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Szijjártó-Kelemen találkozó: a román-magyar viszonyról is tárgyaltak 
2015. szeptember 24. – maszol.ro 

Az erdélyi magyarság helyzetéről és a román-magyar viszonyról tárgyalt a menekültválság 

kontextusában a magyar külügyminiszterrel Kelemen Hunor. Szijjártó Péter szerdán 

fogadta hivatalában az RMDSZ elnökét. „A külügyminiszternek elmondtam, bennünket 

mindig aggaszt, amikor Romániában a román nacionalizmus és idegengyűlölet 

felerősödik. Nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a román-magyar viszony kiéleződjön” – 

tájékoztatta a Maszolt a találkozóról Kelemen Hunor. Szavai szerint mivel Romániában 

még a menekültek nem jelentek meg, a felkorbácsolt idegengyűlölet a magyarság ellen 

irányul, és ezt az RMDSZ aggodalommal figyeli. Szerdán egyébként Kelemen Hunor 

tárgyalt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel is. „Rendszeresen szoktam tárgyalni 

magyarországi kormányzati politikusokkal, és minden egyes találkozón a közös 

ügyeinkről, közös problémáinkról beszélgetünk, ez így történt most is. A RMDSZ és a 

magyar kormány szokásos konzultációinak sorába illeszkedik ez a két találkozó” – mondta 

a szövetségi elnök. 

 

MKP- Európának kevesebb pózra, jobb valóságérzékre van szüksége 
2015. szeptember 24. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja üdvözli, hogy az európai uniós kormány- és államfők tegnapi 

brüsszeli ülésén végre megindult az érdemi párbeszéd a migránskrízis összeurópai 

kezelése érdekében. Bár a körvonalazódó megoldási csomag részleteiről további hosszas 

egyeztetések várhatók, az ülés konstruktív hangulata biztató jel - reagált Berényi József az 

Európai Unió csúcsértekezletére. Az MKP meggyőződése, hogy Európa vezetőinek a lehető 

legkorábban meg kell húzniuk a vonalat a szolidaritás és Európa reális lehetőségei között. 

„Ha Európa vezetői erre nem képesek, ha tetteiket kizárólag a történelemnek való 

felelőtlen pózolás vezérli, azzal nem csak maguknak, hanem egész Európának okoznak 

kezelhetetlen problémákat.  Európa vezetőinek a kényszerítés helyett meg kell hallgatnia 

az európaiak többségének hangját” -  zárta értékelését az MKP elnöke, Berényi József. 

 

Szakmai segítség a Kárpát-medencei ifjúsági vezetőknek 
2015. szeptember 24. – karpatalja.ma 

Regionális, a helyi igényekhez szabható továbbképzési lehetőséget hirdetett a Zsinati 

Ifjúsági Iroda a gyülekezeti ifjúsági munkában szolgálóknak. „Programjainkkal, 

kezdeményezéseinkkel szeretnénk hozzájárulni a gyülekezeti ifjúsági közösségek és 

vezetőik megerősödéséhez – mondta Szontágh Szabolcs irodavezető. – Ezt a célt szolgálja 

a Konfi+ elnevezésű, kétévente megszervezett tematikus szakmai műhely, a Kárpát-

medencei református ifjúsági szervezetek, referensek és egyetemi lelkészek rendszeres 

találkozói, valamint az ifjúsági vezetők képzése is.” 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/53495-szijjarto-kelemen-talalkozo-a-roman-magyar-viszonyrol-is-targyaltak
http://www.hirek.sk/belfold/20150924135408/MKP-Europanak-kevesebb-pozra-jobb-valosagerzekre-van-szuksege.html
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/szakmai-segitseg-a-karpat-medencei-ifjusagi-vezetoknek/
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Határon túli magyarokat látott vendégül az Operaház 
2015. szeptember 24. – MTI 

Több száz Kárpát-medencei családot látott vendégül a Magyar Állami Operaház az Otello 

című Verdi-opera csütörtöki főpróbáján, amely előtt huszonkét határon túli magyar tett 

állampolgársági esküt. Rétvári Bence, az Ember Erőforrások Minisztériumának 

parlamenti államtitkára az eskütétel előtt azt hangsúlyozta, hogy a magyarság teljessége 

csak a határon túli magyarokkal való közösséggel lehet igazi. 

 

Kelemen Hunor nem tart attól, hogy az erdélyi magyarokon csattan az ostor  
2015. szeptember 24. – Erdély Ma 

Bár egyre alpáribb hangnemben zajlik az üzengetés Magyarország és Románia között, 

Kelemen Hunor szerint a románok többsége is támogatja a magyar kormány intézkedéseit. 

Az erdélyi magyarok meg szokták érezni a bőrükön a diplomáciai kardcsörtetéseket az 

anyaország és Románia között – mondta az ATV.hu-nak Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke. Ugyanakkor hozzátette: a friss közvélemény-kutatások szerint a románok többsége 

is elutasítja a kötelező kvótát és egyetért a magyar határvédelmi gyakorlattal. A 

nagypolitika alpári színvonala így várhatóan nem érezteti hatását a magyar kisebbség és a 

román többségi társadalom viszonyában – vélte Kelemen. 

 

Az RMDSZ lehet a mérleg nyelve a jövő évi parlamenti választásokon 
2015. szeptember 24. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ lehet a mérleg nyelve a jövő évi parlamenti választásokon, a szövetségen 

múlhat, hogy a jobb- vagy baloldal alakít kormányt a jövő évi parlamenti választások után 

Bukarestben – derült ki egy friss felmérésből, amelyet csütörtökön ismertetett az Adevărul 

hírportál. Az INSCOP közvélemény-kutató intézet szeptemberi felmérése szerint a 

jobbközép ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 42 százalékkal megnyerné a parlamenti 

választásokat, ha azokat most vasárnap tartanák meg. Ugyanakkor a jelenlegi baloldali 

kormánykoalíció is csaknem ugyanennyi voksot összesítene, így az 5 százalékos parlamenti 

súlyra esélyes RMDSZ és a kedvezményesen képviselethez jutó kisebbségek dönthetnének 

arról, hogy a PNL vagy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányozzon Romániában a 

következő parlamenti ciklusban. 

 

Az RMDSZ nem bánná, ha előrehozott választások lennének 
2015. szeptember 24. – Bihari Napló, Krónika 

Csütörtök délután az RMDSZ Sas-palotabeli székházában sajtótájékoztatót tartott 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A migránsok ügye és a bizalmatlansági 

indítvány volt a fő téma. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192797&cim=kelemen_hunor_nem_tart_attol_hogy_az_erdelyi_magyarokon_csattan_az_ostor
http://www.kronika.ro/belfold/az-rmdsz-lehet-a-merleg-nyelve
http://www.erdon.ro/az-rmdsz-nem-banna-ha-elorehozott-valasztasok-lennenek/2922264
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Román területi követelésektől tart Ukrajna? 
2015. szeptember 24. – Krónika, Magyar Nemzet 

Bekérette Románia a bukaresti ukrán nagykövetet, miután sajtóértesülések szerint 

Ukrajna olyan katonai egységet hoz létre, amelynek a feladata egy Románia által indítandó 

támadás visszaverése lenne. A héten az orosz TASSZ hírügynökség számolt be arról – 

ukrajnai hírforrásra hivatkozva, hogy Kijev egy esetleges román agresszió ellensúlyozására 

szolgáló katonai egységet – egy hegyivadász alakulatot – állít fel Bukovinában, Kolomija 

településen. Ennek feladata a Románia Ukrajnával szembeni területi követelései elleni 

fellépés lenne. A TASSZ szerint ezt egy magas rangú ukrán tiszt, Viktor Krevljuk ezredes is 

megerősítette. A román külügyminisztérium közleménye szerint utasították Románia 

kijevi nagykövetségét, valamint cernăuţi-i főkonzulátusát, hogy ellenőrizze az információ 

valóságtartalmát. 

 

Akár még idén újrakezdhetik a sztrádaépítést Bihar megyében 
2015. szeptember 24. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az Országos Útügyi és Autópálya-társaság (CNADNR) vezérigazgatója szerint már az idén 

újrakezdődhet a munka az észak-erdélyi autópálya magyar–román államhatár mellett 

épülő szakaszán. Narcis Neaga erről egy nagyváradi sajtótájékoztatón beszélt csütörtökön. 

Amint az Agerpres hírügynökség idézte, az építőtelepet legkésőbb 2016-ban újra 

megnyitják Bors és Berettyószéplak közötti 60 kilométeres szakaszon. Itt az amerikai 

Bechtel társaság a pályaépítési munkálatok mintegy 50 százalékát végezte el, mielőtt a 

társasággal a román kormány felbontotta a szerződést. 

 

Elcsábított tehetségek – A csíkszeredai futballcsapat-vásárlással kapcsolatos 
álhír margójára 
2015. szeptember 25. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Pár napja futótűzként terjedt el a magyar sajtóban, hogy négymillió euróból 

harmadosztályú focicsapatot vásárolt Székelyföldön a kormány, és a hírre a közösségi 

oldalakat ellepték az adófizetők pénzét féltő, „hány lélegeztetőgépet lehetne venni 

ennyiből” jellegű kommentek. A bukaresti tévések a feltételezéseiket arra alapozzák, hogy 

magyar támogatással komoly beruházás folyik a csapat környékén, így véleményük szerint 

a budapesti kormány durván beavatkozik a román labdarúgásba. Az anyaországi sajtó 

pedig kritika nélkül átvett egy dezinformációt, amelyekhez hasonlókat sokszor a Román 

Hírszerző Szolgálat talál ki, hogy a helyi közhangulatot alaposan feltüzelve előkészítse a 

magyarellenes intézkedéseket. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. szeptember 25-i számában olvasható) 
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http://www.kronika.ro/belfold/roman-teruleti-kovetelesektol-tart-ukrajna
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/mar-iden-ujrakezdhetik-a-sztradaepitest-bihar-megyeben
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Értékteremtőket vár a gyalui várkastély 
2015. szeptember 24. – Krónika 

A gyalui várkastély kertjében első ízben szervezi meg a Várkert Fesztivált a patinás 

épületegyüttes gondozására létrehozott Traditio Transylvanica Alapítvány és a Kincses 

Kolozsvár Egyesület. Az október 10-én és 11-én tartandó rendezvény helyszíne a 

reneszánsz jellegét máig őrző, patinás gyalui várkastély parkja. a kastélyt Nagy Elek 

üzletember vásárolta meg Barcsay Tamás örököstől, aki kénytelen volt belátni, hogy nem 

lesz képes biztosítani a 2012-ben visszakapott ingatlan megmaradását. 

 

Éltetik az Arany-kultuszt Nagyszalontán 
2015. szeptember 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nagyszalontától Budapestig, Kassától Csíkszeredáig minden magyar ember azonosulni tud 

azzal az irodalmi hagyatékkal, amelyet a Toldi írója létrehozott – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor csütörtökön azon a nagyszalontai konferencián, amelynek témája a 2017-es Arany 

János-emlékév előkészítése. Az RMDSZ hajdúvárosi szervezete és az Arany János 

Művelődési Egyesület tavaly Arany 200 néven Kárpát-medencei konferenciasorozatot 

kezdeményezett abból az alkalomból, hogy két év múlva ünnepeljük a város legnevesebb 

szülötte, a legnagyobb magyar epikus költő születésének 200. évfordulóját. Az idei 

Hajdúhét keretében újabb konferenciát rendeztek a témában Csűry Istvánnak, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének fővédnökségével, erdélyi és 

magyarországi szakértők részvételével. 

 

Belső harc az udvarhelyi RMDSZ-ben 
2015. szeptember 24. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

RMDSZ-es kihívója akadt Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármesternek, akinek 

tevékenységét a szövetség több vezetője is bírálta az elmúlt időszakban. Arros Orsolya, a 

Romániai Magyar Közgazdásztársaság (RMKT) székelyudvarhelyi elnöke csütörtökön egy 

rádiós műsorban jelentette be, az RMDSZ színeiben méretkezne meg a jövő évi 

polgármester-választáson, és úgy tudja, a szövetség előválasztást is szervez. Verestóy Attila 

RMDSZ-es szenátor a Krónikának kifejtette: nem kérdés, hogy előválasztást fognak 

szervezni Udvarhelyen, ahol egy közgyűlés vagy küldöttgyűlés dönt a tényleges jelölt 

kilétéről, ennek megrendezése pedig a helyi szervezet feladata. „Nekünk az a fontos, hogy a 

székelyudvarhelyiek közül minél többen érezzék, hogy négyévente beleszólhatnak a 

közösség életébe, eldönthessék, ki rendezi majd a közös ügyeiket” – tette hozzá Verestóy. 

  

Mégsem ülhet vissza Mezei János a polgármesteri székbe 
2015. szeptember 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Hatálytalanította a Marosvásárhelyi Táblabíróság a Hargita Megyei Törvényszék 

szeptember 17-i döntését: mégsem gyakorolhatja polgármesteri hatáskörét 

Gyergyószentmiklós polgármestere, Mezei János. Gyakorlatilag csütörtöki ítéletében a 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ertekteremtoket-var-a-varkastely
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/belso-harc-az-udvarhelyi-rmdsz-ben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/53508-megsem-ulhet-vissza-mezei-janos-a-polgarmesteri-szekbe
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táblabíróság visszaállított minden olyan korábbi kényszerintézkedést, amelyet Mezei 

ügyében elrendelt, és amelyeket nem lett volna jogosult fölülbírálni a csíkszeredai 

törvényszék. 

 

„Készült Marosvásárhelyen” – bemutatták a kulturális főváros tervét 
2015. szeptember 24. – maszol.ro, Krónika 

Magyar jelszava még nincs, de lefordítva valahogy így hangzik a „Made in Tîrgu-Mureș, 

Făcut în Tîrgu-Mureș”: Készült Marosvásárhelyen. Az Európa Kulturális Fővárosa cím 

megpályázására készített projektet csütörtökön még csak román nyelven mutatták be 

Marosvásárhelyen, de az is szerepel benne, hogy öt nyelven készítik el: románul, magyarul, 

németül, angolul és roma nyelven. Két nyelven, románul és magyarul köszöntötte a 

jelenlevőket Peti András. Az RMDSZ-es alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Marosvásárhely, amennyiben elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa 2021. címet, elsőként 

lesz a multikulturalitás fővárosa. 

 

Kitart a helyi rendőrség mellett az udvarhelyi városvezetés 
2015. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Nem maradt annyiban a helyi rendőrség szolgálati autójának néhány hete a román nyelvű 

sajtóban is megszellőztetett kétnyelvű feliratozása. Az ügyben összefogott az 

önkormányzat: a szolgálati jármű minden oldalára felkerül a magyar felirat. 

 

Iskoláink érdekében kell elmenni a komáromi tiltakozó nagygyűlésre 
2015. szeptember 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Vojtek Katalin nyugalmazott újságíró – az oktatási petíciós bizottsági tag 

kezdeményezésének köszönhetően szeptember 25-én, fél öttől a felvidéki magyar iskolák 

érdekében tiltakozó nagygyűlésre kerül sor a Klapka téren. A szervezők az esemény végén 

felolvasandó közös állásfoglalást elküldik Juraj Draxler oktatási miniszternek, Andrej 

Kiska államfőnek, Robert Fico kormányfőnek és Peter Pellegrini házelnöknek. A tiltakozó 

akció Komárom városa, a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd vegyespárt, a 

CSEMADOK, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovákiai 

Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala, a Via Nova, a Iuven és a Diákhálózat támogatásával zajlik. 

 

A FUEN támogatja a szlovákiai magyar nyelvű oktatás feltételeinek javítását 
2015. szeptember 24. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A FUEN támogatja tagszervezete, az MKP igyekezetét a szlovákiai magyar nyelvű oktatás 

színvonalának emelésére. A FUEN a közelmúltban levelet írt Juraj Draxler oktatásügyi 

miniszternek is, amelyben magyarázatot kért a minisztertől a magyar tanítási nyelvű 

iskolákat ért megszorításokat illetően. „A FUEN méltányolja, hogy a miniszter rövid időn 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53511-keszult-marosvasarhelyen-bemutattak-a-kulturalis-f-varos-tervet
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/kitart-a-helyi-rendorseg-mellett-az-udvarhelyi-varosvezetes
http://www.hirek.sk/itthon/20150923224937/Iskolaink-erdekeben-kell-elmenni-a-komaromi-tiltakozo-nagygyulesre.html
http://www.hirek.sk/itthon/20150924144809/A-FUEN-tamogatja-a-szlovakiai-magyar-nyelvu-oktatas-felteteleinek-javitasat.html
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belül válaszolt a levelükre, ám nem tartja kielégítőnek a válaszát, ezért indokoltnak tartja, 

hogy a szlovákiai magyar kisebbségi oktatásügy témája további európai figyelmet kapjon” 

– jelentette ki a FUEN alelnöke, Vincze Lóránt. 

 

Újabb szakmai elismerés a TANDEM nonprofit szervezetnek 
2015. szeptember 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Újabb országos elismerést kapott a komáromi TANDEM nonprofit szervezet a 

pályaválasztás terén végzett munkájáért. A „Karrier-tanácsadói Díj 2015“ versenyen a 

szakmai zsűri méltatta a szervezet munkásságát. „Köszönjük a TANDEM nonprofit 

szervezetnek a karrier-tanácsadás, a karrierfejlesztés és a magyar tanítási nyelvű alap-, 

illetve középiskolás diákok pályagondozása terén évek óta végzett eredményes 

tevékenységüket főleg Dél-Szlovákia területén. Programjaik jelentősen hozzájárulnak a 

diákok későbbi érvényesüléséhez a munkaerőpiacon” – áll a szakmai zsűri értékelésében. 

 

Kónya Péter lett az Eperjesi Egyetem új rektora 
2015. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Kónya Péter lett az Eperjesi Egyetem rektora. Méltatása során elhangzott, hogy Kónya az 

egyetem rendkívüli gyors fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult, és nemcsak 

országosan, hanem Közép-Európa szintjén is ismerté tette a tanintézményt. 

 

A Selye János Egyetemnek kiváló a publikációs tevékenysége 
2015. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Szlovákia kormánya szeptember 23-án tárgyalta a felsőoktatás helyzetéről szóló éves 

jelentést. A tárgyalt dokumentumnak része a szlovákiai közszolgálati egyetemek 

publikációs tevékenységéről szóló kimutatás. Az egy főre kimutatott publikációs kimenetek 

számát figyelembe véve a SJE kiválóan teljesített, s még a 2013-as eredményekhez képest 

is sikerült előrelépnie. Az összes publikáció kategóriában a SJE a 20 felsőoktatási 

intézmény közül a 3. helyen végzett, a monográfiák számát tekintve az 1. helyet szerezte 

meg. 

 

Elmarad Hedvig hétfői tárgyalása 
2015. szeptember 25. – Új Szó 

Elmarad a Zsák Malina Hedvig ellen hamis tanúzás és hamis eskü ügyében szeptember 

28-ra kitűzött tárgyalás. A halasztást Hedvig ügyvédje, Roman Kvasnica kérte arra 

hivatkozva, hogy védence újszülött kislányáról gondoskodik. Hedvig július 25-én hozta 

világra harmadik gyermekét, Sára Lujzát. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150924095252/Ujabb-szakmai-elismeres-a-TANDEM-nonprofit-szervezetnek.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/56369-konya-peter-az-eperjesi-egyetem-uj-rektora
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/56368-a-selye-janos-egyetemnek-kivalo-a-publikacios-tevekenysege
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A leépítések a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumot alapvető 
működésében veszélyeztetik 
2015. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

„A gimnázium nem zár be.” Ezzel a mondattal kezdődött a tanév első, közös szülői 

értekezlete, ezt jelentette ki az igazgatónő szeptember 1-jén közel 100 szülő és a tanári kar 

jelenlétében. Mindemellett a szülők tájékoztatva lettek azokról a nehézségekről, 

amelyekkel a gimnáziumnak ebben a tanévben szembe kell néznie. Szerbia oktatási 

rendszerében zajló racionalizáció jegyében olyan leépítéseket hajtottak végre a 

gimnáziumban, amelyek az intézményt alapvető működésében veszélyeztetik. Az összesen 

három irodai alkalmazottból (titkár, könyvelő, igazgató) kettőt fél munkaidőre leépítettek, 

ennek következtében gyakorlatilag elvégezhetetlenek a törvényben előírt munkák, 

feladatok. A számítógépes rendszert karbantartó szakember munkakörét is felszámolta az 

új szabályzat. 

 

Amíg harcolunk, van remény 
2015. szeptember 24. – Sándor Zoltán – Magyar Szó 

Sokféleképpen lehet tenni egy faluért, nemzetért, úgy is, ha a közösséggel együtt dolgozol, 

meg úgy is, ha elmész, és a távolból segítesz – vallja Ripli Littvay Katalin nyugalmazott 

tanítónő. Ő maradt szülőfalujában, Nemesmiliticsen, és ott próbált tenni valamit a faluért, 

az ott élő emberekért. A tanítónő ott született, ott tanított és ott is ment nyugdíjba. Saját 

elmondása szerint Katalin harmincöt évig tevékenyen részt vett a művelődési egyesület 

munkájában, tulajdonképpen ő volt a megalapítója. Ez idő alatt a színjátszó csoportnak a 

rendezőjeként dolgozott, az iskolában is a színjátszó csoportot vezette. Elmondta, hogy 

volt időszak, amikor a horvát és szerb gyerekek száma háromszor több volt, mint a 

magyaroké, de náluk is csökkent a gyermekek száma. Idén tizennégy szerb gyerek indul a 

szerb tagozaton és tizenegy a magyaron.  

  

Fiser János a nagybecskereki egyházmegye új általános helynöke 
2015. szeptember 24. – Pannon RTV 

A nagybecskereki székesegyházban bemutatott szentmisén Szent Gellért püspökre 

emlékeztek, Fiser János személyében pedig beiktatták az egyházmegye új általános 

helynökét. A szentmise egyben a katolikus kollégiumok tanévnyitója volt. A muzslyai 

Emmausz fiúkollégiumban és a Boldogasszony Iskolanővérek Nagybecskereki 

Leánykollégiumában lakik a Nagybecskereken, magyar tannyelven tanuló vidéki 

középiskolások zöme. Mindkét kollégiumba az idén egy-egy osztálynyi új kollégistát vettek 

fel.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19106/A-leepitesek-a-Kosztolanyi-Dezso-Tehetseggondozo-Gimnaziumot-alapveto-mukodeseben-veszelyeztetik.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19106/A-leepitesek-a-Kosztolanyi-Dezso-Tehetseggondozo-Gimnaziumot-alapveto-mukodeseben-veszelyeztetik.html
http://www.magyarszo.com/hu/2838/kozelet_oktatas/133058/Am%C3%ADg-harcolunk-van-rem%C3%A9ny.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=230296


 

 

 

 

 

 
9 

Megújult a beregrákosi óvoda tetőszerkezete 
2015. szeptember 24. – karpatalja.ma 

Az Európai Unió Keleti Partnerség Programja keretében, a Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériuma által folyósított támogatásnak köszönhetően felújították a 

beregrákosi óvoda tetőszerkezetét. A munkálatok Tóth Sándor helyi vállalkozó vezetésével 

valósultak meg. Mint elmondta, lecserélték a léceket, megerősítették a tetőszerkezetet, 

kiegyenlítették a több éves süllyedéseket, behajlásokat, speciális fóliával vonták be a tetőt, 

hogy megelőzzék az eső beszivárgását, ablakokkal látták el, végül fém cserepeslemezzel 

fedték be. 

 

Húszéves a Nagydobronyi Református Líceum 
2015. szeptember 24. – karpatinfo.net 

25 évvel ezelőtt új korszak kezdődött a kárpátaljai magyarság, a kárpátaljai 

keresztény/keresztyén magyarság számára. Hosszú évtizedek ateista politikáját követően 

fellélegeztek: megnyíltak a bezárt templomok kapui, azon bárki szabadon beléphetett. 

Megkezdődött a lelki ébredés mellett az építkezés is: templomok, parókiák, iskolák 

épültek. Így épülhetett fel a semmiből húsz évvel ezelőtt a Nagydobronyi Református 

Líceum is. Az elmúlt szombaton ezért adtak hálát a tanintézmény egykori és jelenlegi 

diákjai, tanárai, a szülők, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE). Gál Erika 

líceumigazgató hálát adott azért, hogy immáron 20 éve keresztyén környezetben 

biztosíthatják a fiatalok oktatását-nevelését, hogy olyan sokoldalúan képzett művelt 

emberek kerülnek ki az intézmény falai közül, akik életében fontos a hit. 

 

Az RRA Mura nem mehet csődbe! 
2015. szeptember 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Dobronaki Községi Tanács a 8. soros ülésén első olvasatban tárgyalt a statútum 

módosításáról, s elfogadta az Öko-Park Kft. megalapításáról szóló szabályrendelet-

módosítást. Határozatot fogadtak el az adósságleírásról, és külön napirendi pont alatt 

véleményt cseréltek és állást foglaltak az RRA Mura sorsáról.  

 

Nyárzáró magyar bál Calgaryban 
2015. szeptember 24. – Nemzeti Regiszter 

A Calgaryi Magyar Kultúregyesület magyar házában évek óta hagyományosan havonta 

vagy kéthavonta zenés-táncos esteket, bálokat rendeznek; minden alkalomnak az 

évszakhoz vagy pedig az épp aktuális ünnephez van igazítva a témáját, a nevét, a díszletét. 

Ebben az évben az első ilyen alkalomra 2015. szeptember 12-én, szombat este került sor. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megujult-a-beregrakosi-ovoda-tetoszerkezete/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/huszeves-nagydobronyi-reformatus-liceum
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174361584
https://www.nemzetiregiszter.hu/nyarzaro-magyar-bal-calgaryban
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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.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
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