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Vezető hírek

Semjén: a legszigorúbb államigazgatási ellenőrzés mellett zajlik a honosítás
2014. szeptember 16. – hirado.hu, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet, Népszabadság
A legszigorúbb államigazgatási ellenőrzés mellett és szükség esetén rendőrségi és
titkosszolgálati kontrollal történik a honosítás - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes kedden az MTI-nek. A kormányfő kereszténydemokrata
helyettese az MSZP és a DK keddi, sajtótájékoztatójára reagálva kiemelte: amikor a
honosítási eljárással kapcsolatban visszaélés vagy visszaélési kísérlet történt, akkor az
elkövetőket letartoztatták, mint az a nyilvánosság előtt is ismert. Akinek visszaélésről van
tudomása, annak feljelentési kötelezettsége is van - jelentette ki Semjén Zsolt. Rámutatott:
több esetben nyilvánvaló volt, hogy az ilyen provokációk és híresztelések mögött
ellenérdekű titkosszolgálatok álltak, akik el akarták bizonytalanítani a külhoni magyarokat
az állampolgárság felvételében.

Wetzel: az egyszerűsített honosítást kívánja lejáratni az Index cikke
2014. szeptember 16. – hirado.hu, MTI, Krónika, MNO, Magyar Hírlap
A nemzetpolitikai államtitkárság megdöbbenését fejezi ki az Index keddi cikkével
kapcsolatban, amely "az egyéni tapasztalatok általánosítása és a gyakran alapot nélkülöző
nagyságrendek valóságként történő bemutatásával kívánja" az egyszerűsített honosítást
lejáratni. Wetzel Tamás nemzetpolitikai helyettes államtitkár kedden az MTI-vel azt
közölte: az államtitkárság jogi lépéseket kezdeményez a közzétevő médiummal szemben.
Mint a helyettes államtitkár közleményében kifejtette: a cikk nem nélkülözi egyszerűsített
honosítási eljárásra vonatkozó jogszabályi és gyakorlati ismeretek hiányára utaló
megjegyzéseket, annak szakmai tartalmát minősítve. A cikkben foglaltakat közzétevő
médiummal szemben jogi lépéseket kezdeményeznek, egyúttal várják az Index tételes
bizonyítékait, hogy igazolja a leírtakat.

Az MPP és az EMNP közösen indulna a 2016-os választásokon
2014. szeptember 17. – Krónika, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) székelyföldi politikusai szerint az Erdélyi Magyar
Néppártnak (EMNP) és az MPP-nek össze kell fognia, a két szervezetnek közösen, közös
jelöltek állításával kellene készülnie a 2016- os helyhatósági választásokra. Kulcsár Terza
József, a polgári párt Kovászna megyei elnöke és Salamon Zoltán Hargita megyei MPPelnök tegnap Sepsiszentgyörgyön elmondta: egy belsőkonzultáció során arra derült fény,
hogy a párt tagsága a nemzeti oldal együttműködését támogatja. A néppárt elnöksége
nyitott az autonomista pártok együttműködésére.
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Befutó listás helyet kaphat a KMKSZ elnöke az ukrán parlamenti
választásokon

Magyarország

2014. szeptember 16. – MTI, Kárpátalja
Parlamenti mandátumra esélyes helyet kaphat Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnöke Petro Porosenko ukrán elnök pártjának választási listáján.
A mukachevo.net munkácsi hírportál kedden közölt értesülése szerint Brenzovics, aki a
Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesi tisztségét is betölti, a befutónak számító
62. helyet kaphatja meg Petro Porosenko Blokkjának (BPP) választási listáján. Az október
26-ra kitűzött előre hozott parlamenti választásokon induló képviselőjelöltjeinek névsorát
múlt vasárnap fogadta el a BPP kongresszusa – írta az internetes lap.

Az MSZP Semjén Zsolt felmentését sürgeti

Erdély

2014. szeptember 16. – MTI, Népszabadság
Az MSZP Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes haladéktalan
felmentésére szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt a magyar állampolgárság
könnyített megszerzésével való visszaélésekre hivatkozva. Kiss László, az ellenzéki párt
országgyűlési képviselője keddi közleményében utalt az Index aznapi cikkére, miszerint az
utóbbi években rengeteg csaló ukrán és orosz szerzett magyar állampolgárságot, hogy
aztán szabadon utazhassanak a világban, maffia épült a közvetítésre. Kiss László
emlékeztetett arra, hogy rendőrségi eljárás folyik amiatt, hogy a gyanú szerint Szekszárdi
Járási Hivatalban pénzért adtak állampolgárságot. A további visszaélések elkerülése
érdekében a szocialisták kezdeményezik az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága
azonnali összehívását.

Kovács Péter szerint nincs miről vitázniuk Szilágyi Zsolttal
2014. szeptember 16. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, MTI, hirado.hu,
Magyar Hírlap
Az RMDSZ jelöltje az államelnöki-kampányban is a romániai magyarok problémáit,
elvárásait képviseli, kiáll közösségünk ügye mellett, ez pedig minden vitán felül áll –
reagált kedd reggel Kovács Péter, az RMDSZ kampányfőnöke Szilágyi Zsolt, az EMNP
jelöltjének tegnapi nyilatkozatára, amelyben nyilvános vitára hívta ki az RMDSZ
államelnök-jelöltjét. "Nincs miről vitáznunk Szilágyi Zsolttal, a mi szempontunkból
nincsenek közöttünk vitás kérdések"– jelentette ki Kovács Péter, majd hozzátette:
nevetséges, ahogyan a Néppárt jelöltje kétségbeesetten próbálja elterelni a figyelmet arról,
hogy kevesebb, mint egy héttel a hivatalos leadás előtt még mindig kritikusan állnak az
összegyűjtött aláírások számával.
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Nagyváradon az RMDSZ-szel lesz többsége a PSD-nek?
2014. szeptember 16. – transindex.ro, Krónika
Ioan Mang, a PSD Bihar megyei szervezetének az elnöke jelentette be ma egy
sajtótájékoztató keretében, hogy egy PDL-s tanácsos, Adelina Coste átigazolt a PSD-be, és
ezzel új többség alakul a nagyváradi tanácsban, amelyben a PC és az RMDSZ is helyet kap.
A Transindex Szabó József nagyváradi tanácsost, a MIÉRT elnökét kereste meg ezzel
kapcsolatban, aki azt mondta, nem történt semmiféle egyeztetés a PSD-vel, de nyitottak az
együttműködésre a párttal.

Tovább késik Vass Levente államtitkári kinevezése
2014. szeptember 16. – szekelyhon.ro
Fél évvel a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) március 17-i döntése után sem kapta meg
államtitkári kinevezését Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi orvos-politikusa. Bár a
szövetség köreiből egyre több információ szivárog ki, miszerint a belső ellenzékiséget
vállaló Vass egyhamar nem fog kilépni az örökös jelölt státuszából, az érintett úgy véli, kár
lenne egyéni ambíciók miatt lemondani egy ilyen fontos tisztségről, annál is inkább, mivel
a tárca negyedik államtitkári posztját a nagyobbik kormánypárt továbbra is fenntartja
magyar szövetségesének.

MPP: megkésett autonómiatervezet
2014. szeptember 17. – Krónika
Az RMDSZ abban tévedett a konszenzusos autonómiatervezet kapcsán, hogy eddig nem
hozta azt nyilvánosságra – szögezte le Kulcsár Terza József. Mint ismeretes, a Magyar
Polgári Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke tagja volt a statútumot kidolgozó
vegyes munkabizottságnak.

Megvilágosodás
2014. szeptember 17. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Ha Winston Churchill megengedhette magának, hogy csak
annak a statisztikának higgyen, amit ő maga hamisított, a Magyar Polgári Pártnak végképp
jogában áll hitelt adni az általa készített belső közvélemény-kutatásnak. Különösen úgy,
hogy ez a felmérés az alakulat önkormányzati tisztségviselőinek megkérdezésén, a
tagságtól érkező visszajelzéseken alapul. És ebből egyértelműen kiviláglik az, amit erdélyi
magyar politikai elemzők és publicisták hosszúideje pedzegetnek: az MPP-nek és az
Erdélyi Magyar Néppártnak komolyan fontolóra kell vennie a pártegyesülés
forgatókönyvét”.
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A Hargita és Kovászna Megyei Tanács vezetői szerint bármikor jól jön a
kormánysegély
2014. szeptember 17. – Krónika, szekelyhon.ro
A Hargita és Kovászna megyei önkormányzat vezetői örülnek annak, hogy a fejlesztési
minisztérium több mint 12 millió lej értékben infrastrukturális beruházásokra szánt
támogatást biztosít közel hetven székelyföldi településnek. Az elöljárók azonban nem
értenek egyet azzal, hogy a kormány adakozókedve a novemberi államfőválasztással
kapcsolatos korteskedéssel függ össze.

Az autonómiáról beszélt Tőkés az EP-ben
2014. szeptember 17. – Krónika, hirado.hu, MTI, Magyar Hírlap
A székelyföldi autonómia mellett érvelt Tőkés László európai parlamenti képviselő is az EP
hétfő esti strasbourgi plenáris ülésén, az úgynevezett egyperces hozzászólások között. Mint
emlékeztetett, a romániai magyarság egyöntetűen kiáll a Székelyföld területi autonómiája
mellett, ugyanakkor a román pártok és maga a román kormány élesen ellenzi a kisebbségi
önrendelkezés bármely formáját, „a többségi média magyarellenes sajtópropagandájával
egybehangzóan ellenséges hajszát folytat a félmilliónyi székely közösség
autonómiatörekvései ellen”.

Ráduly Róbert-Kálmán: Kelemen Hunor a magyar közösség hangja
2014. szeptember 16. – Erdély Ma
Az erdélyi magyarság saját hagyományokkal, értékekkel és érdekekkel rendelkező
autonóm közösség, amelynek kötelessége a romániai politikai szintéren is megmutatni
akaratát, és feladata a jelöltállítás az államelnök-választáson is” – fogalmazott Ráduly
Róbert-Kálmán, Csíkszereda polgármestere, aki rámutatott, Kelemen Hunor a közelgő
kampányban is minden magyart képvisel, hangot ad közösségünk törekvéseinek. „Kevés
olyan ember él Romániában, akár a többségi nemzeten belül is, aki olyan magas szintű
közképviseleti, közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, mint a szövetségi elnök. A magyar
államelnök-jelölt jól ismeri az erdélyi magyar közösség problémáit, elvárásait, de a román
állam berendezkedését is” – hangsúlyozta az RMDSZ polgármestere.

Székelyföld támogatja Skóciát – csendőri intézkedés mellett
2014. szeptember 16. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, MNO
Csendőrök igazoltatták és nem engedélyezett nyilvános gyülekezésért bírságot helyeztek
kilátásba azoknak, akik kedd délután részt vettek a Skócia függetlenségét támogató
megmozduláson a marosvásárhelyi Színház téren. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és
az Erdélyi Magyar Néppárt támogatásáról biztosítja a szeptember 18-án sorra kerülő,
Skócia függetlenségét eldöntő népszavazást. Ennek kifejezésére Marosvásárhelyen (is)
kedden délután a Színház térre várták azokat, akik úgy érezték, hogy jelenlétükkel is ki
akarják fejezni támogatásukat.
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2014. szeptember 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, Szabadság, Erdély Ma, MNO, Magyar
Hírlap
Vállalja a versenyt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), amelynek
oktatói a diákoktól is ezt várják el, hiszen a felsőoktatási intézmény olyan embereket nevel
ki, akik közösséget alkotnak, és azonos értékeket vallnak – jelentette ki Dávid László
rektor a Sapientia EMTE keddi kolozsvári tanévnyitóján. A tanévnyitón Wetzel Tamás
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is részt vett, aki kifejtette: a magyar
kormány büszke az általa finanszírozott Sapientia EMTE-re, amely „nem vált
diplomagyárrá, évente pedig hét–nyolc helyet lép előre az egyetemeket osztályozó
ranglistákon. Hozzátette: világszínvonalú egyetemet szeretnének, ugyanis a felsőoktatásba
fektetett energia busásan megtérül.

Erdély

Megnyitották a Sapientia 14. Tanévét

Megalakult a Római Katolikus Teológiai Líceum Marosvásárhelyen
2014. szeptember 16. – transindex.ro
Hétfőtől önálló jogi személyiségként működik az új felekezeti iskola. Az oktatási
minisztérium engedélye és az igazgató, Tamási Zsolt kinevezése utolsó pillanatban, péntek
délben érkezett meg. Az új felekezeti iskola a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 4 katolikus
osztályát veszi át. Tamási Zsolt igazgató szerint az iskolaalapítás nem jelent változást az
idejáró 103 diáknak. „Gyakorlatban nem változik sem a helyszín, ahol eddig tanultak, sem
a tanárok, akik eddig őket tanították. A megnevezés az, ami tulajdonképpen változott.
Amikor végeznek, az érettségi diplomájukon már nem Bolyai Farkas Elméleti Líceum fog
szerepelni, hanem Római Katolikus Teológiai Líceum. Az aláírásnál most már egy más
pecsét és más aláírás fog rákerülni az iskola részéről.”

Magyar irodalmi atlaszt adtak ki 5–12. osztályosok számára
2014. szeptember 16. – transindex.ro, Krónika, Szabadság, Erdély Ma
A földrajzi atlaszprogram folytatása mellett idén irodalmi atlaszt is készítettek az RMDSZ
Főtitkárságának a megbízásából az 5–12. osztályosok számára, hangzott el kedden
Kolozsváron , a Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese és Iszlai Enikő, a
kiadvány szaklektora által tartott sajtótájékoztatón. „Az RMDSZ Főtitkársága az eddigi
évek hagyományait követve ismét kiegészítő taneszközökkel támogatja az iskolákat
tanévkezdéskor. A román állami pénzek lehívása révén megjelentett, romániai magyar
diákoknak szánt térképek és atlaszok sorozatát adtuk ki az utóbbi években. A forrásokat az
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalától kaptuk és azokat a Communitas Alapítvány
önrészével egészítettük ki. Ezeket az atlaszokat azonban nem a gyerekek kapják kézhez,
mert olyan mennyiséget nem tudnánk nyomtatni. Idén a földrajzi atlaszból 2000, az
irodalmi atlaszból 3500 példány készült” – mondta el Magyari.
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Erdély

Hétvégén lesz a XIII. MIÉRT Akadémia
2014. szeptember 16. – maszol.ro
A Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezésében szeptember 19–21. között kerül sor a XIII.
MIÉRT Akadémiára, Püspökfürdőn. Az idei Akadémia témája az ifjúság és sport. A
szervezők célja egy olyan szakmai esemény megvalósítása, ahol a fiatalokat érintő és őket
foglalkoztató témák kerülnek terítékre. Az Akadémia alappilléreit a szakmai előadások
képezik, a résztvevőknek lehetőségük nyílik szakemberek segítségével megvitatni
különböző problémákat, illetve szakmai tapasztalatcserére is sor kerülhet.

Kétezer gyermek tanulhat magyarul Moldvában
2014. szeptember 16. – hirado.hu, Duna Tv
Két és fél éve, hogy a magyar kormány felkérésére a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége átvette a Csángómagyarok Oktatási Programjának irányítását. A hálózat
átvétele a Moldvai Csángómagyarok Szövetségétől nem volt zökkenőmentes, az idei
tanévkezdésre viszont úgy tűnik, rendeződött az együttműködés. Ebben a tanévben 28
helyszínen összesen 2064 gyermek kezdhet magyarul tanulni a 47 oktató és
hagyományőrző segítségével - mondta a Duna Közbeszéd című műsorában a csángó
magyar oktatásért felelős koordinátor.

Felvidék

Berényi: az MKP segít azoknak, akiket magyarságuk miatt ért atrocitás
2014. szeptember 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
z MKP elnöke, Berényi József a TASR hírügynökségnek adott interjújában arról is beszélt,
hogy pártja igyekszik segíteni azoknak a polgároknak, akik magyar nemzetiségük miatt
szenvedtek valamilyen hátrányt, vagy jogsérelmet. Az MKP elnöke az interjúban elmondta,
hogy jogi segítségnyújtással, vagy a nyilvánosság figyelmének felkeltésével tudnak segíteni
azokon, akiket magyarságuk miatt jogsérelem ért. Berényi azonban a közvetlen
beavatkozásokkal kapcsolatban inkább óvatosságra intett. "Ha valaki megkeres minket,
akkor jogi segítséget kínálunk számára. De pont Malina Hedvig ügye mutatta meg, hogy a
közvetlen politikai befolyás inkább árt, mint segít"- mondta az MKP elnöke.

Szerdán dönt az alkotmánybíróság az állampolgársági törvényről
2014. szeptember 16. – bumm.sk, mno.hu, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Várhatóan szerdán dönt a szlovák alkotmánybíróság a Robert Fico miniszterelnök előző
kormányzása idején elfogadott állampolgársági törvényről, amely miatt eddig több mint
nyolcszázan veszítették el szlovák állampolgárságukat, köztük ötven felvidéki magyar - írta
a Magyar Nemzet keddi számában. A jogszabály miatt eddig több mint nyolcszázan
veszítették el szlovák állampolgárságukat. Lomnici Zoltán, a jogfosztott felvidéki
magyarokat képviselő Emberi Méltóság Tanácsa elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta,
csekély az esély arra, hogy az alkotmánybíróság megsemmisítse a törvényt.
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2014. szeptember 16. – ujszo.com
Több mint három hónappal azután, hogy Dárius Rusnák egy pozsonyi bárban durván
sértegetett két nőt, amiért magyarul beszéltek, az Uj Szó értesülései szerint a rendőrség
garázdaság megalapozott gyanújával bűnvádi eljárást kezdeményezett ellene. Akár
hároméves szabadságvesztésre is ítélhetik.

Felvidék

Rusnák még nem úszta meg

Farkas Iván az MKP polgármester-jelöltje Muzslán
2014. szeptember 16. – Felvidék Ma
Farkas Iván, az MKP alelnöke facebook-oldalán jelentette be, az Érsekújvári járásban
található, közel 2000 lelket számláló Muzsla MKP-s polgármester-jelöltjévé választották.
A politikus úgy látja, a község vezetése elfáradt, és alapvető újításokra van szüksége a
falunak. A polgármesteri székért folyó küzdelemben Farkas egyik vetélytársa az a Drapák
Károly lesz, aki tizenhat éven át az MKP jelöltjeként volt a község első embere, a legutóbbi
választáson azonban már nem igényelte a Magyar Koalíció Pártja támogatását, így – ugyan
MKP-tagként – de független jelöltként szerzett polgármesteri mandátumot.

Összefogásban indul Léván is az MKP és a Most-Híd az önkormányzati
választásokon

Vajdaság

2014. szeptember 16. – Felvidék Ma
Gubík László, az MKP Lévai Helyi Szervezetének elnöke és Csudai Róbert, a Most-Híd
Polgári Párt Lévai Járási Szervezetének elnöke szeptember 15-én a Reviczky Házban
aláírta a november 15-ei helyhatósági választásokra szóló együttműködési szerződést. A
megszületett egyezség a fórum által közösen megfogalmazott stratégia, a jelöltekkel
szemben felállított szigorú kritériumrendszer elfogadását is jelenti, azon felül, hogy a az
MKP, illetve a Most-Híd politikusai okultak a megyei választások tanulságából, és bíznak
abban, hogy összefogva még sikeresebbek lehetnek helyhatósági szinten is.

Pásztor elégedett a tárgyalásokkal
2014. szeptember 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke elégedett a politikai pártok képviselőivel
folytatott keddi tárgyalásaival, s csatlakozásra szólította fel azokat a pártokat, akik ebben a
tárgyalási fordulóban nem jelentek meg, hogy mielőbb megoldást találjanak a vajdasági
politikai válságra. “A találkozó sikeres volt annak légköre, döntései és felelősségteljes
mivolta miatt. Valamennyien egyetértettek abban, hogy a problémát csak politikai
párbeszéddel tudjuk megoldani, amelyet azzal a céllal folytatunk, hogy közös megoldásra
leljünk”, mondta Pásztor újvidéki sajtótájékoztatóján.
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2014. szeptember 16. – Vajdaság Ma
Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke elvetette a Vajdasági Szociáldemokrata
Liga (LSV) tisztségviselőjének állítását, miszerint olyan kijelentést tett volna, amely vallási
és nemzeti alapon osztja fel a polgárokat. Mint mondta, nincs miért bocsánatot kérnie,
mert nem mondott olyat, amivel a LSV vádolja. „Meg kellene nézniük néhány alkalommal
a tegnapi sajtótájékoztatóról készült felvételt. Senkit sem soroltam be nemzetisége alapján.
Ilyen mondatokat én nem fogalmaztam meg” – mondta Pásztor újvidéki sajtóértekezletén.
Branislav Bogaroški, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga alelnöke korábban azt követelte
Pásztor Istvántól, a vajdasági képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökétől,
hogy kérjen bocsánatot azért a kijelentéséért, miszerint egyeseknek nem tetszik, hogy egy
„keresztény magyar” próbálja egy asztalhoz ültetni az összes politikai pártot.

Vajdaság

Pásztor cáfolja a Liga vádjait

Bojan Pajtić: Nem gondolkodom a lemondáson
2014. szeptember 16. – Vajdaság Ma
Bojan Pajtić tartományi kormányfő kedden bejelentette, nem gondolkodik a lemondáson.
A Demokrata Pár (DS) vezetője a Vajdasági Rádió és Televíziónak nyilatkozva leszögezte, a
tartományi kormány nem bukott meg, hanem sokkal hatékonyabban és nagyobb
kapacitással működik, mint a köztársasági kormány. Elmondta, hogy a tartományi
kormány átalakításáról a pártja és a Vajdasági Szociáldemokrata Párt (LSV) meg az Új
Demokrata Párt (NDS) között folytatott tárgyalásokon megállapodtak arról, hogy a
tartományban legtöbb képviselővel rendelkező Demokrata Párt fenntartja a jogot a
tartományi kormányfő kijelölésére.

A haladók és a szocialisták szerint a keddi találkozó azt bizonyította:
megbukott a vajdasági kormány
2014. szeptember 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A tartományi képviselőházban megtartott találkozó egy újabb bizonyítéka annak, hogy
megbukott a vajdasági kormány, értékelték a Szerb Haladó Párt (SNS) és a Szerbiai
Szocialista Párt (SPS) alelnökei, Igor Mirović és Dušan Bajatović. Mirović a tartományi
képviselőház elnökével, Pásztor Istvánnal való találkozót követően újságíróknak elmondta,
világos, hogy a tartományi kormánynak nincs meg a parlamenti kapacitása ahhoz, hogy a
közügyeket irányítsa. “Alapjában véve, a tartományi kormány megbukott és most az a
legfontosabb, hogy megkezdődjön a válságból kivezető párbeszéd”, jelentette ki Mirović,
aki szerint pártja kész a kompromisszumra és az új tartományi kormány megválasztására.
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2014. szeptember 16. – Vajdaság Ma
Rehabilitálták az újvidéki folyamőrség laktanyájában kivégzett Dobi Kálmánt, ismerteti a
Bozóki Antal honlapján minap közzétett, a precedens értékű rehabilitációs perről készült
ügyvédi összefoglaló. A feljegyzés szerint Dobi Kálmán (1906) néhai újvidéki hentesmester
rehabilitálását leánya kérelmezte az újvidéki Felső Bíróságnál még 2012. május 22-én.
Édesapját ugyanis 1944 novemberében elvitték a családi házától, és kivégezték. Csaknem
egy évvel később az akkori hatóságok – minden bizonyíték nélkül – „elmenekült háborús
bűnösnek nyilvánították”, minek alapján a családot az összes ingó és ingatlan vagyonától
megfosztották. A Szerb Köztársaság nevében eljáró újvidéki Felsőfokú Ügyészség a
rehabilitálási kérelmet elvitatta. Az újvidéki Felső Bíróság elutasította az ügyészség
álláspontjait, és Dobi Kálmánt 2013. szeptember 23-i végzésével első fokon rehabilitálta.
Dobi Kálmán leányának most esélye van arra, hogy a 70 évvel ezelőtt elkobzott családi
vagyon ingatlanjait visszaszerezze, illetve a visszaszármaztatási törvény alapján kárpótlást
kapjon. Bozóki Antal ügyvéd ismeretei szerint Dobi Kálmán az első, akit az újvidéki
folyamőrség laktanyájában kivégzettek közül rehabilitáltak.

Vajdaság

Rehabilitálták az Újvidéken kivégzett Dobi Kálmánt

Népszínház legkésőbb 2018-ig?

Bocskor Andrea: jogállami Ukrajna lehet igazi partnere az Európai Uniónak
2014. szeptember 16. – Kárpátalja Ma
Az Európai Parlament és a Legfelsőbb Tanács is ratifikálta szeptember 16-án Ukrajna EUtársulási megállapodását. Erre reflektált közleményében Bocskor Andrea, a Fdesz-KDNP
európai parlamenti (EP-) képviselője: Ukrajna jelenlegi kül- és belpolitikai eseményei
kiemelt figyelmet érdemelnek Európa részéről, hisz az európai orientációért az ukrán
állampolgárok nagy árat fizettek. Ukrajna békéjének, stabilitásának és a lakosság
létbiztonságának megteremtése jelenleg elsődleges, ehhez minden segítséget meg kell adni
Ukrajnának, ezért fontos a társulási szerződés ratifikációja. Ez azért is lényeges, hogy az
ország belpolitikai életében valóban elinduljanak a demokratizálódás folyamatai, a
jogállamiság és jogegyenlőség feltételeinek megteremtése az Ukrajnában élő nemzeti

Kárpátalja

2014. szeptember 16. – Magyar Szó
A szabadkai önkormányzat, Vajdaság Autonóm Tartomány és a művelődési minisztérium
által megkötött szerződés alapján hét évvel ezelőtt kezdték meg a szabadkai Népszínház
felújítását, mely Maglai Jenő polgármester szerint nem csak a városnak jelentős
projektum, hanem a tartománynak, valamint a köztársaságnak is, és Ivan Tasovac
művelődési miniszter támogatását is élvezik. A Tanjug hírügynökségnek adott
nyilatkozatában kijelentette, amennyiben a köztársaság és a tartomány eleget tesz a
szerződésben vállalt kötelezettségeinek, a Népszínház építése legkésőbb 2018-ig
befejeződhet.
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Kárpátalja
Muravidék

kisebbségek számára is. Remélem, hogy az elkövetkező parlamenti választásokra már
létrehozzák az egy tömbben élő nemzetiségek számára kedvező választókörzeteket, és
lehetővé teszik, hogy képviselőik mandátumhoz jussanak, amit a szeptember végén kiirt
előrehozott választás esetén a Központi Választó Bizottság (CVK) törvénytelenül nem tett
meg. Fontos ezt hangsúlyoznunk, mert amikor hozzájárulunk Ukrajna és az EU társulási
szerződéséhez a kisebbségek jogait tiszteletben tartó, jogállami Ukrajna lehet igazi
partnere az Európai Uniónak.

Miniszterjelöltek a nemzetiségi kérdésekről
2014. szeptember 16. – RTV Slovenija Hidak
A szlovén parlamentben folyik a miniszterjelöltek meghallgatása. A tervek szerint az
országgyűlésben csütörtökön tárgyalnak és szavaznak a kormány kinevezéséről. A
nemzetiségi képviselőcsoport a nemzetiséget érintő legfontosabb kérdésekről beszélgetett
a miniszterjelöltekkel.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
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www.hvg.hu
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www.ujszo.com
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www.hhrf.org
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Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
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Szerbia
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www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info
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www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
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www.manna.ro
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