Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. szeptember 11.

Vezető hírek

Bizalomerősítő megbeszélést tartottak az erdélyi magyar pártok és politikai
szervezetek képviselői
2015. szeptember 10. – MTI, Krónika, maszol.ro
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére bizalomerősítő megbeszélést
tartottak csütörtökön Kolozsváron az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek vezető
tisztséget betöltő képviselői.
A Magyarország kolozsvári főkonzulátusán tartott
megbeszélésen a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) Kovács Péter
ügyvezető elnök, az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) Zakariás Zoltán alelnök, a Magyar
Polgári Pártot (MPP) Kulcsár Terza József, a párt megyei szervezetei egyeztető fórumának
az elnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot (EMNT) Sándor Krisztina ügyvezető elnök,
a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT) pedig Izsák Balázs elnök képviselte. Szili Katalin a
tanácskozás után az MTI-nek elmondta, jó lehetőség mutatkozik arra, hogy "új
időszámítás kezdődjék" az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek
együttműködésében. Hozzátette, hogy az első "bizalomerősítő" találkozás után valamennyi
fél szükségesnek tartotta a párbeszéd folytatását, hiszen az erdélyi politikai szervezetek
képviselői maguk is érzékelték, hogy "kijegesedtek" az egymás közötti viszonyaik, és ezen
változtatni kell.

A román külügyminisztert kéri az EMNP, hogy kezdeményezze a románmagyar alapszerződés módosítását

Erdély

2015. szeptember 10. – MTI, transindex.ro, maszol.ro
Levélben kéri Bogdan Aurescu román külügyminisztert az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP), hogy kezdeményezze a román-magyar alapszerződés módosítását. Minderről
Szilágyi Zsolt EMNP-elnök számolt be egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón.
Elmondta, az Európára nehezedő migrációs nyomás miatt minden eddiginél nagyobb
szükség van a térség országainak együttműködésére. Szerinte a román-magyar
kapcsolatokban új bizalmi viszonyt kell kialakítani, ez pedig csak úgy lehetséges, ha a
román kormány megváltoztatja Erdélyre és a magyarságra vonatkozó politikáját. Az
EMNP szerint a kisebbségek kulturális autonómiához és területi autonómiához való jogát
kellene beilleszteni a szerződésbe, és hivatkozni kellene azokra az ajánlásokra, amelyeket
az Európa Tanács e tárgyban fogadott el az alapszerződés 1996-os aláírása óta.

Az EMNP Kelemenre vár, hogy rábólintson a vásárhelyi előválasztási
protokollumra
2015. szeptember 10. – transindex.ro
Ismét megkeresi Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Kelemen Hunor
RMDSZ-elnököt, arra kérve őt, hogy hagyja jóvá a marosvásárhelyi RMDSZ számára azt,
hogy aláírják azt az együttműködési protokollumot, amelyben lefektetik azokat a
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szabályokat, amelyek mentén megszervezik Marosvásárhelyen a magyar polgármesterjelölt állítását célzó előválasztást. Szilágyi korábban egy nyílt levélben kereste meg
Kelement ezzel a kéréssel, de választ nem kapott. Szilágyi szerint a marosvásárhelyi
előválasztás kapcsán a magyar pártok – az RMDSZ, az EMNP és az MPP – illetve a civil
szervezetek szintjén elindult egy együttműködés, amelynek eredményeképpen ismét
magyar polgármestere lehet a városnak.

Kormánypénz kisajátításokra az észak-erdélyi sztráda Vásárhely körüli
nyomvonalán
2015. szeptember 10. – Krónika, transindex.ro
A román kormány 39,5 millió lejt utalt ki a kisajátításokra, amelyek az észak-erdélyi
autópálya Marosvásárhelyhez közel eső szakaszának nyomvonalán szükségesek. A
kormány szerdai üléséről kiadott közleménye szerint az összegből a Marosugra–
Marosvásárhely-pályaszakasz megépítéséhez szükséges 801, magántulajdonban levő
ingatlan kisajátítását finanszírozzák öt falu – Maroskeresztúr, Lukafalva, Marosugra,
Kerelőszentpál és Nyárádtő –, valamint Marosvásárhely közigazgatási területén. A
kártérítések értékét szakértők állapították meg.

Kelemen az előválasztási protokollumról: nyílt levelekre nem válaszolok
2015. szeptember 10. – transindex.ro, maszol.ro
Nehezményezte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, hogy Szilágyi Zsolt EMNP-elnök nyílt
levélben kérte, hagyja jóvá a szövetség marosvásárhelyi szervezete számára, hogy aláírják
az előválasztások kapcsán az együttműködési protokollumot. „Nekem van egy régi
szokásom, nyílt levelekre nem válaszolok, mindegy, hogy ki írja. Szilágyi Zsolt ismeri a
telefonszámomat, ha komolyan akar tárgyalni, akkor felhív, és nem nyílt levélben üzenget.
Egyébként is a múlt héten feljelentették a Mecénás Alapítványt az Országos
Korrupcióellenes Ügyészségen. Az egy teljesen más történet, hogy semmi köze a Mecénás
Alapítványnak a román közpénzekhez, és elszámolt az adományozó felé. A feljelentő
papírokban az szerepel, hogy Toró T. Tibor az EMNP elnöke, így már nem tudom egészen
pontosan, hogy milyen minőségében ír Szilágyi Zsolt levelet. De maga az, hogy a DNA-hoz
feljelentést tettek le, azt bizonyítja, hogy az RMDSZ-szel szemben táplált szándékaik
egyáltalán nem jóindulatról tesznek tanúbizonyságot” - mondta el a Transindex
megkeresésére az RMDSZ elnöke.

Antal Árpád: valakik félretájékoztatták a belügyminisztert
2015. szeptember 10. – transindex.ro, maszol.ro
Az az érzésem, valakik félretájékoztatták a belügyminisztert, hogy a polgármesteri hivatal
homlokzatán nincs román zászló - reagált ma sajtótájékoztatója után újságírói kérdésre
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere azzal kapcsolatban, hogy Gabriel Oprea
miniszter bírságot és felelősségrevonást helyezett kilátásba, amiért állítólag a román
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csapatok 1944-es sepsiszentgyörgyi bevonulásának évfordulója alkalmából tartott
ünnepségen a szervezők nem tűzhették ki a román zászlót a városháza tornyára. "Én
nyugodtan alszom, bűncselekményről beszélni szerintem nevetséges. Ahhoz már
hozzászoktunk, hogy a törvényeket másképp értelmezik itt, mint Székelyföldön kívül, ezt
láthattuk a helyi zászlók esetében is. Szerintem most is erről van szó, a törvény
egyértelműen, világosan leírja, milyen feltételek mellett kell kitűzni a román zászlót, uniós
zászlót és újabban a helyi zászlót a polgármesteri hivatalok homlokzatára" - jelentette ki a
polgármester.

500. partnerét köszöntötte az Igen, tessék! Mozgalom
2015. szeptember 10. – transindex.ro, Krónika
Ötszázadik kolozsvári partnerét köszöntötte csütörtökön délben, a Naturland bioboltban
az Igen, tessék! „2015. januárjában adtuk ki a Zöld Okos kiadványunkat, amely a
kolozsvári magyar szolgáltatások aranyoldala. Akkor több mint háromszáz partner
támogatta az Igen, tessék! mozgalmat. Ebben a pillanatban eljutottunk az ötszázadik
partnerünkig, ez a szám várhatóan az év végére eléri a hatszázat” − mondta el Bethlendi
András, a mozgalom ügyvezetője, majd átadta az 500. partnernek járó emlékplakettet
Molnar Laviniának, a Naturland üzlet vezetőjének.

Winkler: a Román Televízió területi hálózata nélkülözhetetlen a minőségi
közszolgálatiság biztosításához
2015. szeptember 10. – transindex.ro
A Román Televízió (TVR) esetében kialakult válság a területi stúdiókat is veszélyezteti
közszolgáltatói küldetésük teljesítésében – nyilatkozta Winkler Gyula EP-képviselő
csütörtöki felszólalásában az európai regionális televízió jövőjéről szóló vita keretében,
amelyet az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és
Nyelvek kérdésével foglalkozó Frakcióközi Munkacsoportja (Kisebbségi Intergroup)
szervezett meg Strasbourgban. A vitafórumon részt vett az Európai Regionális Televíziók
Szövetségének (CIRCOM) küldöttsége Jean-Marc Dubois elnök vezetésével. A Román
Televízió is tagja a páneurópai szervezetnek.

Közadakozásból fejeznék be Szacsvay Imre nagyváradi szobrának felújítását
2015. szeptember 10. – maszol.ro, Bihari Napló
Levélben fordulnak támogatásért Magyarország elnökéhez, az országgyűlés elnökéhez és a
testület jegyzői karához, a magyar miniszterelnökhöz, a miniszterelnök-helyetteshez, egyes
miniszterekhez és államtitkárokhoz, Debrecen város polgármesteréhez, a kolozsvári
magyar konzulátushoz, hogy összegyűjtsék Szacsvay Imre nagyváradi szobra felújításának
befejezéséhez szükséges összeget - mondta csütörtökön Ritli László Csongor, a Bihar
megyei RMDSZ jogi és államigazgatási ügyekért felelős ügyvezető alelnöke. Amennyiben a
felkérés nem járnak teljes sikerrel, iskolakezdés után újabb gyűjtési kampányt indítanak -
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tette hozzá. A gyűjtésben részt vett és vesz a négy történelmi egyház, a római katolikus, a
református, az evangélikus és az unitárius, valamint a Varadinum Alapítvány is.

Tanévnyitó ünnepségeket tartanak Erdély-szerte
2015. szeptember 11. – Krónika
Erdély-szerte tanévnyitó ünnepségekre hívják a diákokat és szüleiket a következő
napokban, akiknek Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Potápi Árpád János, a
miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kíván sok sikert az új iskolai
évhez. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) idén, immár második
alkalommal Kolozsváron, a felújított Farkas utcai református templomban tartja a
romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét.

Párhuzamos RMDSZ Vásárhelyen
2015. szeptember 11. – Krónika
Alig egy hónappal a marosvásárhelyi előválasztás előtt az RMDSZ városi szervezete
továbbra is két részre van szakadva, és jelen állás szerint esély sincs rá, hogy a szövetség
helyi szimpatizánsai egy közös platformba tömörüljenek. Amint kiderült, az RMDSZ helyi
szervezetének elnöksége a székházában összehívott gyűléseken, míg a Vass Levente vezette
belső ellenzék a lakónegyedeket járva próbálja újraszervezni az RMDSZ-körzeteket.

Diacon attól tart, hogy a magyar elöljárók a leváltását akarják

Felvidék

2015. szeptember 11. – Krónika
Egyértelmű, hogy Mircea Diacon, a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetője
folyamatosan provokálja a háromszéki közösséget – jelentette ki újságírói kérdésre Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Diacon egyébként csütörtökön közleményben
szögezte le: a helyi magyar sajtó és az RMDSZ vezetői hónapok óta a leváltásán
munkálkodnak, és úgy tudja, a magyar elöljárók már az Országos Diszkriminációellenes
Tanácsot (CNCD), a fogyasztóvédelmi hivatal országos vezetőségét is megkeresték
panaszukkal. Antal Árpád erre úgy reagált: sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja a
Diacon által leírtakat.

Felhívás a szlovákiai magyarsághoz
2015. szeptember 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Szeptember 25-én tiltakozó nagygyűlést tart Komáromban a petíciós bizottság; a Klapka
térre várják mindazokat, akik az oktatási tárca negatív lépései ellenére továbbra is
szívügyüknek tekintik a szlovákiai magyar nyelvű oktatás ügyét. A megmozdulást
támogatják többek közt az MKP, a Most-Híd, a CSEMADOK, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Via Nova és a
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Diákhálózat. A felhívás szerint a szlovákiai magyar nyelvű oktatás évtizedek óta
permanens fenyegetettségben működik.

Median SK: 39,9 százalékon a Smer
2015. szeptember 10. – Új Szó
A szavazatok 39,9 százalékával a kormányzó Smer-SD nyerne, ha most lenne a parlamenti
választás. A Most-Híd a szavazatok 6,8 szerezné meg, a míg a Magyar Közösség Pártja
(MKP) 4,6 százalékkal nem jutna a parlamentbe.

Nem tud elsősöket fogadni a speciális iskola
2015. szeptember 10. – Új Szó
Helyhiány miatt nem tud új elsősöket fogadni a speciális magyar tannyelvű alapiskola
Komáromban. Az iskola 2007-től működik mostani helyén, az ingatlan azonban sem
kapacitásában, sem elrendezésében nem felel meg az igényeknek. A helyhiányt úgy
orvosolták, hogy az előző tanévben két osztályt az ebédlőbe költöztettek, de ezt a
kényszermegoldást csak a 2014/15-ös tanév végéig engedélyezte a közegészségügyi hivatal.
Augusztusban újabb ellenőrzést végzett a hivatal az iskolában: megállapította, hogy a
diáklétszám jóval túllépi a megengedettet és az épületben szeptembertől maximum 83
diák tanulhat. Mindennek következményeként az iskola nem tud új elsősöket fogadni.

Csak két első osztály nyílt Nagykaposon
2015. szeptember 10. – Új Szó
A tavalyi évhez képest idén kevesebb gyereket írattak be a kelet-szlovákiai régió
legnagyobb magyar oktatási intézményébe, a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolában szeptemberben két első osztály nyílt. Ebben az évben 35 gyereket
írattak be az intézménybe, ilyen alacsony gyereklétszám utoljára négy évvel ezelőtt volt.
Tavaly a három első osztályban összesen 40 gyerek tanult. A létszám egyébként a helyi
szlovák alapiskolában is csökkent.

"Kezdj okosan" - Első lépés a sikeres vállalkozás felé
2015. szeptember 10. – Felvidék Ma
Idén újra megrendezi a Via Nova ICs a tavaly nagy sikerrel lezajlott Kezdj okosan!
vállalkozói konferenciát. A szeptember 18--20. között, Ipolyságon megvalósuló rendezvény
célja a pályakezdő, illetve fiatal vállalkozók szakmai segítése, átlendítése az indulási
nehézségeken.

6

Vajdaság

Napló Kör Szabadkán
2015. szeptember 10. – Pannon RTV
A vajdasági magyar közéletben megjelenő pluralizmusról folyt a vita a Napló Kör
rendezvényén szerda este Szabadkán, a Klein-házban. A Magyar Mozgalom létrejötte volt a
központi téma a Napló Kör szerda esti összejövetelén Szabadkán. Losoncz Márk filozófus
arról beszélt, hogy a vajdasági magyar közéletben nem újdonság a mozgalmi jelleg.
Szerinte azonban jellemző, hogy a mozgalom előbb-utóbb párttá alakul.

Összejövetel Zenta Község gazdaságfejlesztése érdekében
2015. szeptember 10. – Pannon RTV
A gazdasági kapcsolatok ápolása és a község gazdaságfejlesztési lehetőségeinek feltárása
volt az elsődleges célja annak a szerda este a zentai Városháza dísztermében megtartott
összejövetelnek, amelyre a helyi önkormányzat illetékesei a községbeli vállalatvezetőket és
vállalkozókat hívták meg. A találkozó résztvevői közösen megtekintettek egy Zenta
történelmét, gazdaságát és mezőgazdaságát bemutató összeállítást is, majd kötetlen
beszélgetéssel zárult a rendezvény.

Az MNT pályázati felhívása osztálykirándulások támogatására
2015. szeptember 10. – Hét Nap
A Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2015. szeptember 9-ével kiírta és közzétette pályázati
felhívását a Magyar Nemzeti Tanács 2015. évi oktatási pályázatának kiírásáról az általános
iskolák felsős tagozatai osztálykirándulásának támogatására.

Andruskó-kiállítással indult Zenta ünnepe

Kárpátalja

2015. szeptember 10. – Magyar Szó
Zenta város ünnepének első programpontjaként hétfőn késő délután a Művelődési Ház
kiállítási termében Andruskó Károly festő születésének századik évfordulója alkalmából
ünnepélyes kiállításmegnyitóra került sor, a tárlatot Juhász Attila tartományi művelődési
segédtitkár nyitotta meg. A kiállított olajfestmények egy része a temerini helyi közösség
tulajdonát képezi, mivel a világhírű festő gyakran ajándékozott, művei eljutottak a világ
minden tájára, de Vajdaságon belül Temerinnek és Doroszlónak kiemelten sok képet
adományozott.

Tanévnyitó Tiszabökényben
2015. szeptember 11. – karpatinfo.net
A Tiszabökényi Általános Iskola tanulóinak létszáma 2015/2016-os tanévben átlépte a 300
főt, ami jelzi, hogy a kárpátaljai magyar szülők az anyanyelvi oktatás mellett döntöttek. A
szomszédos ukrán iskolákba íratott gyermekek száma sokkal alacsonyabb, mint a nagy
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2015. szeptember 10. - MTI
A szlovéniai kisebbségi jogok védelmének javítására tettek ajánlásokat a nemzetiségi
képviselők csütörtökön a szlovén parlament nemzeti közösségek bizottságának ülésén tájékoztatta az MTI-t Göncz László, a szlovén parlament magyar nemzetiségi képviselője.
Göncz László elmondta, hogy a hattagú testület - a két kisebbségi, magyar és olasz
képviselő mellett négy szlovén nemzetiségű honatya is tagja a bizottságnak - elfogadták a
kormány azon programtervét, amely a kétnyelvűség hatékonyabb megvalósítására irányul
Szlovéniában.

Megkezdődött a 2015-2016-os tanév
2015. szeptember 10. – Huncro.hr
Hétfőn, szeptember 7-én hivatalosan is megkezdődött a 2015-16-os tanév. Sok gyerek
először vett a hátára iskolatáskát, a többiek már rutinosan készültek az iskolakezdésre. A
horvátországi magyar iskolák padjaiba is ültek be új diákok, a tanévkezdést szervezetek és
egyesületek is megkönnyítették számukra. Az iskolák is mindent megtesznek a színvonalas
magyar oktatásért.

Kárpátalja
Muravidék

A szlovéniai kisebbségi jogok védelmének javítására tettek ajánlásokat a
nemzetiségi képviselők

Horvátország

fellángolás éveiben, 3-4 évvel ezelőtt. A prognózis beigazolódott, az emberek rájöttek, hogy
az életben az előbbre jutást csak és kizárólag anyanyelvén lehet a gyermekeknek
biztosítani. Veres Csaba igazgató beszámolt az elvégzett felújítási munkálatokról, s abbéli
örömének adott hangot, hogy egyre többen szavaznak bizalmat a bökényi iskolának.

Őrvidék

40 éve kapott városi rangot Felsőpulya
2015. szeptember 10. - Volksgruppen
Csütörtökön, szeptember 10-én este a Pullenale Kultúrnapok megnyitójával veszi kezdetét
az egész hétvégén át tartó jubileumi ünnepség Felsőpulyán. Az egykori határőrfalu 40
évvel ezelőtt kapott városi rangot. Pénteken és szombaton az Ízek vására/Genussfest,
valamint számos koncert, kiállításmegnyitó, gyermekprogram várja az érdeklődőket, majd
vasárnap délelőtt kerül sor ünnepélyes szentmisére és az ünnepi beszédekre.
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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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