Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. szeptember 29.

2015. szeptember 28. – MTI, mno.hu
Mind Spanyolországnak, mind az Európai Uniónak nagy szüksége van gazdasági
szempontból Katalóniára, amelynek esetleges függetlenedése jogi szempontból nem tűnik
reálisnak – hangzott el a Nemzetpolitikai Kutatóintézet hétfő délutáni rendezvényén. A
katalán önrendelkezési igényt a politika inkább ideológiai kérdésként kezeli, míg a
választópolgárokat inkább gazdasági megfontolások hajtják – mondta el Gazsó Dániel, a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) kutatási referense. A jog felől közelítve nincs
realitása Katalónia függetlenségének, ugyanis nemzetközi jogi normák nincsenek az
önrendelkezési igény érvényesítésére, az uniós jog nem szabályozza a kérdést, míg egy
egyoldalú kiválás a spanyol alkotmányba ütközne – fejtette ki Tóth Norbert, az NPKI külső
munkatársa. Tóth Norbert szerint az Európai Uniónak „luxus lenne Katalóniát elengedni”.
„Spanyolországnak is luxus lenne elengedni Katalóniát” – reagált Tóth szavaira Nagy
Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, aki szerint gazdasági
szempontból sem olyan egyértelmű, hogy Katalónia számára profitábilis lenne kiválni
Spanyolországból.

Vezető hírek

„Nagy luxus lenne elengedni Katalóniát”

Hivatalos: a kormány ellen voksol kedden az RMDSZ
2015. szeptember 28. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a kormány ellen fog voksolni a keddi bizalmi
szavazáson a parlamentben - jelentette ki hétfőn Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A
parlamentben kedden szavaznak a PNL által beterjesztett bizalmatlansági indítványról,
amelynek elfogadása esetén Victor Ponta kormánya megbukik. Az RMDSZ képviselőházi
és szenátusi frakcióinak hétfői döntését ismertetve Kelemen Hunor kifejtette, hogy a
szövetség ugyan nem ért egyet az indítvány szövegével, amely kizárólag a miniszterelnök
bírósági ügyéről szól, de ellenzéki pártként a kormány ellen fognak szavazni. Pontát
többrendbeli okirat-hamisítás, pénzmosás és adócsalásban való bűnsegédlet vádjával
állította bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség.

Nyíltan egymásnak feszültek az összefogás és a mozgalom tagjai az MNT
ülésén
2015. szeptember 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdaság Ma
Az őszi ülésszakban először tanácskozott a szerbiai magyarság országos kisebbségi
önkormányzata. A Magyar Nemzeti Tanács 85 napirendi pontot tárgyalt meg keddi ülésen.
Ahogy az várható volt, a leghevesebb vita a Szabadkai Magyar Rádió Alapítvány
megalapítása kapcsán alakult ki. Nagy vita alakult ki a Magyar Nemzeti Tanács ülésén a 15
főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitása kapcsán. Az oktatási
miniszter nyári döntése miatt év közben is megszűnhetnek, illetve összevonhatóak lesznek
a 15 főnél kisebb létszámú tagozatok. Az MNT jelenlegi vezetősége azt mondja, hogy ők
mindent megtettek a határozat megvalósulása ellen. A nemzeti tanács korábbi
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Külhoni köznevelési programokat támogat az EMMI
2015. szeptember 28. – Krónika
Mintegy nyolcvan millió forintot fordít a külhoni magyar nyelvű köznevelés megerősítését
célzó programokra ebben a tanévben a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI), amely ugyanakkor sajátos nevelési igényű határon túli diákok számára is kiírt
pályázatot. A tárca köznevelésért felelős államtitkára a napokban hozott döntést öt, az
EMMI és a Balassi Intézet által közösen meghirdetett pályázatról; a 78,5 millió forintos
összkeret csaknem harmadát, közel 25 millió forintot erdélyi magyar szervezetek, oktatási
intézmények nyerték el. Az EMMI tájékoztatása szerint a szülőföldön megrendezésre
kerülő évközi pedagógus továbbképzések megszervezésének támogatására kiírt
meghívásos pályázaton 13 szervezet kapott összesen 21 millió forintos támogatást, a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 7,1 milliót.

Magyarország

tisztségviselői szerint erélyesebben kellett volna tiltakozni a hatásköri törvénysértések
ellen. Nem fogadta el a Szabadkai Magyar Rádió Alapítvány megalakításának
kezdeményezéséről szóló határozatjavaslatot a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási
Bizottsága. Az erről szóló javaslatot rendkívüli ülésen vitatta meg a Bizottság.

A magyar szórvány napja lehet november 15.
2015. szeptember 29. – Magyar Hírlap
Fideszes és kereszténydemokrata országgyűlési képviselők a magyar szórvány napjává
nyilvánítanák november 15-ét, az erről szóló határozati javaslatot tegnap nyújtották be. A
parlament honlapján közzétett dokumentum rögzíti, hogy az Országgyűlés a határon túli
magyarság iránt viselt, az alaptörvényben rögzített felelősségének megfelelve november
15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésének napját a magyar
szórvány napjává nyilvánítja.

Honosítás: idén többen akartak csalni
2015. szeptember 29. – Magyar Nemzet, mno.hu, MTI, origo.hu, hvg.hu, hirado.hu
Idén már több mint félszáz alkalommal vonta vissza eredetileg szerb és ukrán emberek
magyar állampolgárságát a köztársasági elnök, mivel az érintettek nem voltak jogosultak a
honosításra. Ezzel együtt az állampolgársági ügyekkel összefüggő közokirat-hamisítások
száma is jelentősen, a tavalyihoz képest az ötszörösére nőtt. Több mint tízszeresére nőtt
idén a magyar állampolgárságukat elveszítő honosítottak száma a Belügyminisztérium
adatai szerint. Tavaly összesen négyszer, 2013-ban pedig csupán egy alkalommal fordult
elő ilyen eset, míg most 53-nál tartunk. A tárca kérdésünkre azt is elárulta, hogy az
érintettek elsősorban szerbek és ukránok, akik a Dél- és az Észak-alföld régióban szereztek
állampolgárságot. A visszavonásokat az állampolgársági törvény 4. és 9. szakaszának
megszegésével indokolta a belügyi tárca.
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2015. szeptember 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Románia lakossága több mint hetven százalékának rossz, hét százalékának pedig jó
véleménye van a Székelyföld területi autonómiájáról – derül ki egy hétfőn ismertetett
közvélemény-kutatásból. Az Adevărul napilap megrendelésére az INSCOP Research
kutatóintézet készített felmérést szeptember 10 és 15 között a lakosság különböző politikai
témákban alkotott véleményéről. Az 1085 személy megkérdezésével, három százalékos
hibahatárral végzett közvélemény-kutatás során rákérdeztek az RMDSZ által kidolgozott, a
Székelyföld területi autonómiáját célzó tervezetre is. Ennek kapcsán a megkérdezettek
72,2 százaléka úgy válaszolt, hogy rossz véleménnyel van a tömbmagyar régió
önrendelkezéséről, 7,1 százalékuk támogatja, 11,2 százalék semleges álláspontra
helyezkedett (se jó, se rossz véleményt nem tudott mondani), míg a megkérdezettek 9,5
százaléka nem tudja vagy nem válaszolt.

Erdély

Románia lakosságának hét százaléka támogatja a székely autonómiát

Rádulyt visszavárják a megújult területi RMDSZ-be
2015. szeptember 28. – szekelyhon.ro
Új tagokkal működik szeptember 25-étől az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Területi
Küldötteinek Tanácsa – erről döntöttek a testület ülésén. Az újralakulást követően a
jelenlevők titkos szavazással új elnökséget is választottak. Ennek eredményeképpen a
TKT-nak négy alelnöke lett. A négy alelnök: Kedves Róbert, Melles Mária, Rafain Zoltán,
Szőke Domokos. Az elnök személyéről a testület a következő ülésen dönt, szeretnék, ha az
eddigi elnök, Ráduly Róbert Kálmán továbbra is vállalná a tisztséget.

Székely összefogás a kulturális fővárosért
2015. szeptember 28. – Krónika
Hargita és Kovászna megye tanácsa rendkívüli tanácsülésen döntötte el, hogy a megyei
művelődési központok révén csatlakoznak a Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa
2021 pályázathoz, és támogatják a Terra Siculorum 2021 Egyesület létrehozását. Az
egyesület célja Sepsiszentgyörgy jelölésének támogatása, hozzájárul a i2021
Sepsiszentgyörgy – Európa Kulturális Fővárosa 2021-ben programpontok előkészítéséhez
és megvalósításához. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a Kovászna megyei
önkormányzat ülésén ismertette a pályázati kiírást, kifejtve, 2021-ben Románia,
Görögország és egy csatlakozás előtt álló ország városai viselik majd a címet.
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2015. szeptember 28. – maszol.ro
Alaposan megnézi ettől a tanévtől a Sapientia Alapítvány, hogy mire költi a magyar
államtól kapott támogatást a Partiumi Keresztény Egyetem. A finanszírozót képviselő,
kolozsvári székhelyű alapítvány azt kéri a Tőkés László fideszes EP-képviselő által elnökölt
PKE-től, hogy láthassa az intézmény pénzforgalmát, számlamozgását. Emellett abban
állapodtak meg, hogy a nagyváradi egyetem ettől a tanévtől csak az alapítvány
munkatársának jóváhagyásával költhet el összegeket a magyar állami pénzekből.

Erdély

A körmére néz a Partiumi Keresztény Egyetemnek a Sapientia Alapítvány

Október 10-én alakul meg az RMDSZ kolozsvári szervezete
2015. szeptember 28. – maszol.ro
Október 10-én tartja alakuló ülését az RMDSZ kolozsvári szervezete – közölte a Megyei
Képviselők Tanácsának hétvégi ülésén a Kolozs megyei szervezet elnöke. A Szabadság
tudósítása szerint Csoma Botond beszámolójában szó esett a szervezet
székhelyváltoztatásáról, a VI. Kolozsvári Magyar Napokon (KMN) való jelenlétről, a
Magyar Polgári Párt (MPP) vezetőivel folytatott eddigi egyeztetésekről, valamint az
RMDSZ kolozsvári szervezetének október 10-re tervezett alakuló üléséről, amelyre több
száz személyt várnak.

Kifogásolják a Marosvásárhely 2021 – Európa Kulturális Fővárosa projektet

Már 227 menekült van Bősön
2015. szeptember 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem intézményében Bősön már 227 Ausztriából érkezett
menedékkérő tartózkodik. Mindannyian Szíriából származnak. Férfiak és családok is
vannak köztük, jelenleg 67 gyermek van a táborban. A belügyi tárca megerősítette, hogy
a menekültek folyamatosan érkeznek Bősre. Egyszerre 500 menekült elhelyezésére van

Felvidék

2015. szeptember 29. – Krónika
A Marosvásárhely 2021 – Európa Kulturális Fővárosa projekt előkészítői a város magyar
lakosságát megkerülve próbálják hamis látszatát kelteni annak, hogy a Székelyföld
fővárosaként is ismert település nélkülözi a magyar történelmi és kulturális
vonatkozásokat – hívta fel a figyelmet tegnapi közleményében Portik Vilmos. Az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) Maros megyei elnöke elfogadhatatlannak tartja, hogy a
kezdeményezők egy olyan kulturális eseménysorozatot hirdettek meg a múlt csütörtöki
projektbemutatón, amely „nem vesz tudomást létezésünkről, miközben a város épített
örökségének és felhalmozott kulturális értékeinek túlnyomó része még mindig magyar
vonatkozású”.
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Csáky a szlovák-magyar viszony javulásáról
2015. szeptember 28. – Felvidék Ma, Lánchíd Rádió
Csáky Pál szerint Szlovákiában a migrációs válságnak köszönhetően kedvezőbben ítélik
meg a magyarokat, és a szlovák átlagpolgár, valamint az értelmiség nagy része is
jelentősebb szimpátiával fordul a magyar kormány intézkedései felé. Csáky szerint a közös
érdek, az egymásra utaltság és a közös uniós fellépés egyértelműen pozitívan változtatta
meg a közhangulatot. Azonban hangsúlyozta, hogy a nagypolitikában ez még nem
érezhető, jelenleg is problémát jelent például a magyar iskolák leépítése.

Felvidék

lehetőség az intézményben. A megegyezés alapján a szíriai állampolgárok szabadon
mozoghatnak a faluban.

ASA-felmérés - Hét párt kerülne a parlamentbe
2015. szeptember 28. – hirek.sk
A Szociális Elemzések Ügynöksége 2015. szeptember 14-21. között a választási
preferenciákra vonatkozó felmérést végzett. A felmérés szerint 7 politikai tömörülés
kerülne a parlamentbe, a Most-Híd 6,6 százalékkal, az MKP 5,1 százalékkal jutna a
törvényhozásba.

Kisiskolák helyett inkább garázsok a képviselőknek?

Szabadkai Rádió: Botrányos döntéseket hozott mai ülésén az MNT
Tájékoztatási Bizottsága
2015. szeptember 28. – Vajdaság Ma
A Szabadkai Rádió magyar nyelvű műsorainak szerkesztősége szerint botrányos
döntéseket hozott mai, rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási
Bizottsága. Mint kifejtik, a bizottság nem támogatta a november 1-jén valószínűleg
megszűnő Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének átmentését egy önálló, Szabadkai
Magyar Rádió Alapítvány formájában.

Vajdaság

2015. szeptember 28. – bumm.sk
A Híd újabb kampányvideót jelentetett meg, amelyben a Smer-kormány által a pozsonyi
vár alá építtetett, teljesen felesleges mélygarázs költségeit a bezárással fenyegetett
kisiskolák fenntartásának költségeivel hasonlítja össze. Számításaik szerint a mélygarázs
11 millió eurós építési költségéből egy évig finanszírozhatók lennének a bezárással
fenyegetett kisiskolák.
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2015. szeptember 28. – Pannon RTV
Elhunyt Brenner János újságíró. 1932-ben született Nagykikindán, az általános iskolát
szülővárosában, a gimnáziumot Nagybecskereken végezte el. 1951 és 1957 között a Magyar
Szó újságírója, majd 1984-ig a 7 Nap újságírója, 1974 és 1978 között pedig főszerkesztője
volt. 1985-ben vonult nyugdíjba. Négy kötete jelent meg: A kinematográfia úttörője (Lifka
Sándor élete és munkássága); Aranykezű mesterek (A szabadkai Aurometal monográfiája
és krónikája); Így láttam, így éreztem… (Emlékirataim); valamint egy riportkötet,
Csavargásaim a munka mezején címmel.

Vajdaság

Elhunyt Brenner János

Nem épül a szabadkai Népszínház, a város kénytelen lesz visszautalni a pénzt

Kárpátaljai kitüntetés Pál Sándornak
2015. szeptember 28. – Kárpátalja
Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke kapta Beregszász
2015. évi Pro Urbe díját. Az elismerést a Beregszászi Városi Tanács közgyűlésén adták át
szeptember 25-én.A kitüntetést minden évben olyan személynek ítélik oda, aki különleges
módon járul hozzá a város előmeneteléhez. Ebben az esztendőben a képviselőtestület
döntésének értelmében az elismerést Pál Sándornak, a Magyar Református
Szeretetszolgálat kuratóriumi elnökének nyújtotta át a város vezetősége. A díjazottat
méltatva Babják Zoltán kiemelte: Pál Sándor olyan szolgálatot vállalt fel, melynek során
rengeteg bánattal, gonddal találkozik. Azonban ennek folytán azt is megtapasztalhatja,
milyen csodálatos dolog, amikor valaki időben nyújt segítséget a rászorulónak

Kárpátalja

2015. szeptember 28. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Felújított homlokzat, kopár, befejezetlen oldalfalak – így néz ki jelenleg a szabadkai
Népszínház. A felújítási munkálatok ismét szünetelnek. Amennyiben nem kezdődnek meg
decemberig, a város kénytelen lesz visszautalni a pénzt, amelyet a köztársaságtól és a
tartománytól kapott a következő fázis befejezésére. Kilenc évet vártak a szabadkaiak arra,
hogy leleplezzék a Népszínház felújított homlokzatát. Ezzel júliusban véget ért az építkezés
negyedik szakasza. Az ötödik szakasz munkálatai azóta sem kezdődtek el. A szabadkai
Népszínház építésének következő fázisához rendelkezésre állnak az eszközök, ennek
ellenére azonban hónapok óta egyetlen munkást és munkagépet sem látni a környéken. A
kiírt közbeszerzési pályázatra azonban a belgrádi Beomaks cég fellebbezést nyújtott be
jogainak védelme érdekében, így a munkálatok szünetelnek.
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Pintér: közösen járőröznek a magyar és szlovén rendőrök
2015. szeptember 28. – MTI, Kormany.hu, Muravidéki Magyar Rádió
Közös járőrözésbe kezdenek a teljes magyar-szlovén határszakaszon a magyar és a szlovén
rendőrök, illetve folyamatos, valós idejű információval látják el egymást - közölte a
belügyminiszter hétfőn, a Rédics-Hosszúfalu (Dolga vas) határátlépési pontnál. Pintér
Sándor a határ szlovén oldalán tartott megbeszélést szlovén kollégájával, Vesna Györkös
Znidarral, illetve a két ország rendőri vezetőivel, majd a tárgyalásokat követően beszélt
arról a újságíróknak, hogy megegyeztek a közös járőrözés elindításáról.

Kárpátalja

2015. szeptember 28. – karpatalja.ma
Új irodahelyiségbe költözött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE),
melyet szeptember 22-én vett birtokba és avatott fel a szervezet. Az ünnepélyes
irodamegnyitót megtisztelte jelenlétével Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus
Egyházmegye püspöke, Taracközi Ferenc beregszászi református lelkész, valamint az
egyesület számos munkatársa és elnökségi tagja. Török Dénes bemutatta a KMNE és a
Nemzeti Kulturális Alap által támogatott, 50 kárpátaljai magyar nagycsalád életét
bemutató Áldás és erő című interjúkötet második kiadását. Ezúttal 300 példányban jelent
meg a könyv, melyet a történelmi egyházak kaptak meg.

Muravidék

Irodamegnyitó és könyvbemutató a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesületénél

A vállalkozói gondolkodást ösztönző fiatalok dolgozatait támogatják

Széchenyi Istvánra emlékeztek Bécsben
2015. szeptember 28. – Nemzeti Regiszter
„Itt született 1791. szeptember hó 21-én Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar” – áll
Bécsben a Herrengasse 5. szám alatti épület (ma Wilczek Palota) falán elhelyezett
emléktáblán, s előtte történelmi múltunk jeles alakjának emlékét a császárvárosban élő
magyarok évről évre megtisztelik. „Hagyomány, hogy minden évben itt összegyűlünk és
megemlékezünk Széchenyi István, a legnagyobb magyar születésének évfordulójáról” –

Őrvidék

2015. szeptember 28. – Muravidéki Magyar Rádió
A Fiatalok Világa Intézet azon fiatalok szemináriumi, diploma, illetve posztgraduális
dolgozatait jutalmazza, amelyek – egy-egy vállalattal együttműködve – a vállalkozói
gondolkodást, illetve új munkahelyek létrehozását ösztönzik. Az október közepén
megjelenő támogatási pályázatról délelőtt sajtótájékoztatót tartottak az intézet székhelyén,
a csentei Murania központban.
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köszöntötte 2015. szeptember 21-én a főhajtásra egybegyűlteket Perényi János bécsi
magyar nagykövet, akitől Takács Imre vette át a szót.
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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

10

