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Az ukrán illetékesek elutasították a magyar választási körzet létrehozását 
2014. szeptember 9. – Kárpátalja, Magyar Hírlap 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jogi úton tiltakozott az ukrán Központi 

Választási Bizottság (CVK) döntése ellen, mely alapján a testület nem hozott létre magyar 

választókörzetet Kárpátalján. A tiltakozás és a jogorvoslati kérelmek benyújtása ellenére 

eldőlt, hogy nem lesz magyar többségű körzet létrehozva. A CVK-hoz és a Kijevi 

Fellebbviteli Adminisztrációs Bírósághoz benyújtott óvást mindkét testület formai okokra 

hivatkozva lesöpörte az asztalról, azaz érdemben nem is tárgyalták azt. 

 

Potápi: elfogadhatatlan az ukrán választási bizottság döntése a kárpátaljai 
választókörzet ügyében 
2014. szeptember 9. – MTI, mno.hu, hirado.hu, Kárpátalja Ma 

A nemzetpolitikai államtitkárság elfogadhatatlannak tartja az ukrán Központi Választási 

Bizottság döntését, amely megakadályozza a kárpátaljai magyarságot az önálló parlamenti 

érdekképviselet megteremtésében. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

közleményében kiemelte: a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzetben megítélésük szerint 

különösen fontos a demokrácia, illetve a demokratikus intézményrendszerek működtetése, 

ezért aggasztónak tartják, hogy a kárpátaljai magyarság számára fontos ügy jogi úton való 

rendezése is kudarcba fulladt. Sajnálatos, hogy a tavaly módosított választási törvény, 

továbbá a Petro Porosenko ukrán elnök és a KMKSZ között kötött megállapodás ellenére 

nem alakult önálló magyar körzet Kárpátalján, ezáltal a kárpátaljai magyarság nem tud 

közvetlenül képviselőt juttatni a parlamentbe. 

 

Semjén: a felvidéki örökség is szerepet kap a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen 
2014. szeptember 9. – MTI, Felvidék Ma 

Az egész ország számára irányt mutat, példát ad a Nyugat-magyarországi Egyetem 

tudományból, tradícióból, hazaszeretetből - hangoztatta az intézmény keddi, soproni 

tanévnyitóján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Emellett a tanintézmény felvidéki 

örökségének az ápolását is hangsúlyozta. Az intézmény jogelődjének számító 

Bányatisztképző Iskolát III. Károly alapította Selmecbányán. A csehszlovák 

hatalomátvételt követően 1918-ban először Budapestre, majd egy évvel később Sopronba 

került az oktatási intézmény. 
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Újabb magyar tanfelügyelőt vádolnak korrupcióval 
2014. szeptember 9. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Csúszópénz elfogadása és befolyással való üzérkedés gyanúja miatt bűnvádi eljárást 

indított az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály Brassó Területi Szolgálata Lengyel 

László a Kovászna Megyei Főtanfelügyelőség magyar elemi oktatásért felelő tanfelügyelője 

ellen. A DNA szerint Lengyel ígéretet tett egy pedagógusi állásra pályázó személynek arra, 

hogy az oktatási minisztérium keretében dolgozó tisztviselőktől megszerzi és 

rendelkezésére bocsátja a július 21-én megszervezett tanári véglegesítő vizsga tételeit, amit 

600 lejért cserébe meg is tett. A kenőpénzt július 23-án meg is kapta. 

 

Miért szavazzunk a magyar elnökjelöltre? 
2014. szeptember 9. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti képviselője legutóbbi temesvári 

sajtótájékoztatóján fontos üzenetet fogalmazott meg az államelnök-választás kapcsán. 

„Nagyon sok és nagyon vegyes visszajelzés érkezik az államelnök-választásról, a jelöltekről 

– nyilatkozta a sajtónak Molnár Zsolt.” Az RMDSZ Temes megyei képviselője konkrét 

példával illusztrálta a magyar választókhoz intézett üzenetét. „Tudatosítani kell azt, hogy 

az elnökválasztás első fordulója az, amelyikben mi közvetlen módon érintettek vagyunk – 

mondta Molnár Zsolt. – A magyar közösség súlyát, a magyar közösség erejét csak akkor 

tudjuk felmutatni, hogyha az szavazatokban nyilvánul meg. Ezek a szavazatok és az a 

részarány, amit a magyar jelölt el fog érni, az a konkrét eredmény, ami alapján a magyar 

közösséget az elkövetkező években a román politika meg fogja ítélni.” 

 

Romániának meg kell érnie arra, hogy ne etnikai kritériumok alapján 
válasszon államelnököt 
2014. szeptember 9. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ ötödik hete gyűjti a Kelemen Hunor államelnökjelölt indulásához szükséges 

aláírásokat. Fejér László-Ödön, a Szövetség parlamenti képviselője szerint közösségünk 

csak a magyar államelnökjelölt által tud hangot adni értékeinek, érdekeinek, 

fogalmazhatja meg az elvárásait a román többség felé. „El kell mondanunk a többségi 

nemzetnek, hogy mi, magyarok dolgozó, adózó, értékteremtő polgárai vagyunk ennek az 

országnak, de saját hagyományaink vannak” – fogalmazott az RMDSZ parlamenti 

képviselője, aki kiemelte, Romániának meg kell érnie arra, hogy ne etnikai kritériumok 

alapján válasszon államelnököt, hanem kellő szakmai tudású, becsületes emberre adja le a 

voksát. 

 

Guruianu szerint a főtanfelügyelőnek le kellene mondania 
2014. szeptember 9. – szekelyhon.ro 

Mădălin Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) sepsiszentgyörgyi elnöke úgy véli, az 

RMDSZ kormányon maradásának egyik fő oka, hogy pozícióik megtartásáért a különböző 
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dekoncentrált intézményeknél tisztségben lévő embereik a maradás mellett voksolnak. 

Példaként a Kovászna megyei főtanfelügyelőt nevezte meg, aki szerinte abban tévedett, 

hogy nem reagált a korrupcióval gyanúsított tanfelügyelő ügyére. 

 

Népszerűsítik az ortodox terjeszkedést 
2014. szeptember 9. – Krónika 

A Kovászna és Hargita megyei ortodox kolostorok népszerűsítését tűzte ki célul Marius 

Popică prefektus. A Kovászna megyei kormánymegbízott az Agerpres hírügynökségnek 

elmondta, az intézmény támogatásával ezer darab színes tájékoztató füzetet nyomtattak, 

melyben „a román vonatkozású egyházi, kulturális és történelmi létesítmények” leírása 

szerepel fotókkal illusztrálva. Marius Popică szerint a projekt célja, hogy az országban és 

külföldön megismertessék ezeket a létesítményeket. „Az ősromán jelenlétet és kontinuitást 

a Kárpát-kanyarban – még a székelyek letelepedése előtti időkből – számos nyelvi, 

néprajzi, archeológiai lelet, dokumentum tanúsítja. (…) A Kovászna és Hargita megyei 

román közösség az évszázadok során szoros kapcsolatot ápolt a Kárpátokon túli 

románokkal. Ebben kiemelkedő szerepe volt az ortodox egyház támogatásának és 

szolidaritásának” – olvasható a kiadvány bevezetőjében. 

 

Törölnék a Napocát Kolozsvár román nevéből 
2014. szeptember 9. – MTI, Erdély Ma 

Kolozsvári polgárok egy csoportja civil kezdeményezéssel szeretné elérni, hogy töröljék 

Kolozsvár hivatalos nevéből a Napoca szót. A város hivatalos román nevét negyven évvel 

ezelőtt Nicolae Ceausescu kommunista diktátor kezdeményezésére elnöki rendelettel 

módosították Cluj-ról Cluj-Napocára. A névmódosítással a kommunista rezsim a románok 

kolozsvári őshonosságának a tudatát kívánta erősíteni. Györke Zoltán, Kolozs megye 

korábbi alprefektusa, a kezdeményezés elindítója elmondta, kétszer keresték meg írásban 

Emil Bocot, Kolozsvár polgármesterét azzal a kérdéssel, hogy fontosnak tartja-e a 

névmódosítást, és hajlandó lenne-e helyi népszavazást kiírni erről. Választ egyik levelükre 

sem kaptak. 

 

Folytatódnak a román karhatalmi erők megfélemlítési akciói Háromszéken 
2014. szeptember 9. – Háromszék, Erdély Ma 

Folytatódnak a román karhatalmi erők megfélemlítési akciói, elmúlt pénteken Ütő 

Gusztávba kötöttek bele, aki Székelyföld – Ţinutul Secuiesc – Székely Land és Autonómia 

feliratú táblákkal kampányolt az Erdélyi Magyar Néppárt aláírásgyűjtői mellett. A 

képzőművészt a rendőrök az általa kiállított táblákról kérdezték, amelyekről elmondta, 

hogy azok 2011-ben és 2012-ben született műalkotások. Az egyre élesebb szóváltásra 

érkezett meg Bedő Zoltán, az EMNP sepsiszéki elnöke, újságíró, aki többször is 

megkérdezte a rendőröktől, hogy tulajdonképpen mi a kifogásuk, de választ nem kapott. 
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Kárpát-medencei tánccsoportok találkoztak Marosludason 
2014. szeptember 9. – csikszereda.gov.hu, Erdély Ma 

Ti mind, fiatalok, gyerekek, hagyományőrzők egy-egy gyöngyszeme vagytok ennek a 

gyöngykoszorúnak” - mondta köszöntőjében Kilyén Ilka színművésznő a szeptember 5–7. 

között, idén tizenkettedik alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Gyöngykoszorú 

Néptánctalálkozón, Marosludason. A rendezvényre, amelyet Zsigmond Barna Pál 

csíkszeredai magyar főkonzul fővédnökségével szerveztek, a Kárpát-medence minden 

szegletéből érkeztek fellépők. 

 

Változik a Híd neve: együttműködés pártja helyett polgári párt 
2014. szeptember 9. – bumm.sk 

Bugár Béla, a párt elnöke szerint azért döntöttek a változtatás mellett, hogy mindenki 

tudatosítsa: megerősítik a párt alapjait, és törekszenek a polgári alapelvek 

megszilárdítására a társadalomban. „Az alapvető értékeink, hogy egy igazságosabb 

társadalmat szeretnénk, együttműködést, amely mindenkinek a javára szolgál, és a 

sokszínűség védelmét, nem változnak. A kiegészítő megnevezés megváltoztatásával 

szeretnénk jelezni, hogy olyan párt vagyunk, amely a polgárok érdekeit képviseli” - mondta 

Bugár.  

 

A Híd az MKP irányvonalának megújulását várja Dunaszerdahelyen 
2014. szeptember 9. – bumm.sk 

Nagy József, a Híd dunaszerdahelyi elnöke sajtónyilatkozatban jelentette ki, hogy ha a 

dunaszerdahelyi MKP képes lesz az elmúlt 6 év tapasztalatából levonni a személyes 

konzekvenciát és nem fogja a jelenlegi polgármestert újraindítani az önkormányzati 

választásokon, az teljesen új lehetőségeket tárhat fel a két párt helyi 

együttműködésében. A Híd még március 10-én döntött úgy, hogy a novemberi 

önkormányzati választásokon polgármesterjelöltje Csicsai Gábor parlamenti képviselő, 

volt államtitkár lesz. 

 

Nyitra megye: Megoldódni látszik a déli útfelújítások ügye 
2014. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Rendkívüli ülést tartott a Nyitra Megyei Önkormányzat szeptember 8-án. Két napirendi 

pontot vitattak meg, amelyek a megye fennhatóságába tartozó közutak felújítását 

érintették saját, illetve uniós forrásokból. A megye költségvetésében némi megtakarításra 

került sor, így jut pénz a legkritikusabb állapotban lévő útszakaszok felújítására, 

tájékoztatta a Felvidék Ma hírportált Farkas Iván, a Nyitra Megyei Önkormányzat MKP-

frakciójának vezetője. A három déli járásban is, a Komáromiban, az Érsekújváriban és a 

Lévaiban 1,6 millió euró értékben még az év végéig el kell végezni a munkát. 
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Szlovákiában szeptember 9-e a holokauszt áldozatinak emléknapja 
2014. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke, Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke tegnap 

koszorúzáson vett részt a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából Szereden, ahol a 

második világháború idején koncentrációs és munkatábor működött. 

 

Nem tudni, mikor jön a „Bethlen-pénz” 
2014. szeptember 10. – Új Szó 

Nincs hivatalos információ arról, mikor várhatják idén a magyar tannyelvű oktatási 

intézményeket látogató diákok szülei a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési támogatását. 

„Biztosan megérkezik idén is, de nem tudni, mikor” – mondta az Új Szónak Jókai Tibor, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. A lap szerint azt sem tudni, 

mekkora lesz a támogatás. A napilap emlékeztetett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért 

felelő államtitkár nyilatkozatára, mely szerint a magyar kormány a határon túli 

támogatások rendszerének átalakítását tervezi. 

 

Az MPSZ nem indul a nemzeti tanácsi választáson 
2014. szeptember 9. – Pannon RTV 

Nem indul a nemzeti tanácsi választáson a Magyar Polgári Szövetség. Rácz Szabó László, 

az MPSZ elnöke a Szabadkai Rádió Híradójában jelentette be ezt. A párt döntését azzal 

indokolta, hogy szerinte nem történt lényegi változás a nemzeti tanácsokra vonatkozó 

törvényben. Így Rácz Szabó László szerint az nem biztosít autonómiát a vajdasági 

magyaroknak. A zentai politikus tagja az MNT jelenlegi felállásának. Négy évvel ezelőtt a 

Bunyik Zoltán által vezetett Kézfogás a Magyarságért listán jutott be Rácz Szabó a nemzeti 

tanácsba, úgy, hogy Bunyik előzőleg lemondott a saját mandátumáról. 

 

Szeptember végén rendezik meg a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált 
Szabadkán  
2014. szeptember 9. – Pannon RTV 

Egy hét alatt 16 gyermek- és bábelőadást láthat a közönség Szabadkán, a 21. Nemzetközi 

Gyermekszínházi Fesztiválon. 44 ország színtársulata 230 előadással pályázott a 

részvételre, ezek közül a legérdekesebbeket a szabadkai nézők is láthatják. Szabadkára, a 

Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválra érkezik produkció Japánból, Grúziából, 

Oroszországból, Lengyelországból és Magyarországról is. A szervezők szeretnék, ha nem 

csak a szakma, hanem a gyerekek is néznék az előadásokat.  
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Bevezetik ismét a környezetnyelv-oktatást? 
2014. szeptember 10. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Ismét vezessék be a környezetnyelv-oktatást a vajdasági általános iskolákba. Ez a 

kezdeményezés is elhangzott a tartományi parlament oktatási és kulturális bizottságának 

ülésén. A legtöbb szó a diáklétszám fogyatkozásról esett a bizottsági ülésen. Mint 

elhangzott: Vajdaság 346 általános iskolájában 151 420 diák tanult a múlt tanévben, ami 

0,57 százalékkal – 855 fővel – kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. A 131 

középiskolában 3016 diákkal volt kevesebb diák, mint egy évvel korábban. Heinrich 

Muškinja Anikó tartományi ombudsman felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az 

iskolákban az az utasítás van érvényben, hogy nem szabad megkérdezni a diákoktól a 

nemzetiségi hovatartozásukat. Néhány év múlva nem lehet tudni, hogy ki tartozik a 

nemzeti kisebbségekhez, és ki a többség soraiba. 

 

Tomislav Nikolić: A bunyevácok bunyevácok 
2014. szeptember 10. – Magyar Szó 

Szerbia alkotmányával és törvényeivel minden polgára számára lehetővé teszi, hogy annak 

vallja magát, aminek akarja, válaszolt kedden Tomislav Nikolić szerb államfő Ivo 

Josipović, Horvátország elnökének kritikájára, amelyet a vajdasági bunyevácok 

tankönyvtámogatásaival kapcsolatban mondott. Mint ismeretes, a horvát államfő azt 

mondta, az, hogy a szerb állam cirillül írott tankönyvekkel támogatta a bunyevác 

horvátokat, annak a bizonyítéka, hogy Szerbia folytatja a horvátok asszimilálását. A szerb 

államfő viszont értetlenségének adott hangot, hogy a horvát kollégája miért nevezi a 

bunyevácokat bunyevác horvátoknak, majd hozzátette, hogy mindenkinek szíve joga 

annak vallania magát, ami. 

 

Kincs Gábor visszatért 
2014. szeptember 9. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Babják Zoltán polgármester hivatalosan is bemutatta a beregszászi városháza 

munkatársainak Kincs Gábort, aki első helyetteseként a végrehajtó szervek 

tevékenységéért felel ezentúl. Kincs Gábor korábban, Gajdos István polgármestersége 

idején már betöltötte a helyettesi tisztséget a városházán, ám politikai nézeteltérések miatt 

2012-ben, a legutóbbi parlamenti választások alkalmával távozni volt kénytelen 

hivatalából. 

 

Csatazaj Kárpátalján 
2014. szeptember 10. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Elégtelen tájékoztatás mellett mozgósítanak Kárpátalján, így tökéletesen érthető a 

magyarok aggodalma. Az ukrajnai háború a legkevésbé a nemzeti kisebbségeké. A 

kárpátaljai magyaroknak a kelet-ukrajnai polgárháborús helyzetet megérteniük sem 
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http://www.magyarszo.com/hu/2458/kozelet_oktatas/115645/Bevezetik-ism%C3%A9t-a-k%C3%B6rnyezetnyelv-oktat%C3%A1st.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2458/kozelet_politika/115653/Tomislav-Nikoli%C4%87-A-bunyev%C3%A1cok-bunyev%C3%A1cok.htm
http://karpataljalap.net/2014/09/09/kincs-gabor-visszatert
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könnyű, azonosulniuk vele lehetetlen. A kelet-ukrajnai drámai helyzet végkifejletét ma 

még nehéz megjósolni, de a rövid távon jelentkező kihatásai nem sok jót ígérnek. 

Bárhogyan is alakul a kijevi vezetés politikai színezete, Magyarországnak elemi érdeke a 

párbeszéd, a jó viszony kialakítása, fenntartása. Ukrajna stabilitása szomszédos államként 

és egy százötvenezres magyar közösségnek otthont adó országként fontos. 

 

Kórógyon találkoztak a Kárpát-medencei magyar zenészek 
2014. szeptember 9. – Új Magyar Képes Újság 

Nyolcadik éve találkoznak már a horvátországi magyar zenekarok Kórógyon. A találkozó 

idővel vajdasági, majd magyarországi zenekarokkal is bővült, így az esemény idéntől a 

Kárpát-medencei magyar zenészek találkozója nevet viseli. A múlt szombaton három 

ország kilenc zenekara váltotta egymást a színpadon. 

 

59. Cserkésznap Clevelandben 
2014. szeptember 9. – Nemzeti Regiszter 

2014. augusztus 31-én tartotta meg a clevelandi Cserkész Barátok Köre az 59. 

Cserkésznapot. Joggal mondhatjuk, hogy a Cserkésznap minden évben az egyik 

legnagyobb „magyar esemény“ Clevelandben és környékén, idén sem volt ez másképp. A 

nap folyamán körülbelül 2100 látogató fordult meg a German Central Parkban (Parma, 

Ohio), amely most már hagyományosan több éve otthont ad a Cserkésznapnak. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5748-korogyon-talalkoztak-a-karpat-medencei-magyar-zeneszek
https://www.nemzetiregiszter.hu/59-cserkesznap-clevelandben
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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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