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MKP–SaS koalíció alakulhat 
2015. augusztus 7. – Új Szó 

Választási együttműködésről tárgyalt az SaS és az MKP, a koalíció mindkét párt számára 

elfogadható. A részleteket még tisztázni kell, egyelőre a belső használatra készülő 

közvélemény-kuktatás eredményeire várnak. A közös listát a liberális párt ajánlotta fel az 

MKP-nak. Az MKP-val kötendő egyezség ún. technikai koalícióként merült fel – vagyis a 

bejutás miatt indulnának együtt, a választások után külön frakciót alakítana a két párt. Ha 

megegyeznek, valószínűleg mindketten külön programmal is vágnak neki a választási 

kampánynak. Az egyezség része lenne, hogy mindketten leszögeznék: semmiképpen sem 

fognak együttműködni a Smerrel. Az MKP támogatottsága 4–5,5 százalék között 

ingadozik, a párt vezetőségében úgy vélik, kockázatos lehet külön indulni, az SaS-szel 

kötendő koalíció sokkal nagyobb biztonságot nyújtana. A fő kérdés az, a két 

választótáborral mennyire tudják elfogadtatni az együttműködést. Veszélyt jelenthet, ha az 

SaS szlovák szavazói nem voksolnának egy magyarokkal közös listára, ahogy az MKP 

radikálisabb szavazórétege is elfordulhat a párttól. 

 

Hrinevics: A kisebbségi gyerekeknek nem anyanyelvként, hanem 
államnyelvként kell tanulniuk az ukránt 
2010. augusztus 6. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A nemzeti kisebbségi iskolások, többek között Kárpátalján is, nagyon rosszul beszélik az 

ukrán nyelvet – erről tanúskodnak a külső független értékelés (ZNO) eredményei. A 

változás érdekében az ukránt államnyelvként, s nem anyanyelvként kell oktatni a 

számukra – közölte egyebek mellett a Szabadság Rádió internetes változatának műsorában 

Lilija Hrinevics, az ukrán parlament tudományos és oktatási bizottságának néppárti 

elnöke. „Tudjuk, hogy ott sok a magyar, román stb. nyelvet beszélő nemzeti kisebbség. Ez 

egy egészen más, nem szláv nyelvcsoport.” – hangsúlyozta. A politikus szerint a ZNO 

eredményeinek jelezniük kell az oktatáspolitikai szféra döntéshozóinak, hogy konkrét 

lépésekre van szükség. 

 

Szakképzés éve: Vállalkozói készségfejlesztő továbbképzés Pécsett 
2015. augusztus 6. – MTI, Felvidék Ma 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára augusztus 

6-án, csütörtökön délután meglátogatta a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program 

keretében szervezett vállalkozói készségfejlesztő továbbképzésen résztvevő diákokat és 

tanáraikat. A rendezvényen közel 100 résztvevő Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és 

Kárpátaljáról vesz részt, amely keretében az egyéni készségek felmérése, a 

problémaérzékenység, a kreativitás és innováció, a működés és fenntartás, a jövőkép és 

életpálya témakörében kapnak hosszú távon hasznosítható útravalót. 
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Semjén reklámoz 
2015. augusztus 7. – Poó Csaba – Népszabadság 

A Népszabadság Vélemény rovatában írja Poór Csaba, hogy „Nem hiszem, hogy a magyar 

állampolgárság termék lenne, amelyet reklámozni kell.” Kitér arra is, hogy véleménye 

szerint „Semjén Zsolt nettó törvénysértésre szólított fel, hiszen Ukrajnában az ottani 

állampolgárság elvesztésével jár a magyar felvétele, ezért ez utóbbit jó eltitkolni. Az erre 

való biztatás önmagában sem elegáns.” Hiába mondja Semjén Zsolt „gyakorlatilag 

államtitoknak”, ki kapott magyar személyi igazolványt, nehéz elképzelni, hogy egy kis 

közösségben ne szivárogjon ki ilyen információ. Ez pedig könnyen a ma még főként Kelet-

Ukrajnában „elfoglalt”, ám a nyugati országrészben különösen erős szélsőséges 

nacionalisták célpontjaivá teheti az érintetteket. 

 

Borbély magyarázatot kér Gogától és Dobrétól 
2015. augusztus 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Magyarázatot kér Borbély László RMDSZ-es parlamenti képviselő Lucian Goga 

prefektustól és Ciprian Dobrétól, a Maros Megyei Tanács elnökétől a múlt pénteki, 

nyárádszeredai zászlós incidens kapcsán. A marosvásárhelyi politikus udvariatlan 

gesztusnak nevezte, hogy a városnapok megnyitóünnepségére meghívott elöljárók „a 

törvényt semmibe véve” távoztak a rendezvény helyszínéről a magyar és a székely zászló 

láttán. „A zászlók használatára vonatkozó törvény kimondja, hogy ünnepi alkalmakkor, 

mint például amikor az eseményen magyarországi testvérvárosok képviselőit fogadjuk, 

azzal tiszteljük meg a küldöttségeket, hogy kitesszük a magyar zászlót is” – mutatott rá 

csütörtöki közleményében Borbély. 

 

Rajt előtt a Sapientia EMTE 
2015. augusztus 6. – Krónika 

Beteltek a meghirdetett ingyenes és tandíjköteles helyek a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) agrármérnöki szakán, Sepsiszentgyörgyön. Székely Gyula, a 

sepsiszentgyörgyi intézmény vezetője a Krónikának elmondta, az ország egyetlen magyar 

tannyelvű agrármérnöki szakán 30 diák kezdi meg a 2015/2016-os tanévet, közülük öten 

évi 400 eurós tandíjat kell hogy fizessenek. 

 

Újra kikerült az emléktábla Kölcsey Ferenc szülőházára Sződemeteren 
2015. augusztus 6. – transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen 

Újra kikerült a 25 évvel ezelőtt avatott emléktábla a Szatmár megyei Sződemeteren annak 

a kúriának a falára, amelyben 225 évvel ezelőtt Kölcsey Ferenc, a Himnusz szerzője 
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született – tájékoztatta csütörtökön az MTI-t Muzsnay Árpád, a Erdélyi Magyar Kulturális 

Egyesület (EMKE) partiumi alelnöke, a Kölcsey-kultusz Szatmár megyei ápolója. Muzsnay 

Árpád felidézte, hogy az emléktáblát 25 évvel ezelőtt a román és a magyar kulturális 

minisztérium állította a fehérgyarmati Kölcsey Társasággal közösen, ám néhány héttel 

később eltűnt az épület faláról. A szatmárnémeti Kölcsey Kör és az EMKE 1992-ben újra 

kihelyezte az emléktábla másolatát, de ez is alig egy hétig maradt az épület falán. 

 

EMI-tábor: „közös érdek az autonómia” 
2015. augusztus 6. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az erdélyiek összefogására, egy Erdély Párt létrehozására lenne szükség ahhoz, hogy ne 

csupán Bukarest és egy szűk, kiváltságos réteg élvezze az itt élők munkájának gyümölcsét 

– véli Mircea Dăian, az Erdély Demokratikus Liga alapítója az EMI-tábor első, csütörtöki 

előadásán. Úgy véli, az erdélyi románok közül egyre többen látnak fantáziát az 

autonómiatörekvésekben. A vasárnap véget érő rendezvény keretében pénteken Vona 

Gábor, a Jobbik elnöke tart előadást a táborban. 

 

Elkezdődött a Mátyás-szobor megtisztítása 
2015. augusztus 6. – transindex.ro 

Felállványozta és elkezdte a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport talapzatának tisztítását Nagy 

Benjámin kőrestaurátor. A munkálatot szemcseszórásos technológiával végzi. A 

szoborcsoportot múlt héten ismeretlen tettesek barna festékkel öntötték le. A rongálás 

nem okozott maradandó kárt. A mintegy ötezer lejes tisztítási költséget a városháza állja. 

 

Támogatás az Autonómia Alapnak 
2015. augusztus 6. – Erdély Ma, Háromszék 

Gyűl a pénz a Siculitas egyesület számlájára, az elmúlt hetekben több adomány is érkezett 

– tudatja Izsák Balázs SZNT-elnök közleményében, amelyben megköszöni az Erdélyt 

Járók Közhasznú Egyesületnek és a Székelyföldért Társaságnak az Autonómia Alap 

létrehozására vonatkozó közös kezdeményezését, és a támogatóknak a hozzájárulást. Izsák 

emlékeztet: az SZNT társadalmi szervezetként saját bevételekkel nem rendelkezik, a 

működését segítő anyagi támogatás pedig igazolja, hogy szükség van erre a munkára és 

hogy ezt a társadalmi elvárásnak megfelelően végzik. 

 

Fejlesztési ügynökséget hoznak létre ősztől Hargita Megye Tanácsánál 
2015. augusztus 6. – maszol.ro 

Beruházásvonzás és munkahelyteremtés ösztönzése céljával megyei fejlesztési ügynökség 

létrehozását tervezi Hargita Megye Tanácsa. Erről tanácskoztak a csíkszeredai 

megyeházán augusztus 6-án, csütörtökön vállalkozók, politikusok. Hargita megyében 

minden szereplő önmagában próbál boldogulni, a megyei tanács viszont szeretné 

megteremteni annak a lehetőségét, hogy egy asztalhoz üljenek, ehhez továbbra is 
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erőforrásokat biztosítanak a törvény keretein belül – mondta Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsa elnöke, az általa kezdeményezett tanácskozáson. 

 

Újabb köztéri szoborral gyarapodik Sepsiszentgyörgy 
2015. augusztus 6. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A háromszéki önvédelmi harc vezéregyéniségének, Berde Mózsának (1815–1893) állítanak 

egész alakos szobrot a volt Vármegye háza, jelenleg a Bod Péter megyei könyvtár 

épületével szemben, az Erzsébet park fő lépcsőfeljárójához – jelentették be 

sajtótájékoztatón a Berde Mózsa Szoborbizottság tagjai. Berde Mózsa egész alakos 

szobrának megtervezésére pályázatot is hirdettek, november 15-ig várják a beérkező 

terveket, amelyeket decemberben, Berde Mózsa, Háromszék forradalmi kormánybiztosa 

születésének 200. évfordulóján kiállítanak. Ezt követően szobrászművészekből álló zsűri 

dönt majd arról, hogy jövő esztendőben melyik terv alapján készíttetik el a szobrot. 

 

Csütörtökön rajtol a SIC Feszt 
2015. augusztus 6. – maszol.ro 

Csütörtökön rajtol az erdélyi fesztiválok következő államosa, a SIC Feszt – Székelyföldi 

Szabadegyetem. A négynapos programsorozat előadásokat, beszélgetéseket, személyes 

találkozásokat szán a helyi értékek témakörének. Kreatív fiataloknak, a régió hírnevét 

öregbítő sportolóknak, újszerű vállalkozások bemutatásának, a vidék természeti, tárgyi és 

szellemi örökségét ápolóinak, új kezdeményezések bemutatásának, a magyar-magyar 

párbeszédnek kínál fórumot a fesztivál. 

 

A kormány az MKP 2012-es választási programjának egyes pontjait valósítja 
meg 
2015. augusztus 6. – Felvidék Ma 

Németh Gabriella, az MKP szociális és egészségügyi alelnöke pozitívan értékeli a szlovák 

kormány második szociális csomagjának beharangozását: egyrészt azért, mert a bérből és 

fizetésből élők könnyebb megélhetését segítheti elő, másodsorban azért, mert az MKP 

2012-es választási programjának egyes pontjait valósítja meg. Ilyen az alapélelmiszerekre 

kivetett hozzáadottérték-adó csökkentése, a minimálbér emelése vagy a magas 

munkanélküliséggel sújtott, magyarlakta régiók fajsúlyosabb és célirányosabb támogatása. 

A családtámogatási rendszerben tervezett javaslatok azonban Németh szerint nem 

ösztönzik kellőképpen a gyermekvállalási kedv növekedését, amelyre – figyelembe véve a 

szlovákiai demográfiai mutatókat – az országnak nagy szüksége van. 
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Kiskát nem lepte meg a bősi népszavazás 
2015. augusztus 6. – Új Szó 

A menekültektől való félelem, és az a meggyőződés, hogy a menekültprobléma Szlovákiát 

nem érinti, együtt okozta, hogy Bős lakosai népszavazásban utasították el a menekülttábor 

létesítését községük területén – vélekedik Andrej Kiska köztársasági elnök. Kiskát a bősi 

népszavazás elutasító eredménye nem lepte meg, Szerinte Szlovákia más részeiben is 

hasonló eredmény született volna. Kiska szerint most a kormányon múlik, hogy eldöntse, 

hogyan fog eljárni a továbbiakban a menekültkérdés megoldása, és nemzetközi 

kötelezettségvállalásaink teljesítése terén.  

 

Tartományi támogatással a hivatalos nyelvhasználatért 
2015. augusztus 6. – Pannon RTV 

A tartományi kormány 9 és fél millió dinárral támogatja a hivatalos nyelvhasználat 

színvonalának emelését a vajdasági önkormányzatokban és intézményekben. Az 

önkormányzatokban nagy figyelmet kell fordítani a nyelvhasználati kérdésekre is. Az 

elmúlt években Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta és Topolya is sikeresen pályázott ezen a 

területen. Az idén Újvidék, Kevevára, Begaszentgyörgy, Antalfalva és Sid is pályáztak a 

támogatásokra. 

 

Felejthetetlen élmény volt számomra 
2015. augusztus 6. – Vadócz Márk – Magyar Szó 

A közelmúltban az egyik vajdasági gimnázium tanára azzal büszkélkedett, hogy a náluk 

érettségizett magyar diákok közül hányan nyertek felvételt igen magas pontszámokkal az 

Újvidéki Egyetem különböző karain. Ezek a fiatalok és a többiek is, hisszük azt, egyetemi 

tanulmányaik során is ragyogóan megállják a helyüket. Idén ősztől lakói lehetnek majd a 

korszerű, kiváló feltételeket kínáló Európa Kollégiumnak, amely sokkal több lesz mint egy 

egyszerű diákszálló. Sorozatunkban kiemelkedő vajdasági magyar értelmiségiek idézik fel, 

hogyan is volt az, amikor ők voltak egyetemisták, mennyire meghatározóak a későbbi 

életút tekintetében az egyetemi évek, az akaraterő, a szellemi nyitottság, a sokoldalú 

érdeklődés. 

 

Moszkal a beregszászi főkonzullal tárgyalt 
2015. augusztus 6. – karpatalja.ma 

Szalipszki Endre, Magyarország beregszászi főkonzulja augusztus 4-én személyes 

látogatást tett Hennagyij Moszkalnál, a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal 

vezetőjénél, melynek során a megismerkedésen túl a további együttműködésről is 

tárgyaltak. A magyar diplomata a kulturális kapcsolatokról és a megye gazdasági 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/moszkal-a-beregszaszi-fokonzullal-targyalt/


 

 

 

 

 

 
7 

befektetéseit érintő lehetőségekről beszélt – adta hírül a Novini Zakarpattya hírportál. A 

találkozó végén Szalipszki Magyarország további támogatásáról biztosította Kárpátalja 

kormányzóját, elmondása szerint a magyarok szorgalmazzák Ukrajna európai 

integrációját, melynek első lépése a megye politikai stabilitásának elérése, s az emberek 

meggyőzése az ország Európai Unióhoz való csatlakozásának jelentéségét illetően. 

  

Kárpátaljaiak a balatonfenyvesi református táborban 
2010. augusztus 6. – Kárpátalja 

Közel 300 fiatal vakációzik ezekben a napokban a balatonfenyvesi református táborban. 

Honi és határon túli, köztük erdélyi és kárpátaljai gyerekek is együtt nyaralnak a magyar 

tengernél. A programmal a diákok magyarságtudatát szeretnék erősíteni. Bellai Zoltán 

kaposvári református lelkész elmondta, hogy számára rendkívül fontos az, hogy akárhova 

megy a Kárpát-medencébe, ott mindenütt otthon van. „Ez a hazám. És azt szeretném 

tudatosítani ezekben a gyerekekben is, akik itt vannak, már 8. alkalommal.  

 

Lendva Község is csatlakozott az adósság leírásához 
2015. augusztus 6. - Muravidéki Magyar Rádió 

Lendva Község is csatlakozott azokhoz az önkormányzatokhoz, közvállalatokhoz, 

bankokhoz, biztosítókhoz és humanitárius szervezetekhez, amelyek támogatják a 

hátrányos helyzetű polgárok adósságának leírását. Mag. Anton Balažek polgármester ma 

írta alá az adósság leírási szerződést.  
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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.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/

