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Garantálni kell a kárpátaljaiak biztonságát 
2015. szeptember 9. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, mno.hu, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Bár az elmúlt időben érkeztek aggodalomra okot adó hírek Kárpátalja biztonsága 

szempontjából, a kormányzó kinevezésével az ukrán kormány világos jelét adta annak, 

hogy komolyan gondolja a rend biztosítását a térségben – mondta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető fogadta Hennagyij Moszkalt, 

Kárpátalja kormányzóját, a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökét, majd 

a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország örömmel értesült a 

kormányzó intézkedéseiről, és nagyra becsüli azokat az eredményeket, amelyeket 

Kárpátalja biztonsága szempontjából eddig elért. A helyi magyarságnak rendkívül fontos, a 

biztonságos és nyugodt élet biztosításához szükséges intézkedéseit illetően számíthat a 

magyarság támogatására – közölte. 

 

Kelemen: javítani kell a magyar–román intézményes párbeszédet 
2015. szeptember 9. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Javítani kell az intézményes párbeszédet Magyarország és Románia között, mert a két 

állam közötti viszony romlása kihat az erdélyi magyarság életére – jelentette ki Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán Bukarestben. Elmondta, az erdélyi magyarság megérzi, 

amikor az államközi kapcsolatok nem jók: Romániában érezhetően megszaporodtak a 

magyar közösség elleni kirohanások, adminisztratív intézkedések. Szerinte a kapcsolatokat 

legalább a gazdasági, határ menti együttműködések szintjén javítani kell, hogy „létezzen 

intézményes párbeszéd, ha nem is a legmagasabb szinten”. Kelemen Hunor szerint 

folyamatban van a román államfő budapesti látogatásának előkészítése, és az RMDSZ azt 

várja, hogy „legalább államfői szintén a párbeszéd erősödjön”. 

 

Durvul a zászlóbotrány Sepsiszentgyörgyön 
2015. szeptember 9. – maszol.ro, Krónika 

Ügyészségi kivizsgálást és bűnvádi eljárás indítását követeli a sepsiszentgyörgyi 

polgármesteri hivatal ellen a Kovászna megyei prefektúra, amiért a városvezetés 

megtagadta a román trikolór kitűzését a városháza tornyára. Sebastian Cucu 

kormánybiztos jogértelmezése szerint a városháza elutasító álláspontja kimeríti a fasiszta, 

rasszista, xenofób, legionárius és háborús bűnök elleni 31/2002-es számú törvény 

előírásait, hiszen megakadályozták annak megünneplését, hogy a román hadsereg 71 éve 

„felszabadította” Sepsiszentgyörgyöt „a horthysta-fasiszta uralom alul”. A prefektus 

kedden tett feljelentést az ügyészségen. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/34978/Garantalni_kell__a_karpataljaiak_biztonsagat
http://www.kronika.ro/belfold/kelemen-nem-tamogatjuk-a-kotelezo-kvotat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52781-durvul-a-zaszlobotrany-sepsiszentgyorgyon
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A falugondnokság Kárpát-medencei kiterjesztéséről kezdődött tanácskozás 
Torockón 
2015. szeptember 9. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika 

A falugondnokság Kárpát-medencei kiterjesztéséről kezdődött kedden háromnapos 

tanácskozás a Torockón működő Duna-házban. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke 

nyitóbeszédében a közösségek önszerveződésének és önellátásának a fontosságát 

hangsúlyozta. A magyarországi falugondnokság rendszerét kezdeményező Kemény 

Bertalant idézve kijelentette: „ember nélkül semmi nem lehetséges, intézmény nélkül 

semmi nem tartós”. Hozzátette, a falugondnoksághoz is először olyan ember kell, aki nem 

munkának, hanem szolgálatnak tekinti, hogy törődik a falusi emberek ügyes-bajos 

dolgaival, viszont a szolgálat intézményesülésére is szükség van ahhoz, hogy a feladatot 

tartósan elvégezzék. 

 

Több mint kétezer diáknak adományozott iskolai felszereléseket Kovászna 
Megye Tanácsa 
2015. szeptember 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A Kovászna Megye Tanácsa által indított Iskolatáska Program keretén belül iskolai 

felszereléseket adtak át több mint 2200 előkészítő osztályos diáknak. A csomagokat 

szerdán vették át az iskolaigazgatók a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

konferenciatermében megtartott, a 2015-2016-os tanév első igazgatói értekezletén. 

„Folytatjuk, ami jól indult, és sikeresnek bizonyult. Harmadik éve ajándékozunk 

névcédulával ellátott iskolatáskát és tanfelszerelést a megye azon gyerekeinek, akik először 

lépik át az iskola kapuját” - fogalmazott Tamás Sándor, megyei tanácselnök. Hozzátette: 

idén nagyobb összeget fordítottak a programra a megyei önkormányzat költségvetéséből, 

ez több mint 150 ezer lejt jelent. "A több mint 2200 gyerek egy-egy 65 lejes csomagot kap, 

ami úgy gondolom, nagy segítséget jelent a családoknak, hiszen a kereskedelemben ez a 

csomag sokkal többe kerül" - fogalmazott. 

 

Elkezdődött a székely kapuk felújítása Hargita megyében 
2015. szeptember 9. – transindex.ro, Krónika 

Egy 1909-ben épült csíkdelnei székely kapu felújítása kezdődött el szeptember elején 

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesülettel segítségével. Ezek közös 

pályázata nyomán a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., illetve a nemzetpolitikai 

államtitkárság hathatós támogatásával újabb hatmillió forint áll a megye rendelkezésére 

helyi székely kapuk felújítására. 2014-ben öt neves székely kaput újítottak fel, ennek 

folyatásaként újabb kilencet van lehetőség megmenteni a jövő generáció számára - 

olvasható Hargita Megye Tanácsa közleményében. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40608
http://itthon.transindex.ro/?hir=40608
http://itthon.transindex.ro/?hir=40611
http://itthon.transindex.ro/?hir=40611
http://itthon.transindex.ro/?hir=40614
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Kolozsváron az autonómiáért 
2015. szeptember 9. – Erdély Ma, Háromszék 

Felvonulást szervez Kolozsvárra a Facebook közösségi portálon a Demokratikus Erdély 

Liga (Liga Transilvania Democrată) nevű szervezet. Tájékoztatásuk szerint céljuk az 

erdélyi autonómia és a decentralizáció népszerűsítése. A megmozdulásra várhatóan 

november utolsó napján kerül sor. A közösségi portálon közzétett leírás szerint a 

felvonulás célja kinyilvánítani, hogy „akarjuk Erdély gazdasági autonómiáját annak 

érdekében, hogy mi dönthessünk az iskolák, a kórházak és az infrastruktúra 

költségvetéséről”. A kezdeményezők ugyanakkor biztosítanak mindenkit afelől, hogy nem 

céljuk az ország területi integritásának megkérdőjelezése. A megmozdulásra eddig 

bejelentkezettek száma éppen csak meghaladta a félszázat. 

 

Újból halasztottak Mezei János polgármester perében 
2015. szeptember 9. – maszol.ro, Krónika 

Szeptember 17-re halasztotta szerdán az ítélethirdetést a Hargita Megyei Törvényszék 

annak eldöntésére: érintett félként beléphet-e Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala 

a Budapest V. Kerület és a székelyföldi város közös cége, a Monturist Kft. által a város 

polgármestere, Mezei János ellen kezdeményezett bűnvádi perbe. A szeptember 9-i 

halasztás immár a második elnapolása az ítélethirdetésnek, a 9-i időpontról szeptember 1-

jén határozott a Hargita Megyei Törvényszék Csíkszeredában. Mint ismert, a Monturist-

ügy miatt a korrupcióellenes ügyészség kezdeményezésére megfosztották városvezetői 

hatáskörének gyakorlási jogától az elöljárót. 

 

Himnuszperre várják a háromszékieket 
2015. szeptember 9. – maszol.ro, Krónika 

Sepsiszentgyörgyön közös sajtótájékoztatót tartottak az erdélyi magyar politikai és 

érdekvédelmi szervezetek háromszéki képviselői szerdán, így Kulcsár Terza József, az MPP 

háromszéki elnöke, megyei tanácsos, Grüman Róbert, az RMDSZ háromszéki ügyvezető 

elnöke, megyei tanácsos és Bedő Zoltán, az EMNP megyei tanácstagja. A politikusok 

emlékeztetettek, hogy a Kovászna megyei prefektúra 5.000 lejes pénzbírságot rótt ki az 

MPP-re, amiért tavaly a trianoni megemlékezéskor nyilvánosan énekelték a magyar 

himnuszt. A polgári párt bíróságon támadta meg a prefektúra határozatát, amelyet 

alapfokon jogtalannak ítélt a bíróság. E döntés ellen fellebbezett a Sebastian Cucu 

prefektus. A himnuszperben a következő tárgyalást a törvényszék szeptember 15-re, 

kedden tíz órára tűzte ki. Kulcsár Terza József elmondta, a himnuszper iránt érdeklődő 

polgárok úgy tudhatják meg az eset részleteit, ha részt vesznek a keddi tárgyaláson. 

Hozzátette, több száz résztvevőre számítanak az egyébként nyilvános bírósági tárgyaláson, 

és meggyőződése, hogy „székelyekhez méltóan csendben, civilizáltan” követik majd az 

eseményeket. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=192002&cim=kolozsvaron_az_autonomiaert
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/52790-ujbol-halasztottak-mezei-janos-polgarmester-pereben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/52792-himnuszperre-varjak-a-haromszekieket
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Bolyai-parkot alakítanak ki a Sapientia mellett 
2015. szeptember 10. – Krónika 

Bolyai Jánosnak szobrot, míg a család női felmenői emlékére kopjafát állítanak a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi épülete melletti sétányok 

mentén – számolt be a tervekről Bandi Árpád nyugalmazott matematikatanár, aki 

megtalálta, illetve azonosította az érintett felmenőket. A szakember úgy fogalmazott: a 

felsőoktatási intézmény mellett tulajdonképpen egy Bolyai-parkot kívánnak létrehozni, 

elmondása szerint pedig a munkálatok már előrehaladott állapotban vannak. 

 

Kaliňák: Bősre hamarosan megérkeznek a menekültek 
2015. szeptember 9. – hirek.sk 

Szerdán sem érkeztek meg az ideiglenesen Ausztriából áthelyezett menedékkérők a bősi 

menekülttáborba. A Belügyminiszteri Hivatal sajtóosztálya továbbra is azt állítja, nem 

tudják, mikor érkeznek az első menekültek Bősre, a belügyminisztérium az osztrák fél 

bejelentésére vár. A tárca vezetője viszont azt mondja, hamarosan megérkeznek a 

menekültek. Robert Kaliňák belügyminiszter azt nem tudta pontosítani, mikor érkeznek az 

első menekültek Bősre. 

 

A külügyminisztériumtól az igazságügyi tárcához kerültek át az emberjogi 
ügyek 
2015. szeptember 9. – hirek.sk 

Szeptembertől a külügyminisztérium helyett az igazságügyi tárca hatáskörébe tartozik az 

emberi jogokkal, így a kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos ügyek megoldása is. Ennek 

hivatalos oka az, hogy Szlovákia európai uniós elnökségének közeledtével egyre 

leterheltebbé válnak a „régi gazda” hivatalnokai. A hatáskörökről szóló törvény ilyen 

irányú módosítását a parlament idén júniusban hagyta jóvá. 

 

A magyar-szlovák együttműködés hetét rendezik meg októberben Kassán 
2015. szeptember 9. – Felvidék Ma, Új Szó 

A magyar kultúra és a magyar-szlovák együttműködés hetét rendezi meg Magyarország 

kassai főkonzulátusa a városban október 23. és 29. között. Szesztay Ádám kassai főkonzul 

a magyar nemzeti ünnephez és II. Rákóczi Ferenc újratemetésének évfordulójához 

kapcsolódó programsorozatról elmondta: a Rákóczi-expressz elnevezésű rendezvénnyel 

hagyományt akarnak teremteni, hogy a fejedelem újratemetésének nem kerek évfordulóin 

is bizonyítsák, Rákóczi szellemisége iránt ma is nagy az érdeklődés Magyarországon, és 

emléke nem elválasztja, hanem összeköti a két országot. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150909142454/Kalinak-Bosre-hamarosan-megerkeznek-a-menekultek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150908205916/A-kulugyminiszteriumtol-az-igazsagugyi-tarcahoz-kerultek-at-az-emberjogi-ugyek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150908205916/A-kulugyminiszteriumtol-az-igazsagugyi-tarcahoz-kerultek-at-az-emberjogi-ugyek.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/56069-a-magyar-szlovak-egyuttmukodes-hetet-rendezik-meg-oktoberben-kassan
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Két gimnáziumi osztállyal kevesebb lesz Nyitra megyében a következő 
tanévben 
2015. szeptember 9. – Új Szó 

Elfogadta a következő tanévben a középiskolákban nyitható első osztályok számára 

vonatkozó általános érvényű rendeletét a Nyitra megyei önkormányzat. A jóváhagyott 

anyag szerint sem a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban, sem a lévai 

Czeglédi Péter Református Gimnáziumban nem nyílhat első évfolyam. Kiss Beáta, a 

református gimnázium igazgatója elmondta, szomorúnak tartja, hogy a megye dönt az 

egyházi fenntartású iskola jövőjéről. Az oktatással járó költségek döntő részét a gyülekezet 

finanszírozza. „Az abszurd döntés ellenére szeretnénk első osztályt nyitni.” Az érsekújvári 

Pázmány Péter Gimnáziumban kettő helyett jövőre csak egy első osztály megnyitását 

engedélyezték. A Párkányi Összevont Magániskola a 2016/17-es tanévre öt osztály 

indítását kérvényezte, de a megye csak három osztály megnyitását engedélyezte. 

 

Vasárnap lesz a magyar dal napja – a Pannon Rádióban is 
2015. szeptember 9. – Pannon RTV 

A vasárnap tartandó idei magyar dal napja keretében komolyzenei koncertet is rendeznek 

Artisjus-díjas magyar zeneszerzők dalaiból. Az elhangzó művek zöme versfeldolgozás, a 

komponisták mások mellett Weöres Sándor, József Attila, Gyurkovics Tibor, Tandori 

Dezső és Puskin költeményeit zenésítették meg. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület és a Magyar 

Zeneszerzők Egyesülete rendezésében valósul meg. A Pannon Rádió is csatlakozik a 

kezdeményezéshez: egész nap magyar dalok szólnak majd és különműsor is lesz. 

 

Irodát nyitott Szabadkán a Magyar Mozgalom 
2015. szeptember 9. – Vajdaság Ma 

Irodát nyitott Szabadkán, a Matija Gubec utca 16-os szám alatt az augusztus 20-án 

Palicson megalakult Magyar Mozgalom. A több mint 250 alapítóval rendelkező civil 

szervezet irodája holnaptól, szeptember 10-étől munkanapokon 9 és 15 óra között tart 

majd nyitva, jelentette be a szervezet honlapján a Magyar Mozgalom Ideiglenes Ügyvivői 

Testülete. 

 

Megmaradnak a kis létszámú osztályok? 
2015. szeptember 9. –Magyar Szó 

Milovan Šuvakov, az oktatási miniszter fejlesztéssel és felsőoktatással megbízott segédje 

cáfolta a zombori iskolaigazgatóság legutóbbi ülésén elhangzottakat, miszerint év közben 

is össze lehet vonni tagozatokat. A segédminiszter szavai szerint a tanév elején, vagyis 

szeptember közepéig felállt osztályok a tanév végéig működnek majd. De hogy hány 
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http://ujszo.com/online/regio/2015/09/09/ket-gimnaziumi-osztallyal-kevesebb-lesz-a-megyeben-a-kovetkezo-tanevben-fb
http://ujszo.com/online/regio/2015/09/09/ket-gimnaziumi-osztallyal-kevesebb-lesz-a-megyeben-a-kovetkezo-tanevben-fb
http://pannonrtv.com/web2/?p=227494
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19052/Irodat-nyitott-Szabadkan-a-Magyar-Mozgalom.html
http://www.magyarszo.com/hu/2823/kozelet_oktatas/132497/Megmaradnak-a-kis-l%C3%A9tsz%C3%A1m%C3%BA-oszt%C3%A1lyok.htm
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osztállyal működnek az iskolák, az a diákok létszámától és a pénzelési lehetőségektől függ 

– emelte ki Vicsek Annamária köztársasági parlamenti képviselő, miután tegnap Nyilas 

Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti 

közösségi titkárral egyetemben az oktatási minisztériumban Zorana Lužaninnal, az 

oktatási minisztérium államtitkárával, illetve Jasminka Peruničić Allennel, a minisztérium 

kisebbségi oktatással megbízott referensével, valamint Milovan Šuvakov segédminiszterrel 

tárgyalt. Elmondta, hogy a minisztérium nem hajlott a kis létszámú osztályok 

pénzelésének támogatása felé, az elkövetkező napokban folytatják az elkezdett 

tárgyalásokat a minisztériumban. A következő találkozón a szóban forgó iskolák 

különlegességét igazoló információk bemutatásával folytatják a tárgyalásokat. 

 

Küzdelem az önálló magyar osztályokért 
2015. szeptember 10. – Lukács Melinda – Magyar Szó 

A vajdasági magyarságot érintő oktatási kérdésekről kérdeztük Jerasz Anikót, a Magyar 

Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét, kitérve az elsősök számára, az MNT 

ösztöndíjpályázataira és a tagozatok összevonási problémájára is. Az MNT 1598 

beiskolázási csomagot osztott ki ez alapján ki lehet jelenteni, hogy ennyi magyar elsős van. 

Elmondta, hogy „az elsőévesek számára kiírt ösztöndíjpályázatunk szeptember 15-éig áll 

nyitva. Már most túljelentkezés van, de ez senki kedvét ne vegye el, inkább ösztönözi 

szeretnénk az érdeklődőket, akik Szerbiában, akkreditált továbbképzésre, főiskolára vagy 

egyetemre nyertek felvételt, pályázzák meg bátran az MNT ösztöndíját, hiszen havi 110–

150 euró közötti összegről van szó.” Kiemelte, hogy nehezen kapják meg az engedélyt az 

iskolák kis létszámú osztályok indítására, ezért írásos kérelemmel fordult az MNT az 

oktatási minisztérium felé. 

 

Veszélyben a kárpátaljai szórványoktatás – sürgős segítségre van szükség 
2015. szeptember 9. – karpatalja.ma 

Szolyván bezárás fenyegeti a négy alsós magyar csoportot. Az ukrajnai válság egyenes 

következménye a kárpátaljai pedagógushiány. Ám míg a legtöbb iskolánál ez csupán 

megnehezíti, addig a szórványvidéken, így Szolyván és Rahón gyakorlatilag ellehetetleníti 

a magyar nyelvű oktatást. Ezért is keres kétségbeesetten hetek óta alsós tanítót a szolyvai 

iskola, két óvodapedagógust pedig Rahón várnak tárt karokkal. Kárpátalja-szerte 

megfigyelhető pedagógushiány elsősorban a katonai behívóktól való félelemmel, a 

nevetséges (éh)bérezéssel és a szociális háló hiányával magyarázható. 

 

A kormány 147 millió forinttal támogat programokat Kárpátalján 
2015. szeptember 9. – MTI 

A kormány 147 millió forint támogatást biztosít a Kárpátalján megvalósuló kulturális, 

egészségügyi és gazdasági célú programok támogatására a Magyar Közlöny szerdai 
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http://www.magyarszo.com/hu/2824/kozelet_oktatas/132542/K%C3%BCzdelem-az-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-magyar-oszt%C3%A1lyok%C3%A9rt.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/veszelyben-a-karpataljai-szorvanyoktatas-surgos-segitsegre-van-szukseg/
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számában megjelent határozata szerint.A támogatás a Kárpátalján működő művészeti és 

zeneiskolák magyar nyelven oktató, a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése 

érdekében oktatói tevékenységet végző, a magyar kultúra terjesztésében aktívan résztvevő 

pedagógusokat, a kárpátaljai egészségügyi intézményekben a beteggel való 

kommunikációban közvetlenül érintett és magyar nyelven szolgáltatást biztosító 

szakképzett egészségügyi dolgozókat érinti, valamint az Egán Ede-terv gazdaságfejlesztési 

céljai megvalósításának finanszírozását segíti. 

 

Nemzetközi kisebbségi televíziós és rádiófesztivál kezdődött Kárpátalján 
2015. szeptember 9. – MTI, karpatalja.ma 

Tizenhetedik alkalommal nyílt meg szerdán az Ungvárhoz közeli Ókemencén (Kamjanica) 

a Szülőföldem szép határa elnevezésű háromnapos nemzetközi televíziós és rádiós 

fesztivál, amelyre ezúttal hat európai országból, közte Magyarországról neveztek be a 

nemzetiségi kisebbségek életét és kultúráját bemutató médiaalkotásokat. A Kárpátalja 

Megyei Állami Tévé- és Rádiótársaság (KMÁTRT) által - a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) anyagi támogatásával - szervezett háromnapos seregszemlén a 

nemzetközi zsűrinek 71 televíziós és 42 rádiós pályamunkát kell értékelnie öt 

kategóriában. A fesztiválon, hagyományainak megfelelően, idén is bemutatkoznak a 

Kárpátalján élő nemzetiségek.  

 

MRSZ-adomány a kárpátaljai líceumoknka 
2015. szeptember 9. – Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net 

5 millió forint értékű szállítmányt indított kárpátaljai líceumok megsegítésére a Magyar 

Református Szeretetszolgálat. A segélyszervezet sokrétű tevékenységével igyekszik 

támogatni a létbizonytalanságban élő kárpátaljai embereket. A Magyar Református 

Szeretetszolgálat hetente ad át adományokat a térségben, segítve ezzel a nélkülöző 

családokat és időseket, valamint az oktatási intézményeket és az ingyenkonyhákat. Célja, 

hogy iskolakezdési támogatásával és ösztöndíjprogramjával is könnyebbé tegye a családok 

életét, s így segítse a kárpátaljai magyarság szülőföldjén maradását. 

 

Visken kezdődik az idei Kárpát-medencei magyarok zenéje koncertsorozat 
2015. szeptember 9. – MTI, Kárpátalja 

A kárpátaljai Visken veszi kezdetét az idei Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 

koncertsorozat szeptember 9-én, szerdán. A helyi művészcsoportoknak is fellépési 

lehetőséget biztosító sorozat a határon túli helyszínek után a Pesti Vigadóba szervezett 

jótékonysági gálakoncerttel zárul november 8-án. A szervezők MTI-hez eljutatott 

közleménye szerint a szerdai alkalmon fellépnek a Viski Bicskások, Agócs Gergely és Agócs 

Julianna, valamint Pál István „Szalonna” és bandája is. A sorozat szeptember 30-án a 

szlovéniai Lendván folytatódik. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/nemzetkozi-kisebbsegi-televizios-es-radios-fesztival-karpataljan-2/
http://karpataljalap.net/?q=2015/09/09/mrsz-adomany-karpataljai-liceumoknak
http://karpataljalap.net/?q=2015/09/09/visken-kezdodik-az-idei-karpat-medencei-magyarok-zeneje-koncertsorozat
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Elismerés a magyarságtudat eszméjének életben tartásáért 
2015. szeptember 9. - Népújság 

A múlt héten Budapesten, a Parlament Felsőházi Termében 54 cég 57 pályázata vehette át 

a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát. A külön díjazottak között a 

Magyar Termék Nagydíj Pályázat Régiók Díját az MMÖNK nevében Horváth Ferenc elnök 

vette át Latorcai Jánostól, az Országgyűlés alelnökétől. 

 

Megérkeztek a „Szülőföldön magyarul” támogatások 
2015. szeptember 9. - Népújság 

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

valamint tankönyv- és taneszköztámogatási pályázatot, amelynek helyi lebonyolítója 

ezúttal is az MNMI volt. Szlovéniában idén 305 szülő adta be pályázatát a felhívásra, ami 

389 tanuló és diák támogatását jelenti. Azon szülők pályázhatták meg a 17.200 forintnyi 

támogatást, akik gyermekei anyanyelvi szinten tanulják a magyar nyelvet, illetve fakultatív 

szinten tanulnak magyarul ott, ahol nincs magyar nyelvű tanítás. 

 

Anyagi gondok az RRA Murában 
2015. szeptember 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

Jelentős anyagi gondok közepette találta magát a Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség, 

a Muravidék vezető fejlesztési intézménye. A hírek 800.000 euró hiányról szólnak. Tegnap 

ülésezett az ügynökség felügyelő tanácsa. Štefan Pavlinjekkel, a tanács elnökével Bukovec 

Éva beszélgetett. 

 

Magyar programok Felsőpulyán 
2015. szeptember 9. - Volksgruppen 

A Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnél is megkezdődik az őszi programok, 

rendezvények szervezése és a nyári szünetet követően csütörtökön, szeptember 10-én kerül 

sor ismét magyar nyelvű társalgóra az egyesület székházában. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11503-2015-09-09-11-33-00
http://www.nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/11485-2015-09-08-19-03-11
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174359061
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2730753/
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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.mti.hu/
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http://www.origo.hu/
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http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
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