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Dr. Grezsa István részt vett a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetségének közgyűlésén 
2015. szeptember 13. – MTI, Kormany.hu, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Idők, 

Magyar Hírlap 

Dr. Grezsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházásokért felelős miniszteri 

biztosa, valamint dr. Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kabinetfőnöke részt 

vett a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) 

hétvégi közgyűlésén Frankfurtban. A szervezet minden tagja egységesen állt ki 

Magyarország Kormányának a migránshelyzet kezelése érdekében végzett munkája 

mellett. Megerősítették, hogy Nyugat-Európában nem egyezik a lakosság, illetve a 

kormányzatok álláspontja a migránshelyzet kezelésével kapcsolatban. A Közgyűlés külön 

nyilatkozatban foglalt állást az utóbbi időben Magyarországot ért méltánytalan 

támadásokkal szemben. Dr. Szilágyi Péter beszámolt az idei Magyar Diaszpóra Tanács 

ülésének előkészületeiről, valamint NYEOMSZSZ szervezeteit érintő támogatások 

alakulásáról. 

 

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a magyar tannyelvű iskolák Kárpátalján 
2015. szeptember 12. – MTI, karpatalja.ma, InfoRádió, Magyar Nemzet 

Amikor energikus képet sugároz magáról a magyar nemzet és állam a Kárpát-medencében, 

valamint Európában, akkor, mint idén is, Kárpátalján növekszik a magyar tannyelvű 

iskolákba beíratott tanulók száma - jelentette ki Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke szombaton a nagyszőlősi járási Nagypaládon, a 

kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitóján. Orosz Ildikó hangsúlyozta: a 2015-

2016-os tanévben jelentősen, mintegy 400 fővel nőtt Kárpátalján a magyar iskolába járó 

diákok száma. A fórumot levélben köszöntő Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára egyebek között hangsúlyozta: a magyar kormány 

kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyar intézmények zavartalan működésének a 

támogatására, és folytatja a megkezdett támogatási programok finanszírozását. 

 

Kalmár Ferenc: nem érdemes módosítani a román-magyar alapszerződést 
2015. szeptember 13. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika 

Nem érdemes módosítani a román-magyar alapszerződést, mert hosszú tárgyalásokkal és 

beláthatatlan eredménnyel járna – mondta a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri 

megbízott az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában. Kifejtette: elvi lehetőség van 

arra, hogy módosítsák az említett szerződést, ha mindkét fél egyértelműen azt szeretné, 

hogy vizsgáljanak felül bizonyos részeket, vagy kiegészítenék a dokumentumot újabb 

megállapodási pontokkal. Szerinte inkább nyomás alatt kellene tartani a román kormányt, 

hogy tartsa be a szerződésben foglaltakat, így a helyi kisebbségek létrehozhatnák például 

az autonóm intézményrendszerüket. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/dr-grezsa-istan-reszt-vett-a-nyugat-europai-orszagos-magyar-szervezetek-szovetsegenek-kozgyulesen
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/dr-grezsa-istan-reszt-vett-a-nyugat-europai-orszagos-magyar-szervezetek-szovetsegenek-kozgyulesen
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/unnepelyes-tanevnyitot-tartottak-a-magyar-tannyelvu-iskolak-karpataljan/
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192211&cim=kalmar_ferenc_nem_erdemes_modositani_a_roman_magyar_alapszerzodest
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„A versennyel baj nincs, ha nem vezet esztelen egymásnak feszüléshez” 
2015. szeptember 11. – maszol.ro, Krónika, MTI 

Az egész Európai Unió megbukhat emberségből és szolidaritásból, ha elhibázottan kezeli a 

menekültválságot – véli Kelemen Hunor. Az RMDSZ szövetségi elnökét a kötelező 

befogadási kvóták sokat vitatott rendszere mellett aktuálpolitikai témákról, többek között 

az MPP-vel kötendő választási együttműködésről, a levél útján történő szavazásról és az 

autonómiatörvényről kérdezte a maszol.ro 

 

Az EMNP nevében jelentette fel Csomortányi a Mecénást 
2015. szeptember 11.  – transindex.ro 

Az EMNP mint politikai párt nevében jelentette fel Csomortányi István a Mecénás 

Alapítványt az Ady-központ ügyében a DNA-nál - derül ki az ebihoreanul.ro által még 

szeptember 3-án közzétett dokumentumban. A néppárt nagyváradi városi szervezetének 

fejlécével ellátott dokumentumban Csomortányi István, a párt Bihar megyei elnöke az 

Erdélyi Magyar Néppárt képviselőjeként fogalmazta meg feljelentését a Korrupcióellenes 

Ügyészségnek. 

 

Ady-központ: Csomortányi visszavonta az EMNP nevében tett feljelentést 
2015. szeptember 11. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Közleményben jelentette be pénteken este Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei 

szervezetének elnöke, hogy visszavonja az EMNP nevében, a párt Bihar megyei 

szervezetének pecsétjével ellátott feljelentését, amelyet a nagyváradi Ady-központ ügyében 

nyújtott be augusztus 31-én a Korrupcióellenes Ügyészségnek (DNA). "A félrevezetés és 

manipuláció megakadályozása érdekében, hogy a Bihar megyében folyó korrupció elleni 

harcot ne lehessen összemosni semmilyen más üggyel, a mai napon az Ady-központ 

ügyében az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének pecsétjével és megyei 

elnöki minőségemben tett feljelentésemet visszavonom és magánszemélyként, a saját 

nevemben újraiktatom a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) nagyváradi területi 

szolgálatánál.  

 

Vass és Peti elásták a csatabárdot 
2015. szeptember 11. – transindex.ro, Krónika 

Egy több éve tartó vitát zárt le pénteken Peti András, az RMDSZ marosvásárhelyi 

alpolgármestere, az RMDSZ városi szervezetének elnöke és Vass Levente, a szövetség 

városi szervezete belső ellenzékének vezetője. Ennek szentesítésére egy megállapodást is 

elfogadtak. A fejleményekről közös sajtótájékoztatón számoltak be pénteken a sajtónak. 

Peti András elmondta, erős szervezettel szerettek volna nekifutni a kampányidőszaknak és 

a 2016-os választási évnek, éppen ezért a szervezet megerősítésére, a konszenzus 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/52873-a-versennyel-baj-nincs-ha-nem-vezet-esztelen-egymasnak-feszuleshez
http://itthon.transindex.ro/?hir=40637
http://itthon.transindex.ro/?hir=40638
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25473
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megtalálására, az összefogásra törekedtek. Vass Levente hangsúlyozta, számára is 

rendkívüli fontossággal bír az, hogy az RMDSZ-es jelölt nyerje meg az előválasztást. 

„Ennek érdekében a megalakult körzetenként is tettek és mi személyesen is tettünk, és az 

elkövetkezőkben is arra fektetjük a hangsúlyt, hogy Soós Zoltán megnyerje az 

előválasztásokat” - mondta. 

 

Ady-központ: a néppárt szankcióban részesíti a DNA-hoz forduló 
Csomortányit 
2015. szeptember 11. – Krónika, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem tett ügyészségi feljelentést magyarok ellen és nem adott 

senkinek felhatalmazást valamilyen feljelentés megtételére – áll az EMNP pénteki 

közleményében, amelyet a nagyváradi Ady-központot érintő korrupciós vizsgálat kapcsán 

adott ki a párt országos elnöksége. „Az elnökség megvizsgálta az ügyben érintett személyek 

felelősségét is. Bár megérti Csomortányi István, a Bihar megyei szervezet elnökének 

igyekezetét abban, hogy feltárja az igazságot az Érmindszentről, Ady Endre szülőfalujából 

eltérített és elherdált közpénzek ügyében, valamint hogy a felelősöket megnevezze, a 

korrupcióellenes ügyészséghez intézett feljelentését meggondolatlannak tartja, mert 

ilyenformán lehetőséget teremtett a nyilvánvaló korrupciós ügyben közvetlenül vagy 

közvetten érintett nagyváradi vagy országos közéleti szereplőknek, hogy manipulatív 

nyilatkozatokkal a közvélemény figyelmét a lényegről – a hűtlen közpénzkezelésről – 

elterelje. Ezért az elnökség Csomortányi Istvánt szankcióban fogja részesíteni” – áll a 

pénteki közleményben. 

 

Iskolabuszt kapott a peregi önkormányzat 
2015. szeptember 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Régi álma vált valóra a németperegi (Nagypereg) helyhatóságnak azzal, hogy iskolabuszt 

kapott - olvasható Kovács Imre RMDSZ-es polgármester közleményében. A polgármester 

hangsúlyozta, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke, Faragó Péter és Király András 

oktatási államtitkár közbenjárásának köszönhetően kapta meg a község a gépjárművet. 

„Igény régóta volt egy iskolabuszra, amivel a magyar ajkú gyerekeket a kisperegi iskolába, 

a román ajkúakat pedig a községközpontba, a németperegi iskolába szállíthatjuk” – 

mondta a szövetség színeiben megválasztott elöljáró. Hozzátette: „már csak azt kell 

elérjük, hogy jóváhagyjanak a polgármesteri hivatal részére egy gépkocsivezetői állást.” 

 

Könnyített honosítási eljárás 
2015. szeptember 11. – Nyugati Jelen 

Együttműködést kötött az RMDSZ és a magyar kormány által megbízott Eurotrans 

alapítvány a magyar honosítás megkönnyítése érdekében. Az együttműködési 

megállapodás értelmében Hunyad megyében az Eurotrans alapítvány képviselői előzetes 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ady-kozpont-a-neppart-szankcioban-reszesiti-csomortanyit
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ady-kozpont-a-neppart-szankcioban-reszesiti-csomortanyit
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52863-iskolabuszt-kapott-a-peregi-onkormanyzat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/konnyitett_honositasi_eljaras.php
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értesítés alapján kiszállnak a helyszínre, az ügyintézés könnyítésére, ismertette a helyzetet 

Kofity Zoltán, az együttműködés RMDSZ-es felelőse. 

 

Vadonatúj iskolatábla a magyar fakultatív oktatásnak 
2015. szeptember 11. – Nyugati Jelen 

Borossebesen, ahol a református parókia imatermében szombatonként magyar nyelvű 

fakultatív oktatás zajlik, már tavaly jelezték, hogy a magyarórák megtartását nagyban 

megkönnyítené egy korszerű, mágneses, megfelelő méretű iskolatábla. Tanévkezdésre ezt 

az igényt is sikerült kielégíteni, megtalálni a hozzá szükséges pénzforrást. A korszerű 

iskolatáblát megvásárolták, a következő napokban ki is juttatják a borossebesi református 

parókiára, ahol tanévkezdéstől újraindul a magyar nyelvű fakultatív oktatás. Azt a 

továbbiakban egy korszerű, pormentes, mágneses tábla is szolgálja, ami remélhetően 

növeli a magyar nyelvű fakultatív oktatásnak nemcsak a minőségét, hanem a 

hatékonyságát is. Ennek jóvoltából talán még több kisdiák fogja azt látogatni, többen 

kerülnek közvetlen kapcsolatba a magyar nyelvű kultúrával Borossebesen – mondta el 

érdeklődésünkre Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei szervezetének az elnöke. 

 

Kelemen Hunor a magyar iskolák országos tanévnyitóján: az oktatás 
számunkra létkérdés 
2015. szeptember 12. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„Az erdélyi magyarság számára az oktatás létkérdés, ezért az elkövetkezőkben is ennek 

megfelelően fogunk ehhez viszonyulni. Akkor is, amikor a szórványban élő közösségek 

oktatásáról beszélünk, akkor is, amikor a szórványból a tömbvidékekre elvitt gyerekről 

beszélünk, és ezáltal osztályok szűnnek meg, és veszélybe kerül az anyanyelvi oktatás léte, 

és akkor is, amikor tankönyvekkel akarjuk ellátni minden egyes magyar közösség oktatási 

intézményét” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök ma, Kolozsváron, a Magyar 

Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén. Az eseményt a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ) és az Erdélyi Református Egyházkerület szervezte a Farkas utcai 

templomban. 

 

Winkler: saját munkánkkal kell alapot teremtsünk a választási szerencsének 
2015. szeptember 12. – Erdély Ma 

Szombaton, Déván gyűlésezett a Hunyad megyei szervezet Küldöttgyűlése, amelynek 

napirendjén a megyei szervezet SZKT képviselőjének a megválasztása, a megyei szervezet 

működési szabályzatának a módosítása, valamint az aktuális szervezési kérdések 

megvitatása szerepeltek. A küldöttgyűlésen részt vett, Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető 

elnöke, aki az aktuális politikai helyzetről szóló felszólalásában kitért a jövő évi választások 

kérdésére is. A szövetségi vezető politikus többek között arról is tájékoztatott, hogy sajnos 

nem sikerült átvinni a törvényhozáson az RMDSZ-nek két olyan kezdeményezését, amely 

egyértelműen a szórvány javára vált volna: a Megyei Tanácsok esetén a három százalékos 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/vadonatuj_iskolatabla_a_magyar_fakultativ_oktatasnak.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=40640
http://itthon.transindex.ro/?hir=40640
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192200&cim=winkler_sajat_munkankkal_kell_alapot_teremtsunk_a_valasztasi_szerencsenek


 

 

 

 

 

 
6 

bejutási küszöb, valamint a parlamenti választások esetén pedig az országos kompenzációs 

lista. Kovács Péter ügyvezető elnök, a társadalomszervezést nevezte meg a sikeres 

választási szereplés kulcsának és ebben a kontextusban pedig az anyanyelvű oktatással 

kapcsolatos feladatokat listázta. 

 

Eltávolították a kétnyelvű iskolai feliratokat Marosvásárhelyen 
2015. szeptember 12. – maszol.ro 

Pénteken, szeptember 11-én a CEMO munkatársai és önkéntesei eltávolították a 

marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza Általános Iskolának adományozott kétnyelvű 

feliratokat – írja közleményében Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom elnöke.  

 

Így oldaná meg Soós Zoltán a marosvásárhelyi magyar oktatás kérdését 
2015. szeptember 12. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi magyar oktatás legnagyobb problémája, hogy szinte minden iskolában 

kisebbségben (40 százalék alatt) vannak a magyar osztályok. Az átcsoportosítással 

könnyen orvosolható lenne a helyzet, véli Soós Zoltán, az RDMSZ polgármesterjelöltje. 

„Ahhoz, hogy a magyar oktatás Marosvásárhelyen jól működjön, létre kell hozni egy olyan 

egészséges nyelvi környezetet, ahol a magyar diákok az adott intézményen belül, 

többségben vannak. Ez könnyen megoldható, hiszen a negyedekben több egymáshoz 

viszonylag közel épített általános iskola van. Az osztályokat pedig át lehetne 

csoportosítani. Így lehet kialakítani, többségében román és magyar nyelvű iskolákat. 

Utóbbiakban magyar iskolaszéket lehet létrehozni, magyar igazgatót lehet kinevezni, az 

iskolákat magyar személyiségekről elnevezni” - írta pénteki közleményében Soós. 

 

Megduplázták a kreditek árát a Sapientián 
2015. szeptember 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megdrágult az egyetemi tanulmányi pont mérésére szolgáló kredit a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemen. A következő tanévtől az erdélyi felsőoktatási intézmény 

mindhárom helyszínén 30 lejbe fog kerülni egy kredit az eddigi 15 lej helyett - tájékoztat a 

Székelyhon. A hallgatóknak ezt az összeget abban az esetben kell kifizetniük, ha fel 

szeretnék venni az előző tanévben elmaradt vizsgáikat. A hallgatók annyiszor 30 lejt kell 

fizessenek majd, amennyi kreditértéke van az elmaradt tantárgyuknak. 

 

Kalotaszegi Magyar Napok újratöltve – harmadszor ünnepeltek 
Bánffyhunyadon 
2015. szeptember 13. – Krónika 

A 2013-ban megtartott, és nagy sikert arató első Kalotaszegi Magyar Napok folytatásaként 

– a tavalyi rendezvény kimaradása után – idén új köntösben szervezték meg a hétvégén a 

kalotaszegi napokat. A Vigyázó Egyesület főszervezésében, illetve az Erdélyi Magyar 

Néppárt Kolozs megyei szervezetének, a Mezőségi Gazdák Egyesületének és a Kolozsi 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/52924-eltavolitottak-a-ketnyelv-iskolai-feliratokat-marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52902-igy-oldana-meg-soos-zoltan-a-marosvasarhelyi-magyar-oktatas-kerdeset
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/52915-megduplaztak-a-kreditek-arat-a-sapientian
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kalotaszegi-magyar-napok-ujratoltve-a-harmadszor-unnepeltek-banffyhunyadon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kalotaszegi-magyar-napok-ujratoltve-a-harmadszor-unnepeltek-banffyhunyadon
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Kaláris Egyesületnek a társszervezésében megtartott két és félnapos rendezvény a hűvös 

idő miatt nehézkesen indult, de a vasárnapi felmelegedés kicsalogatta a bánffyhunyadiakat 

és a környék magyar falvainak lakóit a Barcsay-kertbe. 

 

Szórványkollégiumot avattak Nagyenyed közelében, Magyarlapádon 
2015. szeptember 13. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika 

Szórványkollégiumot avattak vasárnap a Küküllő-menti falvakban élő magyar gyermekek 

számára a Nagyenyed közelében levő Magyarlapádon. Sipos Ferenc, a kollégiumot 

létrehozó és működtető Etnika Kulturális Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, a 

hétfőn kezdődő tanévben 15 olyan gyermeknek biztosítanak kollégiumi ellátást, akik 

számára a településeiken nem volt adott a magyar nyelvű tanulás lehetősége. A magyar 

állam 53 millió forinttal támogatta a beruházást és biztosította az első év működési 

költségeit is. A vasárnapi átadó ünnepségen részt vett Zákonyi Botond, Magyarország 

bukaresti nagykövete, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese, valamint Magyari Tivadar, az RMDSZ 

oktatási ügyekért felelős ügyvezető alelnöke. 

 

Kelemen Hunor: az oktatásban következetességre van szükség 
2015. szeptember 13. – maszol.ro 

Az oktatás következetességének a szükségességéről beszélt Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke vasárnap a Bihar megyei Margittán, a Horváth János Gimnázium tanévnyitóján. 

Kelemen Hunor elmondta, az oktatási rendszernek - a jó szülőhöz hasonlóan - 

következetesnek kell lennie. "Ez nemcsak tervezhetőséget jelent, hanem biztonságot is ad, 

kiszámíthatóvá teszi az iskolát tanárnak, szülőnek és diáknak" - idézte Kelemen Hunort az 

RMDSZ hírlevele. Az RMDSZ elnöke azt is elmondta, az oktatás nem csupán fontos, 

hanem létkérdés a szövetség számára. "Aki biztos jövőt szeretne a társadalomnak, az 

országnak és a közösségnek, annak az oktatás ügyénél nincs fontosabb" - jelentette ki. 

 

Csemadok OT-ülés Lakiteleken - Bárdos: A felvidéki magyarság nincs jó 
szellemi kondícióban 
2015. szeptember 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Csemadok Országos Tanácsa Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének a 

vendégeként szombaton és vasárnap Lakiteleken ülésezett. Bárdos Gyula, a Csemadok 

országos elnöke az MTI-nek elmondta: a magyar kormány támogatása nélkül a felvidéki 

magyarság legnagyobb társadalmi egyesülete nem tudna működni, mert Szlovákiában 

működési támogatást nem kapnak. A Csemadok elnökének szavai szerint „a felvidéki 

magyarság nincs jó szellemi kondícióban”, összehasonlítva a Kárpát-medence máshol élő 

magyar közösségeivel. „A rendszerváltás után sem vagyunk mi, felvidéki magyarok a 

jelenlegi szlovákiai helyzet győztesei” - fogalmazott, hozzátéve: ezért nagy szükség van 
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arra, hogy a civil közösség hatékonyan vegyen részt helyi és országos szinten is a 

közéletben. A szervezet célként fogalmazta meg, hogy a következő parlamenti 

választásokon a felvidéki magyarságnak hatékonyabb képviselete legyen a szlovák 

parlamentben - fűzte hozzá. 

 

Megszentelik a leégett krasznahorkai vár újraöntött harangjait 
2015. szeptember 12. – hirek.sk 

Három és fél évvel ezelőtt elhallgatott a krasznahorkai vár három harangja. A 2012. 

március 10-i tűz során megolvadt harangokat a Gömöri Kézművesek Társulásának és 

további támogatóknak köszönhetően újraöntötték, ünnepélyes megszentelésükre pedig a 

községi önkormányzat kezdeményezésére szeptember 13-án a Kisboldogasszony-búcsú 

keretében, a helyi római katolikus templom mellett kerül sor. 

 

Lévai Anikó adta át a Rákóczi Szövetség iskolakezdő ösztöndíját Ipolyságon 
2015. szeptember 12. – MTI, Felvidék Ma 

Húsz iskolakezdő kisdiák részesült a Rákóczi Szövetség ösztöndíjában Ipolyságban 

pénteken - közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda. Az iskolakezdési ösztöndíjasok 

beiratkozási ünnepségén Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége arról beszélt, 

a gyerekek olyan készségeket tanulnak meg egyszerűen azzal, hogy egy magyar iskolába 

járnak Szlovákiában, amelyek nagy hasznukra lesznek a jövőben. „Aki két nyelven beszél, 

annak kétszer annyi a lehetősége a világban, mint a többieknek” - mondta. 

 

Felvidékre érkezett a Szent Korona 
2015. szeptember 12. – Felvidék Ma 

A Szent Korona a  Magyar Koronaőrök Egyesületének kíséretében érkezett Szilasra. A 

Szent Korona ünnepélyes fogadásán köszöntőt mondtak többek között Czimbalmosné 

Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, Bugár Béla, a Most-Híd elnöke és 

Berényi József, az MKP elnöke. Berényi József köszöntő szavai után kihangsúlyozta, hogy 

két párt vezetője van ma itt jelen. „A helyzet komolysága és ünnepélyessége megkívánja 

bátran kimondani: sorsfordító időszak előtt állunk. Parlamenti választások lesznek. Még 

mindig van idő, hogy azok a szép szavak és gondolatok, amelyek megfogalmazódtak ezen a 

színpadon, cselekedetté váljanak, még mindig van idő, hogy ne egymásnak szembe 

menjünk, hanem egymást kiegészítve együtt induljunk a parlamenti választásokon” – 

jelentette ki Berényi. 

 

Pázmány Emlékházat létesítettek Szilason 
2015. szeptember 13. – Felvidék Ma 

Az újonnan épült Dr. Pázmány Zoltán Emlékház átadási ünnepségére szeptember 12-én 

került sor. Az emlékház szalagjának átvágására Tóth Péter, Szilas község polgármestere az 

emlékház megépítésének kezdeményezőjét, Puss Sándor jezsuita szerzetest kérte fel. 
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Itt kapott méltó helyet a Szent Korona, melyet a nap folyamán szabadon megtekinthettek 

az érdeklődők. 

 

Kétnyelvűsítené a vasúti táblákat a Most-Híd 
2015. szeptember 13. – bumm.sk, hirek.sk 

Ismételten kísérletet tesz a vasútállomások és megállóhelyek tábláinak kétnyelvűsítésére 

az ellenzéki Most-Híd. Mindezt a vasúti közlekedésről szóló törvény módosításában 

javasolja a Bugár Béla vezette párt. Az ellenzéki párt azt szeretné elérni, hogy a 

Közlekedési Hivatalt törvény kötelezze arra, hogy a kisebbség nyelvén is kénytelen legyen 

kihelyeztetni az egyes települések vasútállomásainak megnevezését. A párt javaslata 

szerint ezt minden olyan településen meg kellene tenni, ahol a kisebbség nyelve is 

használatos a hivatalos ügyintézésben, illetve a település rendelkezik vasútállomással, 

megállóhellyel. A törvénymódosítás hozzávetőleg 144 szlovákiai települést érintene. 

 

A vajdasági magyarságnak szüksége van egy független, közszolgálati 
médiumra 
2015. szeptember 11. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Nyilvános vitára hívta a tévénézőket, illetve rádióhallgatókat a Vajdasági Rádió és 

Televízió szerkesztősége. A zombori Megyeháza üléstermében tartott összejövetelen a 

nemzetiségi tévéműsorokkal kapcsolatosan Márton Attila, a tartományi televízió kettes 

műsorának fő- és felelős szerkesztője tájékoztatta a hallgatóságot, míg a nemzetiségek 

nyelvén készülő műsorok jelentőségéről és ezen belül a köztájékoztatási érdek 

érvényesítéséről prof. dr. Dubravka Valić Nedeljković egyetemi tanár, a programtanács 

szerepéről pedig Mata Matarić, a programtanács alelnöke értekezett. Zombor 

önkormányzatának nevében Borislav Staničkov képviselő-testületi elnök üdvözölte a 

jelenlevőket. Az összejövetelt vitának szánták, de nemigen volt kinek vitáznia, minthogy a 

nyilvánosságot nem sikerült kellőképp megszólítani, holott épp az lett volna a cél, hogy a 

néző mondja el véleményét, és fejtse ki igényét. 

 

Ünnepélyes megnyitó: Önállósodott Topolya Község Múzeuma 
2015. szeptember 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A topolyaiak egy régi álma valóra vált. Topolya Község Múzeuma szeptember 1-től önálló 

intézményként működik. Az ünnepélyes megnyitót a Topolyai Napok rendezvénysorozata 

keretében egy kiállítás megnyitójával egybekötve tartották meg. Az eseményen jelen volt 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki beszédében kitért rá, hogy a múzeum 

legfontosabb szerepe nemzeti és kulturális azonosságunk megőrzése. Kislinder Gábor, 

Topolya Község polgármestere jelentős pillanatnak nevezte a múzeum önállósulását, 

hiszen ezzel a topolyaiak egy régi álma valósulhatott meg. A topolyai múzeum 2002-ben 

nyílt meg, mint a Szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlege. 
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Októberben kiderül, lesznek-e rendkívüli választások Szerbiában 
2015. szeptember 12. – Pannon RTV 

Október közepéig eldől, hogy tartanak-e előrehozott választásokat Szerbiában – 

nyilatkozta Zorana Mihajlović, a Szerb Haladó Párt pénteki rendkívüli elnökségi ülésén. A 

haladók alelnöke, illetve a szerb kormányalelnök kiemelte, hogy a végleges döntést 

Aleksandar Vučić miniszterelnök, a Szerb Haladó Párt elnöke hozza meg. 

 

Nemesmilitics – szórványlétben 
2015. szeptember 13. – Sándor Zoltán – Magyar Szó 

Terjedelmes templom magasodik a falu központjában, körötte park, a mögötte lévő 

kálváriadomb tetején pedig a felújított kálváriakápolna látható. Megcsodálhatja bárki, aki 

áthalad Nemesmiliticsen. Azért mondom, hogy áthalad, mert a falu jó földrajzi fekvésének 

köszönhetően nem feltétlenül kell célszerűen Nemesmiliticsre indulni, hogy átkeljünk 

rajta: a falu a Szabadka–Zombor főútvonalon helyezkedik el, ha pedig megnyitnák a 

regőcei határátkelőt, akkor a falun keresztül vezetne a legrövidebb út Budapest és Újvidék 

között. 

 

125 éves Muzslya 
2015. szeptember 13. – Pannon RTV 

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte Muzslya fennállásának 125. évfordulóját. A 

jubileum miatt a szokásosnál is alaposabban készültek a falunapra és a templombúcsúra. 

A falu első plébánosa Sóka Ignác volt, az ő nevéhez fűződik az első szentbúcsú megtartása, 

1898. szeptember 11-én, Mária neve napja ünnepén. Akkor még a régi iskola tantermeiben 

gyűltek össze a hívek. A 125. évfordulón a Mária Szent Neve plébániatemplomban 

mutatták be a szentmisét. A háromnapos rendezvénysorozat egyik fénypontja a budapesti 

Musica Sacra kamarakórus hangversenye volt. 

 

Jubileumi ünnepség Őrszálláson: Kétszáz éve kezdték építeni a falu 
templomát 
2015. szeptember 13. – Vajdaság Ma 

Kétszáz éve kezdték építeni a Zombor melletti Őrszállás (Stanišić) római katolikus 

templomát. A kerek évfordulóról alkalmi rendezvénnyel emlékezett meg a falu lakossága. 

Nemrég fejeződött be a Boldogságos Szűz Mária Szent Neve templom tornyának felújítása. 

Sok év után Őrszállás szülöttének, Mandity Györgynek köszönhetően teljes pompájában 

szólal meg az impozáns orgona. Mindezek a munkálatok folytatásai egy több éve 

megkezdett folyamatnak. Pekter Etelka, az értékmentés és a most tartott ünnepség 

főszervezője elmondta, évek óta készülnek a jubileumra. 
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Rádió a szakadék szélén 
2015. szeptember 13. – Bajtai Kornél – Magyar Szó, Hét Nap 

Ahogy közeleg a Szabadka Rádió privatizációja törvényes határidejének vége, egyre több a 

kérdőjel a médiaház sorsát illetően. A rádió munkatársainak nagy része elutasította a 

Pannon RTV igazgatójának javaslatát, amely Németh Ernő szerint a Pannon RTV-be teljes 

beolvasztást jelentette volna. Szerinte kétféle megoldási javaslat is létezik. Az egyik egy 

vajdasági magyar rádióhálózat létrehozása, a másik pedig a VMDK javaslata miszerint a 

Szabadkai Rádiót az illetékes négy nemzeti tanács, a magyar, a horvát, a bunyevác és a 

német közösen megvásárolná és működtetné.  Bodzsoni István elmondta, ők 

lehetőségeikhez mérten esélyt kínáltak a Szabadkai Rádió munkatársainak. A Pannon RTV 

kereteiben indítandó rádióállomás műsora a privatizációs folyamat lezárása után 

indulhatna el, addig ugyanis a Szabadkai Rádió változatlan formában működik. 

 

„Maradéki csillagok” 
2015. szeptember 13. – Hét Nap 

Az Anyanyelvápoló Táborban csaknem nyolcvan különböző korosztályú gyermek és fiatal 

vett részt, az óvodástól a középiskolásig, Maradékról és a környező településekről: Ürögről, 

Szávaszentdemeterről (Sremska Mitrovicáról), Nyékincáról, Herkócáról és Muzslyáról. A 

rendszeresen megszervezett táborok, az év közben (amióta a fiatal Halász házaspár a 

faluban szolgál) megtartott anyanyelvápoló órák jelentősége valójában most, az iskolában 

megnyíló magyar tagozattal mérhető, mondta Nagy Margit, a VMPE elnöke, köszöntve a 

tábor minden részvevőjét és a szép számban megjelenteket. 

  

Magyar sikerrel zárult az ungvári nemzetközözi kisebbségi médiafesztivál 
2015. szeptember 12. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Három magyar produkciót díjaztak az európai országok kisebbségeinek életét, kultúráját 

és történelmét bemutató, péntek este zárult nemzetközi televíziós és rádiós fesztiválon az 

Ungvárhoz közeli Ókemencén (Kamjanica). A fesztivál fődíját, az Arany havasi gyopárt az 

Ez volt a sorsom című dokumentumfilm kapta. Hernády Zsolt alkotása Kápolnapuszta, az 

elnéptelenedett sváb szellemfalu történetét dolgozza fel. A legjobb operatőri munkáért járó 

díjban Szél Zsolt részesült A csendes Dunánál című dokumentumfilm képi világáért. A 

rádióműsorok kategóriájában a legjobb zenei rendezés díját Vasvári Annamáriának, a 

Magyar Rádió munkatársának az alkotása nyerte el. 

  

Jótékonysági süteményvásár Kárpátalja megsegítésére  
2015. szeptember 13. – mandiner.hu, Kárpátalja 

A Fidelitas helyi cukrászdák felajánlásai nyomán jótékonysági süteményvásárt rendezett a 

budapesti Szent István téren szombaton – áll a szervezet közleményében. Június óta 
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gyűjtenek a kárpátaljai gyerekek javára, a mostani eseményen több mint 270 ezer forint 

gyűlt össze, így összességében az adományok meghaladják az egymillió forintot. A 

szombati jótékonysági akciót helyi cukrászdák és éttermek felajánlásai tették lehetővé, az 

esemény házigazdája a Fidelitas belvárosi csoportja volt. A következő hetekben és 

hónapokban hasonló akciókat szerveznek az ország több nagyvárosában is. 

  

A munkácsi Öregcserkészek életéből 
2015. szeptember 13. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

2015 augusztusában a munkácsi 10. Számú Munkácsy Mihály Öregcserkészcsapat 

háromtagú küldöttsége (Balogh Gábor, Dankulinec Ernő, Szemák Mihály) részt vett a 

Székesfehérvárott lebonyolított Magyar Öregcserkész-találkozón (MÖT). A háromnapos 

rendezvényen anyaországi és határon túli öregcserkészek is jelen voltak. A találkozó 3 

napja alatt a résztvevők a délelőtti előadásokat követően számos tartalmas programon 

vettek részt, amelyek között volt városnézés, múzeumlátogatás, koszorúzás Kaszap István 

sírjánál a Prohászka Ottokár püspökről elnevezett templom falánál, ezenkívül 

meglátogatták a Bory-várat, a Honvédelmi Minisztérium Emlékparkját Pákozdon. 

 

Muravidék versus Åland-szigetek, avagy mire (lenne) jó az autonómia 
2015. szeptember 14. – Juhász György – Magyar Hírlap 

Muravidéki magyarok és Åland-szigeteki svédek: két őshonos, kis lélekszámú kisebbség 

Szlovéniában, illetve Finnországban. Sorsuk két ellentétes példa arra, hogy egy 

nemzetállamban a többségi nemzet mennyire segíti vagy gátolja egy etnikai, kulturális 

kisebbség megmaradását, fejlődését. Csaknem száz év történetét áttekintve láthatjuk, hogy 

míg a muravidéki magyarság negyedére-ötödére kopott, addig a lényegesen rosszabb 

földrajzi adottságú területen autonómiában élő finnországi svédek száma harmadával nőtt. 

A szórványosodás folyamata egyaránt hat a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és 

Délvidéken is. A megmaradásra gyógyírt csakis a tömbmagyarság autonómiája 

jelenthetne. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. szeptember 14-i számában olvasható) 

 

Őszi évad a Collegium Hungaricumban 
2015. szeptember 13. - Volksgruppen 

A bécsi Balassi Intézet- Collegium Hungaricum „Magyar művészet” című színes őszi 

rendezvénysorozatában számos érdekes programot tartogat a magyar kultúra iránt 

érdeklődők számára. Klasszikus koncertek, előadások, kiállítások, de gyermekeknek szóló 

rendezvények is szerepelnek az őszi évadot megtöltő kínálatban. Ő
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/a-munkacsi-oregcserkeszek-eletebol/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2731488/
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Világjáró marionett-színház -The Budapest Marionettes a Yonge-on 
2015. szeptember 11. – Nemzeti Regiszter 

A Torontói Utcai Fesztivál (The Toronto International BuskerFest for Epilepsy) idén a 16. 

életévét tölti. A világ leghosszabb és legélénkebb utcája egy óriási színpaddá alakult át 

augusztus 27. és 30. között. A Yonge ad otthont a világ legnagyobb epilepszia-

rendezvényének, Észak-Amerika nagyszabású utcai előadóművész-fesztiváljának. 

 

„Bóbita, Bóbita tanít!” tanévnyitó Portlandben 
2015. szeptember 14. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember eljövetelével megkezdődött egy új iskolaév a portlandi Bóbita Magyar 

Iskolában. Minden nebulóját köszöntötte Balogh Tünde igazgatónő, majd bemutatta a 

tanári kart, amely LaVallee Nagy Emese tanítónő, Jakubovics Vera zenetanárnő és Gergely 

Imelda KCSP ösztöndíjasból állt. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/vilagjaro-marionett-szinhaz-the-budapest-marionettes-a-yonge-on
https://www.nemzetiregiszter.hu/bobita-bobita-tanit-tanevnyito-portlandben
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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