
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. szeptember 8. 



 

 

 

 

 

 
2 

Változhatnak a kisebbségi kulturális támogatások feltételei 
2015. szeptember 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A múlt héten munkatalálkozót tartott a kormányhivatal a szlovákiai kisebbségek és a civil 

szféra képviselőivel. A találkozó apropóját a kulturális támogatások rendszere adta, a 

megbeszélésen szó esett a támogatásokkal kapcsolatos gyakorlati problémákról, valamint 

arról, miként lehet kiküszöbölni a hibákat. A kis lélekszámú kisebbségek és a kisebb 

szervezetek visszatérő problémája, hogy a pályázati rendszer bürokratikus és nehézkes az 

elszámolás. A keretösszegek nincsenek a kisebbségekre szabva. Míg a cseh vagy a lengyel 

kisebbség esetében viszonylag nagy problémát jelent a rendelkezésre álló keret kimerítése, 

más kisebbségek, köztük a magyarok gondja az, hogy az utóbbi években csökkenő, majd 

stagnáló támogatási keretösszeg messze elmarad a civil szervezetek valós igényeitől. Az 

idei és várhatóan a jövő évi keretösszeg is 3,87 millió eurót tesz ki. 

 

Dragnea: összevont választásokat, ötéves mandátummal! 
2015. szeptember 7. – Krónika, transindex.ro 

Egységesítené a parlamenti és az önkormányzati választások időpontját Liviu Dragnea, a 

kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, a választottak mandátumát pedig négyről 

öt évre növelné. Ezt a politikus vasárnap este, az Antena 3 hírcsatornának nyilatkozva 

jelentette ki. Indoklása szerint másképp ellehetetlenül a fenntartható fejlesztések 

megvalósítása. „Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy kétévenként választások 

vannak. Talán egyszer mind föleszmélünk, az egész politikai osztály, talán az elnök is 

egyetért, és módosíthatjuk az alkotmányt” – hangoztatta Dragnea, hozzátéve, ezáltal 

meghosszabbodna a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint a helyi választott 

elöljárók mandátuma, hogy a választások egybeessenek az elnökválasztás időpontjával. 

 

Utazási lehetőség Kárpát-medencei középiskolásoknak a nemzeti ünnep 
alkalmából 
2015. szeptember 8. – MTI, karpatalja.ma 

Kárpát-medencei magyar középiskolásoknak hirdet diákutaztatási pályázatot a Rákóczi 

Szövetség az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. A szervezet az MTI-hez eljuttatott 

közleményében kiemelte: a program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar 

középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, s 

ezzel együtt megismerjék egy másik ország magyar közösségét, kapcsolatokat építve 

egymás között. A programot pályázati formában hirdette meg a Rákóczi Szövetség, arra 

bármely Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150907141654/Valtozhatnak-a-kisebbsegi-kulturalis-tamogatasok-feltetelei.html
http://www.kronika.ro/belfold/dragnea-osszevont-valasztasokat-oteves-mandatummal
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/utazasi-lehetoseg-karpat-medencei-kozepiskolasoknak-a-nemzeti-unnep-alkalmabol/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/utazasi-lehetoseg-karpat-medencei-kozepiskolasoknak-a-nemzeti-unnep-alkalmabol/
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Megkapják fizetésüket a Hargita megyei tanárok 
2015. szeptember 7. – Krónika 

Egyelőre megoldódott a Hargita megyei tanügyi alkalmazottak bérezési kérdése: a 

tanfelügyelőség a minisztériumi előírásoknak megfelelően elvégezte a kiigazításokat a 

személyzet számára vonatkozóan az online nyilvántartásban, így az érintettek időben 

megkapják augusztusi fizetésüket. Görbe Péter megyei főtanfelügyelő közölte: a 

juttatásokat már elkezdték utalni a tanintézeteknek, a bérek kiadását pedig „külső 

tényezők már nem akadályozzák, gondok legfeljebb akkor lehetnek, ha a tanintézetekben 

nem készültek fel a fizetések szétosztására”. 

 

Közvéleménykutatásba kezd a Csíki RMDSZ 
2015. szeptember 7. – Erdély Ma 

A magyar állampolgárság igényléséről, közéleti problémákról, illetve az egyes településeket 

érintő különféle ügyekről készít idén ősszel közvéleménykutatást az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezete. A kérdőívezés szeptember 8-án veszi kezdetét Csíkszentmihály községben, ezt 

követően pedig a Csíki-medence mindegyik települését lejárják. A Szervezet kéri a lakosság 

közreműködését a kérdezőbiztosokkal. 

 

Szórványünnep Belényesen: Fekete-Körös Völgyi Magyar Napok 
2015. szeptember 7. – maszol.ro 

Kórustalálkozóval, a Zsiskú János-szórványdíj átadásával és a debreceni Hajdú 

Táncegyüttes fellépésével zárult vasárnap délután Belényesen a harmadik alkalommal 

megtartott Fekete-Körös Völgyi Magyar Napok. Szeptember 4-én, pénteken Várasfenesen 

a néptánccsoportok léptek fel, 5-én, szombaton Köröstárkányban tartottak családi napot, 

itt átadták Bartók Béla-mellszobrát, este pedig Nagy Feró és a Beatrice koncertezett. 

 

Értékalkotó és értékmegőrző munkát ünnepeltek Szentgericén 
2015. szeptember 7. – maszol.ro, Krónika 

Egyház, közösség és politikum összefogása eredményeként új gyülekezeti központ épült, és 

felújították a református templomot is a Maros megyei Szentgericén, ahol vasárnap 

hálaadó istentiszteletet tartottak a hollandiai, illetve nagyborosnyói testvérgyülekezet 

részvételével, egyházi elöljárók jelenlétében – számolt be hétfőn az RMDSZ hírlevele. A 

háromszáz lelket számláló szentgericei közösség hitét, élni akarását bizonyítják, 

értékalkotó munkáját dicsérik a megvalósítások – hangsúlyozta köszöntőbeszédében 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki első kulturális miniszteri mandátuma idején 

támogatta a helyiek értékmegőrző tevékenységét. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megkapjak-beruket-a-tanarok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=191922&cim=kozvelemenykutatasba_kezd_a_csiki_rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/52691-szorvanyunnep-belenyesen-fekete-koros-volgyi-magyar-napok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/52662-ertekalkoto-es-ertekmeg-rz-munkat-unnepeltek-szentgericen
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Zászlóátadás, képzőművészet, istentisztelet – A hétvége Élesden 
Sólyomkővárról szólt 
2015. szeptember 7. – maszol.ro 

A Sebes-Körös menti Élesden második alkalommal szervezték meg a Sólyomkővár 

Napokat (szeptember 5-6.). A szórványvárosban vasárnap délelőtt ünnepi istentiszteletet 

tartottak, délután pedig - mint azt Létai Zoltán élesdi alpolgármester 

programismertetőjében elhangzott - Gellért Gyula nyugalmazott lelkipásztor és 

hagyományőrző ezredes mondott igei köszöntőt. 

 

Nem Hitler adta vissza Észak-Erdélyt 
2015. szeptember 7. – Bihari Napló 

1940. szeptember 6-án vonult be a Királyi Honvédség Nagyváradra. Erre a napra 

emlékeztek 2015. szeptember 6-án, vasárnap hat órától a Partiumi Keresztény Egyetem 

(PKE) székházának dísztermében. A visszaemlékező eseményen Raffay Ernő történész 

tartott előadást Észak- és Kelet-Erdély visszacsatolása 1940-ben címmel. Tőkés László EP-

képviselő beszédében kifejtette, hogy 1940-ben az volt az igazságos, „és ma is az jelentené 

az igazságtételt, ha a törvénytelenül és igazságtalanul elszakított területek 

visszakerülnének Magyarországhoz”. Tőkés azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a 

határrevíziónak jelen pillanatban nincs esélye. 

 

Megkezdte működését az Eurotrans Alapítvány Arad megyében 
2015. szeptember 7. – Nyugati Jelen 

Szeptembertől megkezdte működését az Eurotrans Alapítvány 19 területi irodája, és 

összesen 70 alkalmazott segíti a kettős állampolgárság könnyített ügyintézését. A 

szolgáltatások teljes mértékben ingyenesek, beleértve a fordítási költségeket is. „Végre 

intézményesült az, amit az RMDSZ helyi szervezetei és munkatársai az elmúlt évek 

folyamán végeztek, hiszen eddig is foglalkoztunk a magyar állampolgárságot igénylők 

ügyintézésével, kérvényeik továbbításával. Azonban ezentúl az aradi székházban 

mindennap a rendelkezésükre állunk azoknak, akik a honosítással élni szeretnének, és egy 

előre meghatározott ütemterv szerint minden olyan településre kimennek majd a kollégák, 

ahol magyarok élnek, és igény van a honosításra” – nyilatkozta Faragó Péter, az RMDSZ 

Arad megyei szervezetének elnöke. 

 

Elkezdődött az őszi felvételi időszak a PKE-n 
2015. szeptember 7. – Bihari Napló 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE) szeptember 7-től vette kezdetét az 

őszi felvételi időszak. Az alapképzés szakaira szeptember 7–9. között lehet beiratkozni, a 

felvételi vizsgákat szeptember 10-én tartják meg, az eredményhirdetésre, a fellebbezésre és 

az anyakönyvezésre szeptember 11-én kerül sor. A mesteri képzésre szeptember 7–11. 

között lehet beiratkozni, a felvételi vizsgákat, az eredményhirdetést és az anyakönyvezést 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52684-zaszloatadas-kepz-m-veszet-istentisztelet-a-hetvege-elesden-solyomk-varrol-szolt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52684-zaszloatadas-kepz-m-veszet-istentisztelet-a-hetvege-elesden-solyomk-varrol-szolt
http://www.erdon.ro/nem-hitler-adta-vissza-eszak-erdelyt/2910927
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megkezdte_mukodeset_az_eurotrans_alapitvany_arad_megyeben.php
http://www.erdon.ro/elkezdodott-az-oszi-felveteli-idoszak-a-pke-n/2910749
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szeptember 12-én tartják meg. A PKE-n is maradtak még ingyenes helyek mind az alap-, 

mind a mesteri képzésen. Az alapképzésen összesen 38 tandíjmentes és 283 tandíjas hely 

van. 

 

„Sántít az egyenlő távolságtartás elve” 
2015. szeptember 7. – Bihari Napló, Krónika 

Nyolcszázezer forint kártérítést nyert egy peren Tőkés László Budapesten, egy róla szóló 

könyv miatt – első fokon. Többek között erről is beszámolt hétfői nagyváradi 

sajtótájékoztatóján, ugyanakkor a Mecénással kapcsolatos feljelentésről is állást foglalt. 

 

Az új tanévtől hazaköltözik a vásárhelyi római katolikus gimnázium 
2015. szeptember 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az idei tanévkezdetkor Marosvásárhelyen elkezdődik az oktatás a Római Katolikus 

Teológiai Gimnáziumban is – emlékeztetett az újrainduló oktatási intézmény igazgatója, 

Tamási Zsolt. A 13 osztályban összesen 351 diák kezdi meg a tanévet. Ebből tíz osztály az 

egyházi ingatlanban, három továbbra is a Bolyai Farkas Gimnáziumban folytatja 

tanulmányait, majd az elkövetkezendőkben az Unirea Főgimnáziumba kerül a teljes 

tanintézet.  A már működő osztályok az illető iskolák akkreditációját öröklik meg, a 

cikluskezdőknek pedig folyamatban van az akkreditáció kivívása. 

 

Az M4 és Európa szelleme 
2015. szeptember 8. – Krónika 

Czondi Árpád szerint „most az M4-en megy minden sportadás. Ez már elérhetetlen a 

határon túli tévénézők számára. Hiába az internet. Ott sem. Hiába a magas technikai 

fejlettség a világon, hogy szinte még a vízcsapból is információ áramlik, s a messzi, sok 

ezer fényévre levő galaxisokról is képet, információt kapunk, csak innen a szomszédból, 

pár kilométerről nem. Csak itt zárják le, ebben a művelt, kulturált, magasan fejlett 

Európában a határokat, a szellemieket. Hogy vb-ket, Eb-ket, olimpiákat többé ne 

láthassunk, főleg ne hallgathassunk saját anyanyelvünkön se Bajnokok Ligája- vagy 

Európa Liga-döntőket. Minden csak a pénz, minden csak az üzlet”. 

 

Tüntetést tervez az oktatási petíciós bizottság iskoláinkért 
2015. szeptember 7. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Szeptember 25-én, pénteken délután fél ötkor a Klapka téren kerül sor az oktatási petíciós 

bizottság tiltakozó akciójára, amelyre a szervezők mindazokat várják, akik az oktatási tárca 

negatív lépései ellenére továbbra is szívügyüknek tekintik a hazai magyar nyelvű oktatás 

ügyét, s nem adják fel az iskoláink létéért és oktatásunk színvonaláért folytatott küzdelmet. 

Korábban az oktatási minisztérium a Vojtek Katalin, Fibi Sándor és Filip Zacher által 

indított, 26 452 aláírással támogatott petíció ellenére nem volt hajlandó módosítani a 
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http://www.erdon.ro/santit-az-egyenlo-tavolsagtartas-elve/2910918
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-uj-tanevtol-hazakoltozik-a-vasarhelyi-romai-katolikus-gimnazium
http://www.hirek.sk/itthon/20150907141114/Tuntetest-tervez-az-oktatasi-peticios-bizottsag-iskolainkert.html
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kerettantervet, s míg a szlovák elsősök heti 9 órában tanulhatnak írni és olvasni, a magyar 

gyerekeknek ugyanerre csak 5 órát ad. Ráadásul csupán egyéves haladékot kapott a 

szlovákiai kisiskolák felszámolása, ami a magyar oktatási nyelvű iskolák közel felét érinti. 

 

Felújítják a tőketerebesi Andrássy-kastélyt 
2015. szeptember 7. – hirek.sk 

Teljes körű rekonstrukción esik át a tőketerebesi Andrássy-kastély. A felújítás után főként 

az Andrássy család életének bemutatására helyeznék a hangsúlyt, de más tárlatok is helyet 

kapnak majd az épületben. 

 

Felújított tantermekkel az új tanévbe 
2015. szeptember 7. – Hét Nap 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola munkatársai és diákjai a nyári szünidőben is 

szorgalmasan tevékenykedtek: a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében 

ötödik alkalommal tartottak német nyelvi tábort, harmadszor logikait, a Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesülete pedig 16. alkalommal szervezte meg a Kincses tarisznya 

honismereti és anyanyelvápoló tábort, melyben a diákok a nyelvművelés mellett 

kézműves-foglalkozásokat, népdalokat és néptáncokat is elsajátíthattak. 

 

Székelyföldi biotermelők látogattak Magyarkanizsára 
2015. szeptember 7. – Pannon RTV 

Kétnapos látogatásra székelyföldi biotermelők mintegy húsz fős csoportja érkezett 

Magyarkanizsára. A városházán Lackó Róbert, a Községi Képviselő-testület elnöke fogadta 

őket. A tanulmányi kirándulás résztvevői vasárnap tóthfalusi és oromi biotermelők 

parcelláit tekintették meg, hétfőn pedig magyarkanizsai kollégáikhoz látogattak el. A 

városházán ismertette velük az önkormányzat biotermesztést serkentő támogatási formáit 

és a Meta Terra civil szervezet különféle, biotermesztésen alapuló projektjeit. 

 

Megkezdődtek a Hagyományőrző Napok Szabadkán 
2015. szeptember 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 
Megkezdődtek a Hagyományőrző Napok Szabadkán. Művelődési, irodalmi, sport- és egyéb 

programok várják az érdeklődőket egy héten át. Csütörtökön, pénteken és szombaton a 

főtéren 18 órától negyven város művelődési egyesületeinek csoportjai mutatkoznak be, 

esténként koncerteket tartanak, egyebek mellett Dušan Svilar, az Ex-Yu Bend és a Legende 

együttes zenél. A Hagyományőrző Napokat a szabadkai önkormányzat támogatja. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150907083335/Felujitjak-a-toketerebesi-Andrassy-kastelyt.html
http://hetnap.rs/cikk/Felujitott-tantermekkel-az-uj-tanevbe-20412.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=227180
http://pannonrtv.com/web2/?p=227147
http://pannonrtv.com/web2/?p=227147
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Hennagyij Moszkal Budapestre látogat 
2015. szeptember 8. – karpatalja.ma 

Kárpátalja kormányzója szeptember 8–9. között munkalátogatást tesz Budapesten, ahol 

Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével folytatnak 

megbeszélést. A találkozó során a Keleti Partnerség Programon belüli együttműködési 

lehetőségekről, valamint a határ menti együttműködés megerősítéséről tárgyalnak majd – 

olvasható a Novini Zakarpattya hírportálon. 

 

Ausztráliában élő magyar család támogatott egy árvaházat Kárpátalján 
2015. szeptember 8. – MTI 

Ausztráliában élő magyar család támogatott mintegy 3,2 millió forintnak megfelelő 

összeggel egy árvaházat Kárpátalján - közölte Szabolcs Attila fideszes országgyűlési 

képviselő, a parlament nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke hétfőn az MTI-vel. 

Tájékoztatása szerint a család örökségből származó pénzt ajánlott fel a kárpátaljai Rát 

település családi árvaházának, amelyet rajta keresztül juttattak el Bacskai József ungvári 

főkonzulhoz. A pénzből a tervek szerint új házak épülnek majd az árva gyerekeket is nevelő 

családoknak - tette hozzá Szabolcs Attila. 

 

Megérkeztek a támogatások 
2015. szeptember 7. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Bethlen Gábor Alap idén is megjelentette a Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, 

valamint tankönyv- és taneszköz pályázatot, amelynek lebonyolítója ezúttal is a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet volt. Szlovéniában idén 305 szülő adta be pályázatát a 

felhívásra, ami 389 tanuló és diák támogatását jelenti. A pénzösszeg ma megérkezett az 

intézet számlájára, így a következő két-három napban a szülők számlájára utalják át. 

 

Látogatás az első világháborúban elesett osztrák-magyar katonák 
emlékműjénél 
2015. szeptember 7. – Nemzeti Regiszter 

Száz éve, hogy az olasz hadüzenetet követően (1915. május 23.) magyar katonák bevetésére 

került sor az Alpok hegyei között húzódó hármas határnál. Ennek alkalmából a Magyar 

Mérnökök és Építészek Svájci Egyesülete emléktúrát hirdetett az Umbrail-hágó és a 

Stilfserjoch vidékére, hogy megemlékezzen az első világháborúban 1915 és 18 között itt 

harcoló magyar katonákról.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hennagyij-moszkal-budapestre-latogat/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174358718
https://www.nemzetiregiszter.hu/latogatas-az-elso-vilaghaboruban-elesett-osztrak-magyar-katonak-emlekmujenel
https://www.nemzetiregiszter.hu/latogatas-az-elso-vilaghaboruban-elesett-osztrak-magyar-katonak-emlekmujenel
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
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/

