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Kövér László a második kormányzati ciklus bel- és nemzetpolitikai 
célkitűzéseiről beszélt New Yorkban 
2015. augusztus 31. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A belpolitikában az elhalasztott társadalmi igények kielégítésére, a nemzetpolitikában 

pedig a határon túlra befektető magyar vállalkozók támogatására érkezett el az idő a 

kormányzás második ciklusában - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 

amikor vasárnap este a New York-i Magyar Házban helyi magyar szervezetek képviselőivel 

találkozott. Rámutatott: a Fidesz-KDNP kormány "magyar modellt" teremtett Európában, 

mert úgy sikerült rendbe tennie Magyarország gazdasági és a pénzügyeit, valamint 

csökkenteni az adósságállományát, hogy közben növelte az államvagyont, ellentétben a 

szocialistákkal, akik elárusították azt. "Ennek volt egyenes következménye, hogy a 

második választást is megnyertük" - hangsúlyozta a pártelnök. "Most elérkeztünk a 

nehezebb szakaszhoz, mert miközben a sikerek tényszerűek, valósak, mindenki kénytelen 

elismerni őket, azonközben meg is szűnt az a tömeglélektani helyzet, amely azt a bizalmat 

kölcsönözte a magyar kormány politikájához, hogy a legnehezebb időkben is kitartottak az 

emberek mellettünk" - tette hozzá. 

 

Diaconu beterjesztette magyarellenes tervezetét 
2015. augusztus 31. – Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap, MTI, nol.hu 

Betiltaná a nemzeti kisebbségek nyelvének használatát a romániai közintézményekben 

Bogdan Diaconu független parlamenti képviselő. A bukaresti parlament elé hétfőn, a 

román nyelv napján beterjesztett törvénytervezetben a szélsőséges, magyarellenes 

megnyilvánulásairól elhíresült politikus kezdeményezi, hogy a közintézmények, állami 

hatóságok és önkormányzatok kizárólag román nyelven kommunikáljanak, szóban és 

írásban egyaránt. Az Egyesült Románia Párt (PRU) elnöke azzal indokolta 

kezdeményezését, hogy a napokban felfedezte, miszerint magyarul is szerepel az 

intézmény neve az önkormányzat hatáskörében működő székelyudvarhelyi helyi rendőrség 

szolgálati gépkocsiján. A kormányzó Szociáldemokrata Pártból (PSD) tavaly kilépett 

képviselő hétfőn Facebook-oldalán közölte, törvénytervezetével „meg akarta tisztelni" a 

román nyelv napját. Ha a törvényhozás elfogadná – amelyre azonban kevés esély van –, a 

jogszabály törölné a Romániában 2001 óta hatályos közigazgatási törvényt, amely 

szavatolja a kétnyelvű feliratozást és az anyanyelvhasználat jogát a közigazgatásban 

azokon a településeken, ahol a kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot. 

 

Tanévnyitó Bezdánban és Kupuszinán 
2015. augusztus 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Ünnepélyes keretek között tartotta tanévnyitóját a bezdáni Testvériség-egység és a 

kupuszinai József Attila Általános Iskola. Az idén a nyugat-bácskai szórványban e két 

tanintézménybe látogatott el Magyarország kormányának képviseletében Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai 
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Államtitkárság osztályvezetője, valamint Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke 

és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Bezdánban tizennégy, Kupuszinán hat 

magyarul tanuló elsős kezdi az idén az iskolapad koptatását. Ehhez kívántak nekik sok 

sikert és kitartást a hivatalos vendégek mellett az intézményvezetők, leendő tanítónőik és 

idősebb pajtásaik, akik mindkét tanintézményben alkalmi műsorral is kedveskedtek. 

 

Nincs új polgármesterjelölt a marosvásárhelyi előválasztásra 
2015. augusztus 31. – transindex.ro 

Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke az Erdély FM 

híradójának elmondta, a hétfőn lejáró határidőig az eddigi három jelöltön kívül nem 

jelentkezett más a marosvásárhelyi előválasztásra, így a szavazók az RMDSZ-es Soós 

Zoltánra, az EMNP-s Portik Vilmosra vagy Barabás Miklós civil aktivistára adhatják le 

voksukat. Az előválasztást október 11-én tartják, azzal a céllal, hogy a lakosság dönthessen 

arról, ki legyen a magyar közösség polgármesterjelöltje a jövő évi helyhatósági választáson. 

Az előválasztáson legtöbb szavazatot szerzett jelöltet mindhárom politikai alakulat 

támogatja. 

 

A diaszpórával való kapcsolatokért felelő állami tanácsost nevezett ki 
Johannis 
2015. augusztus 31. – transindex.ro, Krónika 

A korábban Emil Constantinescu személyes tanácsadójaként (1998-2000) is dolgozó 

Sandra Pralong saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy Klaus Johannis államfő a 

külföldön élő romániaiakkal való kapcsolattartásért felelő állami tanácsosnak nevezte ki. 

Megbizatása szeptember 1-től veszi kezdetét. Sandra Pralong 2012-ben az ARD színeiben 

szenátori tisztségért indult a parlamenti választásokon, de nem választották meg. 

 

Újraindulnak szombattól a Nagyvárad-Biharkeresztes buszjáratok 
2015. augusztus 31. – transindex.ro, Bihari Napló 

Újraindítja szombattól a Nagyvárad és Biharkeresztes közötti menetrend szerinti 

autóbuszjáratot a nagyváradi tömegközlekedési vállalat, amely élénkíteni akarja a 

határmenti kapcsolatokat. Csúzi István, a nagyváradi tömegközlekedési vállalat 

vezérigazgatója az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a tömegközlekedési vállalat 

meggyőzött egy hipermarketet, hogy részben ők finanszírozzák a járat működtetését. 

 

FCRCHM: ne fogadják el Kovászna megye zászlóját! 
2015. augusztus 31. – Erdély Ma 

Ne fogadják el Kovászna megye zászlóját – ezt kéri a Kovászna, Hargita és Maros Megyei 

Románok Civil Fóruma (FCRCHM) a belügyminisztertől és az Országos Heraldikai 
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Bizottság elnökétől. A megye lakosságának 25 százaléka nevében fellépő szervezet szerint, 

bár a történelem folyamán a „románok mindig többséget alkottak Erdélyben” (sic!), 

megtagadták tőlük az elemi jogokat, nem építhettek kőtemplomokat, nem képviselte senki 

őket a közigazgatásban, nem jelenhettek meg a helyi heraldikai szimbólumrendszerben. 

Ezt most „cinikusan arra használják”, hogy azt állítsák, a „románok nem is léteztek 

Erdélyben.” Ebből kiindulva most is kihagyják a román elemeket a szimbolisztikából, 

ráadásul egy „soha nem létezett” Székelyföld zászlóját erőltetik, ami „nem lehet egy 

romániai megye szimbóluma”, ezért kérik, hogy utasítsák el azt. 

 

Ezek az RMDSZ törvényhozási prioritásai a kedden kezdődő ülésszakban 
2015. augusztus 31. – maszol.ro, Krónika 

Az adótörvénykönyv elfogadása, az autonómiatörvény véglegesítése, és más, a kisebbségi 

jogokhoz kapcsolódó jogszabályok jelentik a prioritást az RMDSZ-es honatyák számára a 

kedden kezdődő őszi parlamenti ülésszakban. Erről a képviselőházi és a szenátusi frakció 

tagjai a hét végén egyeztettek a Kolozs megyei Tordaszentlászlón tartott informális 

találkozójukon. Máté András képviselőházi frakcióvezető a Maszolnak hétfőn elmondta, 

hogy az ülésen majdnem teljes volt a létszám, csak néhányan maradtak távol, „igazoltan”. 

 

Rekordrészvétel a Forgatagon 
2015. szeptember 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Rekordrészvétellel zárult az ötnapos Vásárhelyi Forgatag, amelynek utolsó napján mintegy 

24 ezer ember vett részt a különböző rendezvényeken. Az előzőévekhez képest színesebb, 

változatosabb programmal várták a marosvásárhelyieket, akik az augusztus 26. és 30. 

között zajló magyar kulturális napokon mintegy 250 rendezvényen vettek részt tizenhat 

különböző helyszínen. Vasárnap 24 ezer ember volt jelen a Forgatagon. 

 

Ünnepelt a szászrégeni magyarság 
2015. szeptember 1. – Krónika 

Hat helyszínen 17 különböző rendezvénnyel várta az érdeklődőket a tegnap este zárult 

Szászrégeni Magyar Napok. A harmadik alkalommal megszervezett rendezvénysorozat 

programjában mindenki találhatott kedvére valót, hiszen volt irodalmi est, filmvetítés, 

orgona- és régi zene koncert, történelmi vetélkedő, történelmi séta, gyerekfoglalkozások, 

rockoratórium, kispályás labdarúgó bajnokság, gulyásfőző verseny, néptáncelőadás és 

utcazene is. 

 

Civilek: ne titkolózzanak Bős ügyében! 
2015. augusztus 31. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Elítéli az Emberi Jogok Ligája, hogy a belügyminisztérium nem tájékoztat arról, mikor 

érkeznek meg a migránsok a bősi menekülttáborba. A Bevándorlási Hivatal (MÚ) szerint 
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az első 250 menekültnek augusztusban kellene megérkeznie, a második 250-nek pedig 

szeptemberben. Érkezésük időpontját Bernard Priecel, a hivatal igazgatója sem tudta 

pontosítani. Bősön augusztus 2-án a lakosság 96,67 százaléka utasította el helyi 

népszavazásban a menekülttábor létesítését. 

 

A magyar és a szlovák külügyminiszter telefonon egyeztetett a 
menekülthelyzetről 
2015. augusztus 31. – Felvidék Ma 

Szijjártó Péter magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter hétfőn telefonon 

egyeztetett a bevándorlással kapcsolatos drámai helyzetről. A két tárcavezető a 

telefonbeszélgetés során egyetértett abban, hogy a visegrádi országoknak egységes 

álláspontot kell képviselniük. Abban is egyetértés volt a két miniszter között, hogy az 

európai stratégiának nem a kvótákra kell alapoznia. A közös európai stratégiának 

képesnek kell lennie arra, hogy az óriási bevándorlási hullámot megállítsa. 

 

Bezáratták a gútai speciális iskolát 
2015. augusztus 31. – Új Szó 

Szeptembertől ideiglenes helyre, a szabadidőközpont épületébe költözik a magyar nyelvű 

speciális alapiskola; a város így próbál segíteni a nehéz helyzetbe került iskolának. A 

probléma nem új keletű, az iskola egy százéves épületben működik, amelynek egyik részét 

rossz állaga miatt már korábban lezáratta a regionális közegészségügyi hivatal, a többiben 

pedig június végéig engedélyezte az oktatást. „Sajnálatos, hogy az iskola fenntartója, a 

belügyminisztérium alá tartozó Nyitrai Járási Hivatal Oktatási Osztálya az elmúlt 

hónapokban nem talált új helyet az iskola számára és az utolsó pillanatban gyakorlatilag 

kényszerhelyzetbe hozta a várost – mondta Horváth Árpád (MKP) polgármester. 

 

Elhunyt Juraj Migaš, Szlovákia korábbi budapesti nagykövete 
2015. augusztus 31. – Felvidék Ma, Új szó 

Hosszan tartó betegség után ötvennyolc éves korában, a hétvégén elhunyt Juraj Migaš 

diplomata, Szlovákia korábbi budapesti nagykövete. 

 

Huszonhét magyar elsős indul iskolába Újvidéken 
2015. augusztus 31. – Pannon RTV,  

Az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában ma fogadták azt a 172 kisdiákot, akik holnap 

kezdik meg tanulmányaikat az intézményben. 18 magyar elsős ül be az iskolapadokba. 

Alkalmi ünnepségen köszöntötték hétfőn az első osztályba induló kisdiákokat. A 

legkisebbeknek, akiket a szülők, nagyszülők is elkísértek a fogadásra, az idősebb tanulók 
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énekes, táncos, verses műsorral kedveskedtek. Ezt követően Argyelán Zoltán 

iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Lesz Szabadkai (Magyar) Rádió? 
2015. augusztus 31. – Pannon RTV 

A Pannon RTV-t működtető Pannónia Alapítvány 2005-ben jött létre, azzal a céllal, hogy 

biztosítsa a magyar nyelvű tájékoztatás megmaradását Vajdaságban. A Szabadkai Rádiót 

ugyanis már akkor veszélyeztette a privatizáció. A Pannon Rádió mára Vajdaság egyik 

leghallgatottabb magyar nyelven sugárzó rádiója lett. A Pannon RTV célja a kezdetektől az, 

hogy Vajdaságban minden körülmények között megmaradjon a magyar nyelvű 

tájékoztatás.  

 

Magyar szemmel a Kárpát-medencében 
2015. augusztus 31. – Pannon RTV 

A Magyar Távirati Iroda Kárpát-medencei fotóiból nyílik kiállítás Szabadkán, a Városháza 

alatti Artporta Galleryben szeptember elsején, kedden, 17 órakor. A Magyar szemmel a 

Kárpát-medencében című fotókiállítás a külhoni magyarság életét, hagyományait és 

szokásait, ünnepeit és hétköznapjait mutatja be. A kiállításra az MTI magyarországi 

fotóriporterei mellett határon túli fotósok is készítettek képeket. Vajdaságból Molnár 

Edvárd Csantavéren, a Durindó és Gyöngyösbokréta fesztiválokon kapott lencsevégre 

pillanatokat. A kiállítást Maglai Jenő, Szabadka polgármestere és Gazsó L. Ferenc, a 

Magyar Távirati Iroda igazgatója nyitja meg. 

 

MNT-csomag Magyarkanizsa Község kisdiákjainak 
2015. augusztus 31. – Pannon RTV 

A magyarkanizsai község általános iskoláiban is ma osztották szét a Magyar Nemzeti 

Tanács beiskolázási csomagjait az elsős kisdiákoknak. Az elsősöket minden iskolában a 

másodikos diákok ünnepi műsora fogadta. Idén a magyarkanizsai község három általános 

iskolájában és azok kihelyezett tagozatain mintegy kétszáz gyermek indult iskolába a 

magyar tannyelvű tagozatokon. Ez gyakorlatilag megegyezik a tavalyi adatokkal. A 

magyarkanizsai iskolában három elsőssel van kevesebb, mint tavaly – mondta Bíró Edit, a 

Jovan Jovanović Zmaj Á.I. igazgatója. 

 

Mintegy 1600 magyar elsős 
2015. augusztus 31. – Magyar Szó 

Mintegy 1650 tanszercsomagot készített a magyar osztályba induló elsősöknek a Magyar 

Nemzeti Tanács. Az idén először a szerémségi Maradékon is sor kerül ennek a beiskolázási 

csomagnak az ünnepélyes átadására. Az iskolabuszok ez évben is tíz vajdasági 

önkormányzat területén működnek. Újdonság, hogy Verbászon magyar óvodai csoport 
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indul, ezeket a gyerekeket is autóbusszal szállítják az óvodába, ahol anyanyelvükön 

foglalkoznak velük. 

 

Az újvidéki „Sonjában” nem lesz magyar első osztály 
2015. augusztus 31. – Vajdasági RTV 

Az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskolában az idén nem lesz ünnepélyes keretek 

közötti csomagosztás a magyar elsősöknek. Itt ugyanis az idén először, a pedagógusoknak 

és az iskola magyar kádereinek erőfeszítései ellenére sem sikerült összegyűjteni az osztály 

megnyitásához szükséges öt magyar elsőst. 

 

Elfogadta a parlament első olvasatban a decentralizációs 
alkotmánymódosítást 
2015. augusztus 31. – MTI, karpatalja.ma 

Elfogadta az ukrán parlament első olvasatban hétfőn a decentralizációt célzó 

alkotmánymódosítást, indulatokkal teli rendkívüli ülésén. A  javaslatot a 450 fős 

parlamentben 265-en támogatták a jelen lévő 320 képviselő közül. A vitát a szakadárok 

által megszállt kelet-ukrajnai területeknek nyújtandó különleges jogállás váltotta ki. Míg 

az ülésteremben az indítvány ellenzői az elnöki emelvény köré gyűlve szirénázással 

zavarták a felszólalásokat, addig radikális jobboldali aktivisták, mintegy ezren, a 

parlament épülete előtt tüntettek. 

 

Megrohamozták a parlamentet az alkotmánymódosítást ellenző tüntetők, 
robbanás 
2015. augusztus 31. – MTI, karpatalja.ma. Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, 

Magyar Idők 

Radikális jobboldali tüntetők megrohamozták az ukrán parlament épületét hétfőn, azt 

követően, hogy a törvényhozás első olvasatban elfogadta az ukrán alkotmány 

decentralizációs módosítását, amely nagyobb önrendelkezést biztosít a helyi 

közösségeknek. Az eddigi információk szerint a tüntetők valamilyen robbanószerkezetet 

dobtak a rendőrsorfalba, legalább tíz rendőrt sebesítve meg a helyi hatóságok közlése 

szerint. A rendőrök láb-, kéz-, szem- és fejsérüléseket szenvedtek, egyiküknek a detonáció 

térdből letépte az egyik lábát. 

 

Moszkal kiáll a kettős állampolgárság mellett 
2015. augusztus 31. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Hennagyij Moszkal kormányzót a kettős állampolgársággal kapcsolatos véleményéről 

kérdezték egy interjúban – tájékoztatott a Novini Zakarpattya hírportál augusztus 29-én. 

Még 2014 februárjában benyújtottak egy törvénytervezetet a Legfelsőbb Tanácshoz, mely 
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http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-sonj%C3%A1ban-nem-lesz-magyar-els%C5%91-oszt%C3%A1ly_634220.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elfogadta-a-parlament-elso-olvasatban-a-decentralizacios-alkotmanymodositast/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elfogadta-a-parlament-elso-olvasatban-a-decentralizacios-alkotmanymodositast/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megrohamoztak-a-parlamentet-az-alkotmanymodositast-ellenzo-tuntetok-robbanas/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megrohamoztak-a-parlamentet-az-alkotmanymodositast-ellenzo-tuntetok-robbanas/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/moszkal-kiall-a-kettos-allampolgarsag-mellett/
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büntetőjogi felelősségre vonást helyez kilátásba, ha az ukrán állampolgárok nem jelentik 

be, hogy felvették más ország állampolgárságát. Kárpátalja kormányzója teljesen 

értelmetlennek és indokolatlannak tartja ezt az intézkedést. Moszkal példaként 

Kolomojszkijt említette, aki nyilvánosan is bejelentette, hogy neki hármas állampolgársága 

van. A politikus véleménye szerint, ha egy megyei közigazgatási hivatal vezetője lehet több 

állam polgára is, akkor ezzel a kérdéssel senki sem foglalkozik komolyan Ukrajnában. 

 

Füzetcsomagok a Máltai Szeretetszolgálattól a kárpátaljai elsősöknek 
2015. augusztus 31. – MTI, Karpatinfo.net 

Kárpátalján a magyar általános iskolák összes első osztályos tanulója tankönyveket és 

füzetcsomagot kap ajándékba a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól. "A jelenlegi kárpátaljai 

helyzetben a magyarság megmaradása és a magyar iskolák támogatása nagyon fontos cél. 

Ez olyan kivételes eset, hogy nem vizsgáltuk, ki a rászoruló" - mondta el az m1 aktuális 

csatorna hétfői adásában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke.mGyőri-

Dani Lajos hozzátette: az akció megszervezésében a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség volt a szeretetszolgálat segítségére; az adományt kedden 

Aknaszlatinán adják át jelképesen. 

 

Baloga: az ukrán kormány a kárpátaljaiakat koldusokként és csempészekként 
tünteti fel 
2015. augusztus 31. – karpatinfo.net 

Viktor Baloga kifejtette, hogy a magyar kormány hatmillió eurónyi összegű juttatásban 

részesíti a kárpátaljai magyarokat, ám szerinte mindenki figyelmen kívül hagyja azt a 

tényt, hogy eközben másik oldalról a megye lakosait azzal zsarolják, hogy Kijev nem fogja 

részesíti őket semmiféle juttatásban. Baloga szerint a megvesztegetésre szánt összeg eléri a 

119 millió hrivnyát is. A szóban forgó megvesztegetések a közösség összefogására irányuló 

szavazásokra vonatkoznak a képviselő szerint. Az ukrán kormány Baloga szerint a 

kárpátaljaiakat nem szeparatistaként, hanem koldusokként és csempészekként tünteti fel. 

 

13. Liszt Ferenc határon átnyúló kerékpártúra 
2015. augusztus 31. - Volksgruppen 

13. alkalommal szervezték meg a Liszt Ferenc kerékpártúrát, ami minden évben Harkától 

Sopronnyéken/Neckenmarkton keresztül egészen Doborjánig/Raidingig, Liszt Ferenc 

szülőházáig vezet, majd ugyanazon az úton vissza Harkán egy közös gulyásevéssel és 

tombolasorsolással zárul. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/fuzetcsomagok-maltai-szeretetszolgalattol-karpataljai-elsosoknek
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/baloga-az-ukran-kormany-karpataljaiakat-koldusokkent-es-csempeszekkent-tunteti-fel
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/baloga-az-ukran-kormany-karpataljaiakat-koldusokkent-es-csempeszekkent-tunteti-fel
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2729215/
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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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