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Pénteken dönt az RMDSZ arról, mikor hozza nyilvánosságra az 
autonómiatervezetét 
2014. szeptember 10. – transindex.ro, Krónika 

„Nem tudom, hogy a Hotnews honnan szerezte meg azt a szöveget, amit közölt, de az 

biztos, hogy az RMDSZ csak azért az autonómiatervezetért tudja vállalni a felelősséget, 

amit egy sajtótájékoztató keretén belül bemutat, és azután feltölt a honlapjára. A 

nyilvánosságra hozás dátumát pénteken döntjük el és semmilyen más változatért nem 

vállaljuk a felelősséget” – mondta el a Transindex megkeresésére Kovács Péter, az RMDSZ 

főtitkára. Kovács elmondta, hogy számítanak arra, hogy negatív kritikákat kapnak ezért a 

román közszereplőktől és úgy gondolják, hogy az autonómiatervezet hatással lesz az őszi 

államelnök-választási kampányra is. Kovács szerint ennek a közvitának és ennek a 

törvénynek van helye a romániai közéletben, a romániai magyar közéletben és az 

államelnök-választási kampányban is. „Hogyha azt várnánk, hogy a tervezet 

nyilvánosságra hozatalának mikor lesz politikailag a legmegfelelőbb időpontja, akkor 

lehet, hogy soha nem hozhatnánk nyilvánosságra” – mondta. 

 

Román vezetők nem kommentálják az autonómiatervezetet  
2014. szeptember 10. – maszol.ro, hirado.hu, MTI, Erdély Ma, Szabadság, Magyar Hírlap 

Román vezetők nem akarták kommentálni azt az RMDSZ-nek tulajdonított székelyföldi 

autonómiatervezetet, amely a napokban került nyilvánosságra. Victor Ponta 

miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva annyit mondott: nem volt téma a szerdai 

kormányülésen az RMDSZ autonómiatervezete, amely „mint közismert”, nem kormányzati 

projekt. Ponta nem kívánt válaszolni arra a kérdésre: hogyan értékel egy ilyen 

kezdeményezést koalíciós partnere részéről. Ezt azzal indokolta, hogy a kormány 

székhelyén csak a kormány tevékenységéről beszél: a „politikai kommentároknak” a 

parlamentben, vagy másutt van a helyük. Traian Băsescu államfő a B1 hírtelevízió kedd 

esti műsorának vendégeként jelentette ki, hogy nem olvasta a román sajtóban megjelent 

autonómiatervezetet. Arra kérdésre, hogy „nem tartja-e aggasztónak” a projektet, azt 

mondta: csak abban az esetben aggasztó, ha a tervezet nem lépi túl az alkotmányos 

kereteket. „Amennyiben túllépi az alkotmány előírásait, nincs miről beszélnünk: legfeljebb 

elmagyarázhatjuk még egyszer azokat az előírásokat, amelyek a román állam egységes 

jellegéről szólnak” - mondta a román elnök. Hozzátette: ahol jelentős számban élnek 

magyarok, jelenleg is használhatják nyelvüket a romániai közigazgatásban. Băsescu úgy 

vélekedett, Romániának van a „legengedékenyebb” kisebbségvédelmi szabályozása az EU-

ban, úgyhogy nem lát okot az „elégedetlenségre”.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37300
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Terrorista szervezetnek nevezték az RMDSZ-t a Realitatea TV-n 
2014. szeptember 10. – transindex.ro 

Terrorista szervezetnek nevezte az RMDSZ-t a Realitatea TV Jocuri de putere című 

műsorában az egyik meghívott. Oreste Teodorescu újságíró a műsorban folyamatosan 

"botrányosnak" címkézett autonómiatervezet kapcsán fogalmazott így. "Elvárom Victor 

Pontától, aki a Szociáldemokrata Párt élén Büszkék vagyunk arra, hogy románok vagyunk 

szlogennel nyerte meg az európai parlamenti választásokat, hogy holnaptól távolítsa el ezt 

a terrorista szervezetet a kormányból" - fogalmazott Teodorescu. A kijelentésére 

visszakérdezett a műsorvezető, Rareș Bogdan, miszerint milyen értelemben tartja 

terrorista szervezetnek az RMDSZ-t, kifejezésmódjában-e, mire Teodorescu azt mondta, 

hogy nem, viselkedésében minősíti terroristának az RMDSZ-t. 

 

Kolozsvár: a törvényszék megmagyarázta, miért kell kitenni a magyar 
helységnévtáblát 
2014. szeptember 10. – transindex.ro, Szabadság 

Közölte döntése indoklását a Kolozsvári Törvényszék, amelyben arra kötelezi a Kolozsvári 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a város öt főbejáratánál levő helységnévtáblákon magyar 

nyelven is tüntesse fel a város nevét. Az indoklás kézhezvételétől számított 15 nap áll a 

Kolozsvári Polgármesteri Hivatal rendelkezésére ahhoz, hogyha kívánja, megtámadhassa a 

bírósági döntést. A Kolozsvári Törvényszék szeptember 5-én kibocsátott indoklásából 

kiderül, milyen szempontok alapján adott helyt egy civil szervezet ez irányú keresetének. A 

döntést egyébként már július 11-én meghozta a Kolozsvári Törvényszék. A pert a 

Hollandiában bejegyzett European Committee Human Rights Hungarians Central Europe 

Alapítvány indította. A döntés azért precedens értékű, mert Kolozsvár magyar 

lakosságának számaránya nem éri el a 20%-ot, vagyis azt az arányt, amely a közigazgatási 

törvény alapján kötelezővé tenné a helység nevének a kisebbség nyelvén történő 

feltüntetését is. 

 

Sógor: európai forrásokat a történelmi egyházaknak is 
2014. szeptember 10. – maszol.ro 

Lehetővé kell tenni a történelmi egyházak számára is, hogy szociális szerepvállalásukat 

európai források által is finanszírozhassák – hangsúlyozta Sógor Csaba az Európai 

Parlamentben szeptember 10-én, aki az egyházak szociális tevékenységét 

nélkülözhetetlennek tartja ott, ahol az állam vagy a civil szervezetek nem tudják betölteni 

szerepüket. A gyűlés tárgyát az Európai Parlament nyolcadik mandátumának kezdete 

képezte – hiszen a képviselőknek ki kell dolgozniuk a következő öt év szociális és gazdasági 

prioritásait – másrészt pedig elkezdődtek az Európa 2020 stratégia fél-határidős 

felülvizsgálatai, melyek során a szegénység csökkentésére vonatkozó prioritások elérése is 

elemzés alá kerül.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=24285
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/35195-sogor-europai-forrasokat-a-tortenelmi-egyhazaknak-is
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Az SZNT alkalmatlannak találja tisztségére a román biztosjelöltet  
2014. szeptember 10. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, mno.hu 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alkalmatlannak találja Corina Crețu biztosjelöltet arra, 

hogy az Európai Bizottságban a regionális politikákért feleljen. Izsák Balázs SZNT-elnök az 

MTI-nek szerdán elmondta: az EU működéséről szóló szerződés a regionális politika 

céljaként határozza meg a régiók közötti egyenlőtlenségek kiküszöbölését, a leszakadó 

régiók felzárkóztatását. Hozzátette, Székelyföld a kulturális, nyelvi különbözősége miatt 

került leszakadó pályára Romániában. "Hogyan fogja Székelyföld leküzdeni a leszakadását, 

ha egy nacionalizmusáról, magyarellenességéről ismert politikus felel majd uniós szinten a 

felzárkóztatásáért" - jelentette ki Izsák Balázs. Hozzátette, Corina Crețu személye nem 

jelent garanciát arra, hogy az EU alapdokumentumaiban megfogalmazott elvek 

érvényesüljenek.  

 

EMNP-jelölt az autonómiáért 
2014. szeptember 10. – szekelyhon.ro 

Jó ütemben halad az államelnök-választáson való részvételhez szükséges aláírások 

összegyűjtése – jelentette be Csíkszeredában szerdán Szilágyi Zsolt. Az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) jelöltje szerint a két magyar elnökjelölt a romániai magyarság politikai 

súlyát növeli. Bár a szükséges 200 ezer aláírás több mint felét már összegyűjtötték, Szilágyi 

ezt emberpróbáló feladatnak nevezte. Kifejezte ugyanakkor meggyőződését, hogy a 

szeptember 23-ei határidőre befejezik az aláírásgyűjtést. „Az emberek egy része azt érzi, 

hogy előre elígérik a szavazatát, ezt kell megakadályozni. Minél több magyar megy el 

szavazni, annál nagyobb a politikai súlyunk” – jelentette ki a sajtó képviselőivel tartott 

csíkszeredai találkozón. 

 

Tamás József püspökkel találkozott Szilágyi Zsolt 
2014. szeptember 11. – Erdély Ma 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltje Tamás József római katolikus 

püspökkel találkozott Csíkszeredában. A beszélgetésen Szilágyi Zsolt elmondta: egy erdélyi 

politikus önzetlenül kell szolgálja a történelmi egyházakat. Véleménye szerint magától 

értetődő, hogy azokat a közösségeket, melyek évszázadok óta az erdélyi magyarság 

tartópillérei, segíteni kell munkájukban, és törekedni kell az azokkal való minél 

eredményesebb együttműködésre. Szilágyi ugyanakkor fontosnak tartja az egyházak 

autonómiáját, melynek köszönhetően önálló szervezetekként szolgálhatják az erdélyi 

magyarságot. 

 

Szatmári panasz a magyar nyelv miatt 
2014. szeptember 11. – Krónika 

Szatmár megye prefektusánál tett panaszt egy fiatalember, mivel állítólag azért nem vették 

fel egy krasznabélteki önkormányzati posztra, mert nem tud elég jól magyarul. Eugeniu 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/emnp-jelolt-az-autonomiaert
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=172167&cim=tamas_jozsef_puspokkel_talalkozott_szilagyi_zsolt
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarnyelv-tudast-koveteltek-szatmarban
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Avram kormánymegbízott kifejtette: ha a felvételi kritériumok között szerepelt a magyar 

nyelv ismerete, az eljárás a jogszabályok szerint történt. Kovács Jenő krasznabélteki jegyző 

szerint szerepelt a magyar nyelv ismeretére vonatkozó feltétel a pályázatban. 

 

A romániai magyar iskolák első országos tanévnyitóját tartják  
2014. szeptember 10. – maszol.ro 

Háromnapos rendezvénnyel búcsúztatják a szünidőt és hangolódnak az új tanévre a 

pedagógusok Csíksomlyón. Szeptember 11–13. között a dévai Szent Ferenc Alapítvány, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és Hargita Megye Tanácsa 

szervezésében azért találkoznak, hogy lelkileg feltöltődve, új lendülettel kezdhessék a 

tanítást. A szervezők hagyományt szeretnének teremteni, az országos tanévnyitót az 

elkövetkező években más-más erdélyi városban tartanák meg.  

 

Újabb elszalasztott lehetőség? 
2014. szeptember 11. – Farkas Réka - Háromszék 

Kár volt az RMDSZ-nek kampány időszakra időzítenie az autonómia statútum 

nyilvánosságra hozatalát, mivel az ismét mértéktelen nacionalista indulatokat szül. A 

napilap szerint a magyar-magyar vetélkedés sem segíti az összhang megteremtését. A 

cikkben megjegyzik ugyanakkor, hogy Romániában szinte lehetetlen olyan időszakot 

találni, amikor nem készül vagy dúl javában valamilyen választási kampány. E logika 

alapján alkalmas időpont gyakorlatilag nem létezik. 

 

A parlamenti választásokat a Smer-SD nyerné, legtöbb támogatót a Háló 
(Sieť) veszített 
2014. szeptember 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha a parlamenti választások július végén-augusztus elején zajlottak volna, a szavazatok 44 

%-ának megszerzésével a Smer-SD nyert volna. A Median felmérése szerint a 

Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) a szavazatok 9,3%-át, a Háló (Sieť), a voksok 7,6 

%-át szerezte volna meg. A parlamentbe még bejutott volna az Egyszerű Emberek (6,3 %), 

az SDKÚ (6,2%), a Most-Híd (6%), a Szabadság és Szolidaritás (5,9%) és a Magyar 

Közösség Pártja (5,4%). 

 

ŽSSK: nem úgy történt az eset a párkányi állomáson, ahogy a diáklány állítja 
2014. szeptember 10. – bumm.sk 

Megérkezett a ŽSSK hivatalos állásfoglalása a párkányi vasútállomás egy jegykiadója által 

inzultált diáklány ügyében. Állításuk szerint széles körű vizsgálatot végeztek, melynek 

során kihallgatták az alkalmazottakat, szemtanúkat és megvizsgálták a párbeszédről 

készült állítólagos hangfelvételt is. Aznap két jegykiadó volt szolgálatban, és mindketten 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/35164-a-romaniai-magyar-iskolak-elso-orszagos-tanevnyitojat-tartjak
http://3szek.ro/load/cikk/73611/ujabb_elszalasztott_lehetoseg
http://www.hirek.sk/belfold/20140910185827/A-parlamenti-valasztasokat-a-Smer-SD-nyerne-legtobb-tamogatot-a-Halo-Siet-veszitett.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140910185827/A-parlamenti-valasztasokat-a-Smer-SD-nyerne-legtobb-tamogatot-a-Halo-Siet-veszitett.html
http://www.bumm.sk/99267/zssk-nem-ugy-tortent-az-eset-a-parkanyi-allomason-ahogy-a-diaklany-allitja.html


 

 

 

 

 

 
6 

beszéltek szlovákul és magyarul is. A diáklány a hangfelvétel szerint szlovákul kérte a 

jegyet, a jegykiadó pedig természetesen ezen a nyelven válaszolt neki. Nem beszélt 

vulgárisan, és nem dobta a földre a visszajárót. A bizonyítékként szolgáló állítólagos 

hangfelvétel nyilvánosságra hozását a ŽSSK elutasította. Hasonlóképpen kitértek az elől a 

kérdés elől is, vajon milyen indítékból terjesztene egy diáklány hamis információkat a 

Szlovák Vasúttársaság kiszolgáló személyzetéről. 

 

Löketet kaphat a szlovák nyelv oktatása 
2014. szeptember 11. – Új Szó 

Lendületet kaphat a szlovákoktatás a magyar tannyelvű iskolákban. A Híd képviselői a 

napokban Peter Pellegrini oktatási miniszterrel tárgyaltak a kérdésről. Pellegrini 

megértette és helyeselte azt az álláspontot, hogy a magyar tannyelvű iskolákban 

kommunikáció-centrikus szlováknyelv-oktatásra van szükség, amely az idegennyelv-

oktatás módszereivel folyik, magyarázta a találkozó után Érsek Árpád. A Híd képviselője 

szerint Pellegrini hozzáállása dinamikusabb, mint elődjéé, Dušan Čaplovičé volt. 

 

Az MKP kiárusításától tartanak 
2014. szeptember 11. – Új Szó 

Elhatárolódik az MKP komáromi városi alapszervezetében az utóbbi időben hozott 

döntésektől a párttagok egy csoportja. Nemtetszésüket petíció formájában hozták 

nyilvánosságra. Néhányan a pártból való kilépésüket is bejelentették. Az ügy előzménye: az 

MKP városi alapszervezete választási koalícióra lépett a Híd helyi klubjával; a szerződés 

értelmében a két párt közös polgármesterjelöltet indít Czíria Attila (MKP) személyében, a 

25-ös képviselői listán pedig 13:12 arányban osztoznak a Híd javára. A petíció 

megfogalmazói úgy érzik, „egy hűtlen vezető, fiatal társával kiárusítja a helyi MKP-t”. 

 

Vajdasággal kapcsolatos tárgyalásokra hívta a parlamenti pártokat Pásztor 
2014. szeptember 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István tartományi parlamenti elnök szerdai levelében a vajdasági hatalom 

jövőjével kapcsolatos tárgyalásokra invitálta a vajdasági parlamenti pártok vezetőit. 

Pásztor szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, arra számít, hogy a pártvezetők vagy 

küldötteik részt vesznek a keddi, szeptember 16-ai a tárgyalásokon. Hozzátette, az az 

elképzelés, hogy közösen jussanak megoldásra egy olyan programkormány révén, 

amelynek mindazok tagjai lesznek, akiket érdekel a fontos kérdések megoldása. „A cél az, 

hogy megpróbáljunk megoldást találni erre a helyzetre. Az én elképzelésem az, hogy üljünk 

le egy asztalhoz és tárgyaljunk a Vajdaságot érintő fontos dolgokról. A tartományi hatalmi 

szervek kötelessége a problémák megoldása, nem pedig a legitimitásuk bizonyítása” – 

fogalmazott Pásztor.  
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A demokraták nem tartják lehetségesnek a koalíciót a haladókkal 
2014. szeptember 10. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt részt vesz a Vajdaság gondjainak megoldását segítő megbeszéléseken, 

de nem tartja lehetségesnek a koalíciót a Szerb Haladó Párttal – jelentette ki a párt 

alelnöke, Borislav Stefanović. A Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, Pásztor Istvánnak 

a meghívására reagálva Stefanović a Beta hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy számára 

ez a tárgyalás a vajdasági egységkormány megteremtésére tett kísérletnek tűnik, ez 

azonban a demokraták számára elfogadhatatlan. 

 

Mirović: Az SNS részt vesz a Vajdaságról szóló tárgyalásokon 
2014. szeptember 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt (SNS) eleget tesz majd Pásztor István tartományi házelnök 

meghívásának, és részt vesz majd a vajdasági hatalom jövőjével kapcsolatos tárgyalásokon, 

jelentette ki Igor Mirović, a párt alelnöke. Mirović szavai szerint „a cél az, hogy 

megszűnjön a bizonytalanság Vajdaságban, és hogy elsősorban a gazdasági helyzetet 

stabilizálják“. „A legfontosabb az, hogy vége legyen a Demokrata Párt (DS) miatt elhúzódó 

agóniának“ – értékelt Mirović a Beta hírügynökségnek nyilatkozva. 

 

Kínai segítséggel három és fél óra vonatozás Belgrádtól Budapestig  
2014. szeptember 10. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Három év múlva kínai segítséggel kiépíthetik az új Budapest–Belgrád-vasútvonalat – 

egyezett meg Aleksandar Vučić szerb és Li Ko-csiang kínai kormányfő Kínában. Az új 

gyorsvasútnak köszönhetően mindössze három és fél óráig tart majd az út a két főváros 

között. Emellett decemberben regionális csúcstalálkozót tartanak Belgrádban, amelyen 16 

közép- és kelet-európai állam kormányfője vesz majd részt, és amelyet Szerbia és Kína 

közösen szervez meg. 

 

Gyorsabb lesz a honosítási eljárás 
2014. szeptember 11. – Magyar Szó 

– A vajdasági magyarság számára a felsőoktatási törvényjavaslat talán az egyik 

legjelentősebb része az oklevelek honosítása. A VMSZ szakemberei már évek óta 

törekednek arra, hogy megkönnyítsék az oklevelek honosításai eljárásait – hangsúlyozta 

Vicsek Annamária, a VMSZ parlamenti képviselője. – A VMSZ 2014-es 

kampányprogramja is tartalmazta ezt, illetve a Szerb Haladó Párttal kötött koalíciós 

megállapodás része a honosítási eljárás. A törvényjavaslatnak megfelelően kétféleképpen 

történik majd a honosítás, attól függően, hogy mi a honosító célja: a továbbtanulás vagy a 

munkába állás. A felsőoktatási törvényjavaslatra, amely parlamenti eljárásban van, a 

képviselők összesen 72 módosítási indítványt nyújtottak be. A többi között a Vajdasági 

Magyar Szövetség képviselőinek is volt egy törvénymódosítási indítványa, amely az adatok 

nyilvántartásának kiegészítésére vonatkozott. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17646/A-demokratak-nem-tartjak-lehetsegesnek-a-koaliciot-a-haladokkal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17645/Mirovic-Az-SNS-reszt-vesz-a-Vajdasagrol-szolo-targyalasokon.html
http://pannonrtv.com/web/?p=152862
http://www.magyarszo.com/hu/2459/kozelet_oktatas/115712/Gyorsabb-lesz-a-honos%C3%ADt%C3%A1si-elj%C3%A1r%C3%A1s.htm
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Önkormányzati szövetséget alapítanak 
2014. szeptember 11. – Kárpátalja 

Szeptember 9-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében 

találkozott a Beregszászi járás polgármestereivel Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke. A polgármesterek számára Pataki Gábor főiskolai 

tanár és Őr Hidi László mutatta be a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei 

Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének szakemberei 

által kidolgozott Kárpátaljai Magyar Gazdaságfejlesztési Stratégiát, és az általa 

megfogalmazott konkrét megvalósításra javasolt terveket, amely az agrárgazdaság, a 

turizmus és a vállalkozások támogatása révén szeretné fejleszteni a magyarok által lakott 

kárpátaljai régió gazdaságát. 

 

Van miért hálát adni 
2014. szeptember 11. – Kárpátalja 

A négy kárpátaljai református líceum szeptember 7-én közös istentisztelettel kezdte meg a 

tanévet. A beregszászi református templomot zsúfolásig megtöltötték a nagydobronyi, 

nagyberegi, tivadarfalvai és técsői református líceumok diákjai, tanárai, az egyházkerület 

lelkészei, hitoktatói, valamint a vendégek és a szülők, hogy közösen imádkozzanak a 

békéért és a kárpátaljai református oktatás megmaradásáért. 

 

Korszerűsítés és tehetséggondozás 
2014. szeptember 11. – Kárpátalja 

Szeptember 5-én került sor Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán a 2014/1015-ös tanévben a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács első ülésére azzal 

céllal, hogy a tanács meghatározza, megfogalmazza mindazokat a feladatokat és 

kérdéseket, amelyek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (GJA) tehetséggondozó 

programjában részt vevő közel kétezer diák oktatását határozzák meg ebben a tanévben. 

 

Izsnyétén megrongálták a magyar temetőt 
2014. szeptember 11. – Kárpátalja 

Szeptember 6-án Izsnyétén, a helyi református temetőben sok síremléket megrongáltak. 

Bahus Mária polgármester értesítette a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre 

értek, felmérték a károkat és jegyzőkönyvet vettek fel. Mivel a magyar református temető 

szomszédságában lévő ukrán pravoszláv temetőben nem tettek kárt, nem kizárt, hogy 

magyarellenes akcióról lehet szó. 
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http://karpataljalap.net/2014/09/11/van-miert-halat-adni
http://karpataljalap.net/2014/09/11/korszerusites-es-tehetseggondozas
http://karpataljalap.net/2014/09/11/izsnyeten-megrongaltak-magyar-temetot
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Bemutatkozó látogatás a polgármesternél 
2014. szeptember 10. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK ügyvezető elnökét, Jankovics Róbertet és a Vukovári Magyarok Egyesületének 

elnök asszonyát, Jakumetović Rozáliát a múlt héten hivatalában fogadta Ivan Penava, 

Vukovár város újdonsült polgármestere. A találkozón a magyar szervezetek munkájáról 

esett szó, valamint a jövőbeni együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak. 

 

Zala megyével is megszületett a megállapodás 
2014. szeptember 10. – Népújság 

Hétfőn immár 22. alkalommal került aláírásra a Zala Megyei Önkormányzat és az 

MMÖNK közötti együttműködési megállapodás, melynek célja a Muravidéken élő 

magyarság nemzeti kultúrájának, hagyományai megőrzésének támogatása. Először 1992-

ben írt alá háromoldalú együttműködési megállapodást az MMÖNK, a Vas Megyei 

Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzat, s az azóta eltelt évek tapasztalatai 

igazolták a megállapodásokban megfogalmazott célok helyességét. Vas megyével a 

muravidéki csúcsszervezet már néhány hónappal ezelőtt aláírta az egyezményt, most 

hétfőn ez megtörtént az MMÖNK és Zala megye között is. 

 

Helyhatósági választások 2014: Mandátumzáró beszélgetés Vugrinec 
Zsuzsával, a Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsának elnökével 
2014. szeptember 10. – Népújság 

Energikus hozzáállásával Vugrinec Zsuzsa sikeresen teljesítette első négyéves 

megbízatását a Moravske Toplice-i magyarság élén. Az önkormányzat munkáját 

összességében pozitívan értékelte, s az elnök asszony a magyarság érdekeinek 

képviseletében ismét indul a választásokon. A Népújság a közelgő választások apropóján 

készített vele interjút. 

 

Kétnyelvű hitoktatás a Lendvai Plébánián 
2014. szeptember 10. – Népújság 

Martin Dolamič-Konrad lendvai plébános és Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának 

elnöke hétfőn délelőtt a magyar nyelvű hitoktatás kérdésköréről tartott sajtótájékoztatót. A 

plébános hangsúlyozta, hogy az oktatás harmadik harmadában bevezetik a kétnyelvű 

hitoktatást. Az ehhez szükséges magyar nyelvű tankönyveket a muravidéki csúcsszervezet 

ingyen biztosítja. Martin Dolamič-Konrad lendvai plébános a sajtótájékoztatón 

hangsúlyozta, az első hat osztályban a hitoktatás, ahogy eddig, két nyelven folyik, két 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 

http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5750-bemutatkozo-latogatas-a-polgarmesternel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9376-zala-megyevel-is-megszueletett-a-megallapodas
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9379-helyhatosagi-valasztasok-2014-mandatumzaro-beszelgetes-vugrinec-zsuzsaval-a-moravske-toplice-koezsegi-mnoek-tanacsanak-elnoekevel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9379-helyhatosagi-valasztasok-2014-mandatumzaro-beszelgetes-vugrinec-zsuzsaval-a-moravske-toplice-koezsegi-mnoek-tanacsanak-elnoekevel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9378-ketnyelv-hitoktatas-a-lendvai-plebanian
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elkülönített szlovén és magyar csoportban, míg az utolsó harmadban, vagyis a 7–9. 

osztályokban bevezetésre kerül a kétnyelvű hitoktatás. 

 

Szatmári hétvége Ausztráliában 
2014. szeptember 10. – Nemzeti Regiszter 

Sok munkával, tanítással, felkészüléssel, előadással, jó kedvvel tarkított volt a „szatmári 

hétvégénk” itt Ausztráliában. A Szatmári hétvége elnevezésű tábor, a magyarországi Felső- 

Tisza vidéken fekvő kistájról, régióról kapta nevét. A Sydney és Canberra között félúton 

levő bundenooni ifjúsági szállás jó lehetőségekkel rendelkezett a programok 

lebonyolítására. 

 

Tóth Krisztina könyvbemutatója Szkopjéban 
2014. szeptember 10. – Nemzeti Regiszter 

A magyar irodalom egyre növekvő súllyal van jelen a macedón könyvpiacon. Ezen a 

nyáron három magyar könyvfordítás látott napvilágot az egyre ismertebbé váló Czinege-

Panzov fordítópáros interpretálásában. Szécsi Noémi, Hamvas Béla, Örkény István művei 

után most Tóth Krisztina Pixel című kötete vált elérhetővé a macedón közönség számára. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/szatmari-hetvege-ausztraliaban
https://www.nemzetiregiszter.hu/toth-krisztina-konyvbemutatoja-szkopjeban
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
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/

