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Répás: átláthatóan működik a Bethlen Gábor Alap 
2012. szeptember 17. – MTI 

Átláthatóan és rendben működik a Bethlen Gábor Alap, amely tavaly több mint 12 milliárd 

forinttal gazdálkodott - mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága hétfői ülésén. A Bethlen Gábor Alap 2011. 

évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót a testület ülésén 9 igen és 3 nem 

szavazattal hagyták jóvá. Répás Zsuzsanna kérdésre válaszolva beszélt arról, 

gondolkodnak az oktatási-nevelési támogatási rendszer átalakításán. Nagy kérdés, hogy 

valóban a jelenlegi formájában tudja-e leghatékonyabban betölteni szerepét ez a 

támogatási forma. Jelezte: nyitott minden ezzel kapcsolatos javaslatra. 

 

Az oktatási miniszter a MOGYE-helyekről: „Ennyit kért az RMDSZ” 
2012. szeptember 17. – Krónika 

Az RMDSZ-t teszi felelősé Ecaterina Andronescu oktatásügyi tárcavezető és Ioan Groza 

minisztériumi főigazgató azért, mert a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen (MOGYE) az idén csak húsz fizetéses helyet biztosít a minisztérium az 

ösztöndíjas helyekről lemaradt magyar felvételizők számára. „Ennyit kért az RMDSZ” – 

hárította el a felelősséget a két tisztségviselő, állítja Ádám Valérián, a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület titkára. Király András államtitkár szerint 

azonban a fizetéses helyek számát nem a politikai pártok vagy a szaktárca határozza meg, 

hanem az egyetemek szenátusa. Azért sem a minisztérium okolható, hogy a magyar diákok 

felvételi eredményei gyengébbek a román jelentkezők átlagánál. 

 

Tanévnyitó a Sapientián: a Kárpát-medence egységes oktatási tér 
2012. szeptember 17. – Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Nemzet 

A magyar kormány számára rendkívüli jelentőségű, hogy szülőföldjén saját nyelvén 

tanulhasson a magyarság - hangsúlyozta Budai Gyula, a magyar Vidékfejlesztési 

Minisztérium államtitkára hétfőn Csíkszeredában, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) központi tanévnyitó ünnepségén. 

 

Gergely Balázs: nem a rendőrségen múlik a Iorga-tábla eltávolítása 
2012. szeptember 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro, 

Szabadság 

Nem a rendőrségen fog múlni a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé törvénytelenül 

kihelyezett Iorga-idézetet tartalmazó bronztábla eltávolítása – jelentette ki Gergely Balázs 

az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, azt követően, hogy hétfő délelőtt a Kolozs Megyei 

Rendőrség tanúként kihallgatta őt ez ügyben. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120917161947/Repas-atlathatoan-mukodik-a-Bethlen-Gabor-Alap.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67251
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67249
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67250
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Budapest „államosította” a csángóoktatást? 
2012. szeptember 17. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

Veszélybe sodorta a moldvai csángók magyaroktatását a program lebonyolításának ettől a 

tanévtől bevezetett új rendszere – kondította meg a vészharangot a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ). Az MCSMSZ elnöke szerint az új rendszer az 

oktatási program összeomlásához, az oktatók szétszéledéséhez vezet. „Máris kapom a 

jelzéseket a tanároktól, hogy amint csak tehetik, új állás után néznek” – jelentette ki a 

maszol.ro-nak Pogár László. 

 

A székely diplomácia kezdete 
2012. szeptember 17. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

„A kulturális, gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok fellendítéséről, valamint a 

régióvédelmet célzó európai polgári kezdeményezésről egyeztettünk. Bilbaóban és 

Barcelonában egyaránt megbecsültek, és meglepően sokat tudnak rólunk, ennek ellenére 

érdekes, hogy az elmúlt 22 évben Romániából hivatalosan senki nem kereste fel őket. Sok 

a hasonlóság, ott is pereskedni kell az elkobzott javakért, az 1960-as években pedig 

pénzbírságot szabtak ki arra, akit az utcán meghallottak katalánul vagy baszkul beszélni” – 

ismertette katalóniai és baszkföldi látogatásának tapasztalatait Izsák Balázs, az SZNT 

elnöke. 

 

Van alpolgármestere Székelyhídnak 
2012. szeptember 18. - Nagy Orsolya - Krónika 

Hosszas politikai huzavona után végre sikerült alpolgármestert választani Székelyhídon az 

RMDSZ-es Csuka József személyében. A Bihar megyei kisvárosban azért halogatták az 

alpolgármester-választást, mert a 17 fős tanácsban négytagú frakciót alkotó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) hónapokig próbálkozott azzal, hogy az alpolgármester az ő 

soraiból kerüljön ki. 

 

Elkezdődött a 9. akadémiai év a Selye János Egyetemen 
2012. szeptember 17. – hirek.sk, Új Szó 

Hétfőn hivatalosan is megkezdődött a Selye János Egyetem 9. akadémiai éve. Tóth János 

rektor köszöntőjében kéréssel fordult Magyarország irányába: „Nagyon nagy szükségünk 

van az anyaország támogatására. Kérem a magyar állam itt jelenlevő képviselőit, hogy 

segítsék az „ügyünket“ és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a köztudatban 

„magyar egyetemként“ emlegetett intézményünk még sokáig állhasson egyetemként a 

magyarság szolgálatában.“ A tanévnyitó ünnepségen megjelent Balogh Csaba 

Magyarország szlovákiai nagykövete, Peter Weiss, Szlovákia budapesti nagykövete, A. 

Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos, a Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd 

elnökségének több tagja, Anton Marek polgármester, valamint számos szlovákiai és 

magyarországi felsőfokú oktatási intézmény küldöttsége. 
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http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/2773-budapest-allamositotta-a-csangooktatast
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-szekely-diplomacia-kezdete
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67257
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Ösztöndíjátadás Nagykürtös és Nagykapos vidékének területén 
2012. szeptember 17. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját a nagykürtösi célalap területén 2012. 

szeptember 11-én, míg a Nagykapos és Vidéke Célalap területén szeptember 14-én adták 

át. Szeptember 18-án Somorján, szeptember 21-én Gútán, szeptember 25-én pedig 

Vágsellyén osztanak ösztöndíjat. 

 

Közéleti személyiségek a Rákóczi Szövetség ösztöndíjainak átadásán 
2012. szeptember 18. – MTI, Inforádió, Új Szó 

Neves közéleti személyiségek is bekapcsolódnak a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási 

ösztöndíjainak átadásába. A szervezet közleménye szerint a szeptember 20-i pozsonyi 

rendezvényen részt vesz Sólyom László korábbi köztársasági elnök. Az ösztöndíjakat - 

amelynek értéke 10 ezer forint - szeptember és december között csaknem száz felvidéki 

településen adja át a szövetség több mint 3500 magyar diáknak. 

 

Utófinanszírozott kisebbségi kultúra 
2012. szeptember 18. – Veres István – Új Szó 

A rangos kisebbségi kulturális rendezvények léte idén is sok esetben helyi vállalkozók 

jóindulatán múlik. A kormányhivatal a pályázó szervezeteknek egyelőre csak a megítélt 

támogatások töredékét fizette ki, néhányan vissza is adták a pénzt. A jövő évi kiírás viszont 

már novemberben megjelenhet. 

 

Magyarellenes támadások - Tiltakozó levél a szerb miniszterelnöknek 
2012. szeptember 17. – MTI, Népszava 

Tabajdi Csaba, az EP kisebbségügyi frakcióközi munkacsoportjának társelnöke hétfőn 

levélben fordult Ivica Dacic szerb miniszterelnökhöz, amelyben azonnali, határozott és 

hatékony lépésekre szólítja fel a szerb hatóságokat a közelmúltban a képviselő közlemény 

szerint "érzékelhetően megnövekedett magyarellenes indulatok és cselekmények 

visszaszorítása érdekében". 

 

Váradi Emil első titkár látogatása a Vajdaság Ma szerkesztőségében 
2012. szeptember 17. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma szerkesztőségébe látogatott hétfőn Váradi Emil, Magyarország belgrádi 

nagykövetségének első titkára. Sebestyén Imre főszerkesztővel és Náray Éva szerkesztővel 

folytatott beszélgetés során a magyar diplomata tájékozódott az internetes újság 

szerkesztőségének felépítéséről, a tudósítóhálózat működéséről, az igénybe vett 

hírforrásokról, valamint az újságírói munka és a médium működtetése során jelentkező 

nehézségekről, nemkülönben a médium fenntartásával kapcsolatos gondokról. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/35629-osztondijatadas-nagykurtos-es-nagykapos-videkenek-teruleten
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-519284
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=585350
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14077/Varadi-Emil-elso-titkar-latogatasa-a-Vajdasag-Ma-szerkesztosegeben.html
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Kivizsgálni a szavazatvásárlások ügyét 
2012. szeptember 18. – Magyar Szó 

A Transzparens Szerbia civil szervezet szerint mindenféleképpen ki kell vizsgálni az 

állítólagos választási csalásokat, ellenkezőleg meginogna a polgároknak a demokráciába és 

a választások titkosságába vetett bizalma. Közleményükben megjegyzik, hogy az ENSZ 

Fejlesztési Programjának (UNDP) felmérése szerint a szerbiai választópolgárok 18 

százaléka állította, hogy egyesek pénzt kínáltak a szavazatáért. 

 

Oktatás a nemzetiségek tükrében 
2012. szeptember 18. – Magyar Szó 

Miután nyolc középiskola részbeni alapítói jogát a Magyar Nemzeti Tanácsra ruházták, a 

tartományi szervek hasonló lépésre készülnek a petrőci Jan Kolar Gimnázium és 

Diákotthon esetében is. A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó bizottság hétfőn 

fogadta el Deli Andor oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár indoklását, mely 

szerint a tanintézményben 50 százalékban szlovák nyelven folyik az oktatás, és ez elegendő 

ahhoz, hogy az alapítói jogok egy részét a Szlovák Nemzeti Tanács vegye át. A bizottság 

támogatta a kezdeményezést, de a döntést a képviselőház hozza majd meg. 

 

Vajdaság a tulajdonjogi törvény változtatására készül 
2012. szeptember 17. – Vajdaság Ma 

A tartományi kormány a tulajdonjogi törvény megváltoztatásának és kiegészítésének 

javaslatát készíti elő, mert nem elégedett a vagyonvisszaszármaztatás menetével, jelentette 

be a tartományi szervek közös szolgálatának vezetője, Marko Radosavljević. A 

módosításokkal azt fogják kezdeményezni, hogy Vajdaságnak automatikusan 

származtassák vissza azt a vagyont, amelyet 1996-ban az akkoriban meghozott, a 

köztársasági tulajdonban lévő eszközökről rendelkező törvény értelmében elvettek tőle. 

 

MRM: Együtt a temerini fiúk ügyében 
2012. szeptember 17. – Pannon RTV 

Kerekasztal-megbeszélésre hívja az összes délvidéki magyar és magyarországi parlamenti 

párt vezetőjét a Magyar Remény Mozgalom, hogy közösen lépjenek fel az elítélt temerini 

fiúk érdekében. Az MRM azt szeretné, ha együttesen kérvényeznék a kegyelmet Tomislav 

Nikolić szerb államfőnél. A találkozót október 12-re tervezik a szabadkai 

Szabadegyetemen. 

 

Mit lép a VMSZ? 
2012. szeptember 17. – Pannon RTV 

A Vajdaságban eredetileg létrejött többségek egy részét felülírták az önkormányzatokban. 

Sok helyen a Szerb Haladó Párt és a köré tömörülő koalíció került hatalomra. A Vajdasági 

Magyar Szövetség emiatt akár ellenzékbe szorulhat. Ez a helyzet már megtörtént 
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Újvidéken és Nagybecskereken is. A párt pénteken tart tanácskozást arról, hogy ebben az 

esetben mi a következő lépés. Azt kell végiggondolnunk, hogy Muzslyán, Szentmihályon, 

Lukácsfalván az embereknek mi szolgálja jobban az érdekét. Vajon az, hogy 4 évig 

ellenzékben legyünk, vagy pedig az, hogy egy létező parlamenti többséggel valamiféle 

olyan együttműködést hozzunk létre, amelyik ezeknek a közösségeknek az érdekeit fogja 

használni” – mondta Pásztor István. 

 

Csapatmozgás Topolya politikai hadszínterén 
2012. szeptember 17. – Pannon RTV 

Átrendeződhetnek a politikai erőviszonyok a topolyai Községi Képviselő-testületben. Az 

elmúlt napokban ugyanis a hatalmi koalíció részét alkotó Demokrata Pártból 5 képviselő 

kilépett és csatlakozott a dr. Hadzsy János polgári csoportosuláshoz. Így az említett polgári 

csoport már 7 képviselővel rendelkezik. Ők együttműködési szerződés írtak alá szombaton 

a Szerbia Egyesült Régiói nevű tömörüléssel. A következő képviselő-testületi ülést október 

közepére tervezik Topolyán. Akkor tisztázódnak majd a most igen bonyolultnak tűnő 

politikai erőviszonyok. 

 

Az Európai Bizottság nem javasol dátumot a szerb csatlakozási tárgyalások 
megkezdésére 
2012. szeptember 18. - MTI 

Az Európai Bizottság korlátozottnak minősítette Szerbia előrehaladását az európai 

integrációban, és nem tesz egyértelmű javaslatot az Európai Tanácsnak arra, hogy jelölje ki 

Belgrád számára a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját, írja a Danas című 

belgrádi napilap. A választások megtartása miatt Belgrád az integráció terén több 

területen nem érte el a várt előrelépést, kezdve a Pristinához fűződő kapcsolatok 

rendezésétől, egészen az igazságszolgáltatás reformjáig, a korrupció elleni harcig és az 

emberi jogok érvényesítéséig. 

 

Erdő Péter: látni a fejlődés jeleit 
2012. szeptember 17. – Kárpáti Igaz Szó 

A Szent Kereszt felmagasztalását ünnepelték Beregszászban. A római katolikus 

templomban tartott liturgián jelen volt Mádl Dalma, Bacskai József, Magyarország ungvári 

külképviseletének főkonzulja, Gajdos István, Beregszász polgármestere, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke. „Sokszor kicsit aggódva hallgatjuk a 

híreket, milyen helyzetben van itt az oktatás, szabad-e a kisebbségi nyelveket használni, 

vagy az egyház által fenntartott iskolák, óvodák részesülnek-e állami támogatásban… A 

néhány évvel ezelőtti látogatásomhoz képest látni lehet a fejlődés bizonyos jeleit. A további 

előrelépéshez kívánom Isten áldását, reményt, kitartást, és minden segítséget, amit ember 

megadhat” – mondta Erdő Péter. 
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Bereg-vidéki körút: problémák és lehetőségek 
2012. szeptember 17. – Kárpáti Igaz Szó 

Ivan Busko, a Régiók Pártjának egyéni parlamenti képviselőjelöltje és Gajdos István, az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke – aki a 74. helyen szerepel a 

Régiók Pártja választási listáján – Mezővári, Halábor és Badaló községekbe látogatott, 

hogy találkozzon az ott élőkkel, megismerkedjen a közösségeket érintő problémákkal. 

 

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 
2012. szeptember 17. – Kárpátalja Ma 

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, amelynek célja, hogy helyi 

szervezetek jöjjenek létre, a családok találkozzanak, támogassák, segítsék egymást – 

mondta a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában az egyesület elnöke, Török 

Dénes. 
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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.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/

