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Szabályos kétnyelvű feliratozást kér a prefektus a székelyudvarhelyi 
rendőrségtől 
2015. szeptember 3. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Szabályos kétnyelvű feliratozásra szólította fel a székelyudvarhelyi önkormányzathoz 

tartozó helyi rendőrséget Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa, ellenkező 

esetben 5000 lejig terjedő bírságot helyezett kilátásba - közölte szerdán a Mediafax 

hírügynökség. Múlt héten nacionalista indulatoktól fűtött vita alakult ki internetes 

fórumokon és a médiában arról, miért olvasható magyarul a Helyi Rendőrség felirat a 

székelyudvarhelyi rendfenntartók gépkocsijának egyik oldalán. Mint kiderült, a jármű 

másik három oldalán románul szerepel a felirat. A prefektus szerint a rendőrségi autón 

alkalmazott váltakozó nyelvű feliratozás szabálytalan. Rámutatott: a közigazgatási 

kétnyelvűség csak úgy szabályos, ha a kisebbségi nyelvű felirat a "hivatalos román szöveg" 

alatt jelenik meg azonos méretű betűkkel. 

 

Komoly gondokkal teli tanév kezdődik a magyar iskolák számára 
2015. szeptember 2. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Vészcsengő jelezheti a tanév kezdetét szeptember másodikán a felvidéki magyar tannyelvű 

iskolákban. Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke szerint a 

júniusban módosított közoktatási törvény ugyanis beárnyékolja és nehezíti az intézmények 

működését, az iskolatanácsokról szóló új jogszabály pedig a demokrácia megcsúfolása. Az 

órakereteket is módosultak, ennek kapcsán Jókai Tibor elmondta: „az okozza a legnagyobb 

problémát, hogy az anyanyelv oktatására fordítható óraszám a szlovák alapiskolák esetben 

heti 9, a magyar iskolák esetében pedig csak heti 5 óra. Ez a különbség teljesen negatív 

megkülönböztetés”. 

 

A VMSZ az Európai Néppárt társult tagjává vált 
2015. szeptember 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Az Európai Néppárt (EPP) Politikai Közgyűlés egyhangú döntése értelmében, a sokéves 

munka elismeréseként, a Vajdasági Magyar Szövetség az Európai Néppárt társult tagjává 

vált. A Vajdasági Magyar Szövetség 2007 óta tagja megfigyelői státusban Európa 

legnagyobb pártcsaládjának, az Európai Néppártnak (angolul European People's Party, 

EPP). A Néppárt munkacsoportja, illetve Politikai Közgyűlése szeptember 1-jén és 2-án 

Brüsszelben megvitatta a VMSZ kérelmét, hogy a Néppártban társult taggá váljon, ami a 

legmagasabb rangú tagság, amelyet egy Európai Unión kívüli országban működő párt 

elérhet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40576
http://itthon.transindex.ro/?hir=40576
http://www.hirek.sk/itthon/20150902091727/Komoly-gondokkal-teli-tanev-kezdodik-a-magyar-iskolak-szamara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19025/A-VMSZ-az-Europai-Neppart-tarsult-tagjava-valt.html
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Markó fokozatosan kivonul a politikából, ezért nem vállalt új frakcióvezetői 
tisztséget a szenátusban 
2015. szeptember 2. – transindex.ro, Krónika 

Fokozatosan visszavonul Markó Béla a politikából, ezért új mandátumot sem vállalt már az 

őszi ülésszak kezdetétől az RMDSZ szenátusi frakciójának élén. „Amikor eldöntöttem, 

hogy az RMDSZ elnöki tisztségéből visszalépek, akkor azt is eldöntöttem, hogy a 

politikából is fokozatosan visszavonulok. Úgy gondoltam, hogy a visszavonulást lépésről 

lépésre kell megtenni” - mondta el a Transindex megkeresésére a szenátor. Hozzátette, 

2012-ben azért vállalt egy utolsó szenátori mandátumot, mert úgy gondolta, hogy a fiatal 

kollégáinak szükségük lehet a tapasztalatára. „Most már úgy látom, hogy a kollégák 

megszerezték a kellő tapasztalatot, így úgy gondoltam, hogy ideje átadni a szenátus 

frakcióvezetői tisztségét is” - mondta Markó Béla. 

 

Összegyűlt az aláírások fele az Azomures-bizottság felállítását 
kezdeményezőktől 
2015. szeptember 2. – transindex.ro, maszol.ro 

Több mint 3000 aláírás, vagyis a szükséges mennyiség fele már összegyűlt ahhoz az 

állampolgári kezdeményezéshez, melyet Portik Vilmos, a közelgő marosvásárhelyi 

előválasztáson induló polgármesterjelölt még augusztus 18-án iktatott a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatalban. A kezdeményezés célja, hogy a városvezetés napirendjére tűzze 

és tárgyalja egy független szakértői bizottság felállítását, amely az Azomures vegyi 

kombinát káros hatásait vizsgálná, s a megismert adatokat a nyilvánosság elé tárná. 

 

Gábor Felicia: a csángók elszakíthatatlan részei a magyarságnak, de 
eltűnésüket csak lassítani lehet 
2015. szeptember 2. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A történelem sok nemzetet ítélt arra, hogy lassan eltűnjön a népek tengerében, és 

bármennyire is szeretnénk ennek ellenkezőjét, a jelek szerint ez a sors vár a 

csángómagyarságra is. A folyamatot lassítani lehet, de a Csángó vagyok, és a Csángó élet 

című könyvek szerzője szerint visszafordítani, aligha. Gábor Felicia nem tartja irodalmi 

értékűeknek munkáit, megírásukkal egyetlen cél vezérelte: megőrizni a jövő nemzedék 

számára a csángók különleges magyar nyelvét. 

 

Kelemen Hunornak már nincs tulajdonrésze a Transindexnél 
2015. szeptember 2. – maszol.ro 

Eladta a Transindexet kiadó cégben birtokolt többségi tulajdonrészét Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök. A vásárló és egyben az új többségi tulajdonos a kiadó igazgatója, Kelemen 

Attila Ármin lett. Kelemen Attila Ármin a Maszolnak elmondta, az adás-vétel még nem 

zárult le, ez a napokban történik meg. Tájékoztatása szerint a Média Net Kft tulajdonosi 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40566
http://itthon.transindex.ro/?hir=40566
http://itthon.transindex.ro/?hir=40573
http://itthon.transindex.ro/?hir=40573
http://erdely.ma/kultura.php?id=191671&cim=gabor_felicia_a_csangok_elszakithatatlan_reszei_a_magyarsagnak_de_eltunesuket_csak_lassitani_lehet_audio
http://erdely.ma/kultura.php?id=191671&cim=gabor_felicia_a_csangok_elszakithatatlan_reszei_a_magyarsagnak_de_eltunesuket_csak_lassitani_lehet_audio
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/52477-kelemen-hunornak-mar-nincs-tulajdonresze-a-transindexnel
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körébe Kelemen Hunor helyére társtulajdonosként a Transindex felelős szerkesztője, 

Balázsi-Pál Előd lépett be, akinek kis arányú részesedése lett a cégben. 

 

A háromszéki fogyasztóvédők rendőri kísérettel rohantak le egy gyerektábort 
2015. szeptember 2. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A háromszéki fogyasztóvédők rendőri kísérettel rohantak le egy egyházi gyerektábort, és 

büntetéssel fenyegették meg a lelkészeket – tájékoztatták a sajtót az unitárius egyház 

képviselői. Az unitárius egyház az eset miatt a vallásügyi hivatalnál készül panaszt tenni – 

jelentette be Kovács István. A sepsiszentgyörgyi lelkész, az unitárius egyház 

közügyigazgatója Bíró Attila árkosi- és Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi lelkész 

társaságában tartott szerdán sajtótájékoztatót, ahol a múlt héten történt esetet ismertette. 

 

Gond van Háromszéken is a leépítésekkel és az iskolák közegészségügyi 
engedélyével 
2015. szeptember 2. – maszol.ro 

Háromszéken hat tanintézmény kezdi az új tanévet közegészségügyi engedély nélkül. Kiss 

Imre főtanfelügyelő elmondta, idén négy vidéki település hat tanintézménye számára nem 

sikerült egészségügyi engedélyt szerezni,mivel azok nem rendelkeznek ivóvízzel vagy az 

fogyasztásra nem alkalmas. A főtanfelügyelő tájékoztatása szerint a maksai, miklósvári, 

felsőrákosi és bölöni óvodák illetve a miklósvári és felsőrákosi intézményekről van szó. 

Ezek a tanintézmények már az elmúlt években is közegészségügyi engedély nélkül 

működtek. 

 

Ingyenes fordítások a magyar állampolgárság igényléséhez 
2015. szeptember 2. – szekelyhon.ro 

A magyar kormány segítségével díjmentesen készítik el az eddig anyagi vonzattal járó, a 

magyar állampolgárság igényléséhez szükséges fordításokat, a fényképet, illetve a 

szükséges iratcsomót keddtől az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai. 

Tamás Sándor, a szövetség Kovászna megyei elnöke elmondta: újdonság, hogy a magyar 

kormány támogatása által keddtől díjmentesen állítják elő a magyar állampolgárság 

igényléséhez szükséges fordításokat és fényképet, illetve a szükséges iratcsomót. A 

kedvezményre a magyar kormány segítségével, az Eurotrans Alapítvány által nyílik 

lehetőség. „Sok háromszéki családnak éppen ez jelentette az akadályt az állampolgárság 

megszerzésében, hiszen egy személynek több dokumentum fordítása szükséges és ezt az 

anyagi kiadást nem mindenki tudta megengedni magának. Arra bátorítunk mindenkit, 

hogy bizalommal keresse fel munkatársainkat, mert úgy gondolom, hogy a székelyföldi 

emberek számára a magyar állampolgárság nemcsak egy papírformát jelent, hanem a 

magyar nemzethez való tartozást is” – fogalmazott Tamás Sándor. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52480-a-haromszeki-fogyasztoved-k-rend-ri-kiserettel-rohantak-le-egy-gyerektabort
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52469-gond-van-haromszeken-is-a-leepitesekkel-es-az-iskolak-kozegeszsegugyi-engedelyevel
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52469-gond-van-haromszeken-is-a-leepitesekkel-es-az-iskolak-kozegeszsegugyi-engedelyevel
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ingyenes-forditasok-a-magyar-allampolgarsag-igenylesehez
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Marosvásárhelyi előválasztások: ködösítéssel vádolják az RMDSZ-t 
2015. szeptember 2. – szekelyhon.ro, Krónika 

„Amennyiben egy választási szövetség keretében a három magyar párt Marosvásárhelyen 

jövőben nem lesz képes közös listát állítani, az egész előválasztás csak szemfényvesztés és 

a lakosság átverése” – jelentette ki a szekelyhon.ro-nak Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) Maros megyei elnöke, aki úgy érzi, az RMDSZ a tulipán ernyője alá 

szeretné terelni a majdani jelölteket. A néppárt megyei elnöke és egyben az októberben 

sorra kerülő marosvásárhelyi polgármesteri előválasztások egyik résztvevője, Portik 

Vilmos attól tart, hogy az eddigi egyezség ellenére az RMDSZ közel áll a játékszabályok 

felrúgására. Vetélytársainak, Soós Zoltánnak és Barabás Miklósnak címzett nyílt levelében 

arra hívja fel a figyelmet, hogy hármuk feladata nem az, hogy a pártjuk és szervezeteik 

elvárásainak tegyenek eleget, hanem az, hogy képesek legyenek kijavítani a megörökölt 

hibákat. 

 

Biró Rozália: van még tennivaló a kisebbségek jogainak érvényesítése terén 
2015. szeptember 2. – maszol.ro 

A Fiatal Európai Föderalisták németországi szervezetének tagjait fogadta szerdán 

Bukarestben Biró Rozália, a szenátus Emberjogi, Vallási és Kisebbségügyi Bizottságának 

elnöke és Tamara Ciofu, a képviselőház azonos bizottságának alelnöke. A találkozón 

Románia Európai Unión belüli szerepéről, a nemzeti kisebbségek helyzetéről, az ország 

emberjogi megvalósításairól, illetve hiányosságairól, valamint a civil szervezetek és az 

állami intézmények együttműködéséről egyeztettek. A nemzeti kisebbségek helyzetére is 

kitérve a szenátus Emberjogi, Vallási és Kisebbségügyi Bizottságának elnöke a 

németországi küldöttség tagjaival ismertette a jelenlegi helyzetet, amely szerint bár az 

országos törvénykezés megfelel az EU-s elvárásoknak, a nemzeti kisebbségek jogainak 

biztosítása hiányosságokat mutat. „Sajnos az állapítható meg, hogy az elmúlt 2-3 évben 

visszalépések történtek Romániában mind az anyanyelvhasználat, mind pedig a nemzeti 

jelképek, szimbólumok elfogadásának tekintetében” – hangsúlyozta Biró Rozália. 

 

Ismét az egyházakat támadja Dorin Florea 
2015. szeptember 3. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Az iskolákban található földgázüzemű csempekályhák miatt kritizálta a magyar történelmi 

egyházakat Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester. Ugyanis jelenleg is ezekkel 

biztosítják a fűtést a régi marosvásárhelyi iskolaépületekben, az Unirea, a művészeti és a 

Bolyai-gimnázium ingatlanjaiban. Az épületek ma a történelmi magyar egyházak 

tulajdonában vannak, és a marosvásárhelyi elöljáró minden alkalmat kihasznál, hogy az 

épületek állapotát kritizálva azok visszaállamosítását kérje. Legutóbb a csempekályhák 

témáját aknázta ki, azonban az érintettek és a tűzoltók cáfolják, hogy ezek bármikor 

felrobbanhatnának. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marosvasarhelyi-elovalasztasok-kodositessel-vadoljak-az-rmdsz-t
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/52491-biro-rozalia-van-meg-tennivalo-a-kisebbsegek-jogainak-ervenyesitese-teren
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ismet-az-egyhazakat-tamadja-dorin-florea
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Segítség a szórványnak 
2015. szeptember 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Öt Hargita megyei közbirtokosság támogatta faanyaggal a Beszterce-Naszód megyei 

Somkerék egykori magyar iskolájának felújítását az Összetartozunk program keretében – 

adta hírül a megyei önkormányzat sajtószolgálata. Borboly Csaba tanácselnök levélben 

köszönte meg az árvátfalvi, a csíkvacsárcsi, a csíkszentmiklósi és székelyszenttamási 

közbirtokosság és az ülkei IPA Company Kft. támogatását, illetve a lókodiak pénzbeli 

segítségét. Az első szállítmányjúniusban Csíkszentmiklósról indult útnak. 

 

Több székelyföldi település is költségvetés-kiegészítésben részesült a nyáron 
2015. szeptember 3. - Krónika 

A csődtől menekült meg több székelyföldi nagyközség annak nyomán, hogy a kormány a 

költségvetés-kiegészítés keretében július végén átutalta az önkormányzatoknak azt az 

összeget, amennyivel kevesebb támogatást biztosított év elején. A kabinet ettől az évtől 

módosította a nagyközségek finanszírozását: a településeknek évi 1,5 millió lejt irányzott 

elő, de amelyik önkormányzat saját jövedelme meghaladta ezt a keretet, jóval kevesebb 

pénzt kapott az állami költségvetésből, illetve az is előfordult, hogy egy lejt sem utalt a 

kormány. Emiatt év elején Gyergyóalfalu, Gyergyóditró és Gyergyóremete sem kapott 

támogatást, több más környékbeli község pedig csak nagyon kis finanszírozásban 

részesült. 

 

Híd: Az új kormánynak az iskolaügy prioritása kell, hogy legyen 
2015. szeptember 2. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd képviselői szerint a tanév kezdetével az iskolaügyi miniszternek is aktívabban 

kellene érvényre juttatnia a pozitív változásokat. A Smer kormányzása alatt az iskolaügyi 

tárcának hiányzott a fejlesztés stabil és rendszerszintű koncepciója. Prékop Máriát, a Híd 

oktatásügyi szakemberét ezért nem lepik meg a tárca gyenge és ellentmondásos 

eredményei. „Az oktatásnak stratégiai ágazatnak kellene lennie” – mondta Prékop Mária, 

aki szerint ezért a jövőre felálló új kormányt nehéz feladat várja.  

 

Szlovákia kisebbségi nyelvnek ismerheti el az oroszt és a szerbet 
2015. szeptember 2. – bumm.sk 

A kormány Emberi Jogok, Nemzetiségek és Nemek Közötti Esélyegyenlőség Tanácsa 

elfogadta a két nyelv kisebbségi nyelvként való elismerését. Miroslav Lajčák 

külügyminiszter már korábban már kezdeményezte az erre vonatkozó belső eljárást. A 

nyelvek kisebbségi nyelvként való elismerését még 2012-ben kezdeményezték az orosz és a 

szerb nemzetiségek képviselői. Szlovákia ezzel a Nyelvi Karta Szakértői Bizottságának 

ajánlására reagál, amely megállapította, hogy a szerb és az orosz nemzetiség hagyományos 

kisebbségnek tekinthető Szlovákiában és ezért felszólították a szlovák hivatalokat, hogy 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2015/09/02/hid-az-uj-kormanynak-az-iskolaugy-prioritasa-kell-hogy-legyen
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/02/szlovakia-kisebbsegi-nyelvnek-ismerheti-el-az-oroszt-es-a-szerbet
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vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a nemzetiségek nyelvét regionális vagy 

kisebbségi nyelvnek lehet-e tekinteni. 

 

Pacséron és Bácskossuthfalván is becsöngettek 
2015. szeptember 2. – Komáromi Gizella – Vajdaság Ma 

A pacséri Moša Pijade és a bácskossuthfalvi id. Kovács Gyula Általános Iskolákban is 

ünnepi műsor keretében köszöntötték az első osztályba indulókat. Mindkét településen 

iskolakezdési tanszercsomaggal örvendeztette meg a Magyar Nemzeti Tanács a 

legkisebbeket, emellett átvehették a topolyai önkormányzat és az iskola ajándékát is. 

Pacséron a magyar tagozaton 10, a szerb tagozaton pedig 13, Bácskossuthfalván pedig 32 

kisdiák kezdte meg a tanulást. 

 

Arany János nevét vette fel az oromhegyesi iskola 
2015. szeptember 2. – Pannon RTV 

Szeptember elseje óta Arany János nevét viseli az oromhegyesi, eddig Kis Ferenc nevével 

fémjelzett általános iskola. A tanévnyitó rendezvényen Dobó Tibor helybeli katolikus 

plébános megáldotta az új névtáblát, majd azt az iskola falára helyezték. Az eseményen 

részt vett Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is. Elégedettségének adott hangot, hogy 

a horgosi Október 10. Általános Iskola után, amely a közelmúltban a Kárász Karolina nevet 

vette fel, az utolsó községi iskola, az oromhegyesi is megszabadult a második világháború 

emlékeit idéző elnevezésétől. 

 

Találkozás az újvidéki, tiszakálmánfalvi, maradéki kisdiákokkal 
2015. szeptember 2. – Vadócz Márk – Magyar Szó 

Az elsős kisdiákok részére a napokban Vajdaság-szerte beiskolázási csomagokat adnak át a 

Magyar Nemzeti Tanács képviselői. A külön a lányoknak és külön a fiúknak szánt 

csomagok tanfelszerelést, valamint ajándékokat tartalmaznak. Újvidéken a József Attila 

Általános Iskolában, valamint a Petőfi Sándor Á. I.-ban dr. Antal Szilárd, az MNT 

Végrehajtó Bizottságának tagja és Ladisity Melinda, az MNT Kulturális Bizottságának 

tagja ajándékozták meg a kisdiákokat.  

 

Tanévkezdés csomagosztással 
2015. szeptember 2. – Magyar Szó 

A vártnál kevesebb magyar elsős kezdte meg iskoláztatását a közép-bánáti általános 

iskolákban. Ennek ellenére a tanévnyitó mindenütt meghitt hangulatban zajlott. A 

nagybecskereki Sonja Marinković és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolákban 

ünnepi műsorral várták az elsősöket, és kiosztották az MNT beiskolázási csomagjait. 

Nagybecskereken immár harmadik évtizede csak a Sonja Marinković Általános Iskolában 

van magyar tannyelvű oktatás. A magyar elsősök száma átlagban 8 és 15 között mozgott.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19022/Pacseron-es-Bacskossuthfalvan-is-becsongettek.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=226235
http://www.magyarszo.com/hu/2816/kozelet_oktatas/132253/Tal%C3%A1lkoz%C3%A1s-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-tiszak%C3%A1lm%C3%A1nfalvi-marad%C3%A9ki-kisdi%C3%A1kokkal.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2816/kozelet_oktatas/132259/Tan%C3%A9vkezd%C3%A9s-csomagoszt%C3%A1ssal.htm
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Ünnepélyes tanszercsomagosztó Kúlán 
2015. szeptember 2. – Magyar Szó 

A kúlai Petőfi Brigád Általános Iskolában 14 kisdiák kezdi meg általános iskolai 

tanulmányait magyar nyelven: 12 kúlai és 2 vidéki gyermek, az utóbbiak az MNT 

iskolabuszprogramja révén jutnak el mindennap az iskolába, és onnan haza. Blaskó 

Erzsébet iskolaigazgató, Kozma Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati 

Bizottságának tagja, Körmöci Gyöngyi tanítónő, Kovács Zoltán tanító és Valka Károly, a 

VMSZ körzeti elnöke jelenlétében kiosztották az első osztályba induló magyar tagozatra 

iratkozott kisdiákoknak az MNT ajándékcsomagjait, amelyekben összesen 24 tétel 

szerepel: többféle füzet, tolltartó, vonalzókészlet, minden, ami a képzőművészethez 

szükséges (rajzlapok, tempera, kollázsfüzet, vízi színes stb.), a zenei neveléshez 

metalofont, ezenkívül labdát, ugrálókötelet és tornazsákot is kaptak a magyar osztályba 

induló elsősök. 

 

„Minden lehetséges annak, aki hisz” –Tanévnyitó a Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líceumban 
2015. szeptember 2. – karpatalja.ma 

Augusztus 30-án tizenharmadik alkalommal rendeztek tanévnyitó ünnepséget a 

Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban, amikor is 81 diák kezdhette meg 

tanulmányait az intézmény falain belül. A meghívott vendégek között volt dr. Wetzel 

Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár; Ljubka Katalin, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetője; Bacskai József, Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja; Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi 

Főkonzulátusának főkonzulja, valamint Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének esperese. A szertartást követően dr. 

Wetzel Tamás helyettes államtitkár osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. 

 

Száz kis elsős a kétnyelvű általános iskolákban 
2015. szeptember 2. - Népújság 

Kedden becsengettek: elkezdődött a 2015/2016-os tanév. Országszerte 21.807 kisdiák 

lépte először az iskola küszöbét, közel négyezerrel több, mint tavaly, s közülük kerek 100 a 

muravidéki kétnyelvű iskolákban. A szám összességében növekvő tendenciát mutat, annak 

ellenére, hogy nem mindegyik iskolában nőtt a létszám. A magyar nyelvtanulásra pozitív 

hatással van a párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatás lehetősége az egész kétnyelvű 

területen, hiszen a szülők harmada döntött mellette. Tanévnyitó körképünk. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2816/kozelet_oktatas/132260/%C3%9Cnnep%C3%A9lyes-tanszercsomagoszt%C3%B3-K%C3%BAl%C3%A1n.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/minden-lehetseges-annak-aki-hisz-tanevnyito-a-karacsfalvai-sztojka-sandor-gorogkatolikus-liceumban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/minden-lehetseges-annak-aki-hisz-tanevnyito-a-karacsfalvai-sztojka-sandor-gorogkatolikus-liceumban/
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/11448-2015-09-02-10-21-59
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Magyar külgazdasági iroda nyílt Lendván 
2015. szeptember 2. - Népújság 

Megközelítőleg két hete a lendvai Fő utcán nyitotta meg kapuit a magyar külgazdasági 

iroda. A ljubljanai Magyar Nagykövetség égisze alatt Kovács Ildikó külgazdasági attasé 

elsősorban a regionális gazdasági kapcsolatok mélyítésén dolgozik, a határos magyar 

megyék és Északkelet-Szlovénia között. 

 

Szijjártó találkozott a nemzetiséggel 
2015. szeptember 2. - Népújság 

A Bledi Stratégiai Fórum (BSF) résztvevőjeként szeptember 1-jén Szlovéniában 

tartózkodott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. Ez alkalommal a 

Ljubljanai Magyar Nagykövetségen találkozott Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével és Göncz László nemzetiségi parlamenti 

képviselővel. A magyar kormány küldöttségén kívül a beszélgetésen részt vett Szilágyiné 

Bátorfi Edit nagykövet is munkatársaival. A megbeszélésen a szlovén és a magyar 

gazdasági kapcsolatok erősítésén volt a hangsúly. 

 

Egyeztető ülés Daruváron 
2015. szeptember 2. – Huncro.hr 

A múlt héten Daruváron a magyar szervezetek képviselőivel találkozott Tóth Rebeka, a 

Petőfi Program ösztöndíjasa, aki három megye magyar közösségét segíti majd munkájával. 

A Magyar Kormány 2010 óta kiemelt figyelmet fordít a szórványban élő magyarságra. 

Ennek szellemében indította útjára a Petőfi Sándor Programot, amelynek keretében 

ösztöndíjasokat küldenek a külhoni magyarság szórványközösségeihez, hogy segítsék 

értékőrző munkájukat, és tájékoztatási, közösségépítő, támogató tevékenységükkel 

erősítsék a Magyarországhoz való kötődésüket. 

 

Főszerepben a tánc és a régiók ízei Várdarócon 
2015. szeptember 2. – Huncro.hr 

A Várdaróc Magyar Kultúregyesület táncosainak évente harminc fellépésük is van. A 

horvátországi rendezvények mellett gyakran vendégszerepelnek külföldön is, így több 

egyesülettel, önkormányzattal alakítottak ki jó kapcsolatot. A meghívásokat viszonozva 

rendezték meg nyolc évvel ezelőtt első néptáncfesztiváljukat, amely mára a település 

legnagyobb kulturális eseményévé vált, és a néptánc mellett most már a régiók ételei is 

szerepet kaptak. 

 
  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11447-2015-09-02-10-15-14
http://www.nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/11443-2015-09-02-10-10-10
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6523-2015-09-02-11-26-26
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6522-2015-09-02-11-23-03
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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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