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A nemzetpolitikai államtitkárral egyeztetett a KMKSZ vezetősége 
2014. július 16. – MTI, Kormány.hu 

Hivatalában fogadta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőit szerdán. A 

találkozón a felek megvitatták a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos fontos és időszerű 

kérdéseket, amelyek kezelésében egyetértés van a magyar kormány stratégiai partnere és a 

nemzetpolitikai államtitkárság között. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke hangsúlyozta, 

hogy a kárpátaljai magyarság szempontjából fontos a Petro Porosenko ukrán elnökkel 

kötött választási megállapodás, amely egyben jó alappal szolgál a kétoldalú magyar-ukrán 

államközi együttműködés erősítéséhez is. A KMKSZ elnöke lényegesnek tartja a párbeszéd 

fenntartását államközi szinten. Potápi Árpád hangsúlyozta, hogy Magyarország számára a 

legfontosabb a kárpátaljai magyarok biztonsága, ezért a magyar kormány támogat minden 

olyan törekvést, amely segíti a béke helyreállítását egész Ukrajnában. 

 

Navracsics: a magyar külpolitika kiáll a független, demokratikus Ukrajna 
mellett 
2014. július 16. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu, mno.hu, hirek.sk 

A magyar külpolitika az ukrán válság kitörése óta kiáll a független, demokratikus, a 

jogállamiságot tiszteletben tartó Ukrajna mellett, amely figyelembe veszi az Európa Tanács 

szabályozását a nemzetiségi jogokat illetően - mondta a külgazdasági és külügyminiszter 

szerdán Budapesten. Navracsics Tibor megbeszélést folytatott Brenzovics Lászlóval, a 

KMKSZ elnökével. A sajtótájékoztatón kiemelte: Petro Porosenko ukrán elnöknek jelenleg 

nincs alternatívája, a helyzet stabilizálása és konszolidációja tőle várható, ezért Budapest 

őt támogatja. Fontos az is, hogy a kisebbségi jogok nem sérülhetnek Ukrajnában - tette 

hozzá a tárcavezető. Brenzovics László hangsúlyozta: Ukrajna súlyos válságban van, 

amelyből nehéz a kiút, de remélhetőleg európai, demokratikus irányba mozdul el az 

ország. 

 

Bocskor Andrea: Ukrajna és a kárpátaljai magyarság érdeke az ország 
stabilitása 
2014. július 16. – MTI, hirado.hu 

Mindent meg kell tenni Ukrajna békéjének, stabilitásának és demokratizálásának 

érdekében - hangsúlyozta Bocskor Andrea, EP-képviselő az Ukrajnáról rendezett keddi 

strasbourgi plenáris vitában. „Kárpátaljai magyarként feladatomnak tekintem, hogy 

támogassam Ukrajna békéjének, stabilitásának és demokratizálásának megteremtését, 

szuverenitásának megőrzését, elősegítsem euroatlanti integrációját, és az ukrán 

állampolgárok EU-ba történő vízummentes beutazását” - mondta első európai parlamenti 

felszólalásában.  
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Megjelent az NPKI legújabb kötete 
Megjelent a Nemzetpolitikai Kutatóintézet legújabb kiadványa, az Autonomies in Europe: 

Solutions and Challenges. A kötet szerzői az NPKI által 2013 áprilisában szervezett, azonos 

című nemzetközi konferencia előadói. A tanulmányok az itt elhangzott előadások 

kibővített változatai. 

 

Strasbourgban megkezdődtek a tárgyalások a kisebbségi intergroup 
létrehozataláról 
2014. július 16. – Felvidék Ma 

Július 15-én megkezdődtek a tárgyalások az Európai Parlamentben a kisebbségvédelmi 

frakcióközi munkacsoport létrehozataláról. Csáky Pál, az MKP európai parlamenti 

képviselője e célból találkozott a FUEN vezetésével, és a találkozón egyeztették céljaikat és 

a lépéseiket a jövőbeli együttműködést illetően. 

 

Öt évig nem bővül az EU 
2014. július 16. – MTI, bumm.sk 

Leállítja a bővítést az Európai Unió a következő öt évre - mondta kedden Jean-Claude 

Juncker, az Európai Bizottság megválasztott elnöke Strasbourgban az Európai Parlament 

(EP) ülésén. „A következő öt évben nem lesz újabb bővítés. Az Európai Unió bővítési 

folyamatában szünetre van szükség ahhoz, hogy konszolidálhassuk a 28 tagállammal elért 

eredményeket” - magyarázta Juncker. 

 

Az LMP-s Mile Lajos lehet az új kolozsvári magyar főkonzul 
2014. július 16. – Krónika 

Négyéves mandátuma felének letöltése után új megbízatást kap a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumban Magyarország kolozsvári főkonzulja. A váltás minden bizonnyal 

annak tudható be, hogy a harmadik Orbán-kormány hivatalba lépése után az addig 

Martonyi János vezette külügyi tárca jelentősen átalakult, Navracsics Tibor irányítása alatt 

pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium a külgazdasági célkitűzéseket helyezte 

előtérbe. A kincses városi diplomáciai képviseletet 2012 júliusától irányító Magdó János 

szerdán megerősítette az értesülést, közölve, augusztus végén, a Kolozsvári Magyar Napok 

idei kiadása után hagyja el állomáshelyét. A Krónika úgy tudja, a kolozsvári főkonzuli 

tisztség várományosa Mile Lajos, a Lehet Más a Politika (LMP) volt országgyűlési 

képviselője, frakcióvezető-helyettese. 
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Emmi: 18 millió forintos támogatás külhoni hallgatói szervezeteknek 
2014. július 16. – MTI, hirek.sk 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idei pályázati tervében 18 millió forintos 

keretösszeget biztosít a külhoni hallgatói és doktoranduszszervezetek számára. A pályázat 

2014 kora őszén jelenik meg, a nyertes pályázók kifizetése legkésőbb 2015 márciusáig 

megtörténik majd. 

 

Biró Rozália: ha a SZÁT is úgy dönt, akkor vállalom  
2014. július 16. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Fm, Erdély Ma, MTI 

Biró Rozália szenátort javasolja majd utódjául a kormányban a Szövetségi Állandó Tanács 

(SZÁT) csütörtöki ülésén Kelemen Hunor. A nagyváradi politikus szerdán a maszol.ro-nak 

azt nyilatkozta: ha a SZÁT is úgy dönt, elvállalja a kulturális miniszteri és a kormányfő-

helyettesi tisztséget. Biró Rozália az egyeztetések hátteréről is beszámolt. Elmondta, hogy 

korábban Markó Béla szenátort (volt miniszterelnök-helyettest), majd Borbély László 

képviselőt (volt minisztert) kérték fel Kelemen utódlására a kormányban, de egyik sem 

vállalta a jelölést. „Mindketten komoly politikai tapasztalattal rendelkező RMDSZ-vezetők. 

Természetes, hogy őket keresték meg elsőként ” – magyarázta a szenátor.  

 

12 új határátkelő-helyet létesítenek Románia és Magyarország között 
2014. július 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A következő években 12 új határátkelő-helyet létesítenek Románia és Magyarország 

között, az M43-as jelzésű autópályát pedig idén összekötik a hazai, A1-es sztrádával – 

jelentették be román – magyar gazdasági együttműködési vegyes bizottság ülése után. Így 

felére csökkentik a különböző határátkelőhelyek között jelenleg létező 40 – 45 kilométeres 

távolságot, az ezzel kapcsolatos megállapodást hónap végén írják alá Bukarestben. 

 

Magyarellenességbe csapott át a palagáz elleni tiltakozás Aradon 
2014. július 16. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Mintegy egy évvel ezelőtt váltott ki heves ellenkezést az Arad megyei, a román-magyar 

határ menti települések lakóiból a MOL vélt palagáz-kutatása. A kőolajipari cég romániai 

leányvállalata, illetve a tulajdonában lévő, a mintavételt végző vállalat állítja, hogy 

hagyományos szénhidrogént keresnek, de a titkolózás miatt az emberek palagáz-kutatásra 

gyanakodnak. A tiltakozó megmozdulásokon egyre gyakrabban Magyarország- és 

magyarellenes a hangulat, állítják a helybéli magyarok. 

 

Toró T. Tibor: az RMDSZ-nek ki kellett volna lépnie a koalícióból 
2014. július 16. – Erdély Ma, mno.hu 

Kelemen Hunor lemondása a román kormányfő-helyettesi posztról a hatalomhoz való 

ragaszkodást jelzi – jelentette ki a Lánchíd Rádiónak Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
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Néppárt elnöke. Toró T. Tibor szerint ugyanis nem a pártelnöknek, hanem az RMDSZ-nek 

kellett volna kilépnie a kormánykoalícióból. 

 

Sikeresen pályáztak a marosvásárhelyi civilek, de késnek a támogatások 
2014. július 16. – Krónika 

Bár sikeresebben pályáztak az idei második fél évre kiírt önkormányzati támogatásokra a 

marosvásárhelyi magyar civil szervezetek, továbbra is gondot okoz számukra, hogy a 

megítélt összegeket éves késéssel vagy egyáltalán nem kapják meg. Míg az előző években a 

magyar civilek arra panaszkodtak, hogy egyáltalán vagy nagyon kevés összeget kaptak 

pályázataikra, idén a sikeresnek ítélt 30 pályázat közül 13 kizárólag magyar jelentőségű, és 

jó néhány mind a magyar, mind a román közösség tagjait megszólítja. 

 

Próbakő a kincsek között 
2014. július 16. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „tíz évvel Gheorghe Funar rémuralmának megdöntése után 

megkerülhetetlen állásfoglalásra kényszerül a kolozsvári önkormányzat: az elmúlt években 

tapasztalt baráti, européer viszonyulás szellemében elfogadja a közigazgatási bíróság 

döntését, és kihelyezi a kétnyelvű helységnévtáblákat a kincses város határában, vagy 

pedig fellebbez, és ezzel úgy próbálja visszaforgatni az idő kerekét, hogy közben mindent 

eltipor, amit sok türelemmel és munkával közösen felépítettünk”. 

 

Megkezdődött a Gombaszögi Nyári Tábor 
2014. július 16. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Szerdán ünnepélyesen is megnyitotta kapuit a Gombaszögi Nyári Tábor. A Krasznahorkán 

rendezett tábort Veresné Novák Katalin, ifjúsági és családügyi államtitkár, valamint Orosz 

Örs, a tábor főszervezője nyitotta meg. Az államtitkár asszony beszédében a felvidéki és 

anyaországi magyarok összetartását hangsúlyozta. Orosz Örs a megnyitón elmondta, hogy 

a tábor közel kilencven éves múltra tekint vissza, az első ilyen rendezvényt ugyanis már a 

húszas évek elején megrendezte a prágai egyetemistákat tömörítő Szent György Kör. A 

tábor a történelem viharait is kiállta, és most is már több mint 750 fiatal váltott jegyet a 

rendezvényre. 

 

Nemzetpolitikai kerekasztal Gombaszögön 
2014. július 16. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkárral és Prőhle Gergellyel, az EMMI nemzetközi és 

európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkárával Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának szóvivője beszélgetett a Gombaszögi Nyári Tábor nemzetpolitikai 

kerekasztalán. Potápi a magyar állampolgárság felvételével kapcsolatban arra hívta fel a 

figyelmet, ha nagyon sokan, akár több tízezren felvennék a magyar állampolgárságot, 

akkor nem tehetne velük a többségi hatalom semmit. „Ezt nem azért mondom, hogy a 
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szlovák sajtó azt hozza le, hogy én arra biztatom a magyarokat, hogy dezertáljanak” - tette 

hozzá. 

 

Bauer Edit: gyakran lebecsüljük, hogy európaiak vagyunk 
2014. július 16. – bumm.sk 

Bauer Edit, az MKP korábbi EP-képviselője a Gombaszögi Nyári Táborban két előadáson 

is részt vett szerdán. A Bummnak adott interjújában arról beszélt, miben más az európai és 

a hazai politika, és miért fontos, hogy európaiak legyünk. Szerinte Csáky Pál (MKP) és 

Nagy József (Most-Híd) együttműködésre van ítélve. 

 

Kisebbségi témákról tárgyalt az államigazgatási miniszterrel Pásztor Bálint 
2014. július 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Több fontos kisebbségi témáról beszélt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség 

köztársasági parlamenti frakcióvezetője Kori Udovički államigazgatási és önkormányzati 

miniszterrel. A találkozón szó volt többek között a nemrég elfogadott nemzeti tanácsokról 

szóló törvénymódosításról, valamint az októberi választásokról is. Pásztor Bálint 

elmondta, ez egy kapcsolatfelvevő beszélgetés volt, amelyen megállapodtak, hogy három-

négyhavonta egyeztetni fognak az aktuális kisebbségvédelmi kérdésekről. "A nemzeti 

tanácsi választások után egy munkacsoport fog alakulni, amely kidolgozná a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény újabb módosítását", mondta el Pásztor Bálint a Pannon RTV-

nek nyilatkozva. 

 

Ilid: A magyarországi szerbek száma a statisztikai hiba szintjén van 
2014. július 16. – Vajdaság Ma 

Kilencvenöt évvel ezelőtt azonos számú szerb és magyar élt a határ mindkét oldalán, 

manapság pedig a Magyarországon élő szerbek száma a statisztikai hiba szintjén van, 

jelentette ki Borko Ilić. Ilić, a Koštunica vezette Szerbiai Demokrata Párt (DSS) alelnöke, a 

párt újvidéki bizottságának elnöke Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ 

elnökének nemrég tett kijelentésére reagált, amely szerint „csodának tekinthető az a tény, 

hogy a vajdasági magyar közösség megmaradt, hiszen az utóbbi 95 év eseményeit vizsgálva 

megállapítható, 70 évig a délvidéki magyarokkal a kutya sem törődött”. “Ennyit a 

megmaradásról”, üzente Ilić közleményében Pásztor Istvánnak, hozzátéve “valóban igazi 

csoda, hogy megmaradtak az államban és e nép között, amely megbocsájtotta a befagyott 

Dunát és Tiszát, Sárvárt és Nagykanizsát”. 

 

Az MNT júliusi hallgatói ösztöndíjpályázata  
2014. július 16. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Több száz hallgatót támogat idén is ösztöndíjprogramjával a Magyar Nemzeti Tanács. 

Azok a diákok pályázhatnak, akik szerbiai akkreditált felsőoktatási intézményben 

szeretnének továbbtanulni, az általános vagy a középiskolai tanulmányaikat pedig magyar 
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nyelven végezték. Az MNT már negyedik éve hirdeti ki a hallgatói ösztöndíjpályázatát a 

magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. 

 

Tanuljunk szerbül!  
2014. július 16. – Pannon RTV 

Intenzív szerb nyelvi tanfolyam indult a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. Vajdaság 

több helységében tartanak képzést azon egyetemisták, illetve középiskolások számára, akik 

fejleszteni szeretnék szerb nyelvtudásukat. A képzés célja, hogy a leendő egyetemisták 

szerb nyelvtudása elérje azt a szintet, amellyel könnyen tudnak majd érvényesülni a 

tanulmányaik folyamán. Újvidéken öt magyar fiatal jelentkezett a képzésre. „Nagyon sokat 

jelent, mert úgy érzem, hogy általános iskolában elmaradt ez, és nem volt komoly az 

oktatás szerbből, tehát olvasgattunk erre-arra, de semmi konkrétabb nem volt, úgyhogy 

most úgy érzem, hogy bepótolom” – mondta Barlai Zita. 

 

Korhecz Tamás válasza a nyílt levélben feltett kérdésekre 
2014. július 16. – Vajdaság Ma 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 24 órán belül válaszolt azokra a 

kérdésekre, amelyeket Pressburger Csaba intézett hozzá nyílt levelében. A Vajdaság Ma 

hírportálon ezek a válaszok olvashatók – mindennemű tartalmi változtatás nélkül, 

ahogyan azt Korhecz kérte. 

 

Gajdos: A készülő alkotmánymódosítás szűkítené a kisebbségek 
nyelvhasználati jogait 
2014. július 16. – MTI, hirado.hu 

Aggodalmának adott hangot Gajdos István, a kijevi parlament egyetlen magyar képviselője 

amiatt, hogy a készülő ukrán alkotmánymódosítás a jelenleginél jóval kisebb lehetőséget 

biztosítana a kisebbségi nyelvek regionális használatára. Rámutatott, a javaslat azon 

küszöb komoly mértékű emelését jelentené, amely esetében speciális jogállást kapnának a 

kisebbségi nyelvek. „Jelenleg automatikusan regionális státust élveznek az adott 

közigazgatási egységeken belül azon kisebbségek nyelvei, amelyek tagjainak számaránya 

eléri a 10 százalékot a lakosság teljes lélekszámához viszonyítva. Amennyiben viszont 

elfogadnák a tervezett módosítást, akkor ténylegesen 50 százalékra emelkedne ez a 

küszöb, hiszen minden valószínűség szerint csak azok a képviselőtestületek döntenének e 

nyelvek speciális jogállásának megadásáról, amelyekben az adott kisebbségek képviselői 

vannak többségben.” 
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http://pannonrtv.com/web/?p=141455
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6099/Korhecz-Tamas-valasza-a-nyilt-levelben-feltett-kerdesekre.html
http://www.hirado.hu/2014/07/16/gajdos-a-keszulo-alkotmanymodositas-szukitene-a-kisebbsegek-nyelvhasznalati-jogait/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/07/16/gajdos-a-keszulo-alkotmanymodositas-szukitene-a-kisebbsegek-nyelvhasznalati-jogait/?source=hirkereso
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Egyértelmű győzelem, két Lendva-vidéki képviselő 
2014. július 16. – Népújság 

A vasárnapi előrehozott parlamenti választások egyértelmű, sőt történelmi arányú 

győztese Miro Cerar Pártja (SMC) lett, amely 34,61 százalékkal 36 mandátumot szerzett a 

90 fős parlamentben. Nemzetiségi szempontból figyelemre méltó eredmény, hogy a 

győztes színeiben a lendvai körzetből Laj Ferenc is az új országgyűlés tagja lesz. A 

nemzetiségi külön listán egyedüli jelöltként Göncz László lett a régi-új nemzetiségi 

képviselő. 

 

El kellett halasztani a statútum módosítását 
2014. július 16. – Népújság 

Bár szerepelt a napirenden, de a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK) a legutóbbi ülésén nem vitathatta meg második olvasatban a csúcsszervezet 

alapszabályzat-tervezetét, hiszen ehhez nem volt meg a szükséges kétharmados jelenlét: az 

ülésen a 21 tag közül 12 ment el. Az MMÖNK statútumának módosítása már régóta 

aktuális ügy, de az előző mandátumok során nem történt meg a változtatás. A témával 

most a megbízatásának vége felé közeledő tanács kezdett újra foglalkozni. A jelentősebb 

módosítások közé tartozna a muravidéki elnök közvetlen választása. 

 

Megújult a Magyar Kulturális és Tudományos Intézet Könyvtára Helsinkiben! 
2014. július 16. – Nemzeti Regiszter 

A finn fővárosban 1980. november 23-án nyílt meg a Magyar Kulturális és Tudományos 

Intézet, 2002 óta pedig új épületben, a Helsinki központjában várják a látogatókat. Az 

Intézet otthont ad a Könyvtár mellett a Finn-Magyar Társaságnak, valamint egy galériának 

is, ahol rendszeresen szerveznek magyar vonatkozású kiállításokat, koncerteket, irodalmi 

esteket, könyvbemutatókat, különböző témájú előadásokat. 

 

Magyar közösségi nap a nemzetközi Dunafesztiválon 
2014. július 16. – Nemzeti Regiszter 

Az utóbbi másfél hétben Ulm és Neu-Ulm városának életét nem csak a futball 

világbajnokság eseményei zökkentették ki a nyugalmas hétköznapokból. Komoly 

előkészületek előzték meg idén is a kétévenként megrendezésre kerülő Nemzetközi 

Dunafesztivált, mely idén már kilencedik alkalommal gyűjtötte egybe a Duna menti 

országok képviselőit. 
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http://nepujsag.net/index.php/horizont/9083-egyertelm-gyzelem-ket-lendva-videki-kepvisel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9086-el-kellett-halasztani-a-statutum-modositasat
https://www.nemzetiregiszter.hu/megujult-a-magyar-kulturalis-es-tudomanyos-intezet-konyvtara-helsinkiben
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-kozossegi-nap-a-nemzetkozi-dunafesztivalon
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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