
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. szeptember 3. 



 

 

 

 

 

 
2 

Beidézte Berényi Józsefet a rendőrség 
2013. szeptember 2. – hirek.sk, MTI, Új Szó, Felvidék Ma, Magyar Hírlap 

Kihallgatásra beidézte Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártja elnökét a rendőrség, 

amely az okot nem jelölte meg, csupán a szlovák állampolgársági törvény rendelkezéseire 

hivatkozott - közölte az MTI. A politikus közölte: az idézést politikai indíttatású 

zaklatásnak tartja. Úgy véli, hogy annak időzítése összefügg a Szlovákiában novemberben 

rendezendő megyei választásokkal, amelyen az MKP a nagyszombati megyei elnöki 

posztra jelölte őt. Hozzátette: szerinte ezzel az intézkedéssel meg akarják őt félemlíteni. 

Jelezte ugyanakkor, hogy eleget tesz az idézésnek. 

 

Répás Zsuzsanna: A gyermekek legjobban anyanyelvükön tudják 
kibontakoztatni tehetségüket 
2013. szeptember 2. – Vajdaság Ma 

Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára adta át a 

Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjait a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskola központi épületébe járó 44 kisdiáknak. Rövid beszédében kiemelte az 

anyanyelvi oktatás fontosságát, amihez a magyar állam igyekszik hathatós segítséget 

nyújtani a Magyar Nemzeti Tanácsnak. - A gyermekek anyanyelvükön tudják legjobban 

elsajátítani az ismereteket, és anyanyelvükön tudják kibontakoztatni a bennük rejlő 

tehetséget. Ezért nagyon fontos, a gyermekek saját fejlődése és természetesen a közösség 

szempontjából is, hogy anyanyelven tanuljanak és így felnőve a magyar nemzet tudatos 

tagjaivá váljanak. 

 

Referendum ciánügyben? 
2013. szeptember 2. – Gyergyai Csaba – Krónika, transindex.ro, Szabadság, 

Népszabadság, Magyar Nemzet 

Nem zárta ki a népszavazás kiírásának lehetőségét Traian Băsescu az erdélyi Verespatakon 

tervezett aranybánya megnyitása ügyében – erről az államfő hétfőn az adevărul.ro 

portálnak adott interjúban nyilatkozott, amelyben azt is leszögezte, hogy a bányaipar 

támogatója marad. 

 

Több mint ötezer beiratkozási ösztöndíjat ad át a Rákóczi Szövetség 
2013. szeptember 2. – hirek.sk, MTI, Felvidék Ma 

Több mint 3500 felvidéki, csaknem 1400 partiumi és mintegy 350 délvidéki magyar 

iskolakezdő részesül a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. A juttatásokat 

keddtől adják át - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130902154648/Beidezte-Berenyi-Jozsefet-a-rendorseg.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15962/Repas-Zsuzsanna-A-gyermekek-legjobban-anyanyelvukon-tudjak-kibontakoztatni-tehetseguket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15962/Repas-Zsuzsanna-A-gyermekek-legjobban-anyanyelvukon-tudjak-kibontakoztatni-tehetseguket.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/referendum-cianugyben
http://www.hirek.sk/oktatas/20130902170443/Tobb-mint-otezer-beiratkozasi-osztondijat-ad-at-a-Rakoczi-Szovetseg.html
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Húsz határon túli fiatal nyert ösztöndíjat a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói 
Programban 
2013. szeptember 2. - MTI 

Húsz kárpátaljai és vajdasági fiatal nyert el ösztöndíjat a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói 

Programban, a résztvevők hétfőn vehették át a munkaszerződéseket. Szatmáry Kristóf, a 

nemzetgazdasági tárca gazdaságszabályozásért felelős államtitkára a program ünnepélyes 

megnyitóján kifejtette: illúzió volt azt hinni, hogy a világ gazdaságai maguktól működnek 

és az egyes nemzetek kormányainak nem kell beavatkozniuk a gazdasági ügyekbe. A 

magyar kormány minden lehetőséggel segíti a jövő generációt, a fiatal vállalkozókat, mert 

fontos, hogy legyenek magyar vállalkozások és magyar vállalkozók - mondta az 

államtitkár. 

 

Verespatak: az európai szabályok betartását kéri Budapest  
2013. szeptember 2. – maszol.ro, MTI, Szabadság 

A magyar kormány elvárja a vonatkozó európai szabályok betartását, valamint a tervezett 

verespataki aranybányászat által veszélyeztetett környezeti és kulturális értékek 

tiszteletben tartását - tájékoztatta a Külügyminisztérium és a Vidékfejlesztési 

Minisztérium közös közleményében hétfőn az MTI-t. Kiemelték: e környezeti és kulturális 

értékek a közös közép-európai örökség szerves részei.  

 

Elfogadta a Régiók Bizottságának szaktestülete Borboly környezetvédelmi 
javaslatait 
2013. szeptember 2. – transindex.ro, Erdély Ma 

Elfogadták Borboly Csaba három módosítójavaslatát a Régiók Bizottsága 

Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE) szakbizottságának szeptember 

2-i, hétfői vilniusi ülésén. Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki egy éve tagja az Európai 

Unió helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szervének, Az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia és a Környezetbarát 

infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése című dokumentumot egészítette ki 

javaslataival, amit a testület elfogadott. 

 

Felpörgette Vásárhelyt a forgatag 
2013. szeptember 2. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Minden várakozást fölülmúlónak tartják a Vásárhelyi Forgatagot a vasárnap zárult 

rendezvénysorozat szervezői, akik úgy vélik: beigazolódott, hogy a magyarságnak igénye 

van egy olyan rendezvényre, amelyet sajátjának érezhet, és amely által otthon érezheti 

magát Marosvásárhelyen. 
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http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=338662&lang=hun#338662
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=338662&lang=hun#338662
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/17088-verespatak-az-europai-szabalyok-betartasat-keri-budapest
http://itthon.transindex.ro/?hir=33927
http://itthon.transindex.ro/?hir=33927
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/felporgette-vasarhelyt-a-forgatag
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Kulturális antropológiát tanulhatnak a magyarországiak is a BBTE – Corvinus 
közös programján 
2013. szeptember 2. – transindex.ro 

Románia Európai Uniós tagságának egyik előnyös következményeként néhány éve 

lehetővé vált, hogy az európai állampolgárok más tagállamokban is tandíjmentesen 

tanulhatnak, amennyiben az adott egyetemnek van ilyen kínálata. A kolozsvári BBTE 

Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete a budapesti Corvinus Egyetem Szociológia 

és Társadalompolitika Intézetével együttműködésben kulturális antropológia BA képzést 

indít magyar állampolgárok számára (is), tandíjmentesen. A képzésről a kolozsvári BBTE 

ad diplomát, ám a program újdonsága abban áll, hogy a diákok a tantárgyak jelentős részét 

a két egyetem együttműködése keretében Budapesten, a Corvinus Egyetemen tanulhatják. 

 

Nem állnak meg a szeptember 1-i tüntetésnél a Verespatak-ellenzők 
2013. szeptember 2. – transindex.ro 

Országszerte több ezren vonultak utcára a vasárnapi összehangolt tüntetésen, de Dániától 

az Egyesült Államokig 21 külföldi városban is tüntettek a verespataki beruházás ellen. 

  

Határozott válaszra van szükség 
2013. szeptember 2. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék 

A Háromszék publicistája szerint „Korainak bizonyult mindazok öröme, akik a 

népszavazás részvételi küszöbének csökkentését jövőre halasztó alkotmánybírósági döntés 

után sietve kiáltották: nyert egy évet a magyarság, az alaptörvény módosítása előtt ugyanis 

nem lehet véghezvinni a régióátszervezést. Victor Ponta kormányfő ugyanis a hét végén 

bejelentette: az alkotmánymódosítást jövőre halasztják ugyan, ellenben a fejlesztési 

régiókat csak átalakítják még az ősz folyamán, bennünket pedig – Hargita, Maros és 

Kovászna megyét – Brassóhoz csatolnak”. 

 

Marosvásárhelyen is népszerűsítik a székelyföldi diákigazolványt 
2013. szeptember 2. – Erdély Ma, MTI 

Marosvásárhelyen is népszerűsítik a székelyföldi diákigazolványt, amely Romániában, 

Magyarországon és egyéb országokban is biztosít kedvezményeket tulajdonosának. 

Zsigmond József, a Centrum Studiorum civil szervezet elnöke az MTI-nek vasárnap 

elmondta, hogy a tavaly decembertől igényelhető diákigazolványt most először 

népszerűsítették Marosvásárhelyen. A kezdeményezőknek a Ritte Egyesület a fő 

marosvásárhelyi partnere. 

 

Román cégek is kedvet kaptak a kétnyelvűséghez 
2013. szeptember 2. – maszol.ro 

Egyre több kolozsvári bolt ajtaján, kirakatán tűnik fel az Igen, tessék! matrica, mely azt 

tudatja a betérőkkel, hogy magyar nyelven is kommunikálhatnak az alkalmazottakkal. Az, 

hogy a kincses városban a magyar nyelvhasználatot ki kellene mozdítani a holtpontról, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33924
http://itthon.transindex.ro/?hir=33924
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21151
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=148591&cim=hatarozott_valaszra_van_szukseg
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148587&cim=marosvasarhelyen_is_nepszerusitik_a_szekelyfoldi_diakigazolvanyt
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/17067-roman-cegek-is-kedvet-kaptak-a-ketnyelvuseghez
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más színterekre is ki kellene vinni, mint a család, a templom és az iskola, Horváth István 

szociológus baráti társaságában merült fel 2011-ben – meséli Talpas Botond, az Igen, 

tessék Egyesület elnöke. Akkoriban készült el a Kisebbségkutató Intézet egyik felmérése, 

melyből az derült ki, hogy a magyar vásárlók 4-5 százalékkal hajlandóak többet fizetni egy-

egy termékért, szolgáltatásért akkor, ha az illető cég munkatársaival anyanyelvükön 

érintkezhetnek.  

 

Nem kérnek ebből a régióból a székelyföldiek 
2013. szeptember 2. – maszol.ro 

Elutasítja Kovászna és Hargita megye tanácselnöke a szociáldemokraták által javasolt 

Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyéből álló régiót. Kelemen Hunor szövetségi elnök 

szerint az RMDSZ által korábban benyújtott törvény lehet a tárgyalási alap a fejlesztési 

régiókról.  

 

RMDSZ-prioritások a parlamentben: régiók, autópálya, decentralizáció  
2013. szeptember 2. – maszol.ro 

Az RMDSZ képviselőházi frakciója továbbra is kiemelten kezeli mindazokat a 

törvénytervezeteket, amelyek a szövetség képviselői nyújtottak be, és amelyek 

megoldásokat javasolnak a magyar közösségek mindennapjaira – közölte hétfőn, az őszi 

parlamenti ülésszak első napján Máté András.  

 

Értesítik a pályázókat 
2013. szeptember 2. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Zajlik a pályázók kiértesítése a Szülőföldön magyarul támogatási program keretében. A 

döntéshozó bizottság több mint százötvenezer óvodás és iskolás támogatását hagyta jóvá. 

Az elutasításban részesültek többsége igazolatlan hiányzások miatt nem kapja meg a 

segítséget. 

 

Amerikai vendégek a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnél 
2013. szeptember 2. – Nemzeti Regiszter 

Kétnapos látogatást tett a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben a Lehigh 

Presbiteriánus Egyház nemzetközi missziói testületének küldöttsége, Sue Pizor és Lois 

Randolph lelkipásztorok, valamint Cheryl Funk tanár és Robert Yoder orvos személyében. 

 

Brassai: minden eszközt bevetünk azért, hogy jövőre a főtéren legyen a 
Forgatag 
2013. szeptember 2. – Erdély Ma, Duna Tv 

Feljelenti Marosvásárhely polgármesterét az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál 

Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke, amiért a városvezető akadályozta az 

első marosvásárhelyi magyar napok megszervezését. A Vásárhelyi Forgatagot az eredeti 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17042-nem-kernek-ebbol-a-regiobol-a-szekelyfoldiek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17085-rmdsz-prioritasok-a-parlamentben-regiok-autopalya-decentralizacio
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/ertesitik-a-palyazokat
http://www.nemzetiregiszter.hu/amerikai-vendegek-a-kiralyhagomelleki-reformatus-egyhazkeruletnel
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148631&cim=brassai_minden_eszkozt_bevetunk_azert_hogy_jovore_a_foteren_legyen_a_forgatag_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148631&cim=brassai_minden_eszkozt_bevetunk_azert_hogy_jovore_a_foteren_legyen_a_forgatag_video


 

 

 

 

 

 
6 

tervek szerint Marosvásárhely főterén tartották volna, de a román fellépők és programok 

hiányában a polgármesteri hivatal nem engedélyezte a tér használatát. 

 

Vajon milyen posztért indul jövőre Csáky Pál? 
2013. szeptember 2. – bumm.sk 

Csáky Pál szerint a Híd megyei választási kampánya a 80-as évek kommunistáit idézi 

majd. Mečiar az MKP keresztapja, a gazdasági lobbi tényleg létezett és ma Hídnak hívják, 

és egyelőre cáfolja az összes találgatást nevével kapcsolatban (EP, pártelnökség, 

elnökelöltség, Fidesz). 

 

Felmérés: bejutna a parlamentbe az SNS 
2013. szeptember 2. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A szavazatok 45 százalékával az Irány-Szociáldemokrácia győzött volna, ha júliusban 

tartják a választásokat. Öt százalékos támogatottsággal a Szlovák Nemzeti Párt is bejutna a 

parlamentbe – derült ki a Median SK közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. 

 

Csáky: saját elnökjelöltet kellene állítania az MKP-nak 
2013. szeptember 2. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártjának saját államfőjelöltet kellene állítania – véli Csáky Pál, a párt 

elnökségének tagja. Csáky Pál elmondta: elszomorítja, ami a politikai spektrum jobb 

oldalán történik az elnökválasztás előtt. „Alapvetően azt a nézetet vallom, hogy a 

jobboldalnak meg kellene ismételnie a 2009-es taktikát” – hangoztatta hozzátéve: akkor az 

MKP választóinak köszönhetően, sok járást nem kellett „vörösre festeni” a politikai 

térképen. „ Máig büszke vagyok arra, hogy a magyar nemzetiségű választók nem Ivan 

Gašparovičra szavaztak, mikor én voltam a párt elnöke” – jelentette ki. 

 

Újabb formanyomtatványokat kétnyelvűsített a Pro Civis 
2013. szeptember 2. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében és a jogszabályhoz kiadott 

kormányrendelet alapján a Pro Civis polgári társulás fordítói újabb 

formanyomtatványokat kétnyelvűsítettek. Az eddig csak államnyelven használt 

dokumentumokat magyar nyelvű szöveggel egészítették ki – tájékoztatta a hirek.sk-t Őry 

Péter, a Pro Civis PT elnöke. 

 

Megkezdődött a hallgatói mentorprogram a horgosi iskolában 
2013. szeptember 2. – Vajdaság Ma 

15 egyetemista vesz részt a hátrányos helyzetű és roma származású horgosi gyermekek 

felzárkóztatásában a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Szegedi 
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http://www.bumm.sk/86244/vajon-milyen-posztert-indul-jovore-csaky-pal.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130902175138/Felmeres-bejutna-a-parlamentbe-az-SNS.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130902164144/Csaky-sajat-elnokjeloltet-kellene-allitania-az-MKP-nak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130902122205/Ujabb-formanyomtatvanyokat-ketnyelvusitett-a-Pro-Civis.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15960/Megkezdodott-a-hallgatoi-mentorprogram-a-horgosi-iskolaban-.html
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Tudományos Egyetem Felnőttképzési Intézete közös IPA projektjének keretében. Az 

intézmények hallgatói az Október 10. Általános Iskola és magyar oldalon az Orczy István 

Általános Iskola tanítóinak munkáját segítik a mentorprogrammal és a speciálisan 

kidolgozott tananyagok felhasználásával. 

 

Csomagosztással kezdődött az új tanév 
2013. szeptember 2. – Vajdaság Ma,  

Az MNT részben a saját forrásaiból, részben pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásával több mint 100 helyszínen osztott ma csomagot. Az ajándékokat az MNT 

tagjaitól és tisztségviselőitől vehették át a kisdiákok, Magyarkanizsán és Bácskossuthfalván 

a csomagosztáson jelen volt Magyarországról Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár, a nemzeti tanács elnöke Hajdújárásra és Királyhalmára látogatott a 

tanév első napján. 

 

Sikeres a beiskolázási kampány  
2013. szeptember 2. – Pannon RTV 

Csantavéren három magyar első osztály nyílt. Az elsősöket ünnepi műsorral fogadták a 

Hunyadi János Általános Iskolában. A Magyar Nemzeti Tanács ajándékát, a 

tanszercsomagot Korhecz Tamás nyújtotta át. Az MNT elnöke szerint a beiskolázási 

kampány sikere annak köszönhető, hogy a politikum és a közéleti személyiségek a mostani 

MNT megválasztásával felvállalták azt, amivel korábban ténylegesen nem foglalkoztak: a 

szülőkkel való párbeszédet a magyar oktatás előnyeiről és a demográfiai helyzet javítását. 

 

Három magyar osztály nyílt a bácskossuthfalvi iskolában 
2013. szeptember 2. – Pannon RTV 

Sok év után idén újra három magyar osztály nyílt a bácskossuthfalvi Id. Kovács Általános 

Iskolában. A tanévnyitón az elsős kisdiákok átvehették a Magyar Nemzeti Tanács 

beiskolázási csomagját. Idén 25-el több magyar elsős van Vajdaságban, mint tavaly. Joó 

Horti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának elnöke nyilatkozott: „Azt gondolom, hogy 

ebben a gyermekválságos időben talán sikernek minősíthető.” 

 

Megszavazták az átalakított szerbiai kormányt 
2013. szeptember 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A szerbiai parlament hétfőn késő este háromnapos vita után megválasztotta az ország új, 

átalakított kormányát. Az új kormány tagjai azonnal le is tették a hivatali esküjüket a 

parlament előtt. Az új összetételű kormányra 134 képviselő szavazott, 65-en ellene, 51-en 

pedig tartózkodtak. A parlamenti döntés értelmében a kormány új tagjai Nebojša Rodić 

(SNS) védelmi miniszter, Lazar Krstić (párton kívüli) pénzügyminiszter, Saša Radulović 

(párton kívüli) a gazdasági tárcát vezeti, Dragan Glamočić (párton kívüli) mezőgazdasági 

miniszter, Aleksandar Antić (SPS) a közlekedési minisztérium vezetője, Igor Mirović (SNS) 

a régiófejlesztési és helyi önkormányzati tárca vezetője, Tomislav Jovanović (párton kívüli) 
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oktatási, tudományos és technológiai fejlesztési miniszter, Ivan Tasovac (párton kívüli) 

művelődési és tájékoztatási miniszter, Vanja Udovičić (párton kívüli) sportügyi és ifjúsági 

tárcavezető, Branko Ružić (SPS) eurointegrációval megbízott tárca nélküli miniszter és 

Aleksandar Vulin (SNS) Koszovóval megbízott tárca nélküli miniszter. 

 

Kölcsönös megbecsülés és kompromisszum 
2013. szeptember 2. – Magyar Szó 

Szabadka város napja a hagyományokhoz híven az idén is a fúvószenekar fellépésével vette 

kezdetét, ezt az ünnepélyes zászlófelvonás, majd a városi képviselő-testület díszülése 

követte. A díszülésen kiosztották a Pro Urbe díjakat is. Az idén Petz Galler Marikának, 

Pecze Mihálynak, Tilly Róbertnek és a Szabadkai Népszínháznak ítéltek oda az elismerést. 

 

Ukrán zászlót égettek Beregszászban 
2013. szeptember 2. – Kárpátinfo 

Beregszászban őrizetbe vettek négy személyt, akik ukrán nemzeti lobogót égettek el – 

közölte  a kárpátaljai belügyi hivatal. Mint kiderült, négy 16-23 év közötti személy ittas 

állapotban  a belvárosban egy épületről leemelték a sárga-kék színű lobogót majd a 

Szvoboda párt helyi irodája előtt felgyújtották – írja a Tsn.ua internetes hírportál. Az 

ügyben folyik a nyomozás. Mint ismeretes, korábban a Krímen ismeretlenek egy hegyről 

levették az ukrán lobogót és helyére egy szovjetet állítottak. 

 

Egy zászlóégetés margójára 
2013. szeptember 2. – Kárpátalja Ma 

A kárpátaljaiakat felháborítják a nacionalisták provokatív tettei, akik elégették Ukrajna 

állami zászlóját című cikkben a hivatalos megyei lap, a Novini Zakarpattya internetes 

változata arról számol be, hogy „augusztus 31-én éjszaka négy 16–23 éves fiatalember 

leszakította, majd a továbbiakban néhány helyen felgyújtotta az ukrán zászlót 

Beregszászban". A portál hozzáteszi: „Kárpátalja közvéleményét felháborítják a Szvoboda 

és a Jobbik mindenféle ukrán és magyar nacionalistáinak tettei, akik igyekeznek 

destabilizálni a politikai helyzetet vidékünkön. A fentebb említett politikai szervezetek 

Kárpátalját választották a maguk politikai propagandájához, és nem értik, hogy mivel 

végződhet ez. 

 

Megszólalt az első csengő 
2013. szeptember 2. – Kárpátalja Ma 

Véget ért a nyár, kezdetét vette az idei tanév, a tanulók és a pedagógusok kipihenten, 

energiával feltöltve vághatnak neki az iskolakezdésnek. A Kárpátalja Ma egy folyamatosan 

bővülő tudósításcsokorral adunk hírt a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitó 

ünnepségeiről. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2084/vajdasag_szabadka/100952/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6s-megbecs%C3%BCl%C3%A9s-%C3%A9s-kompromisszum.htm
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/21718-megszolalt-az-elso-csengo
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Tanévkezdés reformokkal  
2013. szeptember 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Véget ért a nyári szünidő, a tantermek ismét zsibongástól hangosak. Volt, ahol vasárnap, 

akadt ahol tegnap szólalt meg az a bizonyos első csengő. A megyei oktatási főosztály 

tájékoztatása szerint a vidékünkön működő 674 iskolában idén összesen 153 ezer gyerek 

számára kezdődött meg a tanév. A magyar iskolákban 10 820 tanuló számára kezdődött 

meg az iskola. Pozitív a tendencia az Ungvári Dayka Gábor  Középiskolában, ahol a tavalyi 

évhez viszonyítva többen, hetvenöten lépik át először az iskola küszöbét, így az intézmény 

háromszáznyolcvankét tanulóval kezdi a tanévet. 

 

Ülésezett az Előértékelő Bizottság 
2013. szeptember 2. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt szerdai ülésen az Előértékelő Bizottság (régen: Ösztöndíjtanács) a magyarországi 

felsőoktatási intézményekbe beadott pályázatokat bírálta el, a végső döntést viszont a 

budapesti Értékelő Bizottság hozza majd meg. A bizottság munkájában Csapó Nándor 

(elnök), Koszity Júlia, Gyöke Pál, Kovácsevity Anna, és Pasza Árpád vettek részt. A 

tanácskozás munkáját magyar illetékesek - Benked László az Emberi Erőforrások 

Minisztériumtól, valamint Kuhár Eszter és Csabáné Muzsnay Enikő, a magyarországi 

Balassi Intézettől– is segítették. 

 

A dobronaki iskolát az óvoda épületével bővítik ki 
2013. szeptember 2. – RTV Slovenija Hidak 

Hétfőn délelőtt Dobronakon a tanévkezdés alkalmából aláírták a szerződést, amely alapján 

megkezdhetik az iskola bővítését egy új épületrésszel, melyben az óvoda kap helyet. 

 

Szent István mise a bécsi Károly templomban 
2013. szeptember 2. – Volksgruppen 

A hagyományos katolikus naptár szerint államalapító királyunk, Szent István ünnepe 

Bécsben is szeptember 2-ára esik. Ebből az alkalomból az Una Voce Austria elnevezésű 

osztrák szervezet latin nyelvű ünnepi szentmisét mutatott be a bécsi Károly-templomban 

azaz a Karls Kircheben. A szentmise végén a magyar hagyományt követve egyúttal sor 

került az új kenyér István napi megáldására is. A szervezők szeretettel láttak mindenkit, 

osztrákokat és magyarokat egyaránt, akik valamiképpen magukénak érzik szent István 

máig ható vallási és történelmi örökségét. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14782
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4847-uelesezett-az-elertekel-bizottsag-
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6951
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2601403/
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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.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/

