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A választások után foglalkozik majd az autonómiával az MKP 
2014. szeptember 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Magyar Közösség Pártja a helyhatósági választások előtt nem nyitja meg a dél-szlovákiai 

régiókat érintő autonómia kérdéskörét – mondta Berényi József, az MKP elnöke a 

Teraz.sk portálnak adott interjúban. Az MKP elnöke hangsúlyozta, hogy pártja tiszteletben 

tartja a Szlovák Köztársaság határait és területi egységét, s az autonómia témaköre 

kapcsán főként ahhoz fűződik érdeke, hogy visszafordítsa a Szlovákiában élő magyar 

kisebbség számával kapcsolatos negatív tendenciát, ugyanis a 90-es évek elejétől 110 

ezerrel csökkent a Szlovákiában élő magyarok száma. 

 

Strasbourghoz fordul a KMKSZ 
2014. szeptember 15. – MTI, hirado.hu 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), miután az illetékes ukrán hatóságok elutasították a 

szervezet kérését, hogy a 2014. október 26-i előrehozott parlamenti választásokra 

hozzanak létre magyar többségű egyéni választási körzetet Kárpátalján - közölte 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke hétfőn az MTI-vel. A politikus elmondta, hogy a 

KMKSZ méltánytalannak tartja az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) döntését, 

amellyel - a hatályos törvényeket megszegve - elutasította a magyar szervezet kérését. A 

KMKSZ ezért mind a CVK-hoz, mind a Kijevi Fellebbviteli Adminisztratív Bírósághoz 

óvást nyújtott be a CVK határozata ügyében, ám a keresetet érdemben egyik testület sem 

vizsgálta, hanem formai okokra hivatkozva visszautasította. 

 

Civil szervezetek: a CSM állásfoglalása révén kettős mércét alkalmaz 
2014. szeptember 15. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika, 

Szabadság, Marosvásárhelyi Rádió 

A román állampolgároknak joguk van közvitákat szervezni a román alkotmánnyal 

kapcsolatban, írják egy közös közleményben romániai civil szervezetek a bírák és ügyészek 

szakmai testületeként működő Legfelső Bírói Tanács (CSM) által szeptember 11-én 

megfogalmazott állásfoglalás kapcsán. A közös közleményükben a civil szervezetek a 

közviták szabadságára, valamint a véleménynyilvánítási és szólásszabadságra hívják fel a 

figyelmet, amelyeket szerintük a CSM sért az állásfoglalása révén. A közlemény aláírói 

szerint az etnikai alapú területi autonómia nem tabutéma, amiről ne lehetne beszélni. A 

civil szervezetek emlékeztetik a CSM-t, hogy az Európai Emberi Jogok Egyezmény 10-es 

cikkelye szerint minden polgárt megillet a szabad véleménynyilvánítás joga, amelyet a 

hatóságok beleavatkozása nélkül és az államhatárokra való tekintet nélkül 

kinyilváníthatnak. E szerint garantált a véleményalkotási jog, amíg közvita révén 

tárgyalnak közérdekeltségű témákat, mint amilyen az igazságszolgáltatás is. A közlemény 

szerint ebbe a cikkelybe beletartoznak azok a közviták is, amelyek az alkotmányra 

vonatkoznak, sőt, azokra az alkotmánycikkelyekre, amelyek nem megváltoztatóak. 
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Semjén Zsolt: az állam feladata, hogy a nemzet fennmaradjon és az emberek 
életminősége javuljon 
2014. szeptember 15. – MTI   

Az állam elsődleges feladata, hogy gondoskodjon a magyar nemzet fennmaradásáról és az 

állampolgárok életminőségének javításáról - mondta Semjén Zsolt hétfőn Kőszegen a 

Jurisics-vár lovagtermében tartott választási fórumon, háromszáz fős hallgatóság előtt. A 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint eredményes nemzetpolitikát 

csak egy erős ország tud folytatni, a nemzet pedig úgy maradhat fenn, ha minden 

nemzetrésze fennmarad. Úgy vélte, a magyar állampolgárság kiterjesztése tulajdonképp 

nemzetegyesítés, amelynek köszönhetően már 500 ezer magyar állampolgárral 

gyarapodtunk, és a ciklus végére egymillió lesz azon külhoni magyarok száma, akik 

állampolgársági esküt tesznek. A polgári kormánynak 2010-ben első dolga volt, hogy 

lemossa azt a szégyent, amit a 2004 decemberében a külhoni magyarsággal szemben 

elkövettek és amit az érintettek egy új Trianonként éltek meg - mondta. 

 

Borbély: „az autonómiát nem lehet közfelkiáltással kivívni”  
2014. szeptember 15. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Nem érti a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kifogásait a hamarosan közvitára bocsátandó 

autonómiatervezettel kapcsolatban Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. Mint a 

maszol.ro-nak elmondta, a szövetség ugyanazt a dél-tiroli modellt vette alapul, amit 

korábban Izsák Balázsék is követhető példának neveztek. Pénteki közleményében az SZNT 

azzal vádolta az RMDSZ-t, hogy bomlasztja a székelyföldi autonómiamozgalom egységét. 

„Az RMDSZ minden olyan szervezettel tárgyalt és tárgyal, amely hajlandó többet tenni az 

autonómiáért. Mi mindenkivel le is ültünk, aki erre hajlandó volt, ezért volt több rendbéli 

találkozónk például az MPP-vel, és most, hogy közvitára bocsátjuk az autonómiatervezetet, 

mindenki elmondhatja a véleményét" – fogalmazott Borbély. Hozzátette: a dél-tiroli 

tervezetet vették alapul, és mivel az SZNT is többször nyilatkozta, hogy követhető modell 

ez, nem tudja, mi a problémájuk az RMDSZ által közzétett szöveggel.  

 

Kelemen a kitartó munkát méltatta a dévai tanévnyitón  
2014. szeptember 15. – maszol.ro 

A kitartó munka meghozta gyümölcsét – Hunyad megye anyanyelvű oktatását méltatta 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke dévai sajtótájékoztatóján. „A dévai magyar 

oktatásban a kitartó munka meghozza a várt eredményt.  A cél a sikeres oktatás, és nem 

csak a tanárok, diákok számára, hanem a családok és az egész közösség számára” – 

jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök hétfői, dévai sajtótájékoztatóján, ahol 
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azoknak a tanároknak a munkáját méltatta, akik kitartásukkal hagyományt teremtettek a 

tíz éve felépült iskolában. A szövetségi elnök a tanévkezdés kapcsán arról is beszámolt, 

hogy egyeztetett a miniszterelnökkel és az oktatási tárca vezetőjével a tankönyvellátásról 

annak érdekében, hogy valamennyi magyar iskolában zökkenőmentesen 

megkezdődhessen az oktatás.  

 

Nyilvános vitára hívta Szilágyi Zsolt Kelemen Hunort 
2014. szeptember 15. – Erdély Ma, Krónika 

Hétvégén összesíti az Erdélyi Magyar Néppárt a Szilágyi Zsolt államfőjelölt indulásához 

szükséges aláírásokat, ezért arra kérik az aláírásgyűjtőket, hogy legkésőbb péntekig vigyék 

be a támogatói íveket az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Néppárt irodáiba. Szilágyi 

Zsolt hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: már összegyűjtötték a szükséges aláírások több 

mint háromnegyedét, de a hajrában, vagyis a gyűjtés utolsó hetében arra kér mindenkit, 

hogy erősítsen rá eddigi munkájára, hogy biztosan több gyűljön össze, mint 200 ezer. 

Szilágyi Zsolt a sajtótájékoztatón nyilvános vitára hívta ki Kelemen Hunort, az RMDSZ 

elnökét és államfőjelöltjét annak tisztázására, hogy kötött-e újabb titkos paktumot a 

szövetség az erdélyi magyarok kárára a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD). A 

Néppárt államfőjelöltje szerint a paktum meglétének egyértelmű jelei vannak tekintve, 

hogy Kelemen Hunor a PSD-nek kampányol Székelyföldön. A paktumot – amint egy 

Ráduly Róbert Kálmánnal, Csíkszereda polgármesterével készített múlt heti interjúban is 

elhangzott – Brassópolyánán kötetett meg. 

 

RMDSZ-es kormányszerep – Nézeteltérések a koalícióban 
2014. szeptember 16. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Éles vitáink vannak PSD-s koalíciós partnerünkkel, ahogy korábban is voltak a PNL-vel, 

vagy a PDL-vel, szögezte le Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfői dévai 

sajtóértekezletén. Ami a székely autonómiát illeti, az RMDSZ–MPP erről szóló tervezete 

nem az erős skót vagy a katalán függetlenségi törekvésekből merít (inkább az olaszországi 

Dél-Tirol példájából), nincs közöttük közvetlen összefüggés, legfeljebb annyi, hogy az 

etnikai béke, a kisebbségi kérdés megoldása mindenütt megerősíti az adott országot, 

ennek hiánya viszont destabilizáló tényező. Bárhol a világon, bármely konfliktusban, túl a 

gazdasági és politikai ellentéteken, mindig ott húzódik a háttérben a megoldatlan 

kisebbségi kérdés.  

 

 „Mindenki az aláírásgyűjtésen dolgozik” 
2014. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Múlt héten Szilágyi Zsolt államelnökjelölt, hétfőn pedig Papp Előd, az Erdélyi Magyar 

Néppárt alelnöke, illetve Zakariás Zoltán, az államelnökjelölt politikai kampányfőnöke 

tartott sajtótájékoztatót Csíkszeredában. A téma ezúttal is – többek között – az 

aláírásgyűjtés volt. 
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Nincs per Wass-ügyben 
2014. szeptember 15. – Krónika. szekelyhon.ro 

Úgy tűnik, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT) és az Erdélyi Magyar 

Néppártnak (EMNP) el kell állnia attól a pertől, amit három hónappal ezelőtt hatósági 

túlkapás miatt helyezett kilátásba. A két szervezet jogi úton készült fellépni amiatt, hogy a 

csíksomlyói pünkösdi búcsún felállított könyvesstandokról a rendőrök levétették Wass 

Albert könyveit, és egy árustól tíz könyvet el is koboztak, majd néhány nappal később 

Szovátán lefoglaltak egy magánterületen felállított Wass-szobrot.  

 

Kezdődhet az oktatás 
2014. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Beteltek az őszi felvételire meghirdetett ingyenes helyek a MÜTF Oktatási Központ által 

indított szakokon. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) székelyudvarhelyi 

kihelyezett tagozatának, óvó- és tanítóképző szakjaira is voltak jelentkezők, bár 

kevesebben, mint a nyári beiratkozáskor. Mindkét intézményben maradtak tandíjköteles 

helyek. 

 

Magyar vezetővel kezdték az iskolát 
2014. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

A nyári szünet után ismét visszaültek az iskolapadokba a diákok. Hétfőn Maros megyében 

86 ezer diák kezdte meg az új tanévet, amelynek csupán 33 százaléka magyar. Több mint 

hatszáz gyerek tanul a következő tanévben a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu 

Általános Iskolában, ahol a tanintézet élén első alkalommal áll magyar igazgató. 

 

Új tanév új vásárhelyi iskolával  
2014. szeptember 15. – Krónika 

Három éve tartó küzdelem után hétfőn immár hivatalosan is megkezdte működését a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium, mely egyelőre a Bolyai Farkas 

Gimnáziumban működő négy katolikus osztályból áll. Az új felekezeti iskola igazgatója, 

Tamási Zsolt elmondta, pénteken délben vette át kinevezését Illés Ildikó főtanfelügyelő-

helyettestől, és hosszú percekig nem hitte, hogy a tanév első napjától valóban beindulhat 

az új oktatási intézmény. 

 

Magyar hirdetés miatt panaszolták be a szenci plébániát 
2014. szeptember 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szenci hívők panasszal fordultak a kulturális minisztériumhoz a helyi római katolikus 

plébánia ellen, amely véleményük szerint csak magyar nyelven tüntette fel egy hirdetmény 

szövegét hirdetőtábláján. A kulturális tárca a hívők kezdeményezése alapján figyelmeztette Fe
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a plébániát, hogy az államnyelv előnyt élvez más nyelvekkel szemben, s a más nyelvű 

szövegeket ugyanolyan vagy kisebb betűmérettel kell megjeleníteni, mint az államnyelvű 

szöveget.  

 

Dönthet a szlovák alkotmánybíróság 
2014. szeptember 16. – Magyar Nemzet 

Várhatóan holnap dönt a szlovák alkotmánybíróság a Robert Fico miniszterelnök előző 

kormányzása idején elfogadott állampolgársági törvényről, amely miatt eddig több mint 

nyolcszázan veszítették el szlovák állampolgárságukat, köztük ötvenöt felvidéki magyar. Az 

ügy kényességét jelzi, hogy a holnapi immár harmadik kitűzött időpont a 

határozathozatalra, miután már kétszer, januárban és februárban indoklás nélkül 

elnapolták a döntést. Lomnici Zoltán, a jogfosztott felvidéki magyarokat képviselő Emberi 

Méltóság Tanácsa elnöke a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: csekély esélyt lát arra, 

hogy az alkotmánybíróság megsemmisítse a törvényt. 

 

Merre tart a szlovákiai magyar politika? 
2014. szeptember 15. – Tokár Géza – Új Szó 

„A szlovákiai magyar közösség sorsára nemcsak a pártok tevékenysége, hanem a hivatalos 

magyarországi és szlovákiai politika is befolyással lesz. Magyarországon a kormánypárt 

nem változott, a nemzetstratégiáért felelős politikusok személye azonban igen. A magyar 

állam előtt pedig ott a kihívás: felmutatni valami érdemlegeset és mérhetőt ezen a 

területen. Ami problémásnak bizonyulhat, hiszen Magyarország a szimbolikus politizálás 

terén a kettős állampolgárság felvételének megkönnyítésével és egyfajta elvi, a határon 

túliakat érintő konszenzus kialakításával már megtette, amit megtehetett. Az 

állampolgárokat meg lehet számolni, de adódik a kérdés: hogyan tovább? A homályos 

visszajelzésekből arra lehet következtetni, hogy Magyarország közelebbről egyelőre meg 

nem határozott módon gazdaságilag szeretné integrálni a határon túli közösségeket, 

kialakítva egy olyan Kárpát-medencei hálózatot, amely országok feletti viszonylatban is 

értelmezhető. Azt viszont sehogy sem látni, hogy Szlovákiában (és a többi érintett 

közösségben) miként működhet ez az elképzelés hatékonyan a gyakorlatban.” 

 

Pásztor csalódott a tárgyalási meghívás elutasítása miatt 
2014. szeptember 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Annak ellenére is megtartják kedden a vajdasági hatalom jövőjével kapcsolatos 

tárgyalásokat, hogy a Demokrata Párt (DS), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és az 

Új Demokrata Pár (NDS) lemondta a részvételét – közölte Pásztor István tartományi 

házelnök. „Nem ringattam magam abba a hitbe, hogy minden kérdés kapcsán 

megegyeznek majd az álláspontjaink, de meg voltam győződve arról, hogy a gesztusomra 

és meghívásomra nem pofon lesz a válasz. Ez meglepett” – fogalmazott Pásztor István, s 
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hozzátette, egyszerre kapta kézhez mindhárom párt értesítését arról, hogy nem vesznek 

részt a tárgyaláson, s a levelet egy ember adta át a három párt nevében. Pásztor még 

egyszer felszólította a ligát, a demokratákat és az új demokratákat, hogy vizsgálják felül a 

meghozott döntést. 

 

Hajnal Jenő: A fiataloknak is meg kell találniuk önmagukat ebben a világban  
2014. szeptember 15. – Pannon RTV 

A Magyar Összefogás elkészítette programját az október 26-án megtartandó nemzeti 

tanácsi választásokra. A pedagógusok és az újságírók képzése, a magyar szakemberek 

szerepvállalása, a szülőföld megismertetése, a nyelvhasználat terén egy iroda létrehozása – 

egyebek mellett ezek szerepelnek a Magyar Összefogás programjában. Az oktatásban, a 

kultúrában, a médiában, a hivatalos nyelvhasználatban dolgozók megbecsültségét 

szeretnék megnövelni az elkövetkező négy évben a Magyar Összefogás tagjai. A Magyar 

Nemzeti Tanács már kidolgozott stratégiáinak újragondolása a változó körülmények 

mentén szintén fontos cél. Az alapokat a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt négy évében 

már lerakta. Ezeket szeretnék most tovább-, illetve véghezvinni – mondta a Magyar 

Összefogás listavezetője, Hajnal Jenő.  

 

Vučić szeptember 24-éig adott határidőt Čanaknak és Tadićnak 
2014. szeptember 15. – Vajdaság Ma 

Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke azt üzente Nenad Čanaknak, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnökének és Boris Tadićnak, az Új Demokrata 

Párt (NDS) vezetőjének, hogy október 24-éig kell dönteniük arról, csatlakoznak-e a 

haladók köré tömörülő blokkhoz és megdöntik-e a Bojan Pajtić által vezetett jelenlegi 

tartományi kormányt – írja a Kurir. A lap nem hivatalos forrásaira hivatkozva kifejti, a 

haladók már tárgyalásokat folytatnak a Demokrata Párt (DS) egyes képviselőivel arról, 

hogy lépjenek át az ő koalíciójukba, amellyel egyidejűleg gyengítik Pajtić többségét, 

valamint csökkentenék az LSV és az NDS szükségességét is. 

 

Magyar filmek Vajdaságban  
2014. szeptember 15. – Pannon RTV 

Tizenhat vajdasági településen vetítenek magyar filmeket a Magyar Művészeti Akadémia 

által összeállított filmtörténeti válogatásból. Az 53 magyar film című rendezvényt 

szeptember 22-e és 26-a között tartják. A tizenhat vajdasági településre kiterjedő 53 

magyar film című rendezvénysorozat célja kettős: egyfelől átfogó képet nyújtani a 

közönség számára a magyar filmtörténet legkiválóbb alkotásaiból, másfelől ezen alkotások 

révén megkísérelni megmozgatni a közösséget. „Annyi olyan sorskérdés van a délvidéki 

magyarság történetében, amit nem beszéltünk át, amikről nem szokás nyíltan és 

közösségen belül vitatkozni, hogy ezek a filmek, amelyek előhoznak bizonyos általános 

emberi témákat, amelyek érintkeznek a mi gondjainkkal, ezt minden bizonnyal elő fogják 

segíteni” – magyarázta Bicskei Zoltán főszervező 
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http://pannonrtv.com/web/?p=154625
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17660/Vucic-szeptember-24-eig-adott-hataridot-Canaknak-es-Tadicnak.html
http://pannonrtv.com/web/?p=153891
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Ideiglenes kormányzója van Kárpátaljának 
2014. szeptember 15. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Petro Porosenko államfő hétfőn közzétett rendeletével új megbízott kormányzót nevezett 

ki Kárpátalja megye élére Vaszil Hubal személyében. Hubal elődje, Valerij Luncsenko 

2014. március 2. óta volt a megye kormányzója. 

 

Porosenko amnesztiát, az orosz nyelv szabad használatát és különleges 
státust ajánl 
2014. szeptember 15. – MTI, bumm.sk 

Petro Porosenko ukrán elnök a kelet-ukrajnai helyzet rendezését célzó törvényjavaslatában 

három évre biztosítana különleges státust, vagyis a központi vezetéstől független 

önkormányzatot és különleges jogokat Donyeck és Luhanszk megye azon régiójának, 

amelyre jelenleg kiterjed a Kijev által indított „terrorellenes hadművelet”. A tervezet ezen 

kívül szavatolja „az orosz és minden más nyelv” szabad használatát a magán és a hivatalos 

életben, és kimondja, hogy támogatja valamennyi nyelv oktatását és fejlesztését. 

Amnesztiában részesíti továbbá a két megyében történt események résztvevőit. 

 

Nemzetközi hadgyakorlat kezdődött Nyugat-Ukrajnában 
2014. szeptember 15. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja 

Nemzetközi hadgyakorlat kezdődött hétfőn a nyugat-ukrajnai Lemberg (Lviv) mellett 

tizenöt ország, köztük az Egyesült Államok részvételével – közölte az ukrán hadsereg. A 

Rapid Trident-2014 fedőnevű hadgyakorlat egy Lemberg melletti gyakorlótéren zajlik, és 

szeptember 26-ig tart. Tizenöt ország – Amerikai Egyesült Államok, Azerbajdzsán, 

Bulgária, Grúzia, Kanada, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Moldávia, Nagy-Britannia, 

Németország, Norvégia, Románia, Spanyolország és Ukrajna – mintegy 1300 katonája 

vesz részt rajta. 

 

Strasbourghoz fordul a KMKSZ a magyar választási körzet meghiúsulása miatt 
2014. szeptember 15. – MTI 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), miután az illetékes ukrán hatóságok elutasították a 

szervezet kérését, hogy a 2014. október 26-i előrehozott parlamenti választásokra 

hozzanak létre magyar többségű egyéni választási körzetet Kárpátalján – közölte 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke hétfőn az MTI-vel. A politikus elmondta, hogy a 

KMKSZ méltánytalannak tartja az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) döntését, 

amellyel – a hatályos törvényeket megszegve – elutasította a magyar szervezet kérését. A 

KMKSZ ezért mind a CVK-hoz, mind a Kijevi Fellebbviteli Adminisztratív Bírósághoz 
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http://karpataljalap.net/2014/09/15/ideiglenes-kormanyzoja-van-karpataljanak
http://www.bumm.sk/99439/porosenko-amnesztiat-az-orosz-nyelv-szabad-hasznalatat-es-kulonleges-statust-ajanl.html
http://www.bumm.sk/99439/porosenko-amnesztiat-az-orosz-nyelv-szabad-hasznalatat-es-kulonleges-statust-ajanl.html
http://karpataljalap.net/2014/09/15/nemzetkozi-hadgyakorlat-kezdodott-nyugat-ukrajnaban
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=443325&lang=hun#443325
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óvást nyújtott be a CVK határozata ügyében, ám a keresetet érdemben egyik testület sem 

vizsgálta, hanem formai okokra hivatkozva visszautasította – tette hozzá. 

 

Központi tanévnyitó ünnepséget tartottak a kárpátaljai magyar iskolák 
Munkácson 
2014. szeptember 15. – Kárpátalja, MTI, Kárpáti Igaz Szó 

Ünnepélyes keretek közt nyitották meg a 2014–2015-ös tanévet Kárpátalja magyar 

tannyelvű iskolái vasárnap Munkácson. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által a 

munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában szervezett ünnepségen elmondott 

beszédében Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke örvendetesnek nevezte, hogy idén, amikor 

Kárpátalján összesen több mint 15,3 ezer magyar diák kezdte el az új tanévet, a szülők tíz 

százalékkal több gyereket írattak magyar iskolába, mint tavaly, így most több mint 1800 

első osztályos kezdi el anyanyelvén iskolai tanulmányait. Beszédében Wetzel Tamás, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára biztatónak nevezte, 

hogy az idei tanévben tíz százalékkal nőtt a kárpátaljai magyar tanintézetekbe beiskolázott 

első osztályosok száma. Azt hangoztatta, hogy a szülőföldön való megmaradás záloga a 

magyar nyelvű oktatás, hiszen az óvodában, iskolában erősödnek meg anyanyelvükben, 

kultúrájukban és identitásukban a felnövekvő nemzedékek, ezekben az intézményekben 

történik a magyarság értékeinek továbbadása. 
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http://karpataljalap.net/2014/09/15/kozponti-tanevnyito-unnepseget-tartottak-karpataljai-magyar-iskolak-munkacson
http://karpataljalap.net/2014/09/15/kozponti-tanevnyito-unnepseget-tartottak-karpataljai-magyar-iskolak-munkacson
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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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http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
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