
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. augusztus 6. 



 

 

 

 

 

 
2 

Semjén a magyar állampolgárság felvételére buzdította a kárpátaljaiakat 
2015. augusztus 5. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A magyar állampolgárság felvételére biztatta a kárpátaljai magyarokat Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, miután ötvenöt ottani magyar gyereket 

fogadott szerdán a Parlamentben. A miniszterelnök-helyettes újságíróknak nyilatkozva 

úgy fogalmazott: minden kárpátaljai magyart megillet az állampolgárság. Vegyék is fel, 

mert ez egy lehetőség, hogy teljes jogú európai uniós polgárként kinyíljon számukra a világ 

- mondta, hozzátéve: akkor vannak biztonságban, ha van magyar útlevelük. Semjén Zsolt a 

kárpátaljaiakhoz és a felvidékiekhez azzal az üzenettel fordult, hogy bár néhány ország 

nem ismeri el a kettős állampolgárságot, ez szerinte hosszú távon fenntarthatatlan. A 

globalizációból fakadóan egyre többen dolgoznak külföldön, akik megszerzik az adott 

ország állampolgárságát - mondta a miniszterelnök-helyettes, aki megjegyezte: Csehország 

már megtette, és Szlovákia esetében is idő kérdése a kettős állampolgárság elismerése. 

 

Lecsapott a nyelvrendőrség a bősi népszavazásra 
2015. augusztus 5. – bumm.sk 

Egy feldühödött lakos tett feljelentést a bősi menekülttáborról tartott népszavazás miatt a 

kulturális minisztériumnál. A feljelentés szerint a község megsértette a nyelvtörvényt, 

egyrészt mert a referendumról tájékoztató szóróanyagon elsőként a magyar IGEN szó 

szerepelt, másrészt pedig a tájékoztató plakátokon a község nevét is magyarul tüntették fel. 

Jozef Bednár a kulturális minisztérium szóvivője szerint Bős magyar nevének 

használatával a plakátokon gond van, mivel az államnyelvtörvény értelmében csak a 

szlovák megnevezést lehetne a kérdéses dokumentumon használni. „A település nevét, az 

ilyen népszavazási íven a nyelvtörvény értelmében szlovák nyelven (Gabčíkovo) kell 

feltüntetni” – mondta Bednár. A minisztérium ugyanakkor abban nem talált kivetnivalót, 

hogy a népszavazási ívet mintázó hirdetményen az IGEN szó az ANO előtt szerepelt. 

 

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata 
2015. augusztus 5. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatot adott ki, határozottan tiltakozik a 

hadkiegészítő parancsnokság munkatársai által bevezetett törvénytelen módszerek ellen, 

melyeket az elmúlt hetekben a katonai behívók kézbesítése során alkalmaztak. Felhívják az 

illetékesek figyelmét, hogy a hatályos törvények szerint a behívókat csak a katonaköteles 

lakhelyén vagy a munkahelyén lehet átadni. A behívók kézbesítése a közúti 

ellenőrzőpontokon, határátkelőhelyeken vagy közlekedési eszközökön az éppen ott lévő 

személyek számára az érvényben lévő jogi szabályozás szerint törvénytelen – mutatnak rá. 

Hangsúlyozzák: a KMKSZ határozottan kiáll a jogi előírások maradéktalan betartása 

mellett, követelik továbbá, hogy csak azon személyekhez juttassák el – szigorúan törvényes 

módszerekkel – a behívót, akikre a mozgósítási törvényben megjelölt kritériumok 

vonatkoznak. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/minel-tobben-vegyek-fel-a-magyar-allampolgarsagot-karpataljan
http://www.bumm.sk/belfold/2015/08/05/lecsapott-a-nyelvrendorseg-a-bosi-nepszavazasra
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata-3/
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Egymillió új magyar 
2015. augusztus 6. – Cseke Hajnalka – Figyelő 

A 2010-es kormányváltás óta 700 ezren tették le az állampolgársági esküt, közülük 

azonban csak 24 ezren költöztek Magyarországra. Az egyszerűsített honosítási eljárás 

indulása óta 742 922 fő nyújtotta be kérelmét, amiből a szigorú ellenőrzéseknek és a 

nemzetbiztonsági szervek működésének köszönhetően 25 347 fő kérelme lett 

visszautasítva. A 2018-ra kitűzött cél az egymillió új magyar állampolgár elérhetőnek tűnik 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint. Ezt a célt hivatott szolgálni az RMDSZ-szel 

kötött megállapodása, valamint az is, hogy a konzulátusok képviselőinek meg kell 

keresniük a kevésbé mobilis igénylőket. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2015. augusztus 6-i számában olvasható.) 

 

Szatmárnémetibe látogat Dr. Szili Katalin 
2015. augusztus 5. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap 

Kölcsey Ferenc születésének 225. évfordulója tiszteletére rendez az Erdélyi Magyar 

Kulturális Egyesület kétnapos tanácskozást és Kárpát-medencei megemlékezést, melyen 

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony is részt vesz. Az augusztus 6-7. között 

megrendezésre kerülő tanácskozás célja Kölcsey örökségének és szellemi hagyatékának 

megőrzése és újraértelmezése. Megbízott asszony "Kölcsey az országgyűlési követ és 

parlamenti szónok" című előadásával színesíti a szatmárnémeti tanácskozás sűrű és 

színvonalas előadás-sorozatát. 

 

Kétlépcsős áfacsökkentést támogat az RMDSZ 
2015. augusztus 5. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ támogatná, hogy két lépcsőben csökkentsék az általános forgalmi adót 

Romániában – jelezte Kelemen Hunor elnök szerdán az RFI román adásának adott 

interjújában. A szociáldemokrata Ponta-kormány 2016. január 1-jétől akarja a jelenlegi 

24-ről 19 százalékra csökkenteni az áfát, de az erről szóló adótörvényt a jobbközép 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) éléről államfővé választott Klaus Johannis megfontolásra 

visszaküldte a parlamentnek. 

 

Az erdélyi és Kárpát-medencei magyarság jövője a szerdán kezdődő EMI-
tábor fő témája 
2015. augusztus 5. - MTI 

Az erdélyi és a Kárpát-medencei magyarság jövője, és a kisebbségi érdekérvényesítés a 

Gyergyószentmiklós határában szerdától vasárnapig tartó EMI-tábor központi témája. Az 
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Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) egyesület által 11. alkalommal megszervezett tábor a 

tusnádfürdői Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) mintájára kínál 

tájékozódási, művelődési valamint kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket a 

résztvevők számára. 

 

Botrány a kegyhelyen 
2015. augusztus 5. – Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

A temesvári római katolikus püspökség nyílt levélben cáfolta, hogy eredeti építőelemeket 

távolítottak volna el a máriaradnai bazilika felújítása alkalmával. Az információ a brit The 

Telegraph napilapban jelent meg az Arad megyei Mária-kegyhely felújítása kapcsán, 

melyben az írás szerzője azt állítja, az erdélyi templomok, kastélyok és várak eredeti 

építészeti stílusát tönkre tették az úgynevezett renoválásokkal, amelyek az európai 

adófizetők 100 millió eurójába kerültek.  

 

Horváth Anna: a román tanácsosokból néha még előtör a magyarelleneség 
2015. augusztus 5. – transindex.ro 

Nemcsak magyarként kell sokszor politikai csatákat vívnia a román többségű, sokszor 

soviniszta tanácsosokkal, mandátuma alatt azzal is szembe kellett néznie, hogy a 

kolozsvári magyarok egy része elfordult az RMDSZ-től. Felismerte, hogy a választók 

bizalmának visszaszerzését azzal kell kezdeni, hogy meg kell hallgatnia igényeiket. Ezek az 

igények pedig nem feltétlenül esnek egybe a politikum által oly sokszor felvállalt "magyar 

ügyekkel". Horváth Annát a városházán folytatott munkájáról kérdezte a Transindex. 

 

Boc: kemény leckét kap, aki köztéri szobrokat rongál 
2015. augusztus 5. – transindex.ro 

Bűnv ádi feljelentést tettünk, és azt reméljük, hogy a rendőrség azonosítani fogja azokat, 

akik a kolozsvári Mátyás-szobrot barna festékkel leöntötték – mondta el Kolozsváron Emil 

Boc polgármester újságírói kérdésre válaszolva. „Elfogadhatatlan, hogy bármelyik köztéri 

szobrot vandalizálják, és közpénzből kelljen helyrehozni. Azt reméljük, hogy a városban 

lévő térfigyelő kamerák felvételeinek a kivizsgálása nyomán ki fog derülni, hogy kik a 

tettesek. Akik ezt tették, azok ne aludjanak nyugodtan. Figyelmeztetünk mindenkit, akik 

hasonlókon gondolkodik, hogy inkább maradjanak otthon, és ne tegyék, mert nem fognak 

nyugalomra lelni, akármelyik kolozsvári történelmi emlékművet is rongálják meg” – 

mondta Boc. 

 

Telefonos játék székelyföldi legendákból 
2015. augusztus 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

Újabb réteget céloz meg a Székelyföldi Legendárium csapata – elhatározták, hogy 

okostelefonos játékot készítenek, melynek alapját a térség legendái adják. A feladatot öt 

székelyudvarhelyi középiskolás vállalta magára, akik nagy kihívásnak, ugyanakkor jó 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25396
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http://www.kronika.ro/szines/telefonos-jatek-szekelyfoldi-legendakbol
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tapasztalatszerzési lehetőségnek tartják a megbízást. „A rajzfilmprojekt új kapukat, 

dimenziókat nyitott meg előttünk, így elgondolkodtunk egy videojáték elkészítésén. Ezzel 

lehetőségünk lesz arra, hogy a fiatalok irányába nyissunk – magyarázta Fazakas Szabolcs, 

a projekt ötletgazdája. – A legendák őseink által hátrahagyott ajándékok a múltból, amik 

tökéletes alapjai egy videojátéknak.” Mint mondta, Magyarországról már többen is 

megkeresték őket azzal, hogy segítenének a projekt megvalósításában, ám ők úgy 

döntöttek, helybélieket kérnek fel a feladatra. Ennek nyomán és egy szerencsés 

találkozásnak köszönhetően öt középiskolás diákkal vették fel a kapcsolatot. 

 

Tanügyi törvénytervezet: nem kell magyarul tudnia a magyar iskolák 
igazgatóinak 
2015. augusztus 5. – maszol.ro 

Kötelező óvoda, a képességvizsgán gyengén teljesítők diákok úgynevezett előszakosodási 

képzése, annak eltörlése, hogy az iskolaigazgatók közfelelősséget vállaljanak az általuk 

vezetett intézmény teljesítményéért - néhány olyan javaslat, amely a közvitán lévő új 

tanügyi törvénytervezethez érkezett. A HotNews hírportálon közzétett javaslatok között 

szerepel továbbá, hogy bevezetnék az úgynevezett alapfinanszírozást a bölcsődék esetében 

is, nem kapnának ingyenes tankönyveket a tizenegyedikesek és a tizenkettedikesek, a 

kisebbségi nyelveken oktató iskoláknál pedig eltörölnék az az előírást, hogy beszélje a 

kisebbség nyelvét az igazgató. 

 

Károly herceg: Erdély lehet a kulcsa a bolygó megmentésének 
2015. augusztus 5. – transindex.ro 

Erdély lehet a kulcsa a bolygó megmentésének – jelentette ki Károly brit herceg a BBC 

Radio 4-nek. Károly erdélyi birtokairól és Erdélyről a BBC On Your Farm című műsorában 

beszélt. Szerinte túl sokáig nem adtunk semmit a természetnek, csak elvettünk tőle, 

valamint háttérbe kényszerítettük a természetet és kizsákmányoltuk. Károly elmondta, 

hogy Erdélyben a gazdák még mindig kézzel kaszálnak, nem tartanak többet egy-két 

tehénnél, és lovak által vontatott szekereken szállítják a tejet. Szerinte ezeket az ősi 

életformákat meg kell őrizni, valamint integrált módon kell megközelíteni a termelés 

problémáját, „amit nem végezhetnek csak nagyvállalkozások”. 

 

RMDSZ–MPP-közeledés Kolozsváron  
2015. augusztus 6. – Krónika 

A két politikai alakulat közti együttműködésről tárgyalt kedden délután az RMDSZ és a 

Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei szervezetének vezetősége. A szövetség 

közleménye szerint a találkozón részt vevő politikusok a helyi magyar közösségeket 

megerősítő gazdasági és politikai együttműködés szükségességéről tárgyaltak, és arról 

döntöttek, hogy különböző témakörök mentén újabb találkozókat szerveznek szakemberek 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/51190-tanugyi-torvenytervezet-nem-kell-magyarul-tudnia-a-magyar-iskolak-igazgatoinak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/51190-tanugyi-torvenytervezet-nem-kell-magyarul-tudnia-a-magyar-iskolak-igazgatoinak
http://eletmod.transindex.ro/?hir=21287
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bevonásával. A közleményből nem derül ki, hogy a két szervezet tárgyalt-e a helyhatósági 

választásokon való együttműködésről. 

 

Megnyitotta kapuit a 11. EMI-tábor 
2015. augusztus 6. – Erdély Ma 

„Visszatértünk gyökereinkhez, hazatértünk Gyergyószentmiklósra” – nyitotta meg Szűcs 

Péter, az Erdélyi Magyar Ifjak országos alelnöke a 11. EMI-tábort szerdán 12 órakor. Az 

ünnepélyes megnyitón felszólalt Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós alpolgármestere, 

Sorbán Attila Örs, az EMI-tábor főszervezője, valamint Csergő Tibor, a Tarisznyás Márton 

Múzeum igazgatója. 

 

Draxler Csákynak magyarázkodik 
2015. augusztus 5. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Juraj Draxler oktatási miniszter levélben válaszolt Csáky Pálnak, aki az Európai Parlament 

Petíciós Bizottságának alelnökeként a kisebbségi iskolákban tervezett változtatásokkal 

kapcsolatban fordult a miniszterhez. Csáky Pál júniusban írt levelében a szakemberek, 

pedagógusok és szülők véleményének tiszteletben tartására szólította fel az ügyben a 

tárcavezetőt, amelyet azok az érvényes szlovákiai törvényeknek megfelelően a 

petíciójukban fogalmaztak meg. Válaszlevelében a miniszter többek közt hangsúlyozza, 

hogy „az innovatív állami oktatási programok a természettudományi tantárgyak oktatását 

erősítik, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanulók műszaki oktatására. A tantárgyi 

szerkezet és az óratámogatás megváltoztatása következtében csökkent a rendelkezésre álló 

órák száma is, a magyar (30-ról 13-ra) és a szlovák (51-ről 27-re) tannyelvű alapiskolák 

számára is”. Draxler szerint azonban nem változott az alap és a szabadon választható 

tantárgyak teljes óraszáma, ami a kerettanterv szerint a kisebbségi oktatási nyelvű 

alapiskolák számára ugyanannyi, mint azelőtt, azaz 102 óra az alsó tagozat és158 a felső 

tagozat számára. Csáky Pál a miniszter magyarázkodását nem tartja elfogadhatónak, és 

arra  kérte a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetséget, készítsen elő egy újabb szakmai 

anyagot a kéréssel kapcsolatban, amelyet ősszel a miniszter asztalára lehet letenni. 

 

A Pozsonyi Magyar Intézet élére Molnár Imre kerül 
2015. augusztus 5. – Felvidék Ma 

Molnár Imre szociológus, történész, diplomata szeptember 1-től megkapta kinevezését a 

Pozsonyi Magyar Intézet igazgatói posztjára. A Pozsonyi Magyar Intézet élén Kollai Istvánt 

váltja, aki 2010-től dolgozott Pozsonyban. Molnár Imre az intézet új igazgatójaként is 

Magyarország kultúráját és imázsát lesz hivatott népszerűsíteni. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=190196&cim=megnyitotta_kapuit_a_11_emi_tabor
http://www.hirek.sk/belfold/20150805105544/Draxler-Csakynak-magyarazkodik.html
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VMSZ: A menekülteket abba az országba kell visszatelepíteni, amelyikből 
származnak! 
2015. augusztus 5. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetségnek a menekültkérdéssel kapcsolatos álláspontját 

ismertették ma délelőtti sajtótájékoztatójukon a párt zentai szervezetének illetékesei, 

hangsúlyozva, szerintük a menekülteket abba az országba kell visszatelepíteni, amelyikből 

származnak. A sajtótájékoztatón jelen volt Juhász Attila tartományi művelődési 

segédtitkár, Zenta község korábbi polgármestere, Lőrinc Csongor, a VMSZ községi 

szervezetének elnöke és Rácz Szabó Márta, a VMSZ községi képviselő-testületbeli 

frakciójának elnöke, akik hangsúlyozták, a menekülteket abba az országba kell 

visszatelepíteni, amelyikből származnak, majd hozzátették, mindezt a községi képviselő-

testület 2007-ben meghozott és jelenleg is érvényben lévő határozata is kimondja. 

 

Új magyar közéleti szerveződés van alakulóban Vajdaságban 
2015. augusztus 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Ifj. dr. Korhecz Tamás megerősítette a hírt, miszerint alakulóban van egy új nem 

kormányzati, magyar szerveződés Vajdaságban, azonban cáfolta, hogy pártalapítást 

terveznének, s ezzel összhangban áll Varga Lászlónak a hírportálunknak adott nyilatkozata 

is. Az utóbbi napokban egyre több olyan utalás, Facebook-bejegyzés kerül napvilágra, 

amelyből egy új vajdasági magyar közéleti szerveződés körvonalai rajzolódnak ki. Egyesek 

nyíltan fogalmazzák meg kérdéseiket, véleményüket az új „pártról”, amelyről eddig 

hivatalosan még semmilyen információ nem jelent meg a sajtóban. A Magyar 

Mozgalomként emlegetett szerveződés ötletgazdáit, leendő alapítóit nyilatkoztak. 

 

MNT-támogatás a temerini civil szervezeteknek 
2015. augusztus 5. – Pannon RTV 

Fejleszteni kívánják a dél-bácskai és a szerémségi szórványtelepüléseket – nyilatkozta 

Hajnal Jenő. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ellátogatott a temerini Iparosok és 

Vállalkozók Egyesületébe, valamint a Kertészlakba is, ahol a civil szervezetek képviselőivel 

tanácskozott. Temerin a húsz civil szervezetének példás munkájával azt az erőt és példát 

tudja felmutatni, amely követendő és támogatásra méltó – mondta Hajnal Jenő, az MNT 

elnöke. A kedd esti megbeszélés egyik legfontosabb mozzanata az volt, hogyan tudnák 

tervezhetővé tenni a segítségnyújtást és támogatást. 

 

Határ menti együttműködések és testvértelepülési kapcsolatok 
2015. augusztus 5. – Kárpátalja  

A határ menti települések együttműködésének fejlesztése, kapcsolatainak erősítése, 

pályázati lehetőségek megvitatásának céljával tartottak kerekasztal-beszélgetést július 29-
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18927/VMSZ-A-menekulteket-abba-az-orszagba-kell-visszatelepiteni--amelyikbol-szarmaznak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18927/VMSZ-A-menekulteket-abba-az-orszagba-kell-visszatelepiteni--amelyikbol-szarmaznak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18925/Uj-magyar-kozeleti-szervezodes-van-alakuloban-Vajdasagban.html
http://pannonrtv.com/web/?p=220219
http://karpataljalap.net/?q=2015/08/05/hatar-menti-egyuttmukodesek-es-testvertelepulesi-kapcsolatok


 

 

 

 

 

 
8 

én a mezőgecsei Fazekas-panzióban. Az esemény magyarországi vendégei voltak Lipők 

Sándor, Kemecse polgármestere és miniszteri biztos, Kiss András és Szabó István, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei (SZSZBM) Közgyűlés képviselői, illetve részt vett a 

megbeszélésen még Szalipszki Endre, beregszászi magyar főkonzul, Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Sin József, a KMKSZ 

Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. Továbbá jelent volt 50 kárpátaljai és 15 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgármester is. A kerekasztal-beszélgetés moderátora 

Mester András, Mezőgecse polgármestere, a KMKSZ gazdasági és önkormányzati titkára 

volt. 

 

Erősödik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete, a 
KMKSZ ISZ 
2015. augusztus 5. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Az Ukrajnában jelenleg uralkodó politikai káosz, gazdasági helyzet és katonai konfliktus 

nehéz helyzetbe hozza Ukrajna lakosságát, és velük együtt az Ukrajnában élő kárpátaljai 

magyarságot. Ezek a sötét felhők nemcsak az idősebbeket érintik, hanem a fiatalokat is. A 

kilátástalanság, a reménytelenség bekígyózik fiataljaink hétköznapjaiba, és úgy érzik, 

egyedül maradtak. Jelenleg Kárpátalja szürke színben „tetszeleg”. Fásultság, 

érdektelenség, csalódottság, unottság – ez jellemzi az ifjúságot, és ez az, ami ellen a 

KMKSZ ISZ tenni szeretne. Szín szeretne lenni, és ha lehet, az a bizonyos három szín. 

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke a Kárpátalja hetilapnak  arról beszélt, hogy ezekben az 

időkben különösen fontos a fiatalokra figyelmet fordítani, és különösen örül annak, hogy 

az anyaszervezet (a KMKSZ) támogatja az ő és társai elképzeléseit. 

 

Az egylet sikere a csapatmunkán múlik 
2015. augusztus 5. - Népújság 

A 8. Radamosi Est keretében ünnepélyesen felavatták és átadták rendeltetésének a 

Radamosi Önkéntes Tűzoltóegylet újonnan beszerzett tartályautóját és a személyszállító 

tűzoltóautót. A rendezvény kora délután zenés kísérettel a tűzoltók felvonulásával 

kezdődött. Az ünnepséget követően pedig Lebar Teodor, a Radamosi ÖTE elnöke 

köszöntötte a vendégeket, beszédében hangsúlyozva a helybeliek önzetlen támogatását és 

odaadó munkáját az egylet tevékenységében. Lendva Község hozzájárulása mellett a 

polgárok biztosították az anyagi hátteret az autók megvásárlásához. 

 

Segítség a fiatal gazdáknak 
2015. augusztus 5. - Népújság 

Július végén 12 millió eurós kerettel jelent meg a fiatal parasztgazdák tevékenységeinek 

elindítását megcélzó, a 2015-ös évre szóló nyilvános pályázat első kiírása. A 2014–2020-as 

időszakban több hasonló, úgynevezett „startup" kiírás várható, valamivel több mint 60 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/08/05/erosodik-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-ifjusagi-szervezete-kmksz-isz
http://karpataljalap.net/?q=2015/08/05/erosodik-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-ifjusagi-szervezete-kmksz-isz
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/11317-2015-08-05-11-35-21
http://www.nepujsag.net/index.php/gazdasag/11316-2015-08-05-11-33-53
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millió összértékben. Az említett 12 milliós keretű kiírásra augusztus 24. és szeptember 18. 

között lehet pályázni elektronikus úton, de a pályázatokat papíralapon is le lehet adni. Az 

említett keretösszeg vissza nem térítendő támogatást jelent, a megítélt összeget az illetékes 

minisztérium két részletben fizeti majd ki legfeljebb ötéves időszakon belül. 

 

Egyre „magyarabb“ lesz Alsóőr 
2015. augusztus 5. - Volksgruppen 

Alsóőr lakosságának 75 százaléka magyarajkú, a burgenlandi magyar népcsoporthoz 

tartozik. (Németciklény/Eisenzicken községrészben ez az arány 37,7 százalék). De a dél-

burgenlandi falu egyre kedveltebb lesz az Ausztriába kiköltöző magyarok körében is, a 

bejelentett 904 lakosból jelenleg 109 magyar állampolgár. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2724985/
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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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