aki a szövetség előtt álló munkáról az MTI kérdésére elmondta: a szervezet célja
továbbra is a közösségteremtés, az ausztriai magyarok közötti összetartozás érzésének
erősítése és a számukra való informális segítségnyújtás. Kiemelte: törekszenek arra is,
hogy fiatalítsák a szövetséget, megteremtsék az egyesület utánpótlását és programjaikba
bevonják az ifjúságot.
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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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