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2014. szeptember 11. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen,
szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság
„Fontosnak tartom a párbeszédet, de ugyanakkor elkötelezett híve vagyok a
decentralizációnak. Ha az autonómia alatt decentralizáció értendő, akkor nem látom a
konfliktust, tökéletesen megértjük egymást” - válaszolta a kiszivárogtatott
autonómiatervet érintő újságírói kérdésre Victor Ponta miniszterelnök, aki Kelemen
Hunor miniszterelnök-helyettes és Liviu Dragnea regionális fejlesztési miniszter
társaságában látogatott csütörtökön Csíkkozmásra. Kelemen Hunor az Agerpresnek úgy
nyilatkozott, hogy az autonómiatervezet nem a kormány projektje, hanem egy politikai
projekt, amelyet közvitára bocsátanak, mielőtt a pártok elé terjesztenék. Victor Ponta ma
Csíkkozmáson több mint hatvan székelyföldi önkormányzat képviselőjének nyújtott át
támogatási szerződést, vagy adott át iskolabuszt.

Vezető hírek

Ponta ismét Székelyföldön járt: barátkozik a székelyekkel?

Megkérdőjelezte a kiszivárgott autonómiatervezet alkotmányosságát a
Legfelső Bírói Tanács
2014. szeptember 11. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Megkérdőjelezte
a
napokban
kiszivárgott
székelyföldi
autonómiatervezet
alkotmányosságát a bírák és ügyészek szakmai testületeként működő Legfelső Bírói
Tanács (CSM). Csütörtökön kiadott állásfoglalásában a CSM egy sor alkotmányos és
törvényes előírást ajánlott a román sajtóban megjelent "Székelyföld speciális státusa" című
törvénytervezet megszövegezőinek figyelmébe, függetlenül attól, hogy kik a szerzői. A
bírák testülete egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy a Romániát egységes és oszthatatlan
nemzetállamként meghatározó cikkelyt alkotmánymódosítással sem lehet megváltoztatni.

Szilágyi: újra kell értelmezni Erdélyt
2014. szeptember 12. – Krónika
Jobb a pályán lenni, mint az öltözőben; szükség van arra, hogy az erdélyi magyarok és
Erdély regionális érdekei megjelenjenek végre az államelnöki kampányban – jelentette ki a
Krónikának adott interjúban Szilágyi Zsolt. Az EMNP államfőjelöltje szerint a novemberi
választás tétje magyar szempontból az, hogy az Erdély-központú vagy a Bukarestközpontú, az eddigi 25 évnek az autonómiaprogramot feladó politikája kap megerősítést.
Szilágyi Zsolt úgy véli, az erdélyi magyar politika nagy hiányossága, hogy nem próbálta
szövetségesként megszólítani az erdélyi románokat és azok politikai szerveződéseit.
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2014. szeptember 11. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
„Székelyföld közel hetven települése új közösségi beruházásokra vagy munkálatok
befejezésére kap támogatást a kormánytól. Kézzelfogható segítséget nyújtunk a
jövőtervezéshez és az életminőség javításához. A kormányzás az emberekért, a közösségért
van, ez az RMDSZ feladata” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök,
miniszterelnök-helyettes Csíkkozmáson azon a találkozón, amelyen Hargita és Kovászna
megye tanácselnökeit és polgármestereit tájékoztatta újabb fejlesztési alapok
előirányzásáról. A települések iskolák, óvodák, utak, ivóvíz- és csatornahálózat
korszerűsítésére kapnak támogatást a kormány által működtetett Helyi Fejlesztési
Program alapjaiból, új munkálatok elkezdésére és a már folyamatban lévők befejezésére.

Erdély

Közel 70 székelyföldi település kap támogatást beruházásokra a kormánytól

Toró: az EMNP összegyűjtötte a szükséges aláírások háromnegyedét
2014. szeptember 11. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) összegyűjtötte a szükséges aláírások háromnegyedét
ahhoz, hogy államfőjelöltje, Szilágyi Zsolt részt vehessen a jövő hónap elején kezdődő
elnökválasztási kampányban, és a román közvélemény előtt is nyíltan képviselhesse az
autonómia ügyét – közölte csütörtökön Toró T. Tibor, a párt elnöke. A politikus úgy
értékelte: jó ütemben folyik a munka, a párt csaknem ezer önkéntesének a leadási
határidőig hátralévő 12 napban sikerül majd összegyűjteni a még hiányzó 55 ezer aláírást.
Beszélt a kiszivárogtatott RMDSZ-es autonómiatervezetről is, véleménye szerint a
Szövetség „Itt a piros, hol a piros?” játékot játszik akkor, amikor a magyar közösség
irányába eredményként kommunikálja az elkészült statútumot, a román politikum előtt
pedig letagadja azt. Toró véleménye szerint mindez azért káros az erdélyi magyarságra
nézve, mert lejáratja annak önrendelkezésért folytatott harcát, és hiteltelenné teszi a
bukaresti törvényhozás előtt a jogos autonómiaigényt.

Az RMDSZ üdvözli, hogy román biztos irányíthatja a EU regionális politikáját
2014. szeptember 11. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) üdvözli, hogy a Románia által jelölt
biztos felügyelheti a regionális politikát az Európai Bizottságban – jelentette ki Kelemen
Hunor, a szövetség elnöke csütörtökön a székelyföldi Csíkkozmáson (Cozmeni). elemen
Hunor úgy vélekedett, hogy a regionális politikáért felelős biztosi poszt megfelel Románia
súlyának az Európai Unióban. Úgy vélte, a tárca a fontos, nem pedig a személy, aki betölti
azt. Kijelentette, az RMDSZ ezután dönti el, hogy támogatja-e Corina Cretu biztosi
kinevezését.
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2014. szeptember 11. – szekelyhon.ro, Krónika
A magyar szempontból kiemelkedően fontos témákról: oktatásról, anyanyelvhasználatról
tárgyalt Maros megye és Marosvásárhely vezetőivel csütörtökön Zákonyi Botond,
Magyarország bukaresti nagykövete, aki meglátogatta a Demokrácia Központot és a Civil
Elkötelezettségi Mozgalom (CEMO) irodáját is. A városházán tartott találkozó után
Zákonyi Botond a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy szeptember elején, a tanévkezdés
küszöbén fontosnak tartották, hogy a magyar oktatás helyzetéről tárgyaljanak a város, a
megye és a prefektúra képviselőivel, s ismertessék a magyar állam álláspontját: minden
szinten fontos biztosítani az anyanyelvi oktatást.

Erdély

Marosvásárhelyre látogatott Zákonyi Botond nagykövet

Elmondta Péter Tünde a DNA-nak, mire kellett neki a csúszópénz
2014. szeptember 11. – transindex.ro, maszol.ro
Visszavásárolta volna a szülői házat Péter Tünde volt főtanfelügyelő-helyettes, ezért kért és
vett el csúszópénzt a vizsgajegy emeléséért cserébe hat érettségiző diák szüleitől. Azonban
ennek ellenére nem minden esetben sikerült az átmenő jegyet biztosítani a diákoknak. Két
román diák esetében a szülők 3400 eurót fizettek ki a főtanfelügyelő-helyettesnek,
azonban a diákok meg sem jelentek az érettségin.

Utolsó száz méteren a Sapientia diákszállója
2014. szeptember 11. – szekelyhon.ro
Az utolsó fázisába érkeztek a munkálatok a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
koronkai kampuszán, ahol röpke tizenegy hónap alatt építették fel a bentlakást. Az
ígéretek szerint tanévkezdésre kellett elkészülnie az új épületnek, s ez meg is valósul,
vasárnaptól már be is költözhetnek a bentlakók. „Jelenleg még dolgoznak az épületen: a
belső szerelések végén járnak, aztán jön a takarítás, bútorozás. Közben az épület körüli tér
rendezése is folyamatban van: építik a sétányokat, aszfaltoznak” – avat be a munkálatok
menetébe a marosvásárhelyi kar dékánja, Kelemen András. Hozzáteszi: ezzel a magyar
állam anyagi támogatásával megvalósuló beruházás első fázisa készült el, finanszírozásra
vár még az úgynevezett C épület, vagyis a tantermeket és az éttermeket magába foglaló
újabb épületrész.

Ellenzett zászlók, visszautasított autonómiahatározat
2014. szeptember 11. – szekelyhon.ro, Krónika
Székelyföld mint régió létrehozására és a magyar nyelvnek hivatalos nyelvként való
elismeréséről szóló memorandumot fogalmazott meg a makfalvi tanács, s határozatot
hoztak az erre vonatkozó népszavazás megszervezéséről. Ezt támadta meg jogi eljárás
keretében a megyei prefektúra – tájékoztatott Vasile Liviu Oprea. A prefektus úgy
nyilatkozott, hogy hasonló jogi eljárás keretében meg fogja támadni a nyárádszeredai és
csíkfalvi tanácsok hasonló határozatait is. Oprea kifejtette, a memorandumot a Székely
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Dunaszerdahelyen az MKP színeiben ismét Hájos Zoltán a polgármester-jelölt
2014. szeptember 11. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyi Helyi Szervezete szeptember 10-én tartotta
jelöltállító taggyűlését. Az elnöki és frakcióvezetői beszámolók után Berényi József, a párt
országos elnöke is szólt az egybegyűltekhez. Beszédében kiemelte Dunaszerdahely
városának stratégiai fontosságát, az itt élő magyar közösség hiteles képviseletének
szükségességét. A tagság titkos szavazással Hájos Zoltánt választotta meg
polgármesterjelöltnek, aki novemberben ismét megmérettetheti magát kihívóival
szemben.

Erdély
Felvidék

Nemzeti Tanács, „egy jogilag be nem jegyzett alakulat” dolgozta ki, s abban többek között
adminisztratív régió létrehozását kérik, amit Székelyföldnek neveznek, s ebben 153 Maros,
Kovászna, Hargita és Bákó megyei település venne részt. Autonómiastatútumot is
kidolgoztak a régióra, erről egy sarkalatos törvény tervezetét is megfogalmazták.

MKP – Most-Híd koalíció Érsekújvárott
2014. szeptember 11. – Felvidék Ma
Az MKP és a Most-Híd Érsekújváron is aláírta az együttműködési szerződést, és közös
listát állítottak fel a novemberben sorra kerülő önkormányzati választásokra. A 24 fős
listára mindkét fél 12 jelöltet adott. A polgármesterjelöltben egyelőre nem sikerült
megegyezniük. Míg az MKP augusztus 31-én határozatot hozott arról, hogy a független
Pischinger Géza jelenlegi polgármestert támogatja, addig a Most-Híd ebben a kérdésben
még nem döntött.

Szobrot állítanának Dobos Lászlónak

Vasút-korszerűsítés: Belgrádtól fél órára lesz Újvidék, egy órára Szabadka,
másfélre Budapest
2014. szeptember 11. – Vajdaság Ma
Az új kétvágányú vasút kiépítése után Belgrádból fél óra alatt Újvidékre, egy óra alatt
Szabadkára, másfél óra alatt Budapestre lehet majd érni vonattal – jelentette ki Zoran

Vajdaság

2014. szeptember 12. – Új Szó
Szobrot állíttatna Dobos Lászlónak, a nemrégiben elhunyt Kossuth-díjas szlovákiai magyar
írónak, szerkesztőnek, politikusnak és közéleti személyiségnek szülővárosában,
Királyhelmecen a Mécs László Polgári Társulás. Az elképzelések szerint az alkotást
magánszemélyek és különböző szervezetek támogatásából állíttatnák, a költségek egy
részét szlovákiai és magyarországi pályázati forrásokból fedeznék.
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A DP tárgyalna, de nem lép koalícióra
2014. szeptember 11. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Demokrata Párt kész tárgyalni a pártokkal, de korainak tartja a koalíciós megegyezés
aláírását, nyilatkozta csütörtökön Bojan Pajtić, a DP elnöke. Véleménye szerint a
koalíciókat úgy kell létrehozni, hogy azok minél több szavazatot hozzanak, nem pedig
mindenáron. – Azért, hogy Szerbiában vonzóbb lehessen élni, valamint hogy
jogállamiságot és demokráciát építhessünk, készek vagyunk tárgyalni a pártokkal a
parlamentben és másutt is – mondta Pajtić. Szavai szerint a pártokkal arról tárgyalnak
majd, hogy milyen közös intézkedéseket kell majd foganatosítani. Hozzátette, hogy pártja
felkeresi majd az összes ellenzéki pártot is, mivel a szerb kormány jelenlegi politikájával
nem lehet országot vezetni.

Vajdaság

Anđelković, a Szerbiai Vasutak közgyűlésének elnöke. Szavai szerint a Belgrád–Szabadka–
Budapest vasútvonal felújításával és annak a 21 elektromos hajtású vonatnak a
megvásárlásával, amelyek Szerbiába szállítását a jövő hónapban kezdi meg a svájci Stadler
cég, a vasútforgalom ezen a reláción nagy előnyt szerez majd a közúti személyszállítással
szemben.

„A zsinagógák ma követik a közösségük sorsát”
2014. szeptember 11. – Magyar Szó
A kövek soha nem létezhetnek önmagukban, mindig megtölti őket az emberek
szellemisége – hangzott el Klein Rudolf Zsinagógaépítészet Kelet-Közép-Európában 1782–
1944 című kiállításának megnyitóján a Szabadkai Városi Múzeumban. A megnyitón Hulló
István, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója köszöntötte a vendégeket, kiemelve, a
múzeum büszke arra, hogy a jelen kiállításhoz hasonló nemzetközi kiállításoknak adhat
otthont, olyanoknak, amelyek felhívják a figyelmet a kulturális értékek megőrzésének a
fontosságára. Navracsics Tibor, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének levelét
a múzeum munkatársai tolmácsolták. Mint azt a külügyminiszter a levélben megjegyezte, a
kiállítás a szemlélőnek egyszerre jelentheti a múltat, a jelent és a lehetséges jövőt. Mint
megjegyezte, a zsidó kultúra elidegeníthetetlenen részévé vált annak, amit ma Közép-kelet
Európának nevezünk.

Zenta: Átadták a község idei elismeréseit
2014. szeptember 11. – Vajdaság Ma
Zenta község legrangosabb elismeréseit, a díszpolgári és a mecénási címet, a Pro Urbe és a
Iuventus Pro Urbe díjakat, valamint a polgármesteri köszönőleveleket is átadták az azokat
kiérdemlő személyeknek és intézményeknek a községi képviselő-testület városnapi
díszülésén. Az ülés kezdetén a Zentai Gimnázium tanulói adtak alkalmi műsort, majd
Širková Anikó, a községi képviselő-testület elnöke nyitotta meg az ülést, ezt követően
pedig Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere mondott ünnepi köszöntőt.

6

Tanévnyitó istentisztelet Beregszászban
2014. szeptember 12. - Kárpátinfo
A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) immáron hagyományosan központi tanévnyitó
istentisztelettel kezdi meg az iskolai évet. Idén is megtelt a beregszászi nagytemplom. Itt
voltak a négy református líceum diákjai – több mint négyszázan –, oktatói, jöttek
lelkészek, gondnokok, az iskolák, gyülekezetek hitoktatói, a mezővári gyermekek pedig a
mintegy kilencezer hitoktatásban részesülő kárpátaljai református fiatalt képviselték.

Megkezdődött a 2014-15-ös tanév
2014. szeptember 11. – Új Magyar Képes Újság
Mintegy félmillió diák számára kezdődött meg a tanítás hétfőn reggel, szeptember 8-án. A
tavalyival közel azonos diáklétszámmal indult az idei tanév a négy horvátországi magyar
tannyelvű általános iskolában. Az eszéki magyar oktatási központban, a laskói, a
vörösmarti és a kórógyi iskolában összesen 20 elsős kezdi meg tanulmányait magyar
nyelven.

Vajdaság
Kárpátalja

2014. szeptember 12. – Magyar Szó
A leendő egyetemi hallgatókon kívül az idősebb, tapasztaltabb egyetemisták is
hatékonynak tartják a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) jóvoltából szervezett szerb nyelvi
felzárkóztató tanfolyamot az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol e hónap
végéig tart a nyelvi kurzus. Dušanka Zvekić Dušanović, a BTK szerb mint idegennyelv
oktatóközpontjának koordinátora, a kurzus egyik előadója ismertette a programot. –
Mintegy ötven hallgató veszt részt a kurzuson, öt csoportban dolgoznak. A tanfolyam
elején mindenki előtudását felmértük, annak alapján helyeztük el egy-egy csapatba.
Célunk az, hogy kihozzuk a maximumot az eddigi ismereteikből, és a lehető
leghatékonyabban szélesítsük azt a rendelkezésünkre álló időszak alatt – nyilatkozta
Zvekić Dušanović.

Horvátország

Hatékony felzárkóztatás
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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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