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2015. szeptember 16. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, mno.hu,
hirado.hu, Inforádió
Kutatói tevékenységgel bővül a diaszpóra magyarsága könyvtári emlékeinek,
hagyatékainak összegyűjtését célzó Mikes Kelemen-program - jelentette be Potápi Árpád
János nemzetpolitikai államtitkár szerdán Budapesten. Az államtitkár elmondta: tíz
kutatót küldenek a gyűjtőpontokra, Ausztráliába, Észak- és Dél-Amerikába. A kutatók
határozzák majd meg, hogy melyek azok a tárgyi emlékek, amelyeket érdemes egyáltalán
hazaszállítani. A 2014. szeptemberi 30-án történt zárás adatai szerint több mint 100
köbméter dokumentum érkezett az adományozóktól, ez könyvben kifejezve 100 ezer
kötetnek felel meg - mondta. Az összmennyiség 70 százalékát már hazaszállították és
elhelyezték az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), a dokumentumok szortírozása
jelenleg is tart. A dokumentumok egy részét az OSZK saját állományába veszi, a
fennmaradó könyvek pedig határon túli iskolák, könyvtárak polcaira kerülnek - jelezte az
államtitkár.

Vezető hírek

Bővül a Mikes Kelemen-program

Szijjártó: hazugságspirálban a román politikusok
2015. szeptember 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Hazugságspirálba keverték magukat a román politikusok: közös megoldásról beszélnek,
miközben ellenséges viselkedésükkel és hazugságaikkal teljesen ellehetetlenítik ezt az
együttműködést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a román
kormányfő Magyarországot bíráló megjegyzéseire reagálva. „Victor Ponta az elmúlt másfél
napban olyan méltatlan kirohanásokat intéz folyamatosan Magyarország ellen, amely
kirohanások kulturált európai politikushoz teljes mértékben méltatlanok” – mondta a
tárcavezető. Szijjártó Péter szerint talán az okozhatja a román politikusok frusztrációját,
hogy a mostani helyzetben könnyen kiderülhet, fel vannak-e készülve a schengeni övezeti
tagságra, és meg tudják-e védeni a határaikat.

Bekérette a bukaresti magyar nagykövetet a külügy
2015. szeptember 16. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap,
Magyar Idők
A román külügyminisztérium bekérette szerdán Zákonyi Botondot, Magyarország
bukaresti nagykövetét. A bukaresti külügyminisztérium közleménye szerint a nagykövettel
több témában ismertették a román álláspontot, így a Budapest által a magyar-román
határra tervezett kerítés megépítéséről, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és
külügyminiszternek Victor Ponta román miniszterelnökre vonatkozó „elfogadhatatlan”
nyilatkozatairól, valamint Szili Katalin miniszterelnöki megbízott múlt heti erdélyi
látogatásáról.
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Kijelölik a kerítés nyomvonalát a magyar–román határon
2015. szeptember 16. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen
Magyar földmérők és katonai mérnökök jelentek meg szerdán a magyar–román–szerb
hármashatár közelében, hogy előkészítsék a magyar-szerb határon épült kerítés
továbbépítését a magyar–román határon – adta hírül a Reuters hírügynökség. A
határsértők máris megjelentek a térségben: a román határrendészek kedd délután két
afgán határsértőt fogtak el a magyar–román–szerb hármashatár közelében.

Vezető hírek

2017. szeptember 17. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma
A román külügyminisztérium szerint semmi nem indokolja az épp 19 évvel ezelőtt
Temesváron aláírt román-magyar alapszerződés felülvizsgálatát. A külügyi tárca az MTIhez eljuttatott közleményben reagált szerda este azokra a nyilvános állásfoglalásokra,
amelyek a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló román-magyar
szerződés esetleges felülvizsgálatával kapcsolatban jelentek meg az elmúlt időszakban.
Leszögezte: Románia jogállam, amely alkotmányi szinten garantálja a kisebbségekhez
tartozó személyek jogait és részvételüket az egész társadalmat érintő döntések
meghozatalában. Hozzátette, Románia a területén élő kisebbségek hozzájárulásával
modellértékű megoldást alakított ki a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak
védelmére, mely az interkulturalitás elvén alapul.

Erdély

Külügy: semmi sem indokolja a román-magyar alapszerződés felülvizsgálatát

Képviselőként politizálna a jövőben Victor Ponta
2015. szeptember 16. – transindex.ro, Krónika
A 2016-os parlamenti választásokon Gorj megyében szerezne képviselői mandátumot
Victor Ponta. A miniszterelnök az Antena 3 hírtelevíziónak adott interjújában arról is
beszélt, hogy távlati céljai között nem szerepel egyéb állami funkciók megszerzése. A
miniszterelnök hozzátette, hogy több időt szeretne tölteni két gyermeke és felesége
társaságában, hisz az utóbbi években a családja szenvedte meg a legjobban az élvonalbeli
politizálást. „Fő célom az, hogy ha csak egy kis részét is, de pótolni tudjam az elveszett
időnek" - fogalmazott Ponta.

Szülőföldön magyarul program: decemberig kifizetik a támogatásokat
2015. szeptember 16. – transindex.ro
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) feldogozta a beérkezett
kérelmeket, és az adatok ellenőrzését előreláthatólag még szeptemberben befejezi a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. így decemberig várhatóan kifizetik a Szülőföldön magyarul
program keretében a támogatásokat. Bartolf Hedvig, az RMPSZ munkatársa a
Székelyhonnak elmondta, az adatok feldolgozásának véglegesítése után az RMPSZ
értesíteni fogja az igénylőket, hogy jogosultak-e vagy sem az általuk megpályázott
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Szabó Ödön: stabilitásra, kiszámíthatóságra van szükség az oktatásban
2015. szeptember 16. – maszol.ro, Krónika
A romániai oktatási rendszernek elsősorban stabilitásra és kiszámítható, jól kidolgozott
költségvetés-tervezetre, a hatályos törvények alkalmazására és decentralizációra van
szüksége – reflektált Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője az
oktatási rendszer hiányosságaira és problémáira a Parlament plénumában elhangzott
felszólalásában. A partiumi törvényhozó beszédében a Szövetség álláspontját ismertette.
„Elfogadhatatlan a törvények, módszertanok folyamatos módosítása, hiszen ezáltal
ingatag, követhetetlen lesz az oktatási rendszer. Stabil törvényi keret kell, amely ne az épp
aktuális miniszter meglátásai szerint alakuljon. Az oktatási intézményeken belüli
folyamatos átszervezések sem előnyösek, valamint a tanfelügyelők, igazgatók,
pedagógusok és a személyzet folyamatos cserélődése is az oktatási rendszer
összevisszaságára mutat rá” – fogalmazott Szabó Ödön a parlament alsóházának ülésén,
amelyen jelen volt a tanügyminiszter is.

Erdély

támogatásra. Hozzátette: az igénylések java része jóvá lesz hagyva, ám a hiányos
kérelmeket visszautasítják.

Együttműködési megállapodás román és magyar intézmények között
2015. szeptember 16. – Nyugati Jelen
Együttműködési protokoll született szombaton az Arad Megyei Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és Iparkamara székházában romániai és magyarországi intézmények
között. A stratégiai esemény középpontjában az Interreg V-A Románia–Magyarország
2014–2020 Program állt, pontosabban egy olyan partnerség felépítésének szándéka a két
ország között, mely révén az intézmények hatékonyabban pályázhatnak, illetve
dolgozhatnak ki pályázatokat a HURO programok keretében. Az eseményen az Arad
megyei kamarát Gheorghe Seculici elnök, Tiberiu Ciul vezérigazgató és Kranowszky-Nagy
Andrea külkapcsolati felelős igazgató képviselte. A magyar küldöttség élén többek között
Simonka György országgyűlési képviselőt, Pusztaottlaka polgármesterét köszönthették az
eseményen, a rendezvényre vele együtt érkeztek magyarországi alapítványok és
egyesületek vezetői. Román részről több szervezet is képviseltetett, többek között az Arad
Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, tanintézmények, egyesületek és nem utolsó sorban a
hazai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, Simona-Allice Man.

Petőfi-program Krassó-Szörényben
2015. szeptember 16. – Nyugati Jelen
Szeptember 1-jén megérkezett a megyeszékhelyre Kovács Ágnes, a Petőfi Sándor-program
önkéntese, aki az értékőrző magyar munkában nyújt segítséget a Templom és Iskola
Szórvány Egyesületnek. Bemutatkozása során elmondta mind a református, mind a
katolikus magyar közösségek előtt, hogy 9 hónapig, azaz jövő év május 15-ig lesz
Resicabánya és Krassó-Szörény megye magyar közösségeinek segítségére különböző
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Feljelentette a kétnyelvűséget kérőket Bretfelean

Erdély

programok szervezésével. A Petőfi Sándor-programot azért indította a Magyar Állam, hogy
a szórványban élő magyarok között különböző, a közösségeket építő programok
valósulhassanak meg az önkéntes fiatalok közreműködésével.

2015. szeptember 16. – szekelyhon.ro, Krónika
Ismeretlen tettesek ellen nyújtott be feljelentést a Maros megyei ügyészségen Valentin
Bretfelean, a marosvásárhelyi helyi rendőrség vezetője, aki fényképekkel dokumentálta,
hogy valakik kétnyelvű matricákat ragasztottak az utcanévtáblákra, forgalomirányító
táblákra. A rendőrség vezetője elmondta, azért jelentette fel a tetteseket, mert az
útjelzőtáblákra nem szabad semmit ragasztani, mivel az veszélyeztetheti a közúti
forgalomban résztvevőket. „Ez bűncselekménynek minősül, és az ügyészségnek a feladata
azonosítani és felelősségre vonni a tetteseket” – mondta Bretfelean.

Új kezdeményezéssel rukkolt elő a románok civil fóruma
2015. szeptember 17. – Krónika, szekelyhon.ro
Műemlékké nyilváníttatná a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma
azt a lobogót, melyet a sepsiszentgyörgyi városháza tornyára akarnak kitűzni. Tervüket
azzal indokolják, hogy a lobogó „Románia újraegyesítését jelképezi”, mivel hetven évvel
ezelőtt a bevonuló román katonák tűzték ki, amikor „felszabadították a várost a
fasisztahorthysta elnyomás alól”. A civil szervezet támogatja a prefektúra törvénymódosító
kezdeményezését is, hogy ismét vezessék be a büntető törvénykönyvbe a román nemzeti
jelképek megsértésének a bűntettét.

Kísért a néptribun
2015. szeptember 17. – Krónika
A Krónika vezércikke szerint Victor Ponta „megnyilatkozásait el lehetne intézni azzal, hogy
szociáldemokrataként a jobboldali Orbán-kormány elleni szokásos politikai csörtéjét vívja,
csakhogy Ponta hazudik, mint a vízfolyás. Állításával ellentétben nem a magyar rendőrök
gumibotoztak menekülteket, hanem a macedónok, nem a magyarok tetováltak a karjukra
regisztrációs számot, hanem a csehek, a drótkerítésbe pedig nem vezettek áramot. Az az
inszinuációja egyenesen vérlázító, miszerint a magyar honvédség a menekültek közé
lövethet”.

Idegen nyelv lett a román
2015. szeptember 17. – Krónika
Az új tanterv értelmében a románt idegen nyelvként kell oktatni a magyar gyermekeknek,
ez pedig a tanárok számára is kihívást jelent, hiszen az új módszertani követelményeknek
kell megfelelniük az oktatás során – jelentette ki Király András oktatási államtitkár. Mint
mondta, az oktatási minisztérium tegnap véglegesítette azoknak a tankönyveknek a
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A magyar politikusokat nem aggasztja a tervezett részleges határzár

Erdély

jegyzékét, amelyekre a megváltozott tanterv nyomán szükség lesz. Királyi András
rámutatott, a jegyzék azért is kulcsfontosságú, mert a szaktárca a soron következő
tankönyvlicit alkalmával ezt veszi alapul.

Folyamatosan bírálják a szlovákiai kisebbségi kulturális támogatások
rendszerét
2015. szeptember 16. – Felvidék Ma
Nem megoldott a kisebbségi kultúrák finanszírozása. Az MKP-nak, a Most-Hídnak és a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának (SZMK) is van elképzelése róla, hogyan működhetne
sokkal hatékonyabban, törvényben szabályozva a jövőben. Legutóbb a kisebbségi
kormánybiztos hivatala által kezdeményezett, civil szervezeteket is bevonó
munkatalálkozón hangzottak el bírálatok a jelenlegi gyakorlattal szemben.

Felvidék

2015. szeptember 17. – Krónika
Nem az erdélyi magyarok vagy a romániai lakosok ellen irányul az Orbán-kormány által a
román–magyar határra tervezett kerítés – vélik az erdélyi magyar politikai pártok vezetői,
akik ugyanakkor elítélik Victor Ponta kormányfő Magyarországot bíráló kijelentéseit. A
Krónika által megkérdezett politikusok arra is felhívták a figyelmet: a magyar– román
határzár egyúttal Romániát is védi a menekülthullámtól. Szerintük a román kormányfő
tévúton jár, hiszen a két ország migránsokkal kapcsolatos álláspontja hasonló, ezért
Magyarország kritizálása helyett regionális stratégia kialakítására kellene törekednie.

Komáromban tartja az MKP az központi emlékestet az aradi vértanúk
tiszteletére
2015. szeptember 16. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt az aradi vértanúk
napja alkalmából rendezett megemlékezésre Komáromba. A központi megemlékezést
október 4-én a Városi Művelődési Központban 17.00 órai kezdettel tartják. A jelenlevőket
köszönti és beszédet mond Berényi József, az MKP elnöke.

Dr. Molnár Imre: nem feledve a múltat, de megbékélve a jelenben, együtt a
jövőért
2015. szeptember 16. – hirek.sk
Szeptembertől az ipolysági születésű, korábban Budapesten és Varsóban dolgozó dr.
Molnár Imre történész-szociológus-diplomata irányítja a Pozsonyi Magyar Kulturális
Intézet sokrétű munkáját. A Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet új igazgatója saját
bevallása szerint azért is erős szálakkal kötődik a fővároshoz, mert a szegedi és a budapesti
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Kotlebáék újra Bősön tüntetnének
2015. szeptember 16. – Új Szó
Újra Bősre készül a Marián Kotleba vezette Mi Szlovákiánk Néppárt. Szombat délután
négy órára tüntetést szerveztek a migránsok ellen a csallóközi községbe. „Támogassuk
együtt a merész bősi lakosokat, akiket a kormány semmibe vesz” – olvasható az interneten
található meghívón. Nem először szerveznek demonstrációt Bősre a szélsőséges párt
szimpatizánsai. Szeptember elsején a bősi kultúrház parkolója volt a bevándorlók elleni
tüntetés célpontja. A községi hivatal akkor egy rendezvényre hivatkozva nem engedélyezte
a tüntetést.

Felvidék

felsőfokú tanulmányait megelőzően, 1977-79-ben a pozsonyi Komenský Egyetem
hallgatója volt, és aktívan bekapcsolódott a József Attila Ifjúsági Klub (JAIK)
tevékenységébe.

Támogatási lehetőség a Nyitra és Nagyszombati megyék iskolái részére

Felújítási munkálatok a November 11. Általános Iskolában
2015. szeptember 16. – Hét Nap
A zentai önkormányzat részéről tovább folytatódik annak a programnak a realizálása,
amelynek célja az oktatási intézmények fejlesztése, korszerűsítése. A tanév kezdetére a
zentai November 11. Általános Iskolában újultak meg a mosdók, korábban viszont az
Emlékiskolában végeztek hasonló munkálatokat. Emellett a tornyosi iskolában is
dolgoznak a mesterek, és renoválták a Szép utcai óvoda tetőszerkezetét is.

Vajdaság

2015. szeptember 16. – Felvidék Ma
A Nyitrai és a Nagyszombati megye tanintézményei bekapcsolódhatnak az ELITE
programban, mely az oktatási és nevelési fejlesztéseket támogatja. Összesen mintegy 90
000 eurót osztanak szét a sikeres pályázók között. Az Samsung Electronics Slovakia által
finanszírozott programhoz szeptember 20-ig csatlakozhatnak az iskolák.

Bácskossuthfalva: Az Otthon integrációs programja fontos állomásához
érkezett
2015. szeptember 16. – Vajdaság Ma
Bácskossuthafalván szerdán adták át rendeltetésének az Otthon Értelmi Fogyatékosokat
Gondozó Intézet uniós támogatással épült új épületegyüttesét. A projektum célja az
értelmi fogyatékossággal élők közösségi integrálása, s az új épületek elkészültével az
Otthon 14 védence kezdhet új, részben önálló életet az intézmény dolgozóinak hathatós
támogatása és felügyelete mellett. A Nyitott Ölelés elnevezésű program az Otthon és a
topolyai községi fejlesztési társulás partnerségének eredménye, amelyet anyagilag az EU,
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2015. szeptember 16. – Pannon RTV
A legkorszerűbb feltételek, kiváló körülmények várják az október elsején megnyíló, több
mint 400 férőhelyes Európa Kollégium leendő lakóit Újvidéken. A diákotthon olyan
lehetőséget nyújt majd a hallgatóknak, amelyeket a többi egyetemista szálláshely nem. Az
Európa Kollégium felkészült a nyitásra. Az elkövetkező időszakban több mint négyszáz
egyetemista költözhet be az épületbe Újvidéken. Az épület összértéke mintegy hatmillió
euró. Az összegből mintegy ötmillió eurót a Vajdasági Nagyberuházási Igazgatóság
biztosított. A magyar kormány egymillió euróval járult hozzá a berendezés
megvásárlásához, a katolikus egyháztól kapott teleknek pedig az eszmei értéke mintegy 2,5
millió euró.

Minden választási bizottság megalakult
2015. szeptember 16. – Kárpátalja
A megyei, járási és városi, városi kerületi választási bizottságokét követően a községi és
nagyközségi választási bizottságok összetétele szintén ismertté vált a napokban. A
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) összesítése szerint pártjuknak, a
„KMKSZ” Ukrajnai Magyar Pártnak a munkácsi járási települések választási
bizottságaiban hat tagja lesz: a derceniben, a beregrákosiban, a csongoriban és a
fornosiban a szövetség képviselői töltik be az elnöki tisztséget, míg az izsnyéteiben és
szernyeiben titkárokként működnek közre a helyhatósági választások lebonyolításában.

Vajdaság

Felkészült a hallgatók fogadására az újvidéki Európa Kollégium

Kárpátalja

továbbá a tartomány és a topolyai község is támogatott. A projektum megvalósítási
szerződését 2014 júniusában írták alá, teljes értéke majdnem 208 ezer euró, ennek 82,64
százalékát az EU biztosította.

Újabb alapszervezettel bővült a KMKSZ ISZ
2015. szeptember 16. – Kárpátalja
Szeptember 13-án, vasárnap a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete
(KMKSZ ISZ) újabb alapszervezettel gyarapodott, mégpedig Tiszacsomán. A helyi fiatalok
Báder Ottó kezdeményezésére a Tiszacsomai Kultúrházba gyűltek össze, hogy
csatlakozzanak a szervezethez. Az alapítógyűlésen részt vett Dobsa István, a KMKSZ ISZ
elnöke, Kardos Albert, az ISZ alelnöke, Iván András, a KMKSZ ISZ Beregszászi
Alapszervezetének elnöke, valamint Rácz János, a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének
elnöke.
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2015. szeptember 16. – Kárpátalja
„Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség” – Sajó
Sándor szavait eleveníti meg az a nemrég megrendezett találkozó, mely a felső-Tiszavidéki magyarság körében immáron hagyománnyá vált. A szórványmagyarság életét
bemutató rendezvény arról tanúskodik, hogy van élet a Tisza forrásvidékén, hogy vannak,
akik számára ma is fontos magyar őseink nyelve és kultúrája. Megvan ma is a hűség, ami
által az itt élők nemzetünkhöz kötődnek. A rendezvényen jelen volt többek között Takács
Péter Attila, Magyarország kolozsvári konzulja, valamint Hupka Félix, az Erdélyi Magyar
Néppárt Máramaros megyei szervezetének elnöke.

Kárpátalja

Harc a magyar szóért

Együttműködés a magyarországi polgárőrszövetséggel
2015. szeptember 16. – Kárpátalja
Szeptember 10-én Kárpátaljára érkezett dr. Túrósi András, az Országos Polgárőr Szövetség
(OPSZ) elnöke és a szövetség delegációja, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) képviselőivel tárgyaljon az anyaországi és a kárpátaljai polgárőrszervezetek
jövőbeni együttműködéséről. A tanácskozáson részt vett dr. Brenzovics László, a KMKSZ
elnöke, Barta József a KMKSZ alelnöke, Mester András, a KMKSZ önkormányzati és
gazdasági titkára. A tárgyaláson jelen voltak még az ungvári és beregszászi magyar
konzulátusok képviselői, Szalipszky Endre beregszászi főkonzul, Vida László és dr. Trieb
Gergely konzulok.

Felújították a Nevetlenfalui Művészeti Iskolát
2015. szeptember 16. – Kárpátalja
Szeptember 11-én, pénteken került sor a Nevetlenfaluban található művészeti iskola Keleti
Partnerség program keretében felújított épületének átadására és az ezt megörökítő
emléktábla leleplezésére. Az átadóünnepséget a községházán tartották meg, ahol a
művészeti iskola tanárai és tehetséges diákjai rövid előadásban mondtak köszönetet az
anyaország kormányának az önzetlen segítségért. Az átadón részt vett dr. Bodnár Zsolt
ungvári magyar konzul, Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
alelnöke, Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, valamint dr. Oroszi József,
Nevetlenfalu polgármestere.

KMEDT-konferencia Makkosjánosiban
2015. szeptember 16. – Kárpátalja
A fennállásának 20. évfordulóját az idén méltató Kárpátaljai Magyar Egészségügyi
Dolgozók Társasága (KMEDT) minden évben más-más kárpátaljai helyszínen rendezi meg
azt a rangos nemzetközi konferenciát, amelyre a Kárpát-medence szinte minden régiójából
érkeznek magyar ajkú orvosok. A több mint száz tagot tömörítő KMEDT, valamint a
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Három a magyar igazság! – Interjú Pásztor Zoltánnal
2015. szeptember 16. – karpatalja.ma
Idén 17. alkalommal rendezték meg Kárpátalján a Szülőföldem szép határa – kisebbségi
rádiós- és televíziós fesztivált. Az eseményt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az
MTVA is támogatta. A zsűri a rádiós műsorból 44-et, televíziós produkcióból 71-et értékelt,
a szakmai összejövetelen három magyar alkotást díjaztak. A jeles rendezvény részleteibe
Pásztor Zoltán, a rádiós zsűri elnöke avatott be minket.

Kárpátalja

Magyar Egészségügyi Társaság (MET) közös szervezésében sorra került eseménynek
szombaton a makkosjánosi Helikon Hotel adott otthont.

Magyar összefogás Kárpátalján

Kormánylátogatás a Muravidéken
2015. szeptember 16. - Népújság
A szlovén kormány szeptember 15-én és 16-án kétnapos látogatást tett a Muravidéken.
Miro Cerar kormányfő, a miniszterek és az államtitkárok számos látogatást tettek a régió
különböző intézményeiben, vállalataiban és szervezeteiben. A keddi eseményeket Lendván
és Dobronakon követtük. Maja Makovec Brenčič: – A párhuzamos magyar–szlovén
nyelvoktatás minden bizonnyal támogatást fog élvezni a jövőben is.

A Muravidék értékei Budapesten

Muravidék

2015. szeptember 17. – Pataky István – Magyar Nemzet
Jó hírek is vannak Kárpátalján. Négyszáz fővel növekedett a magyar iskolába iratkozó
gyermekek száma, azonban tankönyvből és pedagógusból komoly hiány mutatkozik.
Ráadásul a papíron létező ukrán kormányzat a 4. és 7. osztályos tankönyvek nyomdai
költségének csak a felét finanszírozza, másik felét az önkormányzatoknak kell, ami
jelentősen lelassíthatja a tankönyvek megérkezését. A tanárhiány a másik komoly
probléma, ami elsősorban a szórvány vidéken lehetetleníti el az anyanyelvű oktatást.
Brenzovics László a KMKSZ elnöke szerint a folyamatos megszorítások a tél közeledtével
szociális robbanáshoz is vezethet. Pozitív hír az is, hogy a két kárpátaljai magyar párt
megállapodott abban, hogy az október 25-i helyhatósági választásokon közösen indulnak,
ennek elengedhetetlen feltétele volt a Viktor Janukovicsot végsőkig támogató Gajdos
István – az UMDSZ volt elnökének – távozása.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. szeptember 17-i számában olvasható.)

2015. szeptember 16. - Népújság
Szeptember 12-én Budapesten, a Szent István téren már második alkalommal szervezték
meg a Magyar Értékek Napját, amelyen a Muravidék is bemutatkozott. A Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséget az önkormányzat alelnöke, Abraham Boris,
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2015. szeptember 16. - Népújság
A črenšovci plébániatemplom melletti Emlékek Parkjában múlt pénteken leleplezték a 2.
világháború és a háború utáni időszak áldozatainak emlékére állított emlékművet. „Az
élőknek és elhunytaknak" felirat szlovén, magyar, német és latin nyelven olvasható a
szobor – Štefan Hauko muravidéki képzőművész alkotása – talapzatán. Az emlékművet a
Črenšovci Plébánia állíttatta a 2. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából. Az
avatóünnepségen jelen volt Borut Pahor szlovén államelnök, aki köszöntőjében a
megbékélés fontosságát és jelentőségét emelte ki. A szobrot Peter Štumpf muraszombati
püspök szentelte fel.

Elnökségi ülést tartott a HMDK
2015. szeptember 16. – Huncro.hr
Jankovics Róbert a HMDK parlamenti képviselőjelöltje
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége szombaton, szeptember 12-én
tartotta soros elnökségi ülését. A tanácskozáson több fontos kérdésben is döntöttek,
valamint a HMDK parlamenti képviselőjelöltjeiről is határoztak: a közelgő választásokon a
Jankovics Róbert – Balázs Piri Zoltán „páros” indul a szervezet színeiben.

A chicagói főkonzul látogatása a Taste of Hungary Fesztiválon
2015. szeptember 16. – Nemzeti Regiszter
Szeptember 12-én a Taste of Hungary Fesztivál a magyar gasztronómia legjellegzetesebb
ízeit mutatta be. A fesztivál hivatalos vendégeként köszöntötte a látogatókat Szebényi
Ferenc, chicago-i főkonzul, aki bemutatta az eddig megérkezett konzuli csapatát is. A
főkonzul egy hete érkezett kollégáival együtt Illinois állam legnagyobb városába,
Chicagóba, hogy 6 év kényszerszünet után ismét megnyílhasson a chicagói magyar
főkonzulátus. A konzulátushoz október elejétől fordulhatnak a közép-nyugati régió 15
államában élő magyarok és magyar származásúak állampolgársági, anyakönyvezési,
útlevélkérelmi, hagyatéki és egyéb ügyeikkel.

Muravidék

A 2. világháború áldozatainak emlékére

Diaszpóra Horvátország

Tivadar Éva népi iparművész és Šimon Monika, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
munkatársa képviselte.
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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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