
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2014. szeptember 3. 



 

 

 

 

 

 
2 

Potápi: a gazdaságpolitika beépítése a nemzetpolitikába megállíthatja az 
elvándorlást 
2014. szeptember 2. – MTI, Pannon RTV, Magyar Hírlap, hirado.hu, Vajdaság Ma, MNO 

A magyar nemzetpolitika és a gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata a közeljövőben 

az lesz, hogy megállítsa a szülőföldről való elvándorlást, illetve esetlegesen 

visszacsalogassa azokat, akik már elhagyták otthonukat - hangsúlyozta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a szabadkai Pannon RTV Szubjektív című 

interjúműsorában. A nemzetpolitikai államtitkár szerint a legfontosabb cél az, hogy a 

szülőföldön tartsák azokat, akik még maradtak, ebben pedig a gazdaságpolitikával 

kiegészített nemzetpolitika segíthet. „Ha az itteni vállalkozásokat támogatjuk, amelyek így 

több embert tudnak alkalmazni, jobb fizetéseket tudnak adni, akkor már segítettünk 

abban, hogy itt maradjanak az emberek, és a szülőföldön boldoguljanak” - mondta. 

Szintén nagy jelentőségű feladatnak nevezte azok „hazacsalogatását”, akik az utóbbi 

körülbelül egy évtizedben távoztak. Potápi arról is beszélt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 

az elmúlt négy évben bebizonyította létjogosultságát, az MNT az elmúlt évek munkájának 

köszönhetően megkerülhetetlen tényezővé vált Vajdaságban. 

 

Az RMDSZ anyanyelv- és jelképhasználati jogszabályokat terjeszt be a 
parlamentbe 
2014. szeptember 2. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, 

Magyar Hírlap, MNO 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség anyanyelv- és jelképhasználati jogszabályokat 

szeretne elfogadtatni a bukaresti parlament őszi ülésszakán – közölte Máté András, az 

RMDSZ újraválasztott képviselőházi frakcióvezetője. Elmondta: hamarosan napirendre 

kerül a szenátusban a szociáldemokrata koalíciós partnerek helyi jelképhasználatot 

szabályozó törvénytervezete. Az RMDSZ azt szeretné elérni, hogy ezt még az őszi 

ülésszakon a képviselőház is elfogadja és a törvény hatályba lépjen – tette hozzá. Az 

RMDSZ székelyföldi autonómiatervezetével kapcsolatban elmondta, hogy még a párton 

belüli egyeztetések zajlanak és ezt követően módosítják, amennyiben szükséges. 

 

Magyar választókörzetért folyamodott a kormányzó 
2014. szeptember 2. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kérelmére Valerij Luncsenko, a Kárpátaljai 

Megyei Állami Adminisztráció elnöke kérelmezte az ukrán államfőnél, valamint a Központi 

Választási Bizottságnál, hogy a választói jogaik érvényesítése tekintetében vegyék 

figyelembe Kárpátalja nemzeti kisebbségeinek érdekeit, köztük a magyarokét, akik egy 

tömbben élnek Kárpátalja megye Beregszászi és Nagyszőlősi járásaiban. 
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http://www.hirado.hu/2014/09/02/potapi-a-gazdasagpolitika-beepitese-a-nemzetpolitikaba-megallithatja-az-elvandorlast/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/09/02/potapi-a-gazdasagpolitika-beepitese-a-nemzetpolitikaba-megallithatja-az-elvandorlast/?source=hirkereso
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=171615&cim=az_rmdsz_anyanyelv_es_jelkephasznalati_jogszabalyokat_terjeszt_be_a_parlamentbe
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=171615&cim=az_rmdsz_anyanyelv_es_jelkephasznalati_jogszabalyokat_terjeszt_be_a_parlamentbe
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30 napos előzetes letartóztatásba helyezték Péter Tündét 
2014. szeptember 2. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

30 napos előzetes letartóztatásba helyezték kedden Péter Tünde Kolozs megyei 

főtanfelügyelő-helyettest a Kolozs megyei törvényszék döntése nyomán - írja a Citynews. 

Péter Tündét befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják. A főtanfelügyelő-helyettest hétfő 

délután 24 órára őrizetbe vették, miután a DNA házkutatást tartott a tanfelügyelőségen, és 

több dokumentumot, valamint MITA feliratú készpénzt találtak. 

 

Keresi a letartóztatott Péter Tünde utódját az RMDSZ  
2014. szeptember 2. – maszol.ro, Szabadság 

Új főtanfelügyelő-helyettest fog javasolni az RMDSZ a kedden harminc napos előzetes 

letartóztatásba helyezett Péter Tünde helyére – nyilatkozta a maszol.ro-nak Máté András. 

A politikus elmondta, konzultál a kollégáival és a pedagógusokkal is, ezt követően 

javasolnak majd jelöltet. Leszögezte: Péter Tündét részükről megilleti az ártatlanság 

vélelme. Ám helyettesítéséről gondoskodni kell, mert magyar főtanfelügyelő-helyettesre az 

iskolakezdés előtt szükség van a megyében.  

 

Ki beszél, ki hallgat 
2014. szeptember 2. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék 

A szerző szerint „meglepőnek semmiképpen sem nevezhetnénk Liviu Dragnea 

miniszterelnök-helyettes szavait, miszerint nem fogadják el az autonómiát – de legalább 

információban nem oly szegény a Szociáldemokrata Párt egyik első emberének 

nyilatkozata: azt állítja ugyanis, hogy az RMDSZ sem hivatalosan, sem informálisan nem 

hozakodott elő ezzel az igénnyel. Ami bizony, finoman szólva sem vet túl jó fényt a 

szövetség vezetésére, illetve a magát az erdélyi magyarság igényeinek szószólójaként 

beállító államfőjelöltjére, Kelemen Hunorra”. 

 

Újabb magyar feliratokat helyez el a MOST-ACUM Kolozsváron  
2014. szeptember 2. – maszol.ro 

Levették a hatóságok azt a kétnyelvű bannert, amit a MOST-ACUM – Mozgalom a szabad 

nyelvhasználatért aktivistái helyeztek el a sétatéri filagóriában. A mozgalom aktivistái 

hétfő este a maszol.ro-nak elmondták, nem hagyják annyiban, hanem folytatják akcióikat.  

 

Marosvásárhelyen is több a magyar iskolaigazgató 
2014. szeptember 2. – maszol.ro 

Két újabb marosvásárhelyi oktatási intézménynek van magyar vezetője – tájékoztatott a 

vasarhely.ro. A Tudor Vladimirescu gimnáziumban Boczog Szabolcs némettanárt, a 

Nicolae Bălcescu gimnáziumban pedig Kupán Edit korábbi aligazgatót nevezték ki 

igazgatónak, a 7-es számú Általános Iskolában pedig Dr. Tamási Zsolt helyét Körtési 

Sándor vette át. Erről Illés Ildikó Maros megye főtanfelügyelő helyettese tájékoztatta a 
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vasarhely.ro-t. „Ez egy természetes, teljesen normális folyamat. Nem kaptunk semmi 

többletet, csupán azt, amit megérdemeltünk” – kommentálta Illés Ildikó az új 

kinevezéseket.  

 

Klárik László Attila: Nekünk, magyaroknak is részünk van abban, hogy 
Románia a nyugati civilizáció útját választotta 
2014. szeptember 2. – Nyugati Jelen 

Fontos, hogy elmondjuk a román többségnek, hogy mi, romániai magyarok államalkotó 

tényezői, hozzáadott értékei vagyunk az országnak, sok közünk van ahhoz, hogy Románia 

a nyugati civilizáció útját választotta – fogalmazott Klárik László Attila, az RMDSZ 

szenátora. Klárik kiemelte, a magyar közösség kulturális sokszínűségéből fakadó igényeit 

csak egy olyan államelnök-jelölt támaszthatja alá, aki szót ért a többségi politikusokkal, aki 

kulturális miniszterként becsülettél és hatékonyan végezte munkáját, ezáltal pedig kivívta 

a román és magyar értelmiségiek elismerését. „Közösségünk legmegfelelőbb hangja 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki kultúrember, ismert politikus, hiteles képviselője az 

erdélyi magyaroknak, akinek a felkészültsége garancia arra, hogy megfelelően tudja 

tolmácsolni az elvárásainkat a többségi nemzet felé is”– hangsúlyozta az RMDSZ 

szenátora. 

 

Elmagyarázná az EMNP a románoknak az autonómiát 
2014. szeptember 2. – Krónika 

Szándékosan félrevezeti a román közvéleményt Liviu Dragnea közigazgatásért felelős 

miniszterelnök-helyettes, amikor azt mondja, az autonómia sérti az ország egységét – 

szögezte le keddi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Bedő Zoltán, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) sepsiszéki szervezetének elnöke. Egyúttal önkritikát is megfogalmazott: 

meglátása szerint a magyar politikusok nem követtek el mindent, hogy a románoknak 

elmagyarázzák az autonómia lényegét, azt, hogy az az ország határain belül megvalósuló 

önkormányzatiságot jelent. Bedő Zoltán a pártja országos választmánya elé terjesztette 

javaslatát, és miután összegyűlnek az aláírások a párt jelöltjének, Szilágyi Zsoltnak az 

államfőválasztáson történő indulásához, tájékoztató akciót indítanak a románság körében. 

 

Maros: számon kérik a kétnyelvűséget 
2014. szeptember 3. – Krónika 

A kisebbségek nyelvi jogaira vonatkozó törvények és egyezmények betartásáról szeretné 

meggyőzni felettesét Nagy Zsigmond, Maros megye augusztus elején kinevezett 

alprefektusa. A Krónikának adott interjújában az RMDSZ által támogatott helyettes 

kormánymegbízott elmondta, úgy érzi, jó munkaviszonyt képes  kialakítani Vasile Oprea 

prefektussal,akinek már elmagyarázta, miért nem tartja törvénytelennek a kisebbségi 

jelképek használatát. 
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Magyar vagyok és erdélyi 
2014. szeptember 3. – Peleskei Biró Juli – Demokrata 

Meg kell győzni a románokat arról, hogy ne féljenek Erdély autonómiájától és a föderális 

Románia gondolatától, hiszen nekik is érdekük, mint az erdélyi magyarságnak. Szerinte 

Erdély csakis az ott lakó népekkel lehet felemelni, ráadásul, ha Svájc, Ausztria és 

Németország sikeresek a föderális szerkezettel, akkor Románia miért ne lenne az. Ehhez 

azonban a központosított és korrupt állam sikertelen a nemzetközi viszonyokban is, nem 

képes felhasználni a számára elérhető uniós alapokat. A két magyar jelölttel kapcsolatban 

elmondta, hogy nem valaki ellen, hanem valamiért indul, hogy az erdélyi magyaroknak és 

az erdélyieknek legyen hangjuk. 

 

Polis-felmérés: az MKP is bekerülne a parlamentbe 
2014. szeptember 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, azokon a Robert Fico vezette, jelenleg 

egyedül kormányzó Smer nyerne, 37,7 százalékos támogatottsággal, derül ki a Polis 

Slovakia felméréséből. A törvényhozásba a Háló, a Kereszténydemokrata Mozgalom a 

Most-Híd és az Egyszerű Emberek mellett 5,1 százalékos eredményével a Magyar Közösség 

Pártja is bejutott volna. 

 

Magyarellenes megnyilvánulás árnyékolta be a "Vascserkész 2014" 
teljesítménytúrát 
2014. szeptember 2. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Augusztus 29-31. között rendezte meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a 

Vascserkész 2014 elnevezésű teljesítménytúrát a Kis-Kárpátokban. A Bazini járásban 

található Limbak szép, de komoly erőnlétet igénylő tájait járták be a cserkészek 24 óra 

alatt. A cserkészeknek sajnos nem volt zavartalan a hétvégéjük. A közeli településről ittas 

szlovák fiatalok jöttek a táborhelyre, megrongáva azt, valamint a résztvevők személyautóit. 

A garázdálkodó fiatalok magyarellenes és egyéb vulgáris kifejezéseket festettek a járdára és 

a környékbeli sziklákra. A rendőrség csak a harmadszori riasztást követően ment ki a 

táborhelyre, s a beszámolók szerint jegyzőkönyvet sem vettek fel az esetről. 

 

Bástyaként a keleti végeken: Hatvanöt éves a nagykaposi Csemadok 
2014. szeptember 2. – Felvidék Ma 

Az Ung-vidék kulturális életének egyik legerősebb bástyája a Csemadok Nagykaposi 

Alapszervezete, amely 1949 óta szolgálja a város és a környező települések lakóit egyaránt. 

Az Ung-vidék központjában működő szervezet idén ünnepli fennállásának 65. 

évfordulóját. 
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A Most-Híd és az MKP dunaszerdahelyi képviselőcsoportjának állásfoglalásai 
a helyi képviselők számáról 
2014. szeptember 2. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi képviselői csoportja megrökönyödéssel vette 

tudomásul a Most-Híd párt városi klubjának tiltakozását a dunaszerdahelyi választási 

körzetek meghatározásával kapcsolatban. „A önkormányzati képviselők 

létszámcsökkentését tervezik Dunaszerdahelyen az utolsó pillanatban. A Híd szerint az 

MKP igyekszik csökkenteni Dunaszerdahelyen a demokráciát és a spórolás csak ürügy. Az 

utóbbi négy év bizonyította, hogy nem a képviselőtestülettel, annak létszámával, hanem a 

városi hivatalvezetéssel van a gond Dunaszerdahelyen.” – áll a Híd állásfoglalásában. Az 

MKP válaszában közölte, a választókörzeteket és a bennük megválasztandó képviselők 

számáról a dunaszerdahelyi képviselő-testület szeptember 9-én fog dönteni. Hogy ne 

alakuljon ki patthelyzet a testület ülésén, az MKP és a Most-Híd frakcióvezetői 

megállapodtak, hogy előzetesen egyeztetnek a döntést illetően. Ehhez képest jelent meg a 

Híd heves tiltakozását kifejező nyilatkozat a demokrácia csorbítására irányuló kísérlettel 

kapcsolatban. 

 

Felfelé ívelő szakaszban van a szerb és a magyar nép viszonya  
2014. szeptember 2. – Pannon RTV, Magyar Hírlap, MNO 

Lejárt Nikowitz Oszkárnak, Magyarország eddigi belgrádi nagykövetének négyéves 

kiküldetése. A Pannon RTV-nek adott értékelő interjújában kifejtette: sok szép élménnyel 

távozik Belgrádból, a szerb és a magyar nép viszonya az utóbbi négy évben felívelő 

szakaszba lépett, igaz, hogy maradtak nyitott kérdéseket, de azokat kölcsönös jóindulattal 

meg lehet oldani. Felfelé ívelő szakaszban van a szerb és a magyar nép viszonya, amiben 

nagy szerepe volt a tavalyi csúrogi megemlékezésnek, amikor Áder János magyar és 

Tomislav Nikolić szerb elnök közösen hajtott fejet a második világháborúban és azt 

követően ártatlanul kivégzett áldozatok előtt. A mostani jó viszony a több mint egy évvel 

ezelőtti megemlékezéssel alapozódott meg, de azóta is tükröződik a két nép viszonyában a 

kultúra, a gazdaság és a politika területén is. 

 

Tanévkezdési csomagot kaptak az elsősök 
2014. szeptember 2. – Magyar Szó 

A magyar állam által támogatott MNT program keretében az idén is beiskolázási csomagot 

kapnak a magyar osztályok elsősei. A csantavéri Hunyadi János Általános Iskola 

tanévnyitó ünnepségén 54 elsős vehette át a tanévkezdési útravalót. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a magyar kormány nevében is üdvözölte az elsősöket 

és az egybegyűlteket. „A magyar iskolára kimondott igen a magyar nemzethez való 

tartozásra kimondott igent jelenti” – hangsúlyozta Potápi Árpád János a tanévnyitón. 
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Törökfalu: Felújították az iskola épületét 
2014. szeptember 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Megújult környezetben, a korábbiaknál jóval jobb körülmények között kezdték meg a 

tanévet a törökfalusi általános iskola diákjai. A helyi iskolaépület ugyanis teljes körű 

felújításon esett át az elmúlt hetek során. A törökfalusi általános iskola épületét a hetvenes 

évek elején építették, azóta ugyan voltak már kisebb-nagyobb felújítások, de ilyen méretű 

renoválásra, mint amilyen a mostani volt, most került első ízben sor. A tetőszerkezetet, az 

ajtókat és az ablakokat, valamint a padlózatot is kicserélték, ezenkívül az épület külső és 

belső festését is elvégezték, hangsúlyozta Sziráki Mihály, a Cseh Károly Általános Iskola 

igazgatója az átadási ünnepségen. 

 

Magyarkanizsa: Több mint 200 magyar elsős az iskolapadokban 
2014. szeptember 2. – Vajdaság Ma 

A tanévkezdés első napjára minden magyarul tanuló elsős kisdiák átvette a Magyar 

Nemzeti Tanács tanszercsomagját a magyarkanizsai község három általános iskolájának 

tíz iskolaépületében. A csomagokat dr. Sarnyai Zoltán és Varjú Potrebić Tatjana, az MNT 

Közoktatási Bizottságának alelnöke illetve tagja adták át a kicsinyeknek. A 2014/2015-ös 

iskolaévre valamivel több mint 200 elsőst írattak be a község területén működő magyar 

tagozatokra. - Noha ez a szám is valamennyivel kevesebb, mint a korábbi években volt, a 

csökkenés nem olyan drasztikus, mint ami a vajdasági iskolák többségére jellemző – 

nyilatkozta a horgosi ünnepségen Varjú Potrebić Tatjana. 

 

Köszönet a két ország közötti kapcsolat fejlesztéséért 
2014. szeptember 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Tomislav Nikolić szerb államfő háláját fejezte ki Nikowitz Oszkár távozó magyar 

nagykövetnek a Szerbia és Magyarország közötti államközi kapcsolatok fejlesztéséért. 

Külön kiemelte a tavaly létrejött történelmi megbékélést a két nép között. Nikowitz Oszkár 

elmondta, Szerbia és Magyarország vezetői nagy lépéseket tettek az elmúlt időszakban. 

Véleménye szerint ugyanilyen szellemben kell folytatni a két állam közötti kapcsolatokat. 

Hozzátette, hogy barátságát a szerb néppel örökké a szívében fogja hordozni. 

 

Kevesen jelentkeztek idén a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra  
2014. szeptember 2. – Pannon RTV 

Mindössze négyen jelentkeztek a pótfelvételire a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon. Az előrelátott 55 helyből júliusban csak 22-t töltöttek be, így akik csak 

most jelentkeztek, szintén állami költségvetésen folytathatják tanulmányaikat. A 

Tanítóképző Karon összesen 35 államilag támogatott hely volt. „Ez az év egy valóban kirívó 

év, hiszen a korábbi két évben rögtön az első körben betöltöttünk minden helyet. Ennek az 

okait már előre sejtettük, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács felmérése alapján már látszott, 

hogy nagyon sok hallgatójelölt külföldön folytatja tanulmányait. Nagyon sajnáljuk, hogy 
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akinek volt lehetősége, nem választotta azt, hogy itthon egy felsőoktatási intézményben 

magyarul tanulhasson” – nyilatkozta Takács Márta, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

dékánja. 

 

A Magyar Összefogás megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését 
2014. szeptember 2. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Összefogás tisztelettel értesíti a polgárokat, hogy szerdán, 2014. szeptember 3-

án Vajdaság-szerte megkezdi a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges 

támogatói aláírások gyűjtését. A Vajdasági Magyar Szövetség sajtóközleményében tette 

közzé a támogatói aláírások gyűjtésének helyszínét és időpontját. 

 

Az idén kilenc magyar elsős 
2014. szeptember 2. – Magyar Szó 

A kúlai község területén sajnos már csak a kúlai Petőfi-brigád Általános Iskolában van 

magyar nyelvű oktatás, mivel a községhez tartózó helységekben már korábban megszűnt a 

diákhiány miatt. Az iskolakezdés előtt az intézmény igazgatónője, Blaskó Erzsébet 

jelenlétében Valka Károly, a Magyar Nemzeti Tanács kúlai tagja osztotta ki a 

beiskoláztatási csomagokat a 9 első osztályos tanulónak. Valka Károly a csomagosztáson 

elmondta, hogy az MNT nem csak ezzel a gesztussal segíti a diákokat és szüleit, számos 

más téren is: ösztöndíjprogramokkal, demonstrátori támogatásokkal. 

 

1610 magyar elsős 
2014. szeptember 2. – Magyar Szó 

Vajdaság területén az iskoláskor előtti intézményekben, általános iskolákban és 

középiskolákban hétfőn mintegy 283 300 diák számára kezdődött meg az új tanév. 

Minden oktatási intézmény felkészülten várta a tanévkezdést, jelentette ki Nyilas Mihály 

tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár hétfői újvidéki 

sajtótájékoztatóján. Az idei, 2014/2015-ös tanévben 25 község és város területén (Ada, 

Apatin, Topolya, Fehértemplom, Óbecse, Begaszentgyörgy, Nagybecskerek, 

Magyarkanizsa, Nagykikinda, Antalfalva, Kevevára, Kúla, Kishegyes, Magyarcsernye, 

Törökbecse, Törökkanizsa, Újvidék, Hódság, Zenta, Szécsány, Zombor, Szenttamás, 

Szabadka, Temerin és Csóka) 66 általános iskolában van magyar elsős diák, derült ki a 

sajtótájékoztatón közzétett adatokból. 

 

A KMKSZ nem adja fel a magyar körzet ügyét 
2014. szeptember 2. – Kárpátalja 

2014. szeptember 1-én a KMKSZ a törvények által nyújtotta lehetőségekkel élve panaszt 

nyújtott be a CVK döntése ellen. A CVK-hoz és a Kijevi Fellebbviteli Adminisztrációs 

Bírósághoz eljuttatott dokumentumcsomagban arra kéri az illetékeseket, hogy vizsgálják 
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http://www.magyarszo.com/hu/2450/kozelet_oktatas/115353/Az-id%C3%A9n-kilenc-magyar-els%C5%91s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2450/kozelet_oktatas/115351/1610-magyar-els%C5%91s.htm
http://karpataljalap.net/2014/09/02/kmksz-nem-adja-fel-magyar-korzet-ugyet


 

 

 

 

 

 
9 

felül a testület azon döntését, mely a Kárpátalján kialakított körzetekre vonatkozik és a 

törvényeknek megfelelően jelöljenek ki új körzethatárokat. A KMKSZ hétfői elnökségi 

ülésén nyilatkozatot fogadott el az üggyel kapcsolatban, melyet megküldött az EBESZ-nek, 

az Európai Parlamentnek, illetve az ENSZ kisebbségekkel foglalkozó bizottságához is. A 

nyilatkozat szerint a CVK döntése a parlamenti választásokról szóló törvény III./18/2/3. 

cikkelyének durva megsértése, mely a nemzetiségi kisebbségek jogainak lábbal tiprását, a 

kisebbséghez tartozók másodrendű állampolgárokká történő degradálását jelenti. 

 

Lesz-e parlamenti képviselete a kárpátaljai magyarságnak? 
2014. szeptember 2. – Kárpátinfo, Lánchíd Rádió 

Nem engedheti meg Ukrajna, hogy lábbal tiporja a kisebbségek, így a magyarság jogait – 

jelentette ki Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a Lánchíd Rádióban. Brenzovics László 

hangsúlyozta: korábban megegyeztek Petro Porosenko elnökkel, hogy elősegíti a 

kárpátaljai magyarság parlamenti képviseletét. Ehhez képest az új választási rendeletben 

három részre szakították őket, így gyakorlatilag elvették az esélyét annak, hogy az ő 

jelöltjüket válasszák meg. 

 

A kormány a koalíciós szerződésben felelősséget vállal a nemzetiségekért 
2014. szeptember 2. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, nemzetiségi országgyűlési képviselő hétfőn sajtóértekezleten ismertette a 

2014–2018-as mandátumban tervezett tevékenységét. A képviselővel készült interjú 

meghallgatható a Hidak oldalán. 

 
A turizmusfejlesztésről tárgyaltak Lendván 
2014. szeptember 2. – Volksgruppen 

A turizmusban rejlő lehetőségeket vitatták meg szlovén, magyar, horvát és osztrák 

résztvevőkkel Lendván. A turizmusban rejlik a jövő című nemzetközi konferencia 

elsődleges célja a közép-európai országok együttműködésének megerősítése volt. A 2004 

óta megrendezett Bográcsfeszt sikeres etnogasztronómiai rendezvényként remek alkalmat 

adott arra, hogy a turizmusfejlesztési stratégiák kidolgozói találkozzanak és megoszthassák 

tapasztalataikat egy nemzetközi konferencia keretében. Budapestet Tarlós István 

főpolgármester képviselte, aki kiemelte a konferencia- és a sportturizmust mint 

kiaknázatlan idegenforgalmi lehetőségeket. 
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Evezés a Rajnán 
2014. szeptember 2. – Nemzeti Regiszter 

Csak pár hónapja tartózkodom itt, de már rengeteg ismerősöm, már-már barátaim vannak 

Zürichben, nagy többségében magyarok. És valljuk be, távol a Hazától, az anyanyelvű 

barátságok bizony sokat jelentenek. Nem is kellett sokáig keresnem a kapcsolatot, hiszen a 

Magyarház honlapján és a Hírmondóban is hallani róluk és a programjaikról. Csak úgy a 

rajnai kenutúráról, amint különösen nagy pátosszal emlegetnek. 

 

Szent István-napi ünnepség Torontóban 
2014. szeptember 2. – Nemzeti Regiszter 

A Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program döbbentett rá arra, hogy a földrajzi távolság 

semmit sem jelent, ha a külföldön élő magyarság egy szívvel és lélekkel mozdul meg egy 

ügy érdekében. Ilyenkor Magyarország pár órára Ontario-ig ér, és megannyi kanadai 

magyar énekli büszkén a magyar dalokat, Himnuszt, miközben halkan suttogja a 

szavalókkal együtt a magyar verseket. 
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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   
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