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2014. szeptember 12. – MTI, Kormány.hu, hirek.sk
Szeptemberben megkezdődik a Szülőföldön magyarul! programon nyertes pályázatok
kifizetése és várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan, ütemezetten az év végéig
mindenkinek a számlájára kerülnek a támogatások - közölte a nemzetpolitikáért felelős
államtitkár. Potápi Árpád János emlékeztetett: idén a magyar kabinet 110 milliárd forintot
zárolt a kormányzati kiadásokból, az intézkedés a Bethlen Gábor Alapot is érinti. Az
intézkedések következtében az idei évben 17 200 forintot fizetnek a nevelési, oktatási,
valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást igénylőknek. A hallgatói támogatás összege
változatlan marad - jelezte az államtitkár.

Vezető hírek

Szeptemberben megkezdődik az oktatási-nevelési támogatások kifizetése

Az RMDSZ a hét második felében mutatja be az autonómiatervezetét
2014. szeptember 12. – transindex.ro, maszol.ro
Ezen a héten, csütörtökön vagy pénteken mutatja be Kolozsváron az RMDSZ szövetségi
elnöke, Kelemen Hunor az RMDSZ autonómiatervezetét egy sajtótájékoztató keretében,
tudta meg a Transindex Kovács Pétertől, az RMDSZ főtitkárától. „Ma ülésezett
Kolozsváron az RMDSZ Szövetségi Elnöksége és átvettük cikkelyenként a
törvénytervezetet. Van néhány módosító javaslat, amelyet a szövetség szakértői a
következő napokban bedolgoznak a törvénytervezet szövegébe. A szöveg bemutatása után
felkerül az RMDSZ honlapjára és közvitára bocsájtjuk” - mondta Kovács. „A közvitát
aktívan fogjuk lebonyolítani, tehát amellett, hogy bárkinek, akinek van álláspontja,
elküldheti, beszélgetéseket fogunk kezdeményezni, mikro-konferenciákat fogunk tartani és
bízunk abban, hogy ebben az igyekezetünkben a média partnerük lesz” – mondta a
Transindexnek.

RMDSZ: a CSM túllépett a kompetenciáján
2014. szeptember 13. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, Szabadság
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség aggodalommal vette tudomásul a Legfelsőbb
Bírói Tanács (CSM) álláspontját a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó
törvénytervezetről, áll a Kelemen Hunor által - az RMDSZ államelnök-jelöltjeként szombaton jegyzett RMDSZ-közleményben. Az RMDSZ a CSM állásfoglalásának a
kifogásolása mellett követeli, hogy a CSM nyilvánosan mutasson be jelentést a 2013/2014es időszakra arra vonatkozóan, hogy miként alkalmazták Romániában az
anyanyelvhasználat alkotmányos előírását az igazságszolgáltatásban. Az RMDSZ szerint a
CSM, a hazai igazságszolgáltatás függetlenségének letéteményeseként túllépett
alkotmányos hatáskörén azzal, hogy politikai álláspontot fogalmazott meg politikai
témáról egy sajtóban megjelent törvénytervezet kapcsán. A közleményben emlékeztetnek,
hogy a CSM nem nyilvánulhat meg politikai szereplőként.
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2014. szeptember 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, MNO, Magyar Hírlap
Újabb székely zászlót vontak fel a Magyar Polgári Párt (MPP) helyi vezetői
Sepsiszentgyörgy központi parkjában, miután a korábbi eltávolítását rendelte el a Brassói
Táblabíróság. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei szervezetének elnöke
pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a Brassói Táblabíróság jogerős ítélete Antal Árpád
polgármestert kötelezte a zászló eltávolítására. „Nem kívántunk gondot okozni a
polgármesternek, ezért csütörtökön mi magunk eltávolítottuk a zászlót, és a mai (pénteki)
nap folyamán egy másik székely zászlót tűztünk ki ugyanoda” – közölte Kulcsár Terza
József. A politikus azt is elmondta, nem kértek városházi jóváhagyást az újabb
zászlófelvonáshoz.

Erdély

Ismét lobog a székely zászló Sepsiszentgyörgyön

Dragnea szerint esélytelen a székelyföldi autonómia
2014. szeptember 12. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes szerint semmi esélye nincs annak, hogy a
székelyföldi autonómia valaha is megvalósuljon. A Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető
elnöki tisztségét is betöltő politikus Hargita megye északi, román többségű részében tett
csütörtöki látogatásán tért ki az autonómia kérdésére azt követően, hogy Victor Ponta
miniszterelnökkel és Kelemen Hunor kormányfő-helyettessel együtt iskolabuszokat és
támogatási szerződéseket adott át Csíkkozmáson a székelyföldi megyék magyar
polgármestereinek. „Semmilyen autonómiatörekvést nem támogatunk, ebben nagyon
eltökéltek vagyunk. (...) Nem is értjük, mit remél az RMDSZ egy ilyen törvénytervezettől”
– idézte az MTI a politikust. Dragnea hozzátette, az RMDSZ által kidolgozott
autonómiatervezet nem erősíti a bizalmat és az együttműködést a koalíciós partnerek
között.

Máté: nem értem, hogy a CSM miért véleményezett egy kiszivárgott
dokumentumot
2014. szeptember 12. – transindex.ro
„Nem értem, hogy a Legfelső Bírói Tanács miért véleményezett egy olyan belső
dokumentumot, ami nem végleges és csak kiszivárgott, tehát nem vállalta fel senki” –
reagált a Transindex megkeresésére Máté András Levente, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője. A bírák és ügyészek szakmai testületeként működő Legfelső Bírói Tanács
(CSM) csütörtökön kiadott állásfoglalásában kérdőjelezte meg a kiszivárgott
autonómiatervezet alkotmányosságát. „A CSM-nek semmi köze nincs ehhez, ugyanis a
tanácsnak nincs semmilyen alkotmányjogi kérdésekre vonatkozó kompetenciája, a
véleményét akkor adhatja, ha olyan törvény módosul, ami az igazságszolgáltatást érinti
vagy bírák, ügyészek statútumára vonatkozik” – tette hozzá Máté.
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2014. szeptember 12. – transindex.ro
El sem kezdődött az őszi romániai államelnök-választási kampány és máris durva
kijelentésekbe bocsátkoznak a jelöltek. Illyés Gergő politológus mocskos kampányra
számít. Illyés szerint az INSCOP felmérése nem releváns a magyar jelöltek szempontjából.
Legutóbb 3,8%-ot szerzett az RMDSZ és most is a körüli eredményre lehet számítani. „Ez
nem egy parlamenti választás, nem valószínű, hogy nagyon magas lesz a magyarok
részvételi aránya. Mindezek mellett, ha a második fordulóban az előrejelzéseknek
megfelelően szoros lesz az eredmény, akkor fontosak lehetnek a magyar szavazatok.
Kérdés még, hogy addigra a két bejutó jelölt vállalható marad-e, hogy hogyan fognak
kommunikálni, illetve, hogy hogyan fognak viszonyulni a magyarságnak fontos
kérdésekhez” – magyarázta.

Erdély

Mocskos államelnök-választási kampány körvonalazódik

Szilágyi Zsolt: Erdélyt nem emelhetjük fel a románok nélkül
2014. szeptember 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) államfőjelöltje, Szilágyi Zsolt szerint a magyaroknak
tisztán és világosan el kell mondaniuk, hogy mit akarnak, csakis így nyerhetnek
szövetségeseket a románság soraiban. Szilágyi Zsolt csíkszeredai sajtótájékoztatójáról
Oláh-Gál Elvira küldött összeállítást a Kossuth Rádió számára. Az államfőjelölt elmondta,
hogy az aláírások több mint fele már összegyűlt, és ha ilyen ütemben haladnak, akkor még
a határidő előtt meglesznek a szükséges aláírások. Hozzátette: a megfenyegetett
önkénteseik jelzései alapján vannak, akik abban érdekeltek, hogy ne tudják összegyűjteni
az aláírásokat.

Szávics Petra: Kelemen Hunort Romániában és az EU-ban is tisztelik
2014. szeptember 13. – Erdély Ma
„A jövőnk érdekében minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a hangunkat
hallassuk, ezért az államelnök-választási kampányban is erős képviseletet kell
biztosítanunk az erdélyi magyarságnak”– fogalmazott Szávics Petra, az RMDSZ
államtitkára. Szávics Petra szerint Kelemen Hunor szakképzett politikus, akit Romániában
és az Európai Unióban is tisztelnek, valamint elismerik munkásságát. „A szövetségi elnök
hitelesen és megfelelően tolmácsolja, illetve képviseli az elvárásainkat. Kelemen Hunor
akkor lesz hiteles hangja az erdélyi magyaroknak, ha melléállunk és összefogunk,
megmutatva közösségünk erejét” – hangsúlyozta a Szövetség államtitkára.

Viták kereszttűzében a kiszivárgott autonómiastatútum
2014. szeptember 13. – Erdély Ma, Háromszék, Magyar Nemzet
Az RMDSZ és az MPP által közösen kidolgozott, nyilvánosan fel nem vállalt, de
kiszivárgott autonómiastatútum kapcsán a Legfelső Bírói Tanács csütörtökön
megfogalmazott álláspontját cáfolta és bírálta tegnapi sajtótájékoztatóján Márton Árpád
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Erdély

RMDSZ-es képviselő. Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke szintén
sajtótájékoztatón szólt hozzá a statútum körül kialakult vitához. Márton Árpád előbb azt
ecsetelte: a belső vita fázisában levő statútum a dél-tiroli autonómiatörvényen alapszik,
annak kétharmada megtalálható az RMDSZ változatában is. Ezek után azt mondani, hogy
Európában nincs példa autonómiára, értelmetlen – mutatott rá a képviselő a román
médiában napvilágot látott heves bírálatokra utalva.

Biztató válasz Bukarestből az önálló székelyföldi régióval kapcsolatosan
2014. szeptember 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Csíkszereda RMDSZ-es többségű önkormányzata civilizált hangú és kedvezőnek ítélt
tartalmú levelet kapott a bukaresti szenátustól arra a beadványra, amelyben ismertette a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) javaslata alapján elfogadott határozatot arról, hogy
kinyilvánítja az egységes Székelyföldi Régióhoz való tartozás igényét. Oláh-Gál Elvira
csíkszeredai tudósítása szerint Csíkszereda város önkormányzata sikerként könyveli el a
szenátus közigazgatási bizottságának válaszát arra a beadványra, amit a képviselőtestülete az SZNT javaslata szerint július 27-én határozatba foglalt.

Az SZNT az autonómiamozgalom egységét félti az RMDSZ tervezetétől
2014. szeptember 14. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Szabadság
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint bomlasztja a székelyföldi autonómiamozgalom
egységét a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által elkészített
autonómiatervezet, amelynek egy munkaváltozata kedden került nyilvánosságra. Az SZNT
- Izsák Balázs elnök által jegyzett - vasárnapi közleménye szerint az RMDSZ
autonómiatervezetének az a célja, hogy alternatív jövőképet teremtsen, melynek a
hordozója immár az új, "autonomista arculatát építő RMDSZ".

Izsák Balázs: Cretu nem érti a kulturális sokszínűséget
2014. szeptember 12. – Erdély Ma, mno.hu, Lánchíd Rádió
Az Európai Bizottság román regionális biztosa nem érti a kulturális sokszínűséget –
mondta a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Lánchíd Rádióban. Izsák Balázs szerint Corina
Cretu nacionalista, magyarellenes, és pár hónapja Tőkés László állami kitüntetésének a
visszavonását is kezdeményezte, mivel szerinte az Európai Parlamenti képviselő
rágalmazza Romániát. A Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint Cretuval a homogén
román nemzetet hirdetők kaptak fontos posztot az Európai Bizottságban, ami finoman
szólva sem javítja a székelyföldi autonómia esélyeit.

Tőkés: Corina Cretu kinevezése csapás a magyarság számára
2014. szeptember 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, MNO
Corina Cretu jelölésével kapcsolatosan Tőkés László EP-képviselő is borúlátó. Szerinte
„kecskére bízták a káposztát”, és sajnálatos, hogy ezt a posztot egy olyan ország képviselője

5

Erdély

kapta meg, ahol a regionalizmus „gyerekcipőben jár”. Hozzátette: ez a kinevezés a
magyarság számára egy csapás és rossz kihatása lehet a magyar-román államközi
viszonylatra is. Sajnálatos, hogy Romániával nagyon engedékenyek Európa „jelenlegi urai”
és ez az európai értékeket sújtja – fejtette ki Tőkés. Hozzátette: sajnos a biztosok
megszavazásánál már semmit nem lehet tenni, mivel azokat „egyben” szavazzák meg,
viszont mindent megtesznek, hogy megkérdőjelezhető jelöltek megerősítése ne történjen
meg.

Egy kis fifika az RMDSZ autonómia-tervezetében
2014. szeptember 12. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, hirado.hu
A napokban egy román portálon megjelent, román nyelvű, a román jogrend elvárásainak
megfelelő autonómiatervezet az RMDSZ jelenlegi munkaváltozata, és ez vagy egy ehhez
nagyon hasonító szöveg kerül majd a napokban közvitára – jelentette ki a 180 percben
Illyés Gergő, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. A szöveg a dél-tiroli
autonómiastatútum román jogrendre szabott szigorú fordítása, így nehéz azzal lesöpörni
az asztalról, hogy ilyen sehol nem létezik – emelte ki a 180 percben a Nemzetpolitikai
Kutatóintézet munkatársa.

Nem vágta el Dragnea a kék-arany szalagot az új bélbori út avatásánál
2014. szeptember 12. – maszol.ro, Krónika
Átadták csütörtökön az aszfaltozott útszakaszt Bélbor és Székpatak között Hargita
megyében. Az avatáson a román trikolórt és a székely zászló színeire festett kék-arany
szalagot is teljes természetességgel vágta el Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke, viszont Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes csak a trikolórnál fogadta el az
ollót. Borboly Csaba felkérését, hogy a székely szalagot is vágja el, azzal érvelve tagadta
meg, hogy a román kormányt képviseli az útátadáson, és senkit nem akar megbántani, de
az egyetlen szalag, amit elismer, az a piros-sárga-kék.

Török Zoltán lesz Péter Tünde utódja a Kolozs megyei tanfelügyelőségen
2014. szeptember 12. – maszol.ro, transindex.ro
Török Zoltán, a Magyarkapusi Általános Iskola igazgatója lesz a Kolozs Megyei
Főtanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese – tudta meg a transindex.ro Máté András
Leventétől, a Kolozs Megyei RMDSZ elnökétől. Az új főtanfelügyelő-helyettest várhatóan a
jövő héten nevezi ki az oktatási miniszter. Máté szerint Török rátermett szakember és
bíznak abban, hogy megállja a helyét. Mint mondta, azután esett a választás a
magyarkapusi iskolaigazgatóra, hogy a kikérték a Romániai Magyar Pedagógusszövetség
(RMPSZ) véleményét az ügyben.
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2014. szeptember 12. – Nyugati Jelen
Király András RMDSZ-es oktatási államtitkár a Nyugati Jelennel adott interjúban a
MOGYE-ügy kapcsán kifejtette: „a vásárhelyi kollégák által folyamatosan gyakorolt
egyezkedések mindig adnak egy kis okot a bizakodásra. Mindenképp a törvényes
előírásokat kell elővenni, és azokon belül kell megteremteni a magyar vonal
megerősítésének a lehetőségét. Úgy érzem, a Minisztériumban megvan a jó szándék a
megoldásra, amióta ott van a felsőoktatásért felelős miniszter, mindig odafigyel, hogy
megkapják az oktatói szinten igényelt helyeket, embereket viszont nem tud odavinni.
Olyan eset is van, hogy a meghirdetett 40 helyre 14-15-en jelentkeznek. Egyrészt eléggé
alulfizetett állásokról van szó, másrészt nagy az elvándorlás az orvosok, a gyógyszerészek,
sőt az ápolók részéről is. Amíg e kérdések nem oldódnak meg, vagy valakik nem éreznek
elhivatottságot az egyetemi oktatói vagy tudományos kutatói munka iránt, addig nehéz a
MOGYE-ügyet orvosolni. Számunkra mindenképp nagyon fontos az Egyetem léte,
működése, mert a romániai magyarságnak politikamentesen is elemi szüksége van a
magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésre”.

Erdély

Beszélgetés Király András oktatási államtitkárral

Profilbővítés a Bartók Béla Líceumban
2014. szeptember 12. – Nyugati Jelen
Tanévkezdés előtt a Temes megyei magyar nyelvű oktatásban bekövetkezett változásokról,
újdonságokról nyilatkozott a Nyugati Jelennek Kiss Ferenc magyar nyelvű oktatásért
felelős tanfelügyelő.

Nagyváradon kiállították a Partium zászló- és címerterveit
2014. szeptember 13. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
Nagyváradon kiállítás nyílt azokból a partiumi zászló- és címertervekből, amelyeket a
Partiumi Autonómia Tanács (PAT) által meghirdetett pályázatra küldtek be - közölte
szombaton az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A május végén kiírt pályázatra 18
pályamunka érkezett, melyek közül egy heraldikusból, történészből, grafikusból és
földrajztudósból álló szakértői bizottság választja ki a Partium majdani jelképeit. A
közönség egy hónapig láthatja a terveket a Partiumi Keresztény Egyetem aulájában.

Magyar oktatási stratégiát szorgalmaztak
2014. szeptember 13. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika
Romániai magyar oktatási stratégia kidolgozásának szükségességét hangsúlyozta több
felszólaló is a szombaton Csíksomlyón lezajlott magyar országos tanévnyitó ünnepségen. A
hagyományteremtő szándékkal első alkalommal megszervezett rendezvényen erdélyi
magyar iskolák, szakmai szervezetek, kormányzati és önkormányzati intézmények
képviseltették magukat.
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2014. szeptember 14. – Krónika, szekelyhon.ro
Próbálja elkerülni a pereket a székely zászlók kitűzése miatt, az autonómiahatározatokat
viszont meg kell támadnia Petres Sándor újonnan kinevezett Hargita megyei prefektusnak.

Tornatermet kaptak a gyimesiek a magyar kormánytól

Erdély

Petres elkerülné a zászlópereket

2014. szeptember 15. – Magyar Hírlap
Nemcsak az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium alapításának huszadik évfordulóját
ünnepelték vasárnap a gyimesfelsőlokiak, hanem az új tanév kezdetét, egy új szakiskolai
osztály indulását és a magyar kormány támogatásával épült tornaterem elkészültét is – írta
a Székelyhon.ro. A szentimisét Kiss-Rigó László szeged-csanádi egyházmegyés püspök
celebrálta, majd Grezsa István, a magyar miniszterelnöki hivatal munkatársa tolmácsolta
Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár szavait.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. szeptember 15-i számában olvasható.)

Joghallgató iskolázta le a városházát

Berényi: A Most-Híd megbékélt a szlovákiai magyarok asszimilációjával, az
MKP nem
2014. szeptember 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Több mint 100 ezer fővel csökkent húsz év alatt a Szlovákiában élő magyarok száma,
aminek az asszimiláció az oka. „A Magyar Közösség Pártja nem békélt meg az
asszimilációval, miközben a Most-Híd politikusai többször kijelentették, hogy ez egy
visszafordíthatatlan folyamat” – mondta a Teraz.sk portálnak adott interjúban az MKP
elnöke, Berényi József, ecsetelve e két párt hozzáállása közti különbséget. A pártelnök
elmondta, hogy az MKP hangsúlyosabbá szeretné tenni Szlovákia nemzetiségi politikáját

Felvidék

2014. szeptember 15. – Népszabadság, Magyar Hírlap
Fordulópontot hozhat a kisebbségi nyelvhasználatban a kolozsvári törvényszék döntése,
amely kötelezi a város polgármesterét a magyar nyelvű helységnévtáblák kifüggesztésére.
Az ítélet indoklása szerint a kolozsvári magyaroknak annak ellenére joguk van ehhez, hogy
számarányuk nem éri el a törvényben előírt húsz százalékot. A román bíróságokon eddig
csak arra volt példa, hogy a törvényt a kisebbségi jogokat szűkítve értelmezték. Szőcs
Izabella, a felperes European Committee Human Rights Hungarians Central Europe,
Holllandiában bejegyzett alapítvány önkéntese elmondta: mivel Kolozsváron a magyarság
számaránya csak 15 százalék, ez a per egy kísérlet volt, amely sikerült. Az eredményt
tovább szépíti, hogy az alapítványi önkéntes maga nem ügyvéd, hanem harmadéves
joghallgató.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. szeptember 15-i számában olvasható.)
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Teljes választási listát állít Zselízen az MKP
2014. szeptember 12. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártjának Zselízi Alapszervezete szeptember 11-én tartotta jelöltállító
taggyűlését. A tagság úgy határozott, hogy teljes, azaz 12 fős listával méretteti meg magát a
november 15-én esedékes önkormányzati választásokon. A testületben jelenleg 5 MKP-s
politikus foglal helyet.

Felvidék

az Európai Parlament, a megyék és az önkormányzatok szintjén. „A nemzetiségek
nyelvének a használatáról, a kétnyelvűségről és az önkormányzatok kérdéseiről van szó“ magyarázta Berényi. Az MKP az EP-ben például szeretné elérni, hogy fogadják el a
kisebbségpolitika általános, európai szintű normáit.

Öt évre ismét a Most-Híd elnökévé választották Bugár Bélát
2014. szeptember 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Sorrendben VIII. országos tisztújító közgyűlését tartotta szombaton a Most-Híd. A
közgyűlésen ismét öt évre elnökké választották Bugár Bélát, megválasztották az
alelnököket is, megtárgyalták a Polgári Vízió 2016 c. stratégia programdokumentumot,
emellett a Most-Híd az együttműködés pártjáról, polgári pártra változtatta nevét.

Ünnepelt a 85 évvel ezelőtt alapított Marianum Egyházi Iskolaközpont

A VMSZ a háromnegyedes többség elérését tűzte ki célul az őszi nemzeti
tanácsi választásokon
2014. szeptember 12. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás listán 17 párttag és 18
független jelölt szerepel. A listavezető Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
igazgatója. Pásztor István, a VMSZ elnöke sajtótájékoztatón mutatta be a jelölteket és a
választási programot. Függetlenül attól, hogy hányan fognak még indulni ezen a
választáson, az a szándékunk, hogy a négy évvel ezelőtti eredményt meg tudjuk ismételni,
és minimum háromnegyedes többséget szerezzen a Magyar Összefogás lista az őszi
nemzeti tanácsi választásokon – nyilatkozta Pásztor István. A program a folytonosság
jegyében állt össze, a 35-ös listán kilencen szerepelnek, akik az előző nemzeti tanácsban is

Vajdaság

2014. szeptember 12. – Felvidék Ma, hirek.sk
Nagy érdeklődés övezte a 85 évvel ezelőtt alapított és 20 évvel ezelőtt újraalapított
Marianum MTNY Egyházi Iskolaközpontban pénteken zajló Szűz Mária Szent Neve
Ünnepét, melynek az intézmény patrónájáról Nagy János szobrászművész által készített
domborműnek a leleplezése és megáldása, egy múltidéző kiállítás, valamint ünnepi
szentmise is részét képezte.
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Bojan Pajtić: Nem lesz eredményes a tárgyalás Pásztorral
2014. szeptember 14. – Vajdaság Ma
A Demokrata Párt (DS) nem lép be a tartományi szintű úgynevezett nemzeti
egységkormányba – közölte Bojan Partić pártelnök. A jelenlegi vajdasági kormányfő
értékelése szerint a Pásztor István tartományi házelnök által kezdeményezett tárgyalások
nem hoznak eredményt. „Ezek a tárgyalások nem lesznek gyümölcsözőek, és nem fognak
ahhoz vezetni, hogy a Szerb Haladó Párt (SNS) átvegye a hatalmat a tartományban. Az
SNS-nek túl kevés képviselője van a vajdasági parlamentben ahhoz, hogy kormányra
kerüljön, ezért még rosszabb és csúnyább az, hogy mindenáron le akarja váltani a
tartományi kormányt ahelyett, hogy a köztársasági adminisztráció együttműködne a
tartományival” – fogalmazott Pajtić, aki szerint ily módon sokkal többet lehetne tenni
Vajdaság polgáraiért.

Vajdaság

jelen voltak, így biztosítva perszonális értelemben is a folytonosságot. A programban
szintén a folyamatosság a cél, mindazt, amit a törvény lehetővé tett, és aminek a
megvalósításában a nulláról indulva eljutottunk egy pontig, folytatni kívánjuk – közölte
Pásztor.

Átadták a Topolyai Művésztelep felújított épületét

Központi tanévnyitó ünnepséget tartottak a kárpátaljai magyar iskolák
Munkácson
2014. szeptember 14. – MTI, hirado.hu
A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által a munkácsi II. Rákóczi Ferenc
Középiskolában szervezett ünnepségen elmondott beszédében Orosz Ildikó, a KMPSZ
elnöke örvendetesnek nevezte, hogy idén, amikor Kárpátalján összesen több mint 15,3 ezer
magyar diák kezdte el az új tanévet, a szülők tíz százalékkal több gyereket írattak magyar
iskolába, mint tavaly, így most több mint 1800 első osztályos kezdi el anyanyelvén iskolai
tanulmányait. Orosz Ildikó emlékeztetett, hogy a mélypont 2008-ban volt, amikor alig
több mint 1300 gyereket írattak be az első osztályokba a magyar iskolákban. A mostani
jelentős növekedést a szakember az ukrajnai helyzetnek tulajdonította, amely ismét
felértékelte a magyar nyelvű oktatást.

Kárpátalja

2014. szeptember 14. – Vajdaság Ma
A Topolyai Napok rendezvénysorozat keretében adta át rendeltetésének Kókai Mernyák
Melinda községi elnök a művésztelep felújított épületét. A projektum a Képzőművészet a
bácskai régió turizmusának fejlesztésében elnevezésű IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Programnak köszönhetően valósulhatott meg, melyben három település,
Topolya, Jánoshalma és a Temerini TAKT jutott Európai Uniós eszközökhöz.
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Közel a bőrhöz
2014. szeptember 13. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Kevesen tudják Tim Howardról, aki az Egyesült Államok kapuját védte a brazíliai
világbajnokságon, hogy magyar felmenőkkel rendelkezik. Édesanyja Esther Howard 1956ban menekült az Egyesült Államokba szüleivel és testvérével. A szülők a kinti magyar
közösség életében is fontos szerepet töltöttek be, ők hozták létre a Magyar Öregdiákszövetséget Brunswickben, támogatták a disszidens írókat és művészeket, amerikai
körutakat szerveztek a Magyarországon élő ellenzéki gondolkodásúaknak. A fiával
kapcsolatban elmondta, hogy a kezdeti időszak nagyon nehéz volt számára, azonban
szerencséjére és tudta nélkül már 16 éves kora óta figyelte őt a Manchester United
kapusedzője és ezt követően került át Európába.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. szeptember 13-i számában
olvasható.)

Őrvidék

2014. szeptember 15. – Volksgruppen
Szombaton a bécsi Urániában került megrendezésre az AMAPED Ausztriai Magyar
Pedagógusok Egyesületének tanévnyitója. Az évnyitót Csobánci-Horváth Iván, a bécsi
magyar főkonzul nyitotta meg ünnepélyes beszédével. Bemutatásra kerültek az AMAPED
tanfolyamai valamint az elmúlt év rendezvényeiről, nyári táborairól készült prezentációkat
is láthatták az idelátogatók. A tanévnyitó azért az Urániában került megrendezésre, mert
az AMAPED Bécsben és környékén működő telephelyein több mint 500 diák tanult az
elmúlt tanévben, így nagyobb helyre volt szükség.

Diaszpóra

AMAPED - ünnepélyes évnyitó az Urániában
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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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