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Kisebbségi kulturális chartát írtak alá Kolozsváron 
2015. szeptember 21. – Magyar Hírlap, Transindex, foter.ro, Krónika, OrientPress, 

maszol.ro, kolozsvaros.ro 

Kolozsvári kisebbségi kulturális chartát írtak alá hétfőn a város vezető kulturális 

intézményeinek és nemzeti közösségeinek a képviselői. Amint a charta kidolgozói és első 

aláírói a dokumentumban leírták, tudatosítani kívánják, hogy Kolozsvár évszázadok óta a 

nyelvi, kulturális és vallási sokszínűség otthona. Kijelentették: nem elégszenek meg azzal, 

hogy a különböző etnikai közösségek kultúrateremtő tevékenysége egymással 

párhuzamosan, kölcsönös átjárások nélkül történjen. A charta kiemelt céljának azt 

tartották, hogy Kolozsvár közösségei között folyamatos párbeszéd alakuljon ki egymás 

megismerése, megértése, kulturális értékeinek a tisztelete érdekében. 

 

Kelemen: elképzelhető, hogy az RMDSZ megszavazza a bizalmatlansági 
indítványt 
2015. szeptember 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ még egyeztet a bizalmatlansági indítványról annak megszavazása előtt, de 

elképzelhető, hogy támogatni fogják - jelentette ki kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. 

Kelemen a parlamentben a román sajtónak azt mondta, még nem jelenthet ki semmit 

teljes bizonyossággal azon kívül, hogy az RMDSZ - ellenzékben lévén - nem fog az 

indítvány ellen szavazni. Azonban, a nyáron benyújtott bizalmatlanságival szemben, 

amikor nem volt egyhangú döntés az indítvány megszavazásáról, most elképzelhető, hogy 

a megszavazás mellett döntenek. Kelemen hozzátette, az RMDSZ-t érdekli, mi történik, 

amennyiben a kormány megbukik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány sorsa a 

koalíción múlik. 

 

Szijjártó: Európa szégyene, hogy Ponta folyton rágalmazza Magyarországot 
2015. szeptember 21. – transindex.ro, MTI, Bihari Napló 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Victor Ponta kormányfő 

nyilatkozatára reagálva Európa szégyenének nevezte, hogy egy bűnvádi eljárás alá vont 

miniszterelnök „folyamatosan, hazug módon rágalmaz egy szomszédos országot”. Ponta 

hétfőn kijelentette: fenntartja Magyarországgal kapcsolatos álláspontját, és ismét bírálta a 

magyar-román határra tervezett kerítés megépítését. A miniszterelnök a többi között azt 

mondta: Magyarországnak a menekültkérdésben tanúsított magatartása Európa-ellenes és 

szégyen Európa számára. 

 

Ponta: Romániát Bukarestből akarom irányítani, nem Budapestről 
2015. szeptember 21. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

A kormányfő a PSD hétfői tanácskozása után újságírói kérdésre válaszolva beszélt 

Magyarországról. Elmondta: egyelőre fenntartja álláspontját, ami megegyezik a szerb, a 

horvát, az osztrák miniszterelnök, az Európai Bizottság és az ENSZ-főtitkár véleményével. 
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Eszerint - tette hozzá - Magyarországnak a menekültkérdésben tanúsított magatartása 

Európa-ellenes, és szégyen Európa számára. Két EU-tagállam közé kerítést építeni eddig 

még soha nem tapasztalt dolog, és semmi köze nincs az európai szellemiséghez - mondta. 

Romániát Bukarestből akarja vezetni, nem Budapestről, eddig ez jól működött - jelentette 

ki Ponta. 

 

Ponta tovább élvezi pártja támogatását – Elkezdődött a per 
2015. szeptember 21. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló 

Továbbra is kiáll a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány, egyben a korrupcióval vádolt 

Victor Ponta miniszterelnök mellett. Ezt a párt elnöksége döntötte el hétfői ülésén. Liviu 

Dragnea ügyvivő pártelnök közölte: politikai döntés született arról, hogy nem támogatják a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) által benyújtani kívánt bizalmatlansági indítványt. Az ülésen 

egyébként Ponta megerősítette, hogy nem hajlandó önként lemondani. 

 

Népesedési konferencia Temesváron 
2015. szeptember 21. – Krónika 

Áldás, népesség – Letelepedés-elvándorlás a Bánságban címmel szervez konferenciát 

Temesváron a hollandiai Juhász István Alapítvány, az Új Ezredév Református 

Egyházközség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Partiumi Keresztény Egyetem 

Teológiai Tanszéke és Tőkés László európai parlamenti képviselő budapesti irodája. 

 

Száz program a nagyszalontai Hajdúhéten 
2015. szeptember 21. – Krónika 

Tíz helyszínen több mint száz esemény várja az érdeklődőket a hét végén megkezdődött 

nagyszalontai Hajdúhéten. Az idén immár 13. alkalommal megrendezett, szeptember 26-

áig tartó Szalontai Magyar Napok kínálata kulturális és sporteseményekben, közéleti–

politikai rendezvényekben, szórakoztató programokban, koncertekben egyaránt 

bővelkedik. 

 

Mi a megoldás Azomureș-ügyben? – az előválasztás jelöltjeit kérdezték 
2015. szeptember 21. – maszol.ro 

Az RMDSZ-es Soós Zoltán bezáratná a környezetszennyező Azomureșt, az EMNP-es Portik 

Vilmos a kombinát működésének jogi keretén változtatna, a civil aktivista Barabás Miklós 

pedig elzárkózik témától – a marosvásárhelyi előválasztás három jelöltjét kérdezték a 

város talán legégetőbb problémájáról. 
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Marosvásárhely: a magyar lakosság tíz százaléka regisztrált az 
előválasztásokra 
2015. szeptember 21. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Közel ötezren regisztráltak már Marosvásárhelyen az előválasztásokra – derült ki Brassai 

Zsombor, az RMDSZ megyei és Peti András a városi szervezet elnökének hétfői 

sajtótájékoztatóján. A kitűzött időpont közeledtével egyre inkább nő az érdeklődés az 

előválasztások iránt, amint azt Brassai Zsombor elmondta az ötezer regisztrált személy a 

marosvásárhelyi magyar közösség tíz százalékát jelenti, ezt az arányt az RMDSZ helyi 

politikusai megfelelőnek érzik. A két politikus közölte: tíz-tizenkét választási körzetet 

terveznek, megkereséseikre pedig az egyházak is pozitívan válaszoltak. 

 

Nem kell büntetést fizetniük a kétnyelvű feliratokért a CEMO önkénteseinek 
2015. szeptember 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Nem kell kifizetniük a fejenkénti ötezer lejes bírságot a Civil Elkötelezettség Mozgalom két 

önkéntesének, Benedek Lehel Csabának és Barabás Miklósnak, amiért március 20-án 

kétnyelvű utcanévtáblákat függesztettek ki azokra a házakra, amelyek tulajdonosai azt 

igényelték. Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd, Benedek Lehel Csaba és Barabás Miklós 

jogi képviselője, sajtótájékoztatón számolt be a fejleményekről, arról, hogy a bíróság 

alapfokon hatályon kívül helyezte a büntetést, vagyis Valentin Bretfelean, a helyi 

rendőrség vezetője jogtalanul szabta ki azt. 

 

Újabb öt pert indított Árus Zsolt 
2015. szeptember 21. – szekelyhon.ro 

Öt pert indított Árus Zsolt a nyár folyamán különböző romániai hatóságokkal, 

intézményekkel szemben. Ezzel az általa kezdeményezett, és folyamatban lévő bírósági 

ügyek száma húszra nőtt. Meggyőződése viszont, hogy ezek mind a strasbourgi Emberi 

Jogok Európai Bíróságán fognak végződni. 

 

Kérdőívez az RMDSZ Marosvásárhelyen 
2015. szeptember 21. – Krónika, szekelyhon.ro 

A városi konzultációkról és a tervezett környezetvédelmi közmeghallgatásról számolt be a 

sajtónak hétfőn Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke és Peti András 

marosvásárhelyi elnök, alpolgármester. „Sokkal közelebb kerültünk a város polgáraihoz, 

mint a hárompárti egyezmény előtt, s még inkább a Peti–Vass-nézetkülönbségek 

rendezése előtt voltunk, ami jó eredménynek számít” – értékelte Brassai. Elmondta, hogy 

csütörtöktől a körzeti választmányok tagjai húszpontos kérdőívekkel látogatnak meg több 

ezer háztartást Marosvásárhelyen, amelyekben közigazgatási és közügyekben kérik a 

lakosság véleményét. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53330-marosvasarhely-a-magyar-lakossag-tiz-szazaleka-regisztralt-az-el-valasztasokra
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53330-marosvasarhely-a-magyar-lakossag-tiz-szazaleka-regisztralt-az-el-valasztasokra
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53332-nem-kell-buntetest-fizetniuk-a-ketnyelv-feliratokert-a-cemo-onkenteseinek
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/ujabb-ot-pert-inditott-arus-zsolt
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kerdoivez-az-rmdsz
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Tizenötödik tanévnyitó a Sapientián 
2015. szeptember 21. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának tizenötödik 

tanévnyitó ünnepségét tartották hétfőn a Segítő Mária Katolikus Gimnázium 

dísztermében. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja beszédében 

elmondta, amikor 15 évvel ezelőtt a magyar kormány igent mondott a Sapientia 

Egyetemre, akkor az erdélyi magyarság jövőjére vonatkozó kérdésre is igennel válaszolt. 

Mint hangsúlyozta, az intézmény megalapítása óta valósággá vált a magyar nyelvű 

felsőoktatás az erdélyi magyarság számára. 

 

Csendes egymás mellett élés jellemző Hargita megyére 
2015. szeptember 21. – maszol.ro 

Nem román-magyar konfliktus, és nem együttműködés, hanem "csendes egymás mellett 

élés jövője" elé néz Hargita megye - vázolta fel a statisztika alapú jövőképet 

Csíkszeredában hétfőn Horváth István szociológus, a kormány Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet elnöke. Amint az a Hargita Megyéért Egyesület kerekasztal beszélgetésén kiderült: 

a romák részaránya ellenére itt a leggyengébb a roma érdekképviseletek NGO-s pályázása. 

 

Átjárás 
2015. szeptember 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „példaértékű és ígéretes kezdeményezés indult útjára tegnap 

Kolozsváron a kisebbségi kulturális charta aláírásával. A ma még általános célkitűzéseket 

tartalmazó, mégis cselekvési tervként elképzelt projekt súlyát elsősorban az abban részt 

vevők adják: a kincses város kulturális és művészeti intézményei, valamint román, magyar, 

német, roma és zsidó szervezetek, egyesületek. Összefogásuk célja hasonlóképpen 

örvendetes és nemes: kidomborítani és kiaknázni Kolozsvár nyelvi, kulturális és vallási 

sokszínűségét, megteremteni az évszázadok óta együtt élő különböző nemzeti közösségek, 

az eltérő kultúrák közötti párbeszédet, az „átjárást”.” 

 

Ki itt a radikális? 
2015. szeptember 21. – hirek.sk 

Már hosszabb ideje 5 százalék felett van a Magyar Közösség Pártja választás előtti 

támogatottsága, ami esélyt jelenthet a nagypolitikába való visszatérésére. Bár még mindig 

nem szabadult meg a radikális magyar szárny bélyegétől, nem szenved hiányt a többi 

jobboldali párt érdeklődésétől, amely a jövőben közös kormánykoalícióhoz vezethetne. 

Berényi József, az MKP elnöke a Plus 7 dní lapnak adott terjedelmes interjút. 
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Megkezdődött az új akadémiai év a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen 
2015. szeptember 21. – hirek.sk 

Tanévnyitó ünnepséget tartottak hétfőn a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. 

Komzsík Attila, a Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja elmondta, a kar végleges 

hallgatói létszáma ezekben a  napokban állandósul, a 2015/16-os akadémiai évben 

hozzávetőleg 620 diákra számítanak. A minősített oktatóik száma 42-ről 44-re nőtt. 

Elmondta, hogy közel 20 hallgatóval egy új tanulmányi programot indítanak, ami 

a magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervező program mester szintű folytatása. 

 

Gubík László átvételekor a felvidéki fiataloknak ajánlotta a Széchenyi 
Társaság Díját 
2015. szeptember 21. – hirek.sk 

Koszorúzással egybekötött ünnepi emlékülést tartott Széchenyi István gróf születésének 

224. évfordulója alkalmából hétfőn délután a Magyar Tudományos Akadémia 

felolvasótermében a Széchenyi Társaság, amely díjának az átadására is sor került. A négy 

díjazott egyike Gubík László, a Via Nova Ifjúsági Csoport elnöke volt. 

 

Aggtelekre látogat Áder János és Andrej Kiska 
2015. szeptember 21. – hirek.sk 

Harminc éve, 1985-ben nyilvánították nemzeti parkká az Aggteleki-karsztot, a magyar-

szlovák határ két oldalán lévő térség tíz évvel később a Világörökség része lett. Az 

évfordulók alkalmából kedden ünnepséget rendeznek Áder János magyar és Andrej Kiska 

szlovák államfő részvételével. 

 

Híd: Most tehetünk a jövőnkért! 
2015. szeptember 21. – bumm.sk 

Megjelentette első kampányvideóját a Híd párt, amelyben rámutat arra, hogy a Smer nem 

tudott gátat vetni az egészségügyben zajló óriási mértékű pazarlásnak, amelynek példája a 

pőstyéni túlárazott CT is. A kampányvideó alapján a választási kampány egyik fő üzenete a 

„Most tehetünk a jövőnkért!” lesz. 

 

Leszerelték az összes rovásírásos táblát 
2015. szeptember 22. – Új Szó 

Augusztusban több galántai járásbeli önkormányzat is felszólítást kapott a járási 

hivataltól, hogy távolítsa el a községek határában elhelyezett rovásírásos 

helységnévtáblákat. Ezt megelőzően már a rendőrség is kérte a táblák leszerelését. 

Szeptember 10-én újabb ellenőrzést végeztek a járás területén a Nemeskosút, Vízkelet, 

Hidaskürt, Vezekény, Tallós, Nádszeg, Nemeskajal és Vága útvonalon. Az érintett 

települések többségében az önkormányzatok leszerelték a táblákat, de máshová ismét 

kirakják őket. Vágán a falu legutolsó házának kerítésére helyezték a táblát. Vízkeleten 
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szintén keresik az új helyét. Nádszegen évekkel ezelőtt helyeztek el üdvözlőtáblát a falu 

határában. A rovásírásos feliratot tavaly helyezte rá a Magyar Megmaradásért Polgári 

Társulás. Juhos Norbert, a társulás elnöke elmondta, nem szerették volna, hogy a tábla 

miatt esetleg bírságot kapjon a község, ezért eltávolították, és más helyet keresnek neki. 

 

Az utolsó simításokat végzik a csantavéri színházon 
2015. szeptember 21. – Pannon RTV 

Egy hónap múlva átadják a csantavéri színházat. Az elkövetkező időszakban az utolsó 

simításokat végzik a munkások. Néhány héten belül újra felpezsdülhet Csantavér 

kulturális élete. A település színházépülete korábban olyan híres előadók koncertjeinek 

adott otthont, mint Demjén Ferenc, Korda György vagy Kovács Kati. A csantavériek 

hiányolják azt a sokszínű kulturális életet, amelyet a színház régen biztosított a számukra. 

Nosztalgiával gondolnak vissza az ott tartott rendezvényekre. 

 

Új kereszt emlékeztet az ártatlan áldozatokra Bácsföldváron 
2015. szeptember 21. – Magyar Szó 

Kopjafamotívumokkal díszített új kereszt emlékeztet péntek óta a bácsföldvári temetőben 

a falu 1944-es magyar áldozataira. A régi, elkorhadt kereszt helyére állított akácfakereszt 

felállítását Fülöp Attila fafaragó kezdeményezte. Munkáját az óbecsei önkormányzat, az 

Ars in Ligno Fafaragó Egyesület és bácsföldvári magánszemélyek is támogatták. Az 

egyesület tagjai egy nyári fafaragó táborban láttak hozzá a munkához, ahol pár nap alatt 

elkészült az új, motívumaival is az áldozatokra emlékeztető kereszt. 

 

Összeomlás fenyegeti a Péterváradi várat 
2015. szeptember 21. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Mind szélesebb a repedés a Péterváradi vár falának alsó részén, a Duna felőli falakról 

pedig hiányzik a kőborítás, illetve mind több repedés látható a falak felsőbb részén is. A 

kár olyan súlyos, hogy a vár egyes részei összeomlással fenyegetnek. A műemlékvédelmi 

intézet munkatársainak elmondása szerint szakembereik figyelemmel követeik a károkat, 

de ezek szanálására nincs pénz. 

 

Közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 
2015. szeptember 21. – karpatalja.ma 

Tisztújító és beszámoló közgyűlést tartott szeptember 19-én Beregszászban a Kárpátaljai 

Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán megrendezett eseményen az egyesület elnöksége mellett számos nagycsalád 

képviseltette magát. Török Dénes, a KMNE elnöke beszámolt a 2013–2015. közötti 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=229773
http://www.magyarszo.com/hu/2835/vajdasag/132948/%C3%9Aj-kereszt-eml%C3%A9keztet-az-%C3%A1rtatlan-%C3%A1ldozatokra-B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1ron.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=229670
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kozgyulest-tartott-a-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesulete/
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időszakról. Elmondta, hogy a két év alatt összesen 57 programot szervezett az egyesület, 

melyen közel 8000-en vettek részt. Jelenleg 349 tagcsalád tartozik a KMNE-hez. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó az AMAPED-nél 
2015. szeptember 21. - Volksgruppen 

Kíváncsi gyerekekkel, érdeklődő szülőkkel telt meg szombaton a Collegium Hungaricum 

nagyterme, az AMAPED Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete évnyitó ünnepségén. 

Az idén is nyolc helyen várják a diákokat - többek között Kismartonban is - az órarend már 

meg is található az AMAPED honlapján. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2732813/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

