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Szijjártó Péter kikérte az egész magyar nemzet nevében Ponta szavait 
2015. szeptember 16. – maszol.ro, MTI, hirado.hu 

Élesen bírálta Victor Ponta kormányfő arról szóló szavait Szijjártó Péter külügyminiszter, 

hogy „a magyarországi döntéshozók semmivel nem jobbak, mint a szíriaiak vagy a líbiaiak, 

akiknek országaiból menekülnek a bevándorlók”. Szijjártó Péter a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium által az MTI-hez szerdára virradóra eljuttatott közlemény szerint úgy 

fogalmazott: „Victor Ponta tegnap estére elveszítette önkontrollját, esztelen 

megnyilatkozásaival megsértette egész Magyarországot. Ilyen vad rágalmakat kulturált 

európai politikusok nem fogalmaznak meg. Szavaira - melyeket az egész magyar nemzet 

nevében kikérünk magunknak - csak egyetlen magyarázat lehetséges: teljesen elvesztette a 

lába alól a talajt a román belpolitikában”. 

 

Kelemen Hunor: a kerítés nem a románokat és a magyarokat választja el 
egymástól 
2015. szeptember 15. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

„Ez a kerítés nem a románokat és a magyarokat választja el egymástól” – reagált a Maszol 

kérdésére Kelemen Hunor a magyar kormánynak arra a keddi bejelentésére, hogy 

kiterjeszti az ideiglenes határzárat a román-magyar határ egy szakaszára is. Az RMDSZ 

elnöke szerint Budapest lépése akár a segítségére is lehet Romániának egy masszív 

migrációs hullám megfékezésében. 

 

Himnuszper - egy hét múlva hirdetnek ítéletet 
2015. szeptember 15. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika 

Mintegy 50 érdeklődő, főként idős háromszéki jelenlétében, nagyméretű hatósági 

részvétellel zajlott kedden a magyar himnusz perének tárgyalása a sepsiszentgyörgyi 

törvényszéken. A mintegy három órás késéssel kezdődött tárgyalásról hiányzott a felperes 

Kovászna megyei prefektúra ügyvédje, annak hiányában azonban nem halasztottak. A 

bírói testület meghallgatta az alperes MPP-t képviselő ügyvédet, aki azt kérte, hogy 

erősítsék meg az alapfokú bíróság ítéletét, vagyis érvénytelenítsék a prefektúra által 

kiszabott 5000 lejes büntetést, és vegyék figyelembe, hogy a törvény nem tiltja más állam 

himnuszának eléneklését. A bírák meghallhatták az ügyvéd érveit, majd bejelentették, 

hogy egy hét múlva, szeptember 22-én ítéletet hirdetnek az ügyben.   

 

Egyre durvább szavak hangzanak el Románia és Magyarország között 
2015. szeptember 16. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro 

Victor Ponta egy Facebook-bejegyzésben reagált kedd este a nap során kibontakozott 

magyar-román diplomáciai pengeváltásra. Kijelentette, nem kíván a magyar kormány 

képviselőinek „provokációira” válaszolni, de – mint fogalmazott – érthető módon E
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/53075-szijjarto-peter-kikerte-az-egesz-magyar-nemzet-neveben-ponta-szavait
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/53061-kelemen-hunor-a-kerites-nem-a-romanokat-es-a-magyarokat-valasztja-el-egymastol
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/53061-kelemen-hunor-a-kerites-nem-a-romanokat-es-a-magyarokat-valasztja-el-egymastol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53051-himnuszper-egy-het-mulva-hirdetnek-iteletet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192363&cim=egyre_durvabb_szavak_hangzanak_el_romania_es_magyarorszag_kozott
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„emberként és európai polgárként” felháborodik azok miatt a magyar intézkedések miatt, 

amelyekhez hasonlókat „Európa eddig csak az 1930-as, 1940-es években látott”. 

Kijelentette: sok más európai vezetőhöz hasonlóan ő is feladatának érzi, hogy bírálja 

Magyarország legmagasabb rangú vezetőinek megnyilvánulásait. „Ezek az Európai Unió 

értékeinek és kultúrájának a szégyenei. Mind az antiszemita megnyilvánulások, mind a 

bármiféle kisebbségekkel szembeni bánásmód, most pedig a menekültkrízis” – 

fogalmazott bejegyzésében Victor Ponta. 

 

Román külügyminisztérium: nem helyes kerítést építeni két EU-tagállam közé 
2015. szeptember 15. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, hirado.hu 

A román külügyminisztérium szerint az Európai Unió két stratégiai partnerségben levő 

tagállama közé kerítést építeni „nem helyes lépés politikai szempontból, az európai 

szellemiség szerint”. A minisztérium kedden honlapján közölte, hogy Magyarország 

külügyminisztériuma kevéssel a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta a 

külügyminisztériumot a két ország határára tervezett kerítés építésének előkészületeiről. 

Azt is közölte, hogy Bogdan Aurescu külügyminiszter azonnal tájékoztatta a román 

döntéshozókat a helyzetről. 

 

„Pontosít” Bukarest: Magyarország el akarja terelni a figyelmet saját 
problémáiról 
2015. szeptember 16. – maszol.ro 

Magyarország „mesterséges vitába próbálja belerántani Romániát, hogy elterelje a 

figyelmet a bevándorlók problémájának alapkérdéseiről és arról az elszigetelődésről, 

amelyet a magyar fél által hozott intézkedések eredményeznek” - hangoztatta a román 

külügyminisztérium kedd este kiadott közleményében. A Pontosítás címet viselő 

dokumentum szerint „megengedhetetlen és ellentétes a két ország közötti stratégiai 

partnerséggel” az a mód, ahogyan a magyar fél eljárt keddi intézkedései és üzenetei révén. 

A tárca közölte, hogy a román külügyminiszter utasítására Románia budapesti 

nagykövetsége kezdeményezte azt a megbeszélést, amelyen a nagykövetség képviselője 

kedden a magyar külügyminisztériumban részt vett. 

 

Johannis: hasznosítani kell az elvándorolt románok potenciálját 
2015. szeptember 15. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Klaus Johannis román államfő szerint Romániának hasznosítania kell az országból 

elvándorolt románok potenciálját. Az elnök a román diaszpórát megszólító Smart diaspora 

(Okos diaszpóra) című bukaresti konferencián mondott beszédet kedden. Úgy vélekedett, 

hogy a diaszpóra potenciálja akkor lesz teljes mértékben hasznosítható, amikor nem 

kényszerből, hanem választás eredményeként élnek és dolgoznak román állampolgárok 

külföldön, amikor a diaszpórában élő románok számára lehetőség lesz annak tudatában 

visszatérni hazájukba, hogy a munkájukat itt is elismerik, és megjutalmazzák. Klaus 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40658
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Johannis szerint arra kell megoldásokat keresni, hogy Románia hosszú távon a javára 

fordíthassa a jelenlegi agyelszívást. Az elnök szerint azt is el kell érni, hogy a diaszpórában 

élő románok „a román kultúra és hagyományok nagyköveteivé váljanak” szerte a világban. 

 

Lakhatási támogatásra pályázhatnak a Sepsiszentgyörgyön dolgozó fiatal 
orvosok és gyógyszerészek 
2015. szeptember 15. – transindex.ro 

A Studium-Prospero Alapítvány Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával és Kovászna 

Megye Tanácsával közösen pályázatot hirdet Sepsiszentgyörgyön dolgozó rezidens és 

szakorvosoknak, valamint gyógyszerészeknek három kétszobás és a három egyszobás lakás 

elfoglalására a Sepsiszentgyörgyi Orvosi Szolgálati Lakások épületegyüttesben. A lakhatási 

támogatás két évre pályázható meg, egyszeri meghosszabbítással. 

 

Markó Attila: semmilyen bűncselekményt nem követtem el! 
2015. szeptember 15. – transindex.ro 

Nem az igazságszolgáltatás, hanem az igazságtalanság elől mentem el - írja szerdán 

közzétett nyílt levelében Markó Attila. Az RMDSZ korrupcióval gyanúsított, 

Magyarországon tartózkodó volt parlamenti képviselője szerint "az igazságtalanságot 

akkor sem lehet elfogadni, ha csak járulékos áldozat vagy. Ahogy az igazságtalanság ellen 

mindaddig képtelenség küzdeni, ameddig merő izomból újabb és újabb 

igazságtalanságokkal lőnek szembe veled. Nem lehet állandóan félreugrani egy olyan autó 

elől, amely minduntalan el akar ütni, mert egyszerűen nem érdekli, hogy az nem helyes" - 

fogalmaz a volt politikus. 

 

Perre mennek a kétnyelvűségért Marosvásárhelyen 
2015. szeptember 15. – maszol.ro 

Mivel továbbra sem sikerült megvalósítani a valós kétnyelvűséget Marosvásárhely 

iskoláiban, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) újabb feljelentést készül tenni az 

Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a polgármesteri hivatal tanintézményekért 

felelős igazgatósága ellen, ugyanakkor feljelenti azokat az iskolákat is, ahol elzárkóznak a 

kétnyelvűség ellen – jelentette be Szigeti Enikő, a CEMO ügyvezető elnöke. 

 

Román hallgatók a Sapientián 
2015. szeptember 16. – Krónika 

Ünnepélyes keretek között, az elsőéves hallgatók fogadalomtételével kezdődött el tegnap 

az új tanév a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán – idén alap- és 

mesterképzésre összesen 133 diák iratkozott be. Az ősz egyik legvártabb újdonsága a 

diplomácia és interkulturális tanulmányok mesterszakon bevezetett úgynevezett iszlám 

modul, a tantárgycsomag ugyanis előadásai nyilvánosak lesznek a nagyközönség számára 

is. Az ünnepséget követően Tonk Márton elmondta: sikeres évkezdésről számolhat be, 
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mert két új mesterképző szakot is indított az egyetem. A filmtudomány mesterképzőt az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen szervezik, az üzleti jog mesterképző pedig a 

Debreceni Tudományegyetem kihelyezett szakjaként működik. Az angol nyelvű 

jogászképzésen ugyanakkor első ízben vesznek részt román anyanyelvű diákok. 

 

Régen: nem lesz magyar alpolgármester 
2015. szeptember 16. – Krónika, Erdély Ma 

Nem kereste meg az RMDSZ-t Maria Precup szászrégeni polgármester a Maros megyei 

kisváros alpolgármesteri tisztsége kapcsán, Nagy András helyi elnök szerint azonban a 

szövetségnek amúgy sem kellene most elfogadnia a tisztséget. A szászrégeni 

alpolgármesteri tisztség azt követően ürült meg augusztus elsején, hogy a 2012-ben 

megválasztott szociáldemokrata párti (PSD) Daniel-Gabriel Gliga családi okokra 

hivatkozva augusztusi hatállyal lemondott, egyelőre azonban nem tudni, hogy a helyi 

tanács mikor dönt az új elöljáróról. 

 

Borboly-ügy: nevetséges kifogások 
2015. szeptember 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ismét halasztottak a Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök és több másik személy 

ellen indított büntetőperben, a tegnapi tárgyalásról ugyanis több vádlott is hiányzott. 

Ezúttal sem jelent meg Daniel Cristian Mandache, holott a bíró korábban közölte, a 

vádlottat a következő tárgyalási időpontra a Botoșani megyei hatóságok fogják előállítani. 

Mint kiderült, a Botoșani megyei Vlăsinești községi rendőrőrs vezetője átiratot juttatott el 

a megyei törvényszékre, amelyben jelezte, mivel nincs pénzük a szükséges üzemanyag 

költségeire, a vádlottat nem tudják Csíkszeredába vinni. Mandache pedig szintén írásban 

közölte, nincs pénze az utazásra. A többi vádlottat képviselő két ügyvéd úgy vélekedett, ez 

a válasz elfogadhatatlan egy állami hatóság részéről, és ez azt jelenti, hogy az előállítási 

utasítást nem teljesítették. 

 

Nagy Zoltán: ne tartsunk az emberektől, nyitnia kell az RMDSZ-nek 
2015. szeptember 16. – maszol.ro 

Követendő mintának tartja az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke a 

szatmárnémeti polgármesterjelölt-állítási eljárást. Nagy Zoltán nyitást szorgalmaz, 

szerinte a szövetségnek nem kellene tartania az emberektől. Interjú. 

 

Gerillaakció a kétnyelvűségért Vásárhelyen 
2015. szeptember 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

„Vrem bilingvism! Kétnyelvűséget akarunk!” feliratú matricákat ragasztott ki 30 

marosvásárhelyi utcában a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen elnevezésű 

gerillacsoport. A szeptember elején kezdődött akció keretében egynyelvű vagy részlegesen 
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kétnyelvű utcanévtáblákra került fel a matrica. A kétnyelvűségért küzdő csoport azt ígéri, 

hogy az ősz és tél folyamán folytatják akcióikat.  

 

Óriásplakátokkal Hedvigért 
2015. szeptember 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Óriásplakátokat helyezett el a Fontos Vagy! mozgalom Nyitra városában, ahol 9 évvel 

ezelőtt megverték Malina Hedviget. A plakátok három nyelven követelnek igazságot 

Hedvignek és egy hónapig állítanak tükröt a vétkeseknek és cinkosaiknak. „Mindenki 

érdeke, hogy ne hallgassunk, fejezzük ki elégedetlenségünket amiatt, miként viselkedik a 

rendőrség, az ügyészség és a legfőbb képviselőink! Hedvig ügye nemzetiségek felett is 

egyesít! Érdekünk, hogy ne maradjunk csendben, hogy támogassuk a közügyekben való 

részvételt. Azt akarjuk, hogy az igazságszolgáltatás segítsen a tisztességes embereken, 

igazságot akarunk mindenkinek!” – szögezte le nyilatkozatában a Fontos Vagy! mozgalom. 

 

Megáldották a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont tantermeinek 
keresztjeit 
2015. szeptember 15. – Felvidék Ma 

Két héttel azután, hogy megnyitotta kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar 

Tannyelvű Óvoda, Alapiskola és Gimnázium, szeptember 14-én – Szent Kereszt 

felmagasztalásának ünnepén – megáldották az egyes tantermeket, az iskola tanulóit és 

tanítóit, valamint ünnepélyesen elhelyezték az osztálykereszteket, amelyek Szent Pál 

Apostol szavai szerint „a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, de a Krisztus-

hívőknek Isten ereje és bölcsessége". A felhívásra, hogy akinek a birtokában van egy 

értékes kereszt és hajlandó tőle megválni, vagy újat kíván ajándékozni az iskolának, 

huszonöten reagáltak. Az első keresztet Dr. Erdő Péter bíboros, prímás-érsek ajándékozta 

az iskolának Mátraverebély - Szentkúton, ahol a keresztet meg is áldotta. A másodikat 

Bernard Bober, kassai érsekmetropolita. 

 

Folyamatosan bírálják a szlovákiai kisebbségi kulturális támogatások 
rendszerét 
2015. szeptember 16. – Felvidék Ma 

Nem megoldott a kisebbségi kultúrák finanszírozása. Az MKP-nak, a Most-Hídnak és a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának (SZMK) is van elképzelése róla, hogyan működhetne 

sokkal hatékonyabban, törvényben szabályozva a jövőben. Legutóbb a kisebbségi 

kormánybiztos hivatala által kezdeményezett, civil szervezeteket is bevonó 

munkatalálkozón hangzottak el bírálatok a jelenlegi gyakorlattal szemben. Ott volt Tokár 

Géza, a kormány kisebbségi bizottságának tagja, az SZMK szóvivője is. Többé-kevésbé 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150915081628/Oriasplakatokkal-Hedvigert.html
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végtelen történetről van szó, hiszen folyamatos az elégedetlenség, egyfolytában éri a kritika 

a pályázati rendszert, a pályázatok elbírálását – mondta el a Felvidék.ma-nak Tokár Géza. 

 

Topolya városnapot ünnepel 
2015. szeptember 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Kedden tartották Topolya a város napját. A Sarlós Boldogasszony Nagytemplomban 

délelőtt ünnepi szentmisét celebráltak a topolyaiak lelki üdvéért. Ezt követően a községi 

képviselő-testület megtartotta díszülését. Plohl Edvin, a testület elnöke ünnepi köszöntőt 

mondott, melyben kitért arra, hogy az elmúlt, egy éves időszakban a testület tíz ülést 

tartott, melyen összesen 187 határozatot hozott. Topolya Község Múzeumának 

alapításáról, a kommunális rendről, a községi jogvédőről, a területrendezési tervről, a 

topolyai tó környékének védelem alá helyezéséről szóló határozatokat is kiemelte. 

 

Nincs komoly előrelépés a kis létszámú osztályok összevonása kapcsán 
2015. szeptember 15. – Pannon RTV 

Nem született komoly előrelépés a kis létszámú osztályok összevonásáról szóló tárgyaláson 

– értesült a Pannon RTV Vicsek Annamária köztársasági parlamenti képviselőtől. Az 

Oktatási Minisztérium részéről jelen volt Srđan Verbić oktatási miniszter, Nyilas Mihály, 

tartományi oktatási titkár, az MNT részéről pedig a Végrehajtó Bizottság elnöke, Jerasz 

Anikó. Előrelépést jelent, hogy a közeljövőben meghatározzák, hogy melyik iskolában 

vannak egyéni oktatási program szerint tanuló diákok, mivel ők 2 vagy 3 gyereknek 

számítanak az osztálylétszám meghatározásának. Őket első körben nem tüntették fel az 

osztálylétszámon, pedig ha ezt megteszik, akkor például a magyarittabéi Miloš Crnjanski 

Általános Iskolában nem kellett volna összevonni az osztályokat. 

 

Felvidéki képzőművészek alkotásai Zentán 
2015. szeptember 15. – Vajdaság Ma 

Szeptember 16-án, szerdán, 17 órakor nyílik meg a zentai Művelődési Ház kiállítási 

termében a Két határon túl című kiállítás, amelynek keretében felvidéki képzőművészek 

mutatják be alkotásaikat a Tisza-parti település közönségének. A Két határon túl című 

tárlatokon a szlovákiai és szerbiai magyar művészek 26-28 fővel képviseltették, illetve 

képviseltetik magukat, olvasható a szervezők közleményében, amely kitér arra is, hogy – 

ahogyan arról portálunk is beszámolt – a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete 

(MAMSzE) néhány héttel ezelőtt Révkomáromban, a Limes Galériában fogadta a vajdasági 

művészeket, a felvidéki tagság műtárgyegyüttesét pedig most mutatják be Zentán. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19074/Topolya-varosnapot-unnepel.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=228597
http://www.vajma.info/cikk/kultura/10587/Felvideki-kepzomuveszek-alkotasai-Zentan.html
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Porosenko elhalasztja a további mozgósítást 
2015. szeptember 15. – karpatinfo.net, Kárpátalja 

Petro Porosenko elnök a koalíció frakcióival való szeptember 14-i találkozóján bejelentette, 

hogy elhalasztja a további mozgósítást. Az elnök elmondása szerint a mobilizáció 

elnapolására a tűzszüneti megállapodás tényleges megvalósítása és a költségvetési 

módosítások adták meg a lehetőséget. A költségvetésben létrejött lényeges változásoknak 

köszönhetően ugyanis Ukrajna növeli a szerződéses katonák számát- írja a 

Korrespondent.net. Nemrég Ukrajna védelmi minisztere is kijelentette, jelenleg nincs 

szükség újabb mozgósítási hullámra. Az ukrán védelmi miniszter, Sztepan Poltorak a 

helyzet alakulásától teszi függővé, kellesz-e újabb mobilizációt végrehajtani Ukrajnában. 

 

Magyarország támogatná a Beregszászi Magyar Gimnázium bővítését 
2015. szeptember 15. – karpatalja.ma 

Oktatási és kisebbségpolitikai kérdések is felvetődtek Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai 

Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke és Volodimir Csubirko, a megyei tanács 

vezetője, valamint Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter közötti 

budapesti tárgyaláson – adta hírül a zaholovok.com.ua hírportál szeptember 14-én. A 

találkozón szó volt a magyarországi ukrán és az ukrajnai magyar kisebbségek helyzetéről. 

Hennagyij Moszkal arra kérte a magyar kormányt, tekintse át, milyen anyagi eszközökkel 

tudná segíteni a Beregszászi Magyar Gimnázium épületének bővítését. Szijjártó Péter 

ígéretet tett az anyagi források áttekintésére, és a gimnázium épületének befejezésére. 

 

Autóbalesetben meghalt a Jobb Szektornak a munkácsi lövöldözésben részt 
vevő két fegyverese 
2015. szeptember 15. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Autóbalesetben életét vesztette a Jobb Szektor (PSZ) két fegyverese, akik júliusban részt 

vettek a munkácsi lövöldözésben, és szökésben voltak a hatóságok elől – közölte kedden a 

kárpátaljai kormányzóság sajtószolgálata. A baleset szeptember 8-án hajnalban történt a 

szélsőséges szervezetnek a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében lévő támaszpontja 

közelében. A két PSZ-es gépkocsijával összeütközött egy katonai autóval, az utóbbiban ülő 

két katona a helyszínen meghalt. A vizsgálat szerint a baleset a PSZ-esek hibájából 

következett be, akik ittas állapotban voltak. 

 

Bevezetnék második idegennyelvként a magyar nyelv oktatását egy ungvári 
középiskolában 
2015. szeptember 15. – karpatinfo.net 

A Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal szóvivője elmondta, hogy Magyarország 

támogatja az Ungvári 2. Számú Középiskolában a magyar nyelv oktatásának bevezetését- 

írja a Transkarpatia.net. Az ukrán tannyelvű középiskolában a magyar nyelvet második 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/porosenko-elhalasztja-tovabbi-mozgositast
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszag-tamogatna-a-beregszaszi-magyar-gimnazium-boviteset/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/autobalesetben-meghalt-a-jobb-szektornak-a-munkacsi-lovoldozesben-reszt-vevo-ket-fegyverese/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/autobalesetben-meghalt-a-jobb-szektornak-a-munkacsi-lovoldozesben-reszt-vevo-ket-fegyverese/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/bevezetnek-masodik-idegennyelvkent-magyar-nyelv-oktatasat-egy-ungvari-kozepiskolaban
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/bevezetnek-masodik-idegennyelvkent-magyar-nyelv-oktatasat-egy-ungvari-kozepiskolaban
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idegennyelvként tanítanák. Hennagyij Moszkal cserébe ígéretet tett a Kárpátalja felől 

Magyarország irányába érkező illegális bevándorlók megfékezésére.  

 

Rákóczi-megemlékezés Franciaországban 
2015. szeptember 15. – Nemzeti Regiszter 

Ha a legtöbb magyart megkérdeznénk, melyik város töltött be fontos szerepet II. Rákóczi 

Ferenc életében valószínűleg sokan egyből rávágnák : Rodostó. Azt azonban kevesen 

tudják, miért épp egy francia kisvárost választott szívének végső nyughelyéül az erdélyi 

fejedelem.  

 

„A hazaszeretetről szóló versek nem otthon másképpen szólnak" - Bálint 
András Radnóti-estje a helsinki Balassi intézetben 
2015. szeptember 15. – Nemzeti Regiszter 

Helsinki szívében a Balassi Intézetben valami csoda történt. Bálint András, a Radnóti 

Színház igazgatója Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, versmondó, a Halhatatlanok 

Társulatának örökös tagja, irodalmi estjével elhozta a finnországi magyaroknak és az 

érdeklődő nem magyaroknak egész Magyarországot. 

 

Ezüst és bronzérem az ifi négytusa világbajnokságon 
2015. szeptember 15. – Nemzeti Regiszter 

2015. szeptember 1.-én 16 órakor kezdődött meg a Czetz János által alapított 

katonaiskolában az Ifjúsági Öttusa (jelen esetben, mivel fiatalokról van szó, csak négytusa 

– úszás, vívás, lövészet, futás) Világbajnokság megnyitója. A buenos airesi iskola idén már 

többedszerre ad otthont eme sport szerelmeseinek. Természetesen nem hiányozhatott az 

eseményről a magyar csapat – így a magyar szurkolók – sem. 

 

Széles kulturális kínálattal mutatkozik be Magyarország a Göteborgi 
Könyvvásár díszvendégeként 
2015. szeptember 15. - MTI 

A kortárs magyar irodalom, a magyar történelem, a kortárs zene, a turizmus és a magyar 

gasztronómia is bemutatkozik a szeptember 24. és 27. között zajló Göteborgi 

Könyvvásáron, amelynek idei díszvendége Magyarország lesz. A Göteborgi Könyvvásár 

Európa egyik legfontosabb könyvszakmai eseménye, így emiatt is indokolt, hogy ne csak az 

önmagában is színvonalas magyar irodalmi termés mutatkozzon be, hanem bizonyos 

szakmai és művészeti programok is kiegészítsék a svédországi megjelenést - hangsúlyozta S
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https://www.nemzetiregiszter.hu/rakoczi-megemlekezes-franciaorszagban
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-hazaszeretetrol-szolo-versek-nem-otthon-maskeppen-szolnak-balint-andras-radnoti-estje-a-helsinki-balassi-intezetben
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-hazaszeretetrol-szolo-versek-nem-otthon-maskeppen-szolnak-balint-andras-radnoti-estje-a-helsinki-balassi-intezetben
https://www.nemzetiregiszter.hu/ezust-es-bronzerem-az-ifi-negytusa-vilagbajnoksagon
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Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománypolitikáért 

felelős államtitkára.  
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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.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/

