Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. szeptember 7.

2015. szeptember 5. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net, nol.hu, Magyar
Hírlap, Magyar Nemzet
A 2015. október 25-re kitűzött ukrajnai helyhatósági választásokon folytatandó
együttműködésről kötött megállapodást szombaton Beregszászon a két meghatározó
ukrajnai magyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ). A KMKSZ választmányi ülése és az
UMDSZ kongresszusa, amit a két szervezet egymással párhuzamosan tartott szombaton
Beregszászon, jóváhagyta és megszavazta az október végi önkormányzati választásokon
történő együttműködésről szóló megállapodást. A két szervezet - illetve a választásokon
induló pártjaik, a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt (KMKSZ-UMP) és az Ukrajnai Magyar
Demokrata Párt (UMDP) - megállapodott a városi, járási és megyei szintű önkormányzati
választásokon való közös részvételről.

Vezető hírek

Választási megállapodást kötött a KMKSZ és az UMDSZ Kárpátalján

Semjén: egység nélkül nincs magyar érdekérvényesítés Kárpátalján
2015. szeptember 5. – MTI, magyaridok.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, mno.hu, Magyar
Hírlap, hirado.hu, InfoRádió
A magyar egység a feltétele a magyar érdek érvényesítésének Kárpátalján - üdvözölte
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szombaton azt, hogy a két
meghatározó ukrajnai magyar szervezet napközben választási együttműködést kötött.
Semjén Zsolt az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmaz: a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMK SZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
között kialakult konstruktív együttműködés és a példaértékű megállapodás a kárpátaljai
magyar közösség érdeke, "hiszen a magyar egység az érdekeink érvényesítésének
feltétele".A legteljesebb körű magyar önkormányzati képviselet sikeres megjelenítése a
kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulásának egyik legfontosabb eszköze - tette
hozzá a kereszténydemokrata politikus.

Kövér Clevelandben: a magyar cserkészet a megmaradás egyik legfontosabb
forrása lett
2015. szeptember 7. – MTI, hirado.hu
A magyar cserkészet a megmaradás egyik legfontosabb forrása lett, a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség ma is a magyarságismeret tiszta forrása a fiatalok számára - jelentette
ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke vasárnap Cleveland egyik elővárosában,
Parmában a 60. jubileumi cserkésznapon. A házelnök a magyar állam nevében mindezért
köszönetet mondott és elismerését fejezte ki a szövetségnek. A clevelandi esemény a
magyar cserkészet 1910-es megalapításának 105. és a kommunista kormány által betiltott
szövetség külföldi újjáalakulásának 70. évfordulójára megemlékező rendezvénysorozatba
illeszkedett bele. "A magyar cserkészet néhány elkötelezett, Istent megtalált ember életre
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Petrás Mária is fellépett a magyar könyv ünnepén
2015. szeptember 4. – MNO, MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet
A kultúrák kölcsönösen gazdagítják egymást, mindegy mekkora egy nép, kultúrája
mindenképpen értékes és megőrzendő – hangzott el a tizenharmadik alkalommal
megrendezett A magyar nyelv és a magyar könyv ünnepének péntek délutáni megnyitóján
a budai Várban, a Szentháromság téren. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény
díszvendége ebben az évben Csángóföld. Az ünnepélyes megnyitón fellépett a Somos
Együttes és Petrás Mária is.

Nagyszentmiklóson avatta fel Bartók Béla szobrát Semjén Zsolt
2015. szeptember 4. – Kormány.hu, Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, Népzenekutató szobrát, Aurel Gheorghe
Ardeleanu temesvári szobrászművész alkotását avatta fel szülőhelyén, a Temes megyei
Nagyszentmiklóson Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök- helyettes
pénteken. Semjén Zsolt beszédében kiemelte: Bartók Béla életére tekintve látni kell, hogy
lelki, szellemi értelemben egyaránt rendkívüli gazdagság örökösei vagyunk. Munkássága
példa az egymás felé fordulás, egymás gondolkodásmódjának közelítésére, elfogadására is.
Az egymás felé fordulás különleges eszköze a zene közös nyelve – hangsúlyozta a
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kereszténydemokrata Néppárt által az
MTI-hez eljuttatott közleményben.

Erdély Magyarország

szóló szövetségeként indult, tíz- és százezreknek jelentette a vidám gyermekkort, a szép
ifjúságot és felnőttként a boldogságra vezető utat" - mondta a házelnök.

Borbély kisebbségvédelmi monitoringrendszert szorgalmaz
2015. szeptember 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék
Kisebbségvédelmi monitoringrendszer bevezetését kérte a román kormánytól Borbély
László, a bukaresti képviselőház külügyi bizottságának elnöke azon a
pódiumbeszélgetésen, amelyet a román kisebbségvédelmi modellről rendeztek a
diplomácia éves értekezletén – derült ki az RMDSZ pénteki hírleveléből. Az RMDSZ
politikusa elismerte, hogy Románia magas standardokat vállalt a nemzeti kisebbségek
védelmére vonatkozóan, ugyanakkor azok betartását szorgalmazta. Borbély László
hozzászólásában elmondta: Románia felismerte, hogy a kisebbségi közösségek, a pluralitás
elfogadása társadalmi és kulturális gazdagságot jelent, amit az is bizonyít, hogy a
parlamentben 19 nemzeti kisebbségnek van képviselete. „Fontos, hogy ezek az
érdekképviseletek ott legyenek, ahol a politikai döntések születnek, és gyakran előfordul az
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Véglegesítették a marosvásárhelyi előválasztás szabályzatát
2015. szeptember 5. – maszol.ro, transindex.ro
A marosvásárhelyi előválasztás október 11-én zajlik majd. Az RMDSZ-es Soós Zoltánra, az
EMNP-s Portik Vilmosra vagy Barabás Miklós civil aktivistára adhatják le voksukat a
választók. A részvételhez regisztrálni kell az elovalasztas.ro oldalon, a pártok székházaiban
vagy az egyházak irodáiban. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, Brassai
Zsombor az Erdély FM-nek elmondta, október 8-án csütörtökön este lezárul a regisztráció.
Pénteken kifüggesztik a választói névjegyzékeket a választói irodákban. Vasárnap csak a
listán szereplők és csak a kijelölt helyeken szavazhatnak, valószínűleg reggel 9-től este 7
óráig.

Erdély

is, hogy a kormányok ezen kisebbségi szervezetektől függnek” – fogalmazott Borbély
László.

Radikális változások nem várhatók
2015. szeptember 5. – Nyugati Jelen
Tanévkezdés küszöbén a Hunyad megyei oktatás helyzetéről, az oktatási rendszerben
várható változásokról kérdezték dr. Máté Márta főtanfelügyelő-helyettest, aki elmondta:
„Hunyad megyében évek óta 1000 körül mozog a magyar diákok létszáma. Ebben azonban
jelentős mértékben vannak jelen az óvodások, ami jó, mert biztosítják az óvodai csoportok
fennmaradását. De a lemorzsolódás állandó. Már az elemi osztályokba való beiratkozás
során sok magyar óvodás orientálódik más iskola irányába, és ez a jelenség folytatódik az
általános iskolai, illetve középiskolai váltásnál is”.

Bemutatta választási programját Soós Zoltán
2015. szeptember 6. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro
Ismertette marosvásárhelyi előválasztási programját Soós Zoltán. Az RMDSZ színeiben
induló jelölt a változás fogalmára építi kampányát. „Azért indulok a polgármesteri
versenyben, mert nem csak látom, hogy változás kell, de tudom menedzselni is azt. Van
politikai tapasztalatom, ami felvértez a politikai praktikákkal szemben, miközben magam
nem vagyok politikus” – állítja a jelölt. Pénteki sajtótájékoztatóján Soós kifejtette:
határozott elképzelése van arról, hogy milyen az élhető, fejlődő Marosvásárhely.
„Ötgyerekes családapaként azt is fontosnak tartom, hogy gyermekeink számára jövőt
teremtsünk Marosvásárhelyen. Azt szeretném, ha Marosvásárhely egy gazdaságilag
erősödő dinamikus város lenne, ahonnan a gyermekeink nem kényszerülnek elvándorolni,
hanem eséllyel indulnak az életbe” – mondta Soós Zoltán. Az Azomureș ügyével
kapcsolatban a jelölt leszögezte: a kombinátot be kell zárni, kitartanak a november 29-re
időzített népszavazás-kezdeményezés mellett. „Határozottan pontot kell tenni a 25 éve
húzódó kétnyelvűségi vitára is és végre a kétnyelvű utcanévtáblákat ki kell helyezni” –
fogalmazott a jelölt.

4

2015. szeptember 7. – Krónika, szekelyhon.ro
A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma, a háborús veteránok és a
tartalékos tisztek kérése ellenére sem tűzik ki a sepsiszentgyörgyi városháza tornyára a
román zászlót – jelentette ki Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Az
önkormányzat levélben közölte a kérvényezőkkel, hogy támogatja azt a holnapi
rendezvényüket, melynek keretében arra emlékeznek, hogy a várost felszabadították a
„horthyista-fasiszta megszállás” alól, a trikolór azonban objektív okokból nem kerülhet a
városháza tetejére. A válaszlevélben a polgármester leszögezi: a javaslat technikailag
kivitelezhetetlen, mivel a torony tetején lévő csúcsdísz valójában egy villámhárító, amit
úgy kell elhelyezni, hogy a hatósugara terjedjen ki az egész épületre.

Erdély

Nem kerül a trikolór a toronyba

Himnuszper: új felhívás a szentgyörgyiekhez

ASA-felmérés: nyolc párt jutna a parlamentbe
2015. szeptember 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Szociális Elemzések Ügynöksége, vagyis az "ASA" kft. idén augusztus 17-24. között 924
felnőtt személy bevonásával készített felmérést. A válaszok alapján nyolc párt, köztük a
Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja is ott lenne a törvényhozásban. A Híd 7, az MKP
5,2 százalékot szerezne.

Felvidék

2015. szeptember 7. – Krónika, szekelyhon.ro
Minél több sepsiszentgyörgyi magyarnak részt kellene vennie a himnuszper tárgyalásán –
közölte hétvégi felhívásában Bedő Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tanácsosa a
Kovászna Megyei Tanács szeptemberi soros ülésén. Mint emlékezetett, a fellebbviteli
tárgyalásra szeptember 15-én kerül sor a Kovászna megyei törvényszéken. Korábban
Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének és a Kovászna Megyei Tanács elnöke,
valamint Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke is
hasonló felhívással fordult a háromszékiekhez.

Szilasra érkezik a Szent Korona hivatalos másolata
2015. szeptember 4. – hirek.sk
Nagy megtiszteltetésben lesz része szeptember 12-én, szombaton az alig ötszáz lakosú
csallóközi község, Szilas lakosságának. A helyi Csemadok-alapszervezet meghívására
ugyanis ezen a napon a Magyar Koronaőrök Egyesületének kíséretében a faluba érkezik a
Szent Korona hivatalos másolata. Az ünnepség keretében átadják rendeltetésének a dr.
Pázmány Zoltán Emlékházat.
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2015. szeptember 5. – bumm.sk, hirek.sk
A Pravda napilap információi szerint szombaton kellett volna érkeznie az első 20
migránsnak a tervezett 500 fő közül az ausztriai Traiskirchenből. A lap a belügyi tárcától
származó hírforrása alapján délután azonban azt közölte, hogy szombaton nem érkeznek
menekültek Bősre. A döntés oka, hogy Ausztriának sok gondot okoz a Magyarország felől
érkező menekültáradat fogadása. A legfrissebb információk alapján az osztrák hatóságok
pár nappal elnapolták az menekültek küldését. Az első csoport tehát várhatóan csak a jövő
hét elején érkezik a községbe.

Felvidék

Bős – Leghamarább jövő hét elején érkeznek az első menekültek

Krasznahorkai búcsú - Közadakozásból újraöntötték a harangokat, most
felszentelik őket
2015. szeptember 6. – bumm.sk
Idén rendhagyó lesz a Kisboldogasszony-napi búcsú Krasznahorkaváralján. Szeptember
13-án sor kerül a felújítás alatt álló krasznahorkai vár három újraöntött harangjának
megszentelésére is. Az előző harangok a teljes tetőszerkezettel együtt a 2012-es tűzvész
martalékai lettek és most a közadakozásnak köszönhetően újra lettek öntve.

Bugár Béla választási ambíciói

A VMDK rendkívüli MNT-ülés összehívását kéri
2015. szeptember 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Nyílt levélben szólította fel Hajnal Jenőt, az MNT elnökét a Magyar Nemzeti Tanács
rendkívüli ülésének összehívására a VMDK elnöksége. A rendkívüli ülésre egyetlen
napirendi pontot javasolnak: foglaljon állást az MNT a kisebbségi nyelveken is tájékoztató
médiumok magánosítása kapcsán. A VMDK elnöksége azt írja, hogy most, talán az utolsó
pillanatban, a tömegtájékoztatásunkban zajló káros folyamatok irányán még változtatni
tudna az arra illetékes és jelentős felhatalmazással is bíró intézmény: a Magyar Nemzeti
Tanács.

Vajdaság

2015. szeptember 6. – Felvidék Ma, Új Szó
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke azt szeretné, ha pártja támogatottsága a közelgő parlamenti
választás során a kétszámjegyű számhoz közelítene. Amint azt a SITA hírügynökségnek a
pártelnök elmondta, pártja képes arra, hogy ezt az eredményt elérje. A Most-Híd Bugár
szerint megszólítaná az SDKÚ-DS volt választóit is. „Ezért orientálódunk a középrétegre, a
magánvállalkozókra. Az SDKÚ-DS több választója az SDKÚ alapeszméinek folytatóit látják
bennünk. Alternatívát kívánunk nyújtani az SDKÚ-DS választója számára" – jelentette ki
az ellenzéki pártelnök.
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2015. szeptember 5. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Folklór Központ péntek este a szabadkai Városháza Dísztermében
ünnepelt tovább. Állófogadáson és ünnepi műsoron vehettek részt az érdeklődők.
Néptáncokkal és népdalokkal szórakoztatták a közönséget a fellépők. A Szalagfűző
Énekcsoport lakodalmas dalokat adott elő.

Kárpát-medencei
Bácskossuthfalván

Református

Tanintézmények

Vajdaság

Ünnepelt a Vajdasági Magyar Folklórközpont

Tanévnyitója

2015. szeptember 5. – Vajdaság Ma
A bácskossuthfalvi református templom volt a helyszíne a Kárpát-medencei Református
Tanintézmények Tanévnyitójának. Ilyen eseményre első alkalommal Miskolcon került sor
2010-ben, majd Rimaszombaton, Székelyudvarhelyen, Beregszászon és Kecskeméten. z
idén arról is megemlékeztek, hogy 25 éve kezdődött meg a református oktatási
intézmények újjászerveződése a Kárpát-medencében. A rendezvényen jelen voltak a
kárpátaljai, felvidéki, erdélyi, horvátországi és délvidéki református oktatási intézmények,
egyházak képviselői, küldöttségei.

Hagyományőrző Napok Kúlán
2015. szeptember 6. – Pannon RTV
Hagyományőrző Napokat tartottak Kúlán. A rendezvény házigazdája a helyi Népkör
Magyar Művelődési Központ volt. Hangos zene, jókedv és a birkapörkölt illata járta be
szombaton délután a kúlai Gödör területét. Helyiek, a környező településről és külföldről
érkezők mérték össze tudásukat a gasztronómia területén. Külföldről, Horvátországból,
Bosznia-Hercegovinából, valamint Magyarországról is érkeztek csapatok. A kúlai Népkör
Magyar Művelődési Központ nyolcadik alkalommal tartja a Hagyományos Napokat, ennek
keretében a birkapörköltfőző-versenyt is. A Hagyományőrző Napon a civil szervezetek is
bekapcsolódtak a munkába. A VMSZ Női Fórumának helyi szervezete pedig az elsősöket
ajándékozta meg könyvcsomaggal.

Apatin- Szórványlétben
2015. szeptember 6. – Bajtai Kornél – Magyar Szó
Szent István királyunk idejében apátság állott az akkori Apatin területén, nevét is innen
kapta. A 18. századi újratelepítést követően a település német többségű volt, a második
világháborút követően a németek helyére líkai szerbek érkeztek, így ma Európa
legnagyobb líkai városaként emlegetik Apatint. A legutóbbi népszámlálás szerint a
településen hétszáz magyar élt, házigazdáink szerint ma már négyszáz és ötszáz közöttire
tehető a számuk.
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Magyar Termék Nagydíj először a Muravidékre is
2015. szeptember 4. – Muravidéki Magyar Rádió
Budapesten, az Országházban osztották ki a Magyar Termék Nagydíj Pályázat díjait. A
kitüntetettek között volt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség is. Az
elismerést Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke vette át.

Burgenlandi pedagógusok nemzetközi továbbképzésen
2015. szeptember 5. - Volksgruppen
Nemzetközi pedagógiai továbbképzésen vett részt augusztus végén Veszprémben négy
Burgenlandban magyar nyelven oktató pedagógus. A Veszprémi Egyetem egyhetes
programjára a világ minden szegletéből, Argentínából, Németországból és Svédországból
is érkeztek magyar nyelvet tanító pedagógusok. Pathy Lívia a Felsőőri Kétnyelvű
Szövetségi Gimnázium tanára módszertani workshopot is tartott kollégáinak, továbbá
bemutatta a Burgenlandban használatos tankönyveket is.

Vajdaság
Muravidék

2015. szeptember 6. – Virág Árpád – Magyar Szó
Nyolc évvel ezelőtt vált az Európai Parlamentben jelenleg is legszámosabb
képviselőcsoporttal rendelkező Európai Néppártnak megfigyelői státusban álló tagjává a
Vajdasági Magyar Szövetség. E megfigyelői státus most társult tagsággá fejlődött, erről
hozott határozatot néhány napja a Néppárt munkacsoportja és Politikai Közgyűlése. Deli
Andor európai parlamenti képviselőt, aki a néppárti Fidesz–KDNP frakció tagja, e döntés
várható eredményeiről, hozadékáról kérdeztük.

Őrvidék

Az alapértékek azonosak, a véleménykülönbség megengedett
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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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