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Tiltakozik a két kárpátaljai magyar szervezet a választási körzetek számukra 
hátrányos kialakítása miatt 
2015. szeptember 22. – MTI 

Közös nyilatkozatban tiltakozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) az ukrán Központi Választási Bizottság 

(CVK) döntése ellen, amellyel szerintük a CVK a kárpátaljai magyarságra nézve kirekesztő 

módon alakította ki a Beregszászi járás választási körzeteit az októberi önkormányzati 

választásokra. Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint a KMKSZ és az UMDSZ 

felháborodását és tiltakozását fejezi ki a CVK döntése ellen, amellyel kialakította a 

választási körzeteket Ukrajna egyetlen magyar többségű járásában. "A döntés nélkülöz 

minden logikát, az egyértelműen a Kárpátalja lakosságának 12 százalékát kitevő 

magyarság képviselőinek a megyei tanácsba (közgyűlésbe) történő bejutásának 

megakadályozására irányul" - áll a nyilatkozatban. A magyar szervezetek kifogásolják, 

hogy a magyar többségű járásban kialakított három körzet települései nem határosak 

egymással. 

 

Egyesüléspárti tüntetők jelentek meg a román és moldovai kormány együttes 
ülésén 
2015. szeptember 22. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Románia és a Moldovai Köztársaság egyesülését követelő tüntetők fogadták kedden a két 

ország minisztereit Neptunon, ahol együttes ülést tartott a román és a moldovai kormány.  

A demonstráció több száz résztvevője közös pénzt, közös külpolitikát és közös 

korrupcióellenes fellépést követelt a két állam vezetőitől. A tüntetők a csendőrökkel 

dulakodva próbálták - sikertelenül - megközelíteni a kormányülés helyszínéül szolgáló 

épületet. 

 

Megdöbbentő álhír a magyar kormány csíki focicsapat-vásárlásáról 
2015. szeptember 22. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, index, origo, 

hvg.hu, Népszabadság, Blikk, Magyar Nemzet, hir24, 444.hu 

Egy szó sem igaz abból az információból, miszerint a magyar kormány megvásárolta a 

harmadosztályos csapatunkat, és különböző célokat tűzött volna ki e fiatal együttes elé – 

jelentette ki Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke, reagálva a romániai újságok és 

televíziók bombahírként tálalt – majd Magyarországon is átvett – beszámolóira. 

„Megdöbbenve szembesültem azzal, amit a román nyelvű sajtó egybehangzóan állít 

rólunk. Az első írás, amit olvastam, a Gazeta Sporturilor sportoldalon jelent meg azzal a 

címmel, hogy Sokk érte a román labdarúgást, mivel a magyar kormány belép ebbe a 

bizniszbe. Ha sokk érte, akkor elég késleltetett hatású sokk, mert a székelyföldi 

fociakadémia 2012 óta működik, és különböző célokra 2013 óta kapunk támogatásokat 

magyar kormányzati forrásokból” – nyilatkozta Szondy Zoltán. 
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Európát őriznünk kell 
2015. szeptember 23. – Elek Nikolett – Demokrata 

Évről évre ünnepséget tartanak határon túli magyar politikusok részvételével 

Szilvásváradon, a Kárpátok őre szobornál. Az idei évben a határvédelem kiemelt kérdéssé 

vált és mindaz, amit a szobor képvisel új értelmet nyert. Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar 

Néppárt elnöke kiemelte, hogy hazánknak nemcsak a Kárpátok, hanem Európa őreinek is 

kell lennünk. Duray Miklós felvidéki közíró, politikus azt emelte ki, hogy őrizni kell 

hazánkat az új megpróbáltatások közepette is.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. szeptember 23-i számában olvasható.) 

 

Himnuszper: ismét halasztottak 
2015. szeptember 22. – maszol.ro, Krónika 

A Kovászna megyei törvényszék újabb egy héttel halasztotta el a himnuszper ítéletének 

kihirdetését. A bírói testület múlt héten tárgyalta a Kovászna megyei prefektúra által a 

Magyar Polgári Párt (MPP) ellen, a magyar himnusz eléneklése miatt indított perét, és 

keddre ígérték az ítélet kihirdetését, de ezt viszont újabb egy héttel, szeptember 29-re 

halasztották. Kulcsár Terza József az alperes MPP háromszéki elnöke bízik abban, hogy a 

törvényszék megerősíti az alapfokú ítéletet, vagyis érvényteleníti a prefektúra által 

kiszabott 5000 lejes büntetést, és többé nem fordul elő, hogy valakit azért büntetnek meg, 

mert az Európai Unió egyik tagállamában egy másik tagállam himnuszát énekli, amely 

nem mellesleg a magyarság nemzeti imája. 

 

„Hagymakupolás honfoglalás” készülődik Kalotaszegen 
2015. szeptember 22. – maszol.ro, Krónika 

Internetes körlevélben kérik vállalkozók támogatását egy Tordaszentlászlóra tervezett 

ortodox templom megépítéséhez – közölte kedden az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

Kolozs megyei szervezete. Az EMNP felhívja az egyház, a helyi döntéshozók és a lakosság 

figyelmét arra, hogy 98%-ban magyarok lakta település etnikai arányainak mesterséges 

megváltoztatása – melyet eredményezhet az új templom megépítése – ellentétes a 

nemzetközi szabályokkal, s a tervezett templom idegen az őshonos közösség kultúrájától, 

felekezeti szokásaitól és hitbéli meggyőződésétől. 

 

Arad megyében stabil a magyar diáklétszám 
2015. szeptember 22. – Nyugati Jelen 

Faragó Péterrel, az RMDSZ Arad megyei szervezetének az elnökével a magyar nyelvű 

iskolák megyei tanévkezdéséről beszélgetett a Nyugati Jelen. Faragó elmondta, nem indult 

E
rd

é
ly

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53384-himnuszper-ismet-halasztottak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53362-hagymakupolas-honfoglalas-keszul-dik-kalotaszegen
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zökkenőmentesen a tanév, hiszen „a tanügyminiszter annyira tárgyként kezeli a 

gyermekeket és az oktatást, hogy utolsó pillanatban derült ki bizonyos magyar osztályok 

összevonási szándéka. Ez viszont elfogadhatatlan a számunkra, ezért Simonyifalván, 

Kisiratoson, illetve az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskolában is a szülőkkel és az 

önkormányzatokkal közösen megpróbáljuk elérni, hogy fejetlenül ne vonjon össze a 

Minisztérium magyar osztályokat”. 

 

Próbatüzet rak az SZNT Lakócán 
2015. szeptember 22. – Krónika  

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által október 24-ére tervezett, Világítsuk ki Székelyföld 

határait elnevezésű rendezvény előkészítéseként a szervezet képviselői pénteken tüzet 

raknak Kovászna megye legmagasabb csúcsán, az 1777 méter magas Lakóca-csúcson. Az 

akciót a Székelyek a magasban expedíciósorozat kezdeményezői is segítik. „A pénteki 

lakócai tűzrakás célja nemcsak az, hogy kipróbálják, hogyan működik a kivilágítás a 

magas, elszigetelt pontokon, hanem a népszerűsítésben is szerepe lesz: az akciót 

megpróbálják élőben közvetíteni a magyar közszolgálati televízióban, ezenkívül 

reklámanyagok, népszerűsítő kisfilmek is készülnek, hogy minél több emberhez eljutassák 

az akció hírét – közölte Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke. 

 

Magyar polgármestert Szatmárnémetibe! 
2015. szeptember 22. – Háromszék, Erdély Ma 

Öt jelölt közül választják ki Szatmárnémeti magyar polgármesterjelöltjét a jövő héten. A 

tisztségre Kereskényi Gábor helyi RMDSZ-elnök, Maskulik Csaba városi tanácstag, 

Günthner Tibor volt szenátor, az MPP-s Zazula Tibor és a civil aktivista Ilonczai 

Annamária jelentkezett. Közvélemény-kutatást is rendeltek, a város magyarságára 

reprezentatív mintán végzett felmérésben rangsorolják az öt jelöltet, és az eredményt a 

küldöttgyűlésen ismertetik, a szavazás előtt. A 34 százalékban magyarok lakta 

Szatmárnémetiben valós esély van arra, hogy jövőben, négy év után ismét magyar politikus 

kerüljön a polgármesteri székbe, mert az egyfordulós választáson a legtöbb szavazatot 

begyűjtő jelölt nyer. 

 

A PNL az RMDSZ-szel kezdi a bizalmatlansági indítvány tárgyalását 
2015. szeptember 23. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Alina Gorghiu PNL-társelnök tegnap azt nyilatkozta, ma megkezdi a tárgyalásokat a 

honatyákkal a bizalmatlansági indítvány támogatásáról, az első erről szóló tárgyalás az 

RMDSZ-szel lesz, de már más pártvezetőkkel is egyeztettek időpontokat. „Ezen a héten a 

pártvezetők nagy részével találkozom. Még van időnk jövő keddig, amikor a 

bizalmatlansági indítványról szavazunk majd, hogy a pártok eldöntsék, akarnak-e vagy 

sem Victor Ponta cinkosai lenni abban, hogy Románia megítélését lerombolják. Úgy 

vélem, erre a tárgyalásra szükség van, nem tudom, elég lesz-e ahhoz, hogy meggyőzzem 

őket, szavazzanak a bizalmatlansági indítványra. Nem valamilyen szívesség ez, amit egy 
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politikai vezető a PNL-nek megtesz, hanem egy természetes dolog, ami Romániát 

elfogadhatóbb helyzetbe hozná vissza” – mondta Gorghiu arra a kérdésre, hogy milyen 

alkukat folytatna a bizalmatlansági indítvány támogatásáért. 

 

Agrármérnöki képzés Sepsiszentygyörgyön a Sapientián – Végzés után földet 
is kaphatnak a diákok 
2015. szeptember 23. – Háromszék, Erdély Ma 

A Sapientia Alapítvány erdőket és földeket vásárol közelebbről, amelyeket 

kedvezményesen bérbe ad majd a Sepsiszentgyörgyön jelen tanévben induló agrármérnöki 

szak végzettjeinek, hogy azon gazdálkodjanak, felhasználva azt az elméleti, de főként 

gyakorlati tudást, amelyet a négyéves képzés alatt megszereztek – jelentette be Kató Béla, 

az alapítvány kuratóriumának elnöke a sepsiszentgyörgyi egyetemi központ első 

tanévnyitóján. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet fenntartó alapítvány 

szándékáról lapunk Kató Bélát kérdezte. 

 

A bősi menekülttáborban járt a bumm.sk 
2015. szeptember 22. – bumm.sk 

Az elmúlt időszakban Bős község sokat szerepelt a sajtóban. Legutoljára a Marián Kotleba 

vezette szélsőségesek a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaival kiegészülve 

tüntettek itt a menekültek ellen. A bumm.sk hírportál annak járt utána, miként látják a 

kialakult helyzetet a bősi polgárok és maguk a menedékkérők. Megszólaltatták Jakus 

Zoltánt, a tábor létrehozása ellen kiírt népszavazás kezdeményezőjét és az önkormányzatot 

is felkeresték, ám sem a polgármesterre, sem más önkormányzati dolgozóval nem sikerült 

beszélniük. 

 

Híd: A kevésbé fejlett régiókat támogató törvényt már rég meg kellett volna 
hozni 
2015. szeptember 22. – bumm.sk 

A Híd alelnöke, Solymos László szerint a kormány elhanyagolta azon régiók hosszútávú 

problémájának megoldását, ahol magas a munkanélküliség, és ezt csak most, pár hónappal 

a választások előtt igyekszik pótolni. Szerinte a törvényjavaslat csak egy gyenge 

próbálkozás a kormány kudarcának leplezésére, és a Smer egy újabb választások előtti 

húzása. „Mivel ezeknek a régióknak azonnali változásokra van szüksége, a Híd támogatni 

fogja a törvényjavaslatot. Kár, hogy a Smernek ez csak most, öt hónappal a választások 

előtt jutott eszébe” – tette hozzá Solymos. 
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http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/22/a-rendorok-minket-bsztatnak-a-bosi-menekulttaborban-jartunk
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/22/hid-a-kevesbe-fejlett-regiokat-tamogato-torvenyt-mar-reg-meg-kellett-volna-hozni
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/22/hid-a-kevesbe-fejlett-regiokat-tamogato-torvenyt-mar-reg-meg-kellett-volna-hozni
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IV. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért konferencia Nyitrán 
2015. szeptember 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

2015. szeptember 17–18. között negyedik alkalommal került megrendezésre Nyitrán a 

Tudomány az oktatásért – oktatás a tudomány című nemzetközi konferencia. A 

konferencián az angol mellett magyarul, szlovákul és csehül hangoztak el előadások. A 

tanácskozás ezáltal nemcsak a különböző kutatási területek találkozására, hanem a más-

más régióból származó kutatási műhelyek együttműködésének elkezdésére vagy 

kibontakoztatására is lehetőséget kínált. 

 

Esterházy-kastély kiállítás nyílt Pozsonyban 
2015. szeptember 22. – bumm.sk 

Két hétig látható Pozsony történelmi belvárosában a fertődi Eszterházy kastélyt bemutató 

fotó kiállítás, melyet szeptember 21-én nyitottak meg. Az eseményen részt vett Esterházy 

Antal herceg és Magyarország szlovákiai nagykövete is. Czimbalmosné Molnár Éva, 

Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete kiemelte, hogy a magyar-szlovák 

kapcsolatok egyre jobbak, mely nem csak abban nyilvánul meg, hogy javul az ország 

megítélése Szlovákiában, hanem abban is, hogy egyre több szlovák turista látogat el 

Magyarországra. 

 

Szabadka: Akcióterv a média fejlesztésére és segítésére 
2015. szeptember 22. – Pannon RTV 

Szabadkai szintű akciótervet dolgoz ki a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete a média 

fejlesztésével és segítésével kapcsolatban. Az egyesület kezdeményezésére a városban 

megtartották az első nyilvános megbeszélést. A terv kidolgozása szerintük azért indokolt, 

mert tavaly augusztusban hatályba lépett az új médiatörvény Szerbiában. Nedim 

Sejdinović, az egyesület főtitkára szerint fontos az, hogy a cselekvési terv kidolgozásához a 

helyi önkormányzatok képviselői és a döntéshozók is csatlakozzanak. 

 

KultúrPass: A József Attila Kör Irodalmi Egyesület bemutatkozása Újvidéken 
2015. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Híd Kör Egyesület által szervezett KultúrPass programsorozat következő estjén 

a JAK (József Attila Kör Irodalmi Egyesület) munkatársai mutatkoznak be. Az eseményen 

a JAK tagjai közül Gaborják Ádám (elnök), valamint Bartók Imre, Borsik Miklós és Mán-

Várhegyi Réka szerzők lesznek jelen. A vendégeket Dancsó Andrea és Sági Varga Kinga 

faggatja majd. 
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Nyitott Templomok Napja harmadik alkalommal Beregszászban 
2015. szeptember 22. – karpatalja.ma 

Harmadik alkalommal rendezték meg a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben az 

Ars Sacra Fesztivál keretében a Nyitott Templomok Napja rendezvényt. A plébánia 

Kárpátalján eddig egyedüliként csatlakozott a Kárpát-medencei szintű kezdeményezéshez, 

melyen bármely felekezet temploma részt vehet. Az Ars Sacra Fesztivál megálmodói az 

Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének harmadik 

szombatján meghívják a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg templomaik 

kapuját, és színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket. 

 

Trill Zsolt kapta a Színikritikusok Díját 
2015. szeptember 22. – MTI, karpatalja.ma 

A színikritikusok szerint Trill Zsolt kárpátaljai származású színművész a legjobb férfi 

főszereplő, míg ifj. Vidnyánszky Attila a legígéretesebb pályakezdő. Idén 35. alkalommal 

adták át a Színikritikusok díját 15 kategóriában. A díjátadó gálát a Trafóban tartották 

Boross Martin rendezésében. A legjobb előadás díját az Örkény Színház e föld befogad 

AVAGY SZÁMODRA HELY című előadása nyerte, a legjobb rendezés Zsótér Sándoré. 

 

Ez egy szörnyű háború 
2015. szeptember 23. – Szentesi Zöldi László – Demokrata 

Nem Ukrajnán keresztül fog vezetni a magyar-szerb határ lezárását követően az 

embercsempészek fő útvonala, nyilatkozta Brenzovics László a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke. A menekültkérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 

kárpátaljai magyarok azért nem menekülnek a kelet-ukrajnai háború miatt, mert ők 

otthon vannak. A magyar állam intézkedései, mint a vízumpolitika és a kettős 

állampolgárság intézménye, pedig oldja ezt a feszültséget. Kárpátalján soha nem volt 

jellemző a mindennapos magyarellenesség, a különböző magyarellenes megmozdulások, 

mint a vereckei emlékmű megrongálása, pedig „nem a helyi közösség műve, kívülről 

érkezett emberek szítják a feszültséget.” 

(Az interjú teljes terjdelmében a Demokrata 2015. szeptember 23-i számában olvasható.) 

 

Fájdalmas látni a kudarcot 
2015. szeptember 23. – Bándy Péter – Demokrata 

Jakab Sándor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke nyilatkozott 

a Demokratának a horvát-magyar viszony jelenlegi helyzetéről. Véleménye szerint a 

horvát-magyar viszony megromlása a horvát miniszterelnök Zoran Milanovic számlájára 

írható, mivel naivan álltak a menekültkérdés kezeléséhez. Nem hitték el, hogy napi több 

ezer migráns érkezhet az országba. A közhangulatot tekintve elmondta, hogy mind a 

horvátországi magyarok, mind a horvátok rendkívül kritikusak a kabinettel szemben.  H
o
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/nyitott-templomok-napja-harmadik-alkalommal-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/trill-zsolt-kapta-a-szinikritikusok-dijat/
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(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2015. szeptember 23-i számában olvasható.) 

 

Megfontolt léptekkel a Hetés tangazdaság felé 
2015. szeptember 22. – Muravidéki Magyar Rádió 

Bánután, a Cuk Parasztgazdaságban tartotta ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség Tanácsa. A tanács 3. rendkívüli ülése zárt ajtók mögött zajlott, a 

meghívón a Szlovén Regionális Fejlesztési Alap által kiírt pályázatra benyújtott projektek 

megvitatása szerepelt napirenden. 

 

Értékfeltárás a Muravidéken is 
2015. szeptember 22. – Muravidéki Rádió 

A Muravidék kétnyelvű településein értékfeltáró terepmunkát végez a Muravidék 

Kollégium. Célja a vegyesen lakott terület magyar értékeinek, kulturális és szellemi 

állapotának felmérése. 

 

Magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek 
2015. szeptember 22. - Volksgruppen 

A megszokott, gyermekeknek szóló tanfolyam a héten, szeptember 25-én veszi kezdetét, 

ám idén a felnőtteknek is indít heti rendszerességű magyar kurzusokat a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület Felsőőrött. 

 
 

 

  

Ő
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174361212
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174361208
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2733039/
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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/

