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Újabb magyar–román diplomáciai pengeváltás 
2015. szeptember 20. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Magyar Idők, Magyar 

Nemzet 

Folytatódott a hétvégén a múlt hét elején kirobbant diplomáciai vita Magyarország és 

Románia között, miután Bogdan Aurescu román külügyminiszter újabb sértő 

kijelentéseket tett Magyarországgal kapcsolatosan. Aurescu szombaton este a holland 

kollégájával, Bernd Koendersszel folytatott tárgyalásokat követően úgy fogalmazott: a 

migránshelyzetet annak forrásánál kell megoldani, a kerítések építése pedig „autista és 

elfogadhatatlan cselekedet”, amely nem egyeztethető össze az európai szellemiséggel. 

Aurescu hozzátette: Románia teljes mértékben felkészült az EU védelmére, és 

megerősítette: az ország szeretne csatlakozni a schengeni övezethez. A román 

külügyminiszter kijelentésére Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter 

vasárnap reagált, bírálva román kollégája szavait. A külgazdasági és külügyminiszter – a 

tárca közleménye szerint – úgy reagált: „több szerénységet várnánk el a bűnvádi eljárás 

alatt álló román miniszterelnök külügyminiszterétől”. 

 

Kelemen Hunor: Románia rossz úton jár 
2015. szeptember 20. – Krónika, Nyugati Jelen 

Románia rossz útra tért a kisebbségi jogok terén – jelentette ki Kelemen Hunor, az 

RMDSZ szövetségi elnöke. A politikus a Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva közölte, 

ennek nyomán etnikumközi paktum megkötésére tett javaslatot Klaus Johannis 

államfőnek és a parlamenti pártoknak. Emlékeztetett: a paktumra még az év elején tett 

javaslatot, az államfő által a védelmi költségvetés növelésének témájában összehívott 

pártközi egyeztetésen, és senki sem utasította el a róla szóló egyeztetést. 

 

Megalázó döntés Szepsiben: Megszűnt a nyelvhasználati rendelet 
2015. szeptember 19. – Felvidék Ma 

Szepsi önkormányzata szeptember 16-án megszüntette azt az 1996-ból való általános 

érvényű rendeletét, amely kimondta, hogy a városban joga van a magyar 

nemzetiségűeknek anyanyelvük használatára a hivatalos érintkezésben is. A Most-Híd 

képviselői igennel szavaztak, az MKP-s képviselők ugyanakkor felháborodásuknak adtak 

hangot. A szebb időket is megélt Szepsi egykor példamutatónak tartott intézkedése 

születésekor túlmutatott a nyelvtörvényen, amely a kisebbségek nyelvhasználatát a 20 

százalékos küszöb fölött engedélyezte a hivatalos érintkezésben. A szepsiek 

megfogalmazásában a lehet helyett az szerepelt, hogy joga van a városban élő jelentős 

számú magyarságnak anyanyelve használatára. 
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Markó: Európának nincs megoldása az etnikai kérdések rendezésére 
2015. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az európai Unióban a menekültkérdéshez, valamint a kisebbségi problémákhoz való 

viszonyulás közös jellemzője a tehetetlenség: amint például az ukrajnai helyzet is 

bizonyítja, Európának jelenleg nincs megoldása az etnikai kérdések rendezésére” – 

jelentette ki Markó Béla pénteken, Marosvásárhelyen. A Dr. Bernády György Alapítvány 

által szervezett Autonómia: elmélet és gyakorlat elnevezésű konferencián az RMDSZ volt 

elnöke a különböző autonómiaformák megvalósításának lehetőségeiről, ezek európai 

kontextusáról beszélt. Markó Béla szerint téves megközelítés, ha az autonómia kapcsán 

kizárólag egyfajta közigazgatási felosztásra gondolunk: az autonómia ugyanis egy általános 

elv, amelyet a társadalomnak ugyanúgy el kell fogadnia, mint például a kisebbségek 

anyanyelvhasználathoz vagy az anyanyelvű iskolákhoz való jogát, mert ez 

elengedhetetlenül szükséges az identitás megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez.  

 

Borbély: Romániában van hagyománya a különböző autonómiaformáknak 
2015. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro 

„A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kisebbségi szeminárium-sorozatának 

idei utolsó állomása – amelyet Autonómia: elmélet és gyakorlat címmel szerveztünk meg – 

ismételten arról győzött meg mindenkit, hogy folytatnunk kell a párbeszéd-sorozatot, 

hiszen mérvadó előrelépés a kisebbségi közösségek és a többségi társadalom 

kapcsolatában csak akkor következhet be, ha képviselőik egymást folyamatosan 

informálják a közösségeik számára fontos témákról, problémákról. Fontos, hogy közösen 

próbáljunk megoldásokat találni, és ebbe a folyamatba a jövőben azon állami intézmények 

vezetőit is be szeretnénk vonni, amelyek a kisebbségi jogok gyakorlati alkalmazásáért 

felelősek” – hangsúlyozta Borbély László Maros megyei képviselő, a Dr. Bernády György 

Közművelődési Alapítvány kuratóriumi elnöke pénteken, szeptember 18-án a szeminárium 

záróbeszélgetésén. 

 

Ponta továbbra is élvezi a PSD támogatását 
2015. szeptember 18. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A PSD-ben nincs jele annak, hogy megvonnák a támogatást Victor Ponta 

miniszterelnöktől, aki ellen vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség - közölte pénteken a 

Mediafax hírügynökség Liviu Dragnea ideiglenes pártelnököt idézve. Dragnea egy 

televíziós műsorban elismerte, nehéz, de nem váratlan helyzetbe hozta a pártot Ponta 

bíróság elé küldése, és egyelőre nem tudja megmondani, milyen következtetésre fognak 

jutni a folytatást illetően a párt vezető testületei. Az ideiglenes elnök megerősítette: a PSD 

kormányon akar maradni. Kifejezte reményét, hogy Ponta "erős lesz" (vagyis nem mond 

le), mert ha távozna a kormány éléről, semmi garancia nincs arra, hogy Klaus Iohannis 

államfő a PSD egy másik politikusát bízná meg kormányalakítással. 
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Szijjártó: ha a menekültek Románia fele jönnek, az Schengen tesztje lesz 
2015. szeptember 18. – transindex.ro 

Ha a menekültek Románia felé veszik az útjukat, "az nagy teszt lesz Románia számára" - 

jelentette ki Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Magyar Időknek adott pénteki 

interjújában. "Románia a schengeni zónához szeretne csatlakozni, most kiderülhet, hogy 

meg tudják-e védeni a határukat. Azért kezdtük meg egy kerítés építésének előkészítő 

munkálatait, mert ha Románia nem lenne képes az esetlegesen ott megjelenő bevándorlási 

hullámot megállítani, akkor nekünk kell lépnünk" - mondta Szijjártó. 

 

Parászka Boróka: jelenleg könnyebb határon kívüli, mint határon belüli 
újságírónak lenni 
2015. szeptember 18. – transindex.ro 

„A romániai magyar kisebbségi közösség tagjaként kijelentem, hogy nem lépem át 

Magyarország határát mindaddig, amíg azt az Európai Unión belül határfallal 

barikádozzák el” – közölte csütörtökön Facebook-oldalán Parászka Boróka újságíró. A 

háromnyelvű posztban szolidaritását fejezte ki mindazokkal, akik az említett határzárnál 

szenvednek, valamint úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány menekültellenes politikája 

egyszersmind kisebbségellenes politika is. A Transindex megkeresésére az újságíró 

elmondta, hogy mivel a közeljövőben nem tervez Magyarországon végezni terepmunkát – 

noha a téma úgymond a földön hever –, a nyilatkozata nem hogy korlátozná, hanem még 

segíti is, ugyanis ismerve a jelenlegi magyarországi adatszolgáltatási eljárásokat és 

korlátokat, jelenleg könnyebb határon kívüli, mint határon belüli újságírónak lenni. 

 

Zászlóbotrány – Párbeszéd és empátia kell 
2015. szeptember 18. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

„Találkoztam Mircea Duşa honvédelmi miniszterrel, beszélgettem vele, és egyetértettünk 

abban, hogy párbeszéddel és empátiával minden megoldható” – nyilatkozta tegnap Antal 

Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Többet nem árult el a találkozóról, amelyre a múlt 

heti zászlóbotrány miatt került sor: miután a városvezetés megtagadta, hogy a városháza 

tornyára visszategyék azt a piros-sárga-kék lobogót, amely a város „fasiszta-horthysta 

uralom alóli felszabadítását” hirdeti, a román hadsereg 1944. szeptember 8-ai 

bevonulására emlékező románok a prefektushoz fordultak; úgy tálalták a történteket, 

mintha egyáltalán nem lett volna zászló a polgármesteri hivatalon. 

 

A plébános, aki összefogja a petrozsényi magyarságot 
2015. szeptember 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Zsil völgyében is szórványban él a magyarság. A folyó völgyében gyöngyfüzérszerűen 

sorakoznak a bányászvárosok, amelyek közül a legnagyobb Petrozsény. A Székelyföldről 

idehelyezett Szász János plébános szolgál Petrozsényben, de ő nem csak a katolikusok lelki 

gondjaival foglalkozik, hanem a maroknyi magyarság közösségi életét is szervezi. Tavasszal 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192500&cim=zaszlobotrany_parbeszed_es_empatia_kell
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=192495&cim=a_plebanos_aki_osszefogja_a_petrozsenyi_magyarsagot_audio


 

 

 

 

 

 
5 

a plébánost Barcsai Ákos-díjjal tüntették ki. Szász János plébánossal Bartha Csaba 

beszélgetett.  

 

Bemutatta választási programját Barabás Miklós 
2015. szeptember 18. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Bemutatta programját Barabás Miklós, a marosvásárhelyi előválasztáson megméretkező 

civil aktivista, aki a „Közösségvédelem másként” mottóját választotta programja 

meghatározására. A történelemtanárként tevékenykedő Barabás, a kétnyelvű 

utcanévtáblák és iskolai feliratok egyik harcosa, a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

keretében is tevékenykedik. Péntek délelőtti programismertetőjén arról beszélt, hogy az 

egész lakossághoz kell szóljon az, aki a város polgármesteri székéért indul. Ugyanakkor 

azzal a közösséggel is foglalkoznia kell, amely kiszorult a döntéshozatalból, az anyanyelv-

használata is egyre hátrább szorul, ugyanakkor a román közösségnél jóval nagyobb 

megélhetési gondokkal is küszködik. 

 

„Ha lesznek példaképeink, lesz magyar jövő” – Magyar állami kitüntetéseket 
adtak át Csíkszeredában 
2015. szeptember 19. – Erdély Ma 

Példamutató életük és munkájuk elismeréseként magyar állami kitüntetéseket 

adományozott hat székelyföldi személyiségnek Áder János, Magyarország Köztársasági 

Elnöke a Magyar Állami Ünnep, augusztus 2O. alkalmából. A kitüntetéseket Zsigmond 

Barna Pál főkonzul adta át. 

 

Tőkés a PKE-n: túlélési és boldogulási stratégia kell 
2015. szeptember 20. – Krónika, Bihari Napló 

„Értékrendszerünk válsága idején foggal-körömmel kell őriznünk értékeinket, a morális 

válságot erkölcsi és hitbéli alapjaink megerősítésével vészelhetjük át, boldogulásunk 

feltétele pedig a minőségre való törekedés az élet minden területén” – fogalmazta meg a 

nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem hétvégi tanévnyitóján elhangzott üzenetében 

Tőkés László. Az európai parlamenti képviselő, a tanintézet alapító tanácsának elnöke 

ugyanis a globális és kontinentális politikai folyamatok alakulása láttán arra 

figyelmeztetett, hogy a kisebbségi helyzetben túlélési és boldogulási stratégiákat kell 

kidolgozni, ennek pedig épp a PKE az egyik műhelye. Márpedig a váradi magyar 

felsőoktatás egyidős a rendszerváltáskor szerzett szabadsággal. 

 

Magyar ünnep a Zsil völgyében 
2015. szeptember 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Folyamatos figyelmet kell szentelni annak az épített örökségnek, amely szerte a Kárpát-

medencében, Erdélyben a magyar identitás és múlt része – fogalmazott vasárnap Kelemen 

Hunor szövetségi elnök Petrozsényben, a Megújuló örökségünk: Értékmentés a Kárpát-
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192544&cim=ha_lesznek_peldakepeink_lesz_magyar_jovo_magyar_allami_kitunteteseket_adtak_at_csikszeredaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192544&cim=ha_lesznek_peldakepeink_lesz_magyar_jovo_magyar_allami_kitunteteseket_adtak_at_csikszeredaban
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medencében című, felújított műemlékeket sorakoztató fotókiállítás bemutató ünnepségén, 

amely keretében hivatalosan megnyitották a tizenharmadik Zsil-völgyi Magyar Kulturális 

Napokat. Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete köszöntőjében az 

értékmegőrző munkának a magyar közösségek életében betöltött jelentős szerepét 

méltatta, és azt is hozzátette: Dél-Erdélybe látogató első magyarországi nagykövetként 

fontosnak tekinti az itt élő magyarok életére való folyamatos odafigyelést. 

 

Megtartja vezetőit a Sapientia Alapítvány 
2015. szeptember 21. – Krónika 

Megerősítette tisztségükben a Sapientia Alapítvány kuratóriumának tagjait az alapítók 

közgyűlése – közölte lapunkkal az erdélyi magyar egyetemet létrehozó alapítvány. A 

kuratórium elnöke további négy évre Kató Béla református püspök maradt. A Sapientia 

Alapítvány kolozsvári székhelyén megtartott közgyűlésen az alapítók megerősítették 

tisztségükben a 2013 októberében megválasztott kuratórium tagjait is. 

 

Az EMNT felajánlotta az erdélyi magyarok segítségét Budapestnek 
2015. szeptember 20. – maszol.ro, MTI 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) állásfoglalásban fejezte ki vasárnap 

szolidaritását a magyar kormánnyal és Orbán Viktor miniszterelnökkel a migrációs hullám 

kezelése miatt Magyarországot ért bírálatok miatt, és felajánlotta segítségét a helyzet 

rendezéséhez. Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke az MTI-nek elmondta, a 

magyar kormánytól várják annak közlését, hogy miben segíthetnének. Hozzátette, az 

EMNT önkénteseket toborozhatna a migránsokkal kapcsolatos teendők ellátására. Sándor 

Krisztina a magyar kormány melletti politikai állásfoglalást is a segítség egyik formájának 

nevezte. 

 

MIÉRT Szórványkonferencia és RMDSZ Szórványnapok Temesváron 
2015. szeptember 20. – Nyugati Jelen 

A Temes megyei RMDSZ szeptember 19-én, szombaton a Gerhardinum Teológiai Líceum 

dísztermében tartotta meg Küldöttgyűlését, amelyen az országos elnökséget Ilyés Gyula, az 

RMDSZ önkormányzatokért felelős főtitkár-helyettese képviselte. A 117 küldöttből 67-en 

jelentek meg a közgyűlésen, így a megyei szervezet döntéshozó fóruma határozatképes 

volt. A jelenlevőket Fazakas Csaba művelődési alelnök köszöntötte, majd átadta a szót 

Halász Ferenc elnöknek, aki beszámolója során a tisztújító Küldöttgyűlés óta eltelt 8 

hónap tevékenységeiről számolt be a közgyűlésnek. Halász Ferenc bejelentette: november 

6-án országos Szórványkonferenciát szervez a MIÉRT Temesváron, november 14–15-én 

pedig Temesváron kerül sor az RMDSZ Szórványnapok központi rendezvényére, amelyre 

150 vendéget várnak. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/53288-az-emnt-felajanlotta-az-erdelyi-magyarok-segitseget-budapestnek
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A magyarok és románok közötti feszültséget is jelezheti az avatás ügye 
2015. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

A beavatottak számára a koronkai általános iskola bejáratánál kétoldalt álló emléktárgyak 

kimondatlan, felszín alatt rejlő feszültségről tanúskodnak, amely időnként fel-fellángol, 

aztán pedig elül – írja pénteki címlapsztorijában a Vásárhelyi Hírlap. 

 

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Selye János Egyetemen 
2015. szeptember 18. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

2004 szeptemberében fogadta első hallgatóit a Selye János Egyetem, amelynek pénteki, 

12. tanévnyitóján bel- és külföldi vendégek is tiszteletüket tették. A konferencia-

központban zajló ünnepségen rektori díjban részesültek a kiemelkedő szakmai munkát 

végző, nívós publicisztikai tevékenységet folytató vagy tudományos monográfiákat 

megjelentető egyetemi munkatársak, s az elsősök eskütételére is sor került. 

 

Polis-felmérés: hét párt jutna be a parlamentbe, köztük a Híd és az MKP is 
2015. szeptember 20. – Felvidék Ma, hirek.sk 

mennyiben szeptember első felében tartották volna a parlamenti választásokat, a Smer 

ismét tarolt volna a szavazatok 37,2 százalékát zsebelve be. A második helyen a Sieť végzett 

volna 11,9 százalékkal, a Hídnak 9 százalékkal lett volna harmadik. A KDH 8,9 százalékot, 

az SNS nyolc százalékot ért volna el. Az OĽaNO-NOVA koalícióra a megkérdezettek 7,2 

százaléka adta volna le voksát, és a parlamenti küszöb fölé mérték az MKP-t is (5,3 %). 

 

Procházka Bugár helyett az új generációnak adna helyet 
2015. szeptember 19. – hirek.sk 

Radoslav Procházka, a közvélemény-kutatások eredményei alapján a kormánypárt 

egyedüli, s még meglehetősen törékeny ellenpólusát képező Háló elnöke a 2016-os 

parlamenti választásokat követően akár még a miniszterelnöki széket is megkaparinthatja. 

A Topky.sk-nak adott interjújában szó esett a Bugár Béla által szorgalmazott Háló–KDH–

Most-Híd hármas szövetségről is. Procházka kifejtette, hogy Bugár Béla helyett inkább az 

új generáció képviselőit látná szívesen maga mellett. 

 

Álproblémákat gyárt a szepsi MKP 
2015. szeptember 19. – bumm.sk 

Szeptember 16-án Szepsi önkormányzata egy audit alapján több önkormányzati rendeletet 

megszüntetett, mivel azok feleslegesekké váltak. Ilyen volt a magyar nyelv használatáról 

szóló rendelet is. A döntést az MKP helyi képviselője visszalépésnek, felháborítónak és 

megalázónak nevezte. „Teljesen felesleges egy olyan rendeletet megtartanunk, amely egy 

olyan problémát próbált orvosolni, amely azóta megoldódott. Sőt, a 2010-ben, a Híd 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-magyarok-es-romanok-kozotti-feszultseget-is-jelezheti-az-avatas-ugye
http://www.hirek.sk/itthon/20150918143653/Tanevnyito-unnepseget-tartottak-a-Selye-Janos-Egyetemen.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/09/18/polis-felmeres-het-part-jutna-be-a-parlamentbe-koztuk-a-hid-es-az-mkp-is
http://www.hirek.sk/belfold/20150919112829/Prochazka-Bugar-helyett-az-uj-generacionak-adna-helyet.html
http://www.bumm.sk/regio/2015/09/19/alproblemakat-gyart-a-szepsi-mkp
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kormánytagsága idején tovább bővített kisebbségi nyelvhasználati törvény még több jogot 

is biztosít, mint amit a most hatályon kívül helyezett rendelet tartalmaz” – mondta 

Krusinsky Norbert alpolgármester, a Híd szepsi szervezetének tagja. 

 

SNS: Botrány a bősi népszavazás ignorálása 
2015. szeptember 19. – Felvidék Ma 

A Szlovák Nemzeti Párt közleményben adott ismételten hangot megbotránkozásának 

amiatt, hogy a kormány figyelmen kívül hagyta a bősiek népszavazáson kifejezett 

véleményét a helyi menekülttáborról. Mindezt abból az alkalomból nyilatkozta a párt, hogy 

megérkeztek az első menekültek Bősre, akiket egy egyezmény értelmében Ausztriától vesz 

át Szlovákia. 

 

Kotleba ma Bősön tüntetett, csatlakoztak a vármegyések is 
2015. szeptember 19. – nol.hu, bumm.sk, Új Szó 

Marian Kotleba vezette Mi Szlovákiánk Néppárt szimpatizánsai szombaton Bősön 

tüntettek, ahová megérkeztek az első menedékkérők az ausztriai menekülttáborból - adta 

hírül az Új Szó. A szlovák szélsőségesekhez csatlakoztak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom és a Priama demokrácia képviselői is. Kotleba beszédében Magyarországot 

dicsérte, mivel szerinte példásan kezeli a menekültproblémát. 

 

Felmérés: javult Szlovákia és Magyarország kapcsolata 
2015. szeptember 20. – hirek.sk, Új Szó 

Javult az utóbbi tíz évben a Szlovákia és Magyarország közötti kapcsolat – derül ki a Polis 

közvélemény-kutatásából. A lakosság 44 százaléka szerint javult a kapcsolat, miközben 

csupán 10,3 százalék gondolja úgy, hogy a két állam közti viszony romlott. A lakosság 30,6 

százaléka szerint viszont az utóbbi 10 év alatt egyáltalán nem változott a két ország közti 

viszony. 

 

A nánai kisiskola él és élni akar 
2015. szeptember 20. – Felvidék Ma 

Nána Párkánytól mindössze 2 km-re van, kényszerházasságát a várossal megszakította 

1990-ben, és 1992-ben megnyitotta önálló kis iskoláját. Nem volt azt könnyű megértetni a 

szülőkkel, hogy egy kis iskolában gyereknek elsősorban a lelki nyugalma abszolút 

biztonságban van. Azóta húsz év telt el, a szülőknél pedig megtapasztalták, hogy mennyi 

előnye van gyereknek, szülőnek egyaránt, ha helyben van az iskola, 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/56227-sns-botrany-a-bosi-nepszavazas-ignoralasa
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/19/kotleba-ma-boson-tuntet
http://www.hirek.sk/belfold/20150920140613/Felmeres-javult-Szlovakia-es-Magyarorszag-kapcsolata.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/56263-a-nanai-kisiskola-el-es-elni-akar
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Magyarul tanulnak zombori köztisztviselők 
2015. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Harminc köztisztviselő kezdett hétfőtől magyarul tanulni a zombori önkormányzatban. A 

három hónapos nyelvtanfolyam tartományi támogatásból valósul meg. A kezdeményezés 

Szakács Csabától, a városi tanács nemzetiségi érdekvédelemmel megbízott tagjától eredt, a 

megvalósításhoz azonban szükség volt az önkormányzati illetékesek szándékára is. A 

közigazgatási hivatal vezetőjének javaslata alapján választották ki azt a harminc 

köztisztviselőt, akik részt vehetnek a képzésen. Elsődleges szempontnak tekintették, hogy 

olyanoknak nyíljon lehetőségük a nyelvtanulásra, akik ügyfelekkel dolgoznak, így előnyt 

élveztek a szolgáltató központ alkalmazottai és az anyakönyvvezetők. 

  

Kukoricafesztivál Tordán 
2015. szeptember 19. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Hetedszer szerveztek Kukoricafesztivált a bánáti Tordán. Az időjárás ezúttal kedvezett a 

hagyományápolóknak. Tizenhárom magyarországi, romániai és vajdasági csapat vett részt 

a hagyományos kézi kukoricaszedő versenyen, amit igazi nyári hőségben tartottak meg 

szombaton Torda határában. 

  

Mézkarnevál Topolyán 
2015. szeptember 20. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Ez a mi napunk! mottóval szombaton délután megtartották a X. Topolyai Mézkarnevált. 

Több ezren vonultak fel a városközpontban, a művelődési egyesületek, oktatási 

intézmények, a község legkisebbjei a babakocsis csoporttal, valamint a külföldi és a 

szerbiai mézlovagok részvételével. A jelmezes felvonulást polgármesteri fogadás előzte 

meg, amelyen Kislinder Gábor megköszönte az intézmények és egyesületek munkáját. A 

városnapi rendezvénysorozat utolsó estéjén, szombaton Rúzsa Magdi koncertezett a 

felvonulási téren. Volt tűzzsonglőr-bemutató és tűzijáték is. 

  

Csonoplya – szórványlétben 
2015. szeptember 20. – Diós Árpád – Magyar Szó 

A Telecskai-dombok a XVII. századtól egészen a XX. század elejéig ismert és fejlett 

bortermelő vidék volt, hiszen több száz hektáron termesztettek szőlőt. Sajnos a 

világháborúk és az ipari mezőgazdaság terjeszkedése teljesen kiirtotta ezeket az egykori 

szőlőskerteket, ma leginkább gabonát, kukoricát termesztenek eme bácskai löszhátságon. 

Ezen dombok tövében, a Szabadka–Zombor-főútvonaltól pár kilométernyire, 

Nemesmiliticsről délre fordulva találjuk meg Csonoplyát. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19085/Magyarul-tanulnak-zombori-koztisztviselok.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=229482
http://pannonrtv.com/web2/?p=229632
http://www.magyarszo.com/hu/2834/hetvege/132923/Csonoplya.htm
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Több településen szervezett már találkozókat a Magyar Mozgalom 
2015. szeptember 20. – Vajdaság Ma 

Számos vajdasági településen szervezett találkozót a tagjai számára az augusztus 20-án 

megalakult Magyar Mozgalom. A szombaton Palicson megtartott, mintegy két és fél órás 

találkozón huszonhatan vettek részt, közölte honlapján a civil szervezet. A palicsi 

találkozón elsőként Dévavári Zoltán szólt az egybegyűltekhez, s megköszönte a 

jelenlévőknek az augusztus 20-ai támogatást, majd röviden vázolta a hamarosan 

felállítandó munkacsoportokkal kapcsolatos elképzeléseket. Dévavári hangsúlyozta, hogy a 

Magyar Mozgalom számára minden e vidékről származó magyar ember fontos, ezért a 

közeljövőben elsőként a Budapesten élő vajdasági magyarokat keresik majd fel, illetve a 

Nyugatra eltávozottakkal is aktív, napi kapcsolat kiépítésére törekszenek, s nemsokára az 

ezzel kapcsolatos elképzelések is napvilágot látnak, olvasható a szervezet honlapján. 

 

Németh Zsolt: most van csak igazán szükség a beregszászi magyar főiskolára 
2015. Szeptember 18. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A beregszászi magyar főiskolának a kárpátaljai magyar közösség ad értelmet, a 

felsőoktatási intézmény ma ennek a közösségnek a szellemi központja - jelentette ki 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pénteken Beregszászon, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján. A beregszászi református 

templomban tartott ünnepségen elmondott köszöntőjében Németh Zsolt hangsúlyozta: a 

magyar nyelvű oktatás mellett a falai között civil, egyházi, kulturális, sőt politikai 

tevékenység is folyik. A politikus úgy fogalmazott, "most van csak igazán szükség a magyar 

főiskolára, abban a zűrzavaros politikai helyzetben, amely az utóbbi két évet jellemzi. 

Rámutatott, a főiskola biztos alapot teremt a magyar közösség jövője számára Kárpátalján. 

  

Magyar nyelvű adásokat is sugároz ezentúl az M-stúdió 
2015. szeptember 19. – karpatalja.ma 

Viktorija Roszup, az M-stúdió rádió- és televízió-csatorna főszerkesztője közölte, hogy a 

magyar ajkú kárpátaljaiak a jövőben anyanyelvükön hallgathatják az aktuális híreket és 

élvezhetik a csatorna műsorait – olvasható a mukachevo.net hírportál szeptember 17-i 

cikkében. A magyar nyelvű adásokat minden csütörtökön és szombaton közép-európai idő 

szerint 19.00 órakor sugározzák. Az első magyar nyelvű összeállítás szeptember 17-én 

19:00 órakor került adásba. 

 

Második idegen nyelvként oktatják a magyart Ungvár egyik iskolájában 
2015. szeptember 20. – karpatalja.ma 

Jaroszlav Kirlik, az Ungvári 2. Számú Középiskola igazgatója arról számolt be, hogy az új 

tanévtől az iskolában 5 osztály 60 tanulója második idegen nyelvként a magyar nyelvet 

fogja tanulni – adta hírül a mukachevo.net hírportál szeptember 18-án.Volodimir 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19092/Tobb-telepulesen-szervezett-mar-talalkozokat-a-Magyar-Mozgalom.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-nyelvu-adasokat-is-sugaroz-ezentul-az-m-studio/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-nyelvu-adasokat-is-sugaroz-ezentul-az-m-studio/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/masodik-idegen-nyelvkent-oktatjak-a-magyart-ungvar-egyik-iskolajaban/
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Csubirko, a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke azzal a céllal látogatott el az iskolába, hogy a 

magyar nyelv második idegen nyelvként való tanításával foglalkozó program 

megvalósításáról tárgyaljon. Kárpátalján 8 iskola szülői tanácsa kérelmezte, hogy az 

iskolában oktassák második idegen nyelvként a magyart. Kárpátalján két felsőoktatási 

intézményben, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és az Ungvári Nemzeti 

Egyetemen képeznek magyar szakos tanárokat, így biztosítani tudják a megfelelő 

pedagógusi ellátottságot.  

 

Új igazgatója van a Collegium Hungaricumnak 
2015. szeptember 20. - Volksgruppen 

A bécsi Balassi Intézet- Collegium Hungaricum vezetésére 2015-től Molnár Mária 

művészettörténész-szakíró kapott megbízást. Molnár Mária igazgatóként az 

elkövetkezendő három évben a közép-európai kortárs művészet reprezentációját tartja 

fontosnak. 

 

Ismét megrendezésre került a vancouveri Magyar Tábor 
2015. szeptember 18. – Nemzeti Regiszter 

A Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) ösztöndíjasai egy hónapon belül, már a második 

Magyar Táboron is túl vannak British Columbiában. Először Kelownában most pedig 

Vancouverben tették színessé sok gyermek és szülő néhány napját az augusztusban 

Kanadába érkező fiatalok: Naszák Szilvia (Kelownába), Nagy Alexandra és Trosko László 

(Vancouverbe). 2015 augusztus 31. és szeptember 4. között az Első Magyar Református 

Egyház adott otthont a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő vancouveri Magyar 

Tábornak. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2732569/
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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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