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Iskoláink jövőjével együtt egy fogyó nemzeti kisebbség léte a tét 
2015. szeptember 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kedvezőtlen időjárás ellenére is ezer körüli érdeklődő vett részt az oktatási petíciós 

bizottság által kezdeményezett, több felvidéki szakmai és civil szervezet, valamint a 

Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd által támogatott tiltakozó nagygyűlésen, amelyre 

pénteken az eső miatt a Klapka tér helyett a városi művelődési központ nagytermében 

került sor. A rendezvény utolsó harmadában a pártelnökök szólhattak az összegyűltekhez. 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke úgy látja: az elmúlt huszonöt év 

történései arról szóltak, hogy a felvidéki magyarság megpróbálta megállítani a hatalom 

oldaláról érkező, oktatásügyünket érintő rombolást. Bugár Béla, a Most-Híd párt elnöke 

beszédében leszögezte: pártjuk kiemelt fontosságúként kezeli a szlovákiai magyar 

oktatásügyet, mert azt a megmaradás zálogának tartják. Hozzátette: rendszerszintű 

változásokra azonban csak a parlamenti választások, illetve az esetleges hatalomra 

kerülésük után nyílhat lehetőség. A hatalmat arrogánsnak nevezte, amely szerinte az 

egypárti kormányzás folytatása után is az marad.  

 

A nemzeti tanácsok helyzetéről érdeklődött az EP 
2015. szeptember 25. – Magyar Szó 

Szeptember 23-án és 24-én Szerbiába és Koszovóba látogatott az Európai Parlament 

külügyi és emberi jogi bizottságainak közös küldöttsége, amely Szerbiában a civil 

szervezetek és a média szakmai képviselőivel, valamint az állami szervek legrangosabb 

vezetőivel találkozott, számolt be Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A 

küldöttség egyik csoportja Tőkés László európai parlamenti képviselőnek, az emberi jogi 

bizottság alelnökének a vezetésével tegnap kora délután a szerbiai nemzeti tanácsok 

elnökeivel és képviselőivel folytatott rövid, de célratörő megbeszélést, amelyen a nemzeti 

tanácsok vezetői tájékoztatták a küldöttséget, azokról az időszerű problémákról, amelyek 

különösen az elmúlt néhány hónapban jutottak kifejezésre Szerbiában mindenekelőtt a 

kisebbségi oktatás és tájékoztatás terén, de szó volt a kisebbségi akcióterv kidolgozásának 

a vártnál is lassúbb menetéről, továbbá a kultúrával és a hivatalos nyelv- és 

íráshasználattal kapcsolatos feladatokról is.  

  

Román–magyar együttműködést sürget az EMNP migránsügyben 
2015. szeptember 25. – Krónika, MTI 

Románia és Magyarország együttműködését sürgeti az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

az Európára nehezedő bevándorlási hullám kezelésében. A párt pénteki közleményében 

úgy vélte, csak idő kérdése, hogy mikor indul el Románián keresztül is a bevándorlók 

áradata. „Egyetértünk a magyar kormány álláspontjával, miszerint az elsődleges közös 

feladat az Unió határainak védelme, hogy a további bevándorlási hullám ellenőrizhetővé 

válhasson. (...) A közös határvédelem kihívásai kitűnő alkalmat szolgáltatnak arra, hogy 

Románia bebizonyítsa: készen áll az Unió szűkebb családjába, a schengeni övezetbe való 

belépésre” – vélekedett az EMNP. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150925230430/Iskolaink-jovojevel-egyutt-egy-fogyo-nemzeti-kisebbseg-lete-a-tet.html
http://www.magyarszo.com/hu/2839/kozelet/133127/A-nemzeti-tan%C3%A1csok-helyzet%C3%A9r%C5%91l-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%B6tt-az-EP.htm
http://www.kronika.ro/belfold/romanamagyar-egyuttmukodest-surget-az-emnp-migransugyben
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Arros Orsolya: kétségkívül vannak előítéletek, de bízom magamban 
2015. szeptember 25. – transindex.ro 

Kihívója akadt Bunta Leventének, Székelyudvarhely polgármesterének. Arros Orsolya 

közgazdász, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) székelyudvarhelyi 

szervezetének elnöke csütörtökön jelentette be, hogy megpályázná a tisztséget. A 

jelöltségig azonban hosszú az út, a jelölt kilétéről egy előválasztáson döntenének a 

szavazók. Arros Orsolya mindenképpen az RMDSZ színeiben pályázná meg a 

polgármesteri tisztséget. 

 

Üdvözlik Arros indulását 
2015. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

Mind az RMDSZ, mind pedig az ellenzéke üdvözli, hogy Arros Orsolya megmérkőzne a 

székelyudvarhelyi polgármesteri tisztségéért. Arros Orsolya bejelentésével kapcsolatban 

Verestóy Attila RMDSZ-es szenátor elmondta, ő maga is a médiából értesült a 

történtekről, személyesen nem is ismeri a „potenciális” jelöltet, azonban úgy tudja, „jól 

képzett hölgyről van szó”. „Természetes, hogy az RMDSZ elfogadja a jelölését, hiszen úgy 

érzem, jót tesz a választóknak, ha verseny van” – fogalmazott a szenátor, hozzátéve, hogy 

ez ugyanakkor a többi – szövetségen belüli – potenciális jelöltnek is előnyére válik, hiszen 

mozgósítja őket annak bemutatására, hogy mit szeretnének a város érdekében tenni.  

 

Bunta Levente tapasztalatlannak tartja Arros Orsolyát 
2015. szeptember 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Székelyudvarhely polgármestere, Bunta Levente még nem döntötte el, hogy indul-e jövőre 

a helyhatósági választásokon, az RMDSZ-en belüli riválisát, Arros Orsolya közgazdászt 

pedig tapasztalatlannak tartja. A politikus a Székelyhonnak elmondta, hogy városlakók 

megítélésétől tenné függővé jelöltetését, mindenesetre úgy fog dogozni, mintha készülne a 

megmérettetésre. Szerinte két felmérés is bizonyítja, hogy a lakosság 65-70 százaléka bízik 

benne. Leszögezte, nem bármi áron akarja a tisztséget betölteni, ám „még tudna dolgozni 

10-15 évig”. 

 

Hargita Megye Tanácsa csatlakozik Sepsiszentgyörgy kulturálisfőváros-
projektjéhez 
2015. szeptember 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Hargita megye is képviselteti magát abban a folyamatban, amelyben Sepsiszentgyörgy az 

Európa Kulturális Fővárosa projektre pályázik Székelyföld nevében, a 2021-es évre. Az 

erről szó állásfoglalást egyhangúlag szavazta meg a Hargita Megye Tanácsának döntéshozó 

testülete a szeptember 25-i soros havi ülésén Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25504
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/udvozlik-arros-indulasat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/53561-bunta-levente-tapasztalatlannak-tartja-arros-orsolyat
http://itthon.transindex.ro/?hir=40754
http://itthon.transindex.ro/?hir=40754
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jelenlétében, aki előtte ismertette a projektet. A megyei tanács alintézménye, a Hargita 

Megyei Kulturális Központ belép a Terra Siculorum 2021 Egyesületbe, amelyet társulás 

céljából hoznak létre, és amelynek leendő alapító tagjai Sepsiszentgyörgy, a Hargita 

Megyei Kulturális Központ és Kovászna Megyei Művelődési Központ. 

 

Kovászna Megye Tanácsa is csatlakozott Sepsiszentgyörgy kulturálisfőváros-
projektjéhez 
2015. szeptember 25. – transindex.ro 

Pénteken rendkívüli tanácsülés keretén belül hozta meg a döntést Hargita Megye Tanácsa 

mellett Kovászna Megye Tanácsa is, annak kapcsán, hogy mindkét megyei intézmény a 

megyei művelődési központ által csatlakozik a pályázathoz és támogatja 

Sepsiszentgyörgyöt az Európa Kulturális Fővárosa Romániában 2021-ben cím 

megszerzése végett létrehozandó Terra Siculorum 2021 Egyesület alapításában. A majdani 

egyesület célját képezi Sepsiszentgyörgy municípium jelölésének támogatása, továbbá 

minden szinten előkészíteni és támogatni azon projekteket, amelyek hozzájárulnak az 

i2021 Sepsiszentgyörgy – Európa Kulturális Fővárosa 2021-ben program 

megvalósításához. 

 

Kovács Péter: Románia akkor lesz kisebbségvédelmi modell, amikor ezt az itt 
elő kisebbségek állítják róla 
2015. szeptember 25. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

Regionális nyelvek és nyelvi jogok Európában témakörben tartottak előadásokat 

nemzetközi szakemberek pénteken, szeptember 24-én Kovászna Megye Tanácsának 

gyűléstermében, a megyei önkormányzat, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezete és a Europe Direct Információs Központ által szervezett 

konferencián. Köszöntőbeszédében Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke 

hangsúlyozta, Románia akkor lesz kisebbségvédelmi modell, amikor ezt az itt elő 

kisebbségek állítják róla. Szerinte kétségtelen, hogy az 1989-as rendszerváltás után 

lényeges és meghatározó lépések történtek a jó irányba a nyelv- és az anyanyelvhasználat 

terén, és az is kétségtelen, hogy ha szétnézünk tágabb régiónkban, akkor találunk rosszabb 

helyzetben lévő őshonos kisebbségeket is, mint a romániai magyarokat. 

 

A Vártemplomban kezdi a tanévet a MOGYE 
2015. szeptember 25. – maszol.ro 

Nem akarja azt a látszatot kelteni, hogy minden rendben, ezért nem vesz részt a hétfő 

délelőtti hivatalos tanévnyitó ünnepségen a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar tagozata. „Mivel egyetemünkön a tanügyi törvény rendelkezéseinek 

maradéktalan betartása továbbra is várat magára, a tagozati vezetőtanács úgy döntött, 

hogy nem veszünk részt szeptember 28-án a délelőtti hivatalos megnyitón” – fogalmazott 

Szilágyi Tibor professzor, hozzátéve, hogy „véleményünk szerint nem célszerű a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40756
http://itthon.transindex.ro/?hir=40756
http://itthon.transindex.ro/?hir=40755
http://itthon.transindex.ro/?hir=40755
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53559-a-vartemplomban-kezdi-a-tanevet-a-mogye
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jelenlétünkkel azt a látszatot kelteni, hogy a MOGYE-n minden rendben van. Ezzel csak 

legitimálnánk a jelenlegi, számunkra kedvezőtlen állapotot”. Ezért a magyar tagozat 

ünnepélyes tanévnyitóját szeptember 28-án, hétfő este 8 órától a Vártemplomban tartja. 

 

Nem értékelte Bunta teljesítményét Kelemen 
2015. szeptember 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

A székelyudvarhelyi politikai helyzetről, illetve a migránsválságról is beszélt pénteken 

Kelemen Hunor Máréfalván. Az RMDSZ elnöke a jövő évi parlamenti választások előtti 

munkamegbeszélésre érkezett a községbe. A politikus újságírói kérdésre elmondta, nem 

szívesen mond véleményt Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester eddigi 

eredményeiről, mivel nincsenek előtte információk arra vonatkozóan, hogy három és fél 

évvel ezelőtt mit ígért a lakóknak, illetve azokból mit valósított meg. Kijelentette, erről 

inkább a város lakóit kell megkérdezni, hiszen „nem az RMDSZ országos vezetése fog 

polgármestert választani”. Egyúttal örömét is kifejezte amiatt, hogy többen vannak, akik 

úgy érzik, tudnák vezetni a várost. Arros Orsolyával kapcsolatban hangsúlyozta, eddig 

csupán egy alkalommal találkoztak, azonban az első benyomása pozitív volt. 

 

Új elnöke van az EMNT kézdiszéki szervezetének 
2015. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

Az EMNT kézdiszéki szervezetének szerdai tisztújításán megjelent küldöttek szavazatainak 

értelmében Ferencz Attila tölti be az elkövetkezendőkben az elnöki feladatokat, munkáját 

pedig Ferencz Enikő és Bitay Barna alelnökök segítik a helyi alakulatban. Az elnök 

megválasztását követően elmondta: tervei között szerepel az EMNT és a Székely Nemzeti 

Tanács közti kapcsolat még szorosabbra fűzése, valamint a tagság bővítése, s az EMNT 

rendezvényeinek, továbbá programjainak még szélesebb körű népszerűsítése. 

 

Kalap a szakadékban 
2015. szeptember 26. – Magyar Idők 

Magyarfaluban augusztusban rendezték a 15. falunapot. Moldvai csángók száma annak 

ellenére csökken, hogy a sok gyermek születik. Köszönhető a külföldi munkavállalásnak, 

valamint az elrománosodásnak. Bár hivatalos adatok nincsenek a magyarul tudók számát 

tízezrekre teszik. Többségüknek nincs igazán magyar öntudatuk, a velük együtt élő 

románok „korcsnak” tartották őket, a román pap pedig egyenes azzal vádolta meg az 

emberek, hogy az ördög nyelvén beszélnek. Gyakran nem is csángóként határozzák meg 

magukat, hanem katolikusnak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2015. szeptember 26-i számában olvasható.) 
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Az Ilmenaui Műszaki Egyetem szerződött a marosvásárhelyi Sapientiával 
2015. szeptember 27. – maszol.ro 

Diák- és tanárcsere, tudományos-kutatói program, Erasmus-program, előadások cseréje, 

kettős oklevél – többek közt ezeket a lehetőségek szerepelnek az együttműködési 

szerződésben, amit a hétvégén kötöttek az Ilmenanui Műszaki Egyetem és a Sapienta 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi műszaki kara, illetve a 

marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem között. A szerződés azért jöhetett létre, mert 

Marosvásárhely és a németországi város testvértelepülési viszonyt ápol. A most aláírt 

szerződést szeretnék kiterjeszteni más felsőoktatási intézményekre, így a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre is. 

 

Lobogott az SZNT tüze Háromszék tetején 
2015. szeptember 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselői tüzet gyújtottak pénteken Háromszék 

legmagasabb pontján, az 1777 méter magas Lakóca-csúcson, a Világítsuk ki Székelyföld 

határait elnevezésű megmozdulás keretében – közölte Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely 

Tanács elnöke. Az akción Izsák Balázs, az SZNT elnöke is részt vett a szervezet több 

vezetőjével együtt, a kezdeményezést a háromszéki hegyimentő alakulatok képviselői is 

támogatták. 

 

Corvinus-mesterszak a Sapientiával 
2015. szeptember 28. – Krónika 

Közös diploma kiadására készül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel a 

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE). Rostoványi Zsolt, a BCE rektora a Magyar Nemzet 

napilapnak adott interjúban elmondta, határon túli együttműködés keretében az 

anyaországi felsőoktatási intézmény a Sapientiával közösen indít vezetés és szervezés 

mesterszakot. Rostoványi közölte, a két egyetem által közösen szervezett double degree 

képzés a csíkszeredai campuson lesz elérhető 2016 szeptemberétől, és a végzettek mindkét 

intézmény oklevelét kézhez kapják. 

 

Bősön már száztól is több az ausztriai menedékjogot kért menekült 
2015. szeptember 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A bősi menekülttáborban jelenleg 111 ausztriai menedékjogért folyamodó menekült 

tartózkodik. Michaela Paulenová, a belügyminiszter sajtóosztályának munkatársa 

kijelentette, a menekültek csupán átmenetileg tartózkodnak Szlovákiában, majd ismét 

visszatérnek Ausztriába. A 111 szíriai menekült között 99 férfi, köztük 9 kisfiú és 12 

nő, valamint 2 kislány található. Az első 24 menekült szeptember 17-én érkezett meg 

Bősre. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53600-az-ilmenaui-m-szaki-egyetem-szerz-dott-a-marosvasarhelyi-sapientiaval
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/lobogott-az-sznt-tuze-haromszek-tetejen
http://www.hirek.sk/belfold/20150925143240/Boson-mar-szaztol-is-tobb-az-ausztriai-menedekjogot-kert-menekult.html
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Esterházy Lujza máig ható üzenetei 
2015. szeptember 25. – hirek.sk 

Molnár Imre diplomata, történész, Esterházy-kutató és Surján László, a KDNP tiszteletbeli 

elnöke mutatta be a pozsonyi közönségnek Esterházy Lujza Sorskérdések margójára című 

könyvét. A Pro Minoritate Alapítvány gondozásában megjelenő kötet Esterházy János 

nővérének írásait – tanulmányokat, cikkeket, s a közösségi érdekből megfogalmazott nyílt 

leveleit – tartalmazza, pontos látleletet adva a korról. A gondolatiság, melyet Esterházy 

Lujza képvisel, írásait máig aktuálissá teszi. 

 

Mindhárom magyar párt kiáll Malina Hedvig mellett 
2015. szeptember 25. – bumm.sk, Új Szó 

Péntek délután tárgyalóasztalhoz ültek Komáromban a három szlovákiai magyar párt, a 

Híd, az MKP, és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) képviselői. A 

találkozó kezdeményezője Halász Béla, a Fontos vagy! mozgalom elnöke volt. 

A megbeszélésen a Híd részéről Bugár Béla elnök és Solymos László frakcióvezető, az MKP 

részéről Farkas Iván alelnök és Gyarmati Tihamér komáromi járási elnök, az MKDSZ 

részéről Fehér Csaba elnök és Sárközi János alelnök vettek részt. A találkozón a három 

párt képviselői egy közös nyilatkozatot fogadtak el Hedvig ügyében. 

 

Mit tehetnek a politikai pártok és a szakmai szervezetek a kisiskolák 
megmaradásáért? 
2015. szeptember 26. – bumm.sk 

Pénteken tiltakozó nagygyűlést tartottak Komáromban az oktatásügyet érintő kedvezőtlen 

folyamatok miatt. A demonstráción többek közt a politikai pártok és a szakmai szervezetek 

képviselői is felszólaltak. Az esemény után Bugár Bélát, a Híd elnökét, Berényi Józsefet, az 

MKP elnökét és Jókai Tibort, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) 

elnökét kérdezte a bumm.sk arról, mit tesznek majd a kisiskolák megmaradásáért. 

 

A cél: erősíteni a végeket! - Hétvégi iskola Nagykaposon 
2015. szeptember 26. – Felvidék Ma 

Az idei tanévben is folytatják a hétvégi iskolát a nagykaposi Magyar Közösségi Házban. A 

programot a szlovák-magyar nyelvhatáron élő gyermekek számára hirdették meg 2014-

ben. A rendezvényre elsősorban azokat a régió nyelvhatárán élő, magyarul értő alapiskolás 

gyermekeket várják, akik nem részesülhetnek magyar nyelvű oktatásban. Az idei tanév 

első hétvégi foglalkozását szeptember 20-án tartották az Ung-vidék központjában működő 

közösségi házban, közel húsz alapiskolás tanuló részvételével. 
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Csáky: az MKP stabilizáló tényező és megbízható partner 
2015. szeptember 27. – hirek.sk 

Nem született megállapodás egy széleskörű ellenzéki koalíció létrehozásáról – mondta 

Csáky Pál európai parlamenti képviselő, a Magyar Közösség Pártja elnökségi tagja a TA3 

hírtelevízió Politikában című vitaműsorában. A korábbi pártelnök rámutatott arra, hogy 

„az MKP stabilizáló tényező és megbízható partner, amit már két kormány ideje alatt is 

bizonyított“. „Valószínűleg mindenki számára egyértelmű, hogy egy ilyen pártnak politikai 

palettánk híján van“ – jegyezte meg. 

 

Kiss Beáta: A lévai magyar gimnázium fenntartása nemzetstratégiai ügy 
2015. szeptember 27. – Felvidék Ma 

Mozgalmas iskolaév áll a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium előtt. A nyár óta 

Kiss Beáta által vezetett tanintézmény gondokkal terhelt évkezdését követően költözködés 

is vár a tanulókra és a tanárokra. Mindezek ellenére a szórványosodó lévai magyar 

közösség erős bástyájaként továbbra is helyt áll. „Tíz beíratott elsőssel kezdtük el a tanévet. 

Az előző évhez képes növekedett a számuk, ez már bizakodásra ad okot” – tájékoztatta a 

Felvidék.ma-t Kiss Beáta igazgató. 

 

A VMSZ 17 helyi közösségben került hatalmi pozícióba 
2015. szeptember 26. – Magyar Szó 

Megalakultak az új összetételű szabadkai helyi közösségek. A nyári választásokon elért 

eredmények alapján a Vajdasági Magyar Szövetség 17 helyi közösségben került 

meghatározó szerepbe, ami azt jelenti, hogy vagy abszolút többség birtokában önállóan 

irányíthatja az adott helyi közösséget, vagy pedig koalícióban, elsősorban a Szerb Haladó 

Párttal. A koalíciós egyeztetésekről, a kampányról és a párt városi szervezete előtt álló 

feladatokról Bunford Tivadarral, a VMSZ városi szervezetének elnökével beszélgettünk. 

  

LSV: Vajdaság foglalkozzon a kisebbségi nyelvű oktatással! 
2015. szeptember 26. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) bírálta az állami szerveket, amiért a kisebbségi 

nemzeti közösségekhez tartozó diákok most sem kapták meg minden tankönyvüket 

szeptember 26-a, a Nyelvek Európai Napjáig, éppen ezért értékelésük szerint az e 

területtel kapcsolatos hatásköröket át kellene ruházni Vajdaságra. 

  

70 éves a topolyai könyvtár 
2015. szeptember 26. – Pannon RTV 

Idén ünnepli fennállásának hetvenedik évfordulóját a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár. 

A jubileumnak szentelik az intézmény valamennyi idei eseményét. Ennek egyik 
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állomásaként Juhász Erzsébet halálának 17. évfordulóján Fenyvesi Ottó látogatott el a 

topolyai közönséghez. A költőt, írót, képzőművészt Náray Éva, a könyvtár igazgatója 

kérdezte a felnevelő tájhoz való kötödésről, alkotásról, kortársakról. A régi emberekről, 

illetve dolgokról való megemlékezés által mi is többek leszünk – mondta Fenyvesi Ottó a 

Vendégségben itthon című topolyai közönségtalálkozón. 

  

Benépesül az Európa Kollégium 
2015. szeptember 26. – Pannon RTV 

Szerdán költöznek be az első lakók az újvidéki Európa Kollégiumba. 67 elsőéves 

egyetemista nyert felvételt a vadonatúj épületbe. A bentlakás 1860 dinárba kerül havonta. 

A szerződéseket szerdán 14 órakor írják alá a Magyar Nemzeti Tanács képviselői, az 

Európa Kollégium megbízott igazgatója és az egyetemisták. Szeptember 23-án megjelent a 

második körös felhívás, amely nyitott a másod-, harmad-, negyedévesek számára, akik 

először nyertek felvételt egy Újvidék területén lévő felsőoktatási intézménybe, a mester- és 

doktorképzésre járók részére, valamint azoknak a fiataloknak, akik orvosi tanulmányaikat 

végzik Újvidéken. 

  

Szabadkára látogatott a szlovéniai magyarok küldöttsége 
2015. szeptember 27. – Pannon RTV 

Szlovéniai magyarok küldöttségével tárgyaltak Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselői. A találkozón a kulturális mellett politikai, gazdasági és oktatási kérdések is 

napirendre kerültek. A szlovéniai magyarok küldöttségét a Vajdasági Magyar Szövetség 

alelnöke, Ceglédi Rudolf és a párt Tanácsának elnöke fogadta. Dudás Károly úgy 

fogalmazott, a szálakat, amelyeket a délszláv háború vihara elszakított, régóta próbálják 

visszakötözni, ez egy ilyen esemény volt. A találkozón arról is beszéltek, hogy a 

Tanyaszínházat, amely korábban járta a Muravidéket, jó lenne, újra eljuttatni a térség 

magyar településeire a VMSZ, az MNT és a VMMSZ támogatásával. A kulturális mellett 

politikai, gazdasági és oktatási kérdésekre is kitértek. 

  

Jubileumot ünnepelt az adai Első Helyi Közösség 
2015. szeptember 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepi üléssel emlékeztek meg szombaton délután és este az adai Első Helyi Közösség 

fennállásának ötvenedik évfordulójáról a helyi Park Hotel nagytermében. A jubileumi 

rendezvényt a nagyszámú vendég jelenlétében Zoran Dragin, az Első Helyi Közösség 

tanácsának elnöke és Sáfrány Ágnes elnökhelyettes nyitotta meg. Ada Első Helyi 

Közösségének alapszabályát 1965. május 28-án fogadták el, ma 3634 lakos, vagyis Ada 

összlakosságának 38 százaléka tartozik a hatáskörébe. 
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XXII. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 
2015. szeptember 27. – Pannon RTV 

Vasárnap délután három órakor elkezdődött a XXII. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 

Szabadkán, a Szent György-templomban. A rendezvényt 1993 óta a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség szervezi meg. Ökumenikus istentisztelet volt az első állomása a 22. 

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékoknak. A rendezvénysorozat a vajdasági magyar közösség 

kulturális sokszínűségét mutatja be. 

  

Bővül a Pannon Rádió hírszolgáltatása 
2015. szeptember 27. – Pannon RTV 

A Pannon Rádió hétfőtől kezdve reggel héttől este nyolcig sugároz híradókat és 

hírösszefoglalókat a 91,5 megahertzen. Hétfőtől minden nap, egészen estig, friss hírekkel 

és aktuális információkkal várják a hallgatókat a Pannon Rádióban. A reggeli 

hírösszefoglalók előbb kezdődnek majd ezentúl. A rádiós hírszerkesztésben is ketten 

vesznek részt a jövő héttől. Újdonság az is, hogy hétfőtől napi négy híradó lesz. 8, 12 és 16 

óra mellett 19 órakor is hosszabb összefoglaló várja majd a hallgatókat. 

  

Húszéves a Bácsország 
2015. szeptember 27. – Hét Nap 

Egykori és jelenlegi munkatársai, szerkesztői, hazai és külföldi barátai, támogatói 

jelenlétében ünnepelték meg pénteken a Bácsország honismereti folyóirat megjelenésének 

huszadik évfordulóját. A Palicson megtartott díszülésen elsőként dr. Németh Ferenc, a 

Bácsország főszerkesztője szólt a jelenlévőkhöz. A folyóirat jubileumáról, múltjáról és 

jelenéről beszélt. Reményét fejezte ki, hogy az a csapat, amely a legtöbbet tette a lap 

beindításáért, fejlődéséért és két évtizedes fennmaradásáért, az elkövetkező időszakban is 

mindent megtesz, hogy a vajdasági magyarság eme fontos honismereti folyóirata a jövőben 

is teljesíthesse hivatását. A folyóiratot a Magyar Honismereti Szövetség a kiemelkedő 

honismereti munkájáért emlékéremmel tüntette ki. 

 

Kárpátalján tartotta első ülését az Interparlamentáris Unió magyar-ukrán 
tagozata 
2015. szeptember 25. – MTI, inforadio.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Magyarország és Ukrajna, ezen belül Kárpátalja kapcsolatainak időszerű kérdéseit 

tekintették át az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar-ukrán tagozatának pénteken 

Ungváron megtartott első ülésén. Az Országgyűlés és az ukrán parlament 14 képviselőjéből 

álló küldöttséget hivatalában fogadta Volodimir Csubirko, a Kárpátalja megyei tanács 

(közgyűlés) elnöke, aki a két ország honatyáitól elsősorban azt kérte, hogy járjanak közben 

az ukrán-magyar határra tervezett új átkelők építésének mihamarabbi megkezdése és a 
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már működők infrastrukturális fejlesztése érdekében. A megbeszélést követően Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI érdeklődésére elmondta: 

lendületesen kezdte meg működését az IPU magyar-ukrán tagozata, amely félévente fog 

ülésezni. Hangsúlyozta, nagyon fontosnak tekinti, hogy Ukrajna kérdése a migránsválság 

miatt ne kerüljön ki a nemzetközi közvélemény figyelmének középpontjából. 

  

Összefogott a magyarság Kárpátalján  
2015. szeptember 26. – origo.hu, karpatinfo.net 

Örömteli, hogy megkezdődött a kelet-ukrajnai válság politikai rendezése, amelyről a 

mostani menekültválság alatt sem szabad elfelejtkezni – mondta az Origónak Németh 

Zsolt. A fideszes politikus arról is beszélt, hogy létrejött a kárpátaljai magyar pártok 

összefogása. Kárpátalján pénteken megalakult a magyar-ukrán baráti társaság – mondta 

az OrigónakNémeth Zsolt, a külügyi bizottság elnöke. Beszámolt arról is, hogy a társaság 

ülésén 14-en vettek részt, köztük Vinnai Győző fideszes és Mesterházy Attila MSZP-s 

képviselő. Október 25-én az ukrajnai önkormányzati választásokkal véget ér az a 

rendszerváltási folyamat, ami a tavaly az elnök- és a parlamenti választással kezdődött. 

Németh Zsolt elmondta, a magyarság számára is fontos a voksolás, ahol hosszú idő után 

összefogott a két magyar párt.  

  

Civil szervezetek képviselői az állammal való együttműködésről tanácskoztak 
Beregszászban 
2015. szeptember 26. – karpatalja.ma, mukachevo.net 

A civil szervezetek állami szervekkel való együttműködése volt a Visegrádi Civil Híd 

Ukrajnának elnevezésű projekt harmadik tréningjének témája – adta hírül a 

mukachevo.net hírportál. A civil szervezetek és a kárpátaljai helyi önkormányzatok 

képviselői a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Ház épületében gyűltek össze 

szeptember 15–19. között. Az alkalmakon megismerkedtek a magyarországi szervezetek és 

az állami szervek együttműködésének sikeres példáival. Az oktatást Varga Endre, a 

Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke és Hudi Zsuzsa, az 

egyesület egyik munkatársa vezette. 

  

Magyar osztályt nyitnak Ungvár egyik iskolájában  
2015. szeptember 25. – Kárpátalja 

Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és Vida László ungvári 

főkonzulhelyettes az Ungvári 2. Számú Középiskolában tett látogatást a napokban azzal a 

céllal, hogy megbeszéljék a magyar nyelv tanulását az intézményben. A megyei tanács 

elnökének elmondása szerint ezzel a lehetőséggel több ungvári iskola is szeretne élni. 

„Jelenleg a megyében nagy magyar közösség él. A magyar nyelv tanulása több lehetőséget 

ad a fiataloknak az egymással való kommunikációra” – mondta el Csubirko. A tanácskozás 

alatt megbeszéltek egy magyar nyelvű osztály nyitásáról szóló projektet, amihez 
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magyarországi partnerek is csatlakoznának. Vida László főkonzulhelyettes elmondta, hogy 

Magyarország segíteni fog a cél megvalósításában. 

  

Kárpátaljai álmot váltanak valóra a hódmezővásárhelyiek  
2015. szeptember 25. – hirado.hu 

Új óvoda épül a kárpátaljai Mezőváriban Hódmezővásárhely támogatásával. Erről írt alá 

együttműködési előszerződést a magyar város, az ukrajnai Beregszász járásban található 

település és a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A közadakozásból megvalósuló 

beruházás a határon túli falu történetének egyik legnagyobb támogatása. Az új óvoda 

viszont 100 gyermeket fogadhat majd be, és az önálló jogkörrel rendelkező Kárpátaljai 

Református Egyházmegye fenntartásába kerülhet. 

 

Magyar néptáncest Vukováron 
2015. szeptember 25. – Huncro.hr 

A Vukovári Magyarok Közössége nyolcadik éve rendezi meg magyar néptáncestjét. A 

péntek esti rendezvényt a Horvát Házban tartották, ahol nagyszerű produkciókat lehetett 

látni a vendégelőadóktól és természetesen a hazaiaktól is, akik folyamatosan újítják 

népdalrepertoárjukat. 

 

Egyhetes magyar program Eszéken 
2015. szeptember 25. – Huncro.hr 

A magyar értékek bemutatása és megismertetése céljából rendezte meg második 

alkalommal a Magyar Hetet az eszéki magyar főkonzulátus. A kulturális és 

sportprogramok, valamint kapcsolatépítési találkozók is helyet kaptak múlt héten a 

rendezvény gazdag kínálatában. 

 

Két horvátországi magyar diák továbbtanulását segítik 
2015. szeptember 25. – Huncro.hr 

A Magyarország Eszéki Főkonzulátusa és az eszéki Szent Péter és Pál Katolikus Plébánia 

közös szervezésében megvalósult adventi jótékonysági hangversenyen összegyűjtött 

adományokból alapított ösztöndíjból tíz hónapon keresztül két egyetemistának 

személyenként havi 500 kúna értékben folyósítanak ösztöndíjat. A múlt héten ünnepélyes 

keretek között adták át a tanulmányi támogatást a fiataloknak. 
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Bécsi Design Hét magyarokkal 
2015. szeptember 25. - Volksgruppen 

A tíznapos Bécsi Design Hét alapkoncepciója, hogy a termelési munkafolyamatokat és a 

kísérleti munkákat a látogatók elé tárja, ezzel egész Bécset kiállítóteremmé változtatva. A 

nagyszabású eseményen magyarok is képviseltetik magukat. 
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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   
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