
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2014. augusztus 19. 



 

 

 

 

 

 
2 

Kelemen Hunor bemutatta az RMDSZ autonómiatervezetét 
2014. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, Erdély Ma, 

Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, bumm.sk, ujszo.com, Szabadság, Népszabadság, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

„Ez egy politikai, legitim és törvényes lépés azért, hogy megtarthassuk közösségünket, 

annak nyelvét, kultúráját. El szeretnénk határolódni a különböző összeesküvés-

elméletektől, amelyek a közbeszédben megjelentek. Nem vagyunk senkinek az eszköze” - 

mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke csütörtökön Kolozsváron, az RMDSZ 

autonómiastatútumát bemutató sajtótájékoztatóján. „Az RMDSZ egy stabilitási faktor 

marad Romániában, és megalakulása óta beszélhetünk autonómiaigényéről, amely más 

igényekkel együtt, mint az euroatlanti integráció, következetesen a célunk volt” - jelentette 

ki Kelemen. 

 

Wetzel: Az állampolgárságot kérő oroszok több mint 70 százalékát 
elutasították 
2014. szeptember 18. – hirado.hu, Kossuth Rádió, MTI, Krónika, Pannon RTV 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az Index szerinte 

badarságnak tekinthető cikkére reagált a 180 percben. Úgy vélte, a cikk sok csúsztatást 

tartalmaz, és „nyilván megvannak az okai”, hogy megszületett. Az elmúlt években 

nagyjából 2800-an kértek magyar állampolgárságot orosz állampolgárként, és a kérelmek 

több mint 70 százalékát elutasították - közölte Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádió 180 perc 

című műsorában. 

 

Fidesz: az ukrán válság közepette kezdett gyűlöletkampányt a baloldal 
2014. szeptember 18. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A Fidesz felháborítónak tartja, hogy a baloldal az önkormányzati választás közeledtével 

„újra a külhoni magyarok ellen uszít”, ráadásul most az ukrán válság közepette indított 

„újabb gyűlöletkampányt” ellenük, amikor védelemre, támogatásra lenne szükségük. 

Előzőleg Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának MSZP-s alelnöke 

sajtótájékoztatón arról beszélt, pártja szerint ha minden rendben lenne a magyar 

állampolgársági igénylésekkel, akkor nem indult volna 256 ügyben nyomozás. 

 

Berényi: Még nincs minden veszve 
2014. szeptember 18. – hirek.sk, MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió 

A szlovák alkotmánybíróság állampolgárság-ügyben hozott elutasító döntése után az MKP 

a nemzetközi fórumokon keresi az igazát és a 2016 eleji választásokban bízik - mondta a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Berényi 

csütörtökön reggel a 180 percben úgy vélte, annak köszönhetően, hogy Szlovákia is EU-

tag, nincs minden veszve, megvan a lehetőség a további küzdelemre. Az Európai 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37382
http://www.hirado.hu/2014/09/18/wetzel-az-allampolgarsagot-kero-oroszok-tobb-mint-70-szazalekat-elutasitottak/
http://www.hirado.hu/2014/09/18/wetzel-az-allampolgarsagot-kero-oroszok-tobb-mint-70-szazalekat-elutasitottak/
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=444349&lang=hun#444349
http://www.hirek.sk/belfold/20140918130508/Berenyi-Meg-nincs-minden-veszve.html
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Parlamentnél már most van egy beadványuk, de mérlegelnek minden egyéb utat is – tette 

hozzá. 

 

Kettős állampolgárság: nemzetbiztonsági kockázatokat emleget a baloldal 
2014. szeptember 18. – hirado.hu, MTI 

Magyarország nemzetbiztonsága forog veszélyben a kettős állampolgárok miatt – állította 

a Gyurcsány Ferenc-féle Demokratikus Koalíció (DK). A DK és az MSZP sajtóhírekre 

hivatkozva azt közölte: ukránok ezrei kapnak nyugdíjat Magyarországról, ami szerintük 

megterheli a magyar ellátórendszert. A DK és az MSZP ezért nemzetbiztonsági 

szempontból vizsgálná meg, hogy a külhoniak jogosan kaptak-e állampolgárságot. A 

Fidesz szerint az ukrán válság idején újabb gyűlöletkampányba kezdett a baloldal. 

 

Az autonómia-statútum közvitájára készül az RMDSZ 
2014. szeptember 18. – maszol.ro, transindex.ro, bumm.sk 

Csütörtökön délután, Kolozsváron mutatja be a székelyföldi autonómia tervezetet Kelemen 

Hunor. A szövetség elnöke egy nappal korábban Sepsiszentgyörgyön egyeztetett a 

szövegről az MPP vezetőivel, majd megejtették az „utolsó simításokat”. Csütörtökön reggel 

egy sajtóbeszélgetésen beszélt a következő időszakban szervezendő közvitáról.  

 

Fordulópont? 
2014. szeptember 19. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék 

Farcádi Botond szerint „Sok feltételt kell tehát még teljesítenie az RMDSZ-nek, hogy 

kezdeményezése hiteles legyen. Kezdhetnék talán azzal, hogy legalább a közvita során 

keresik majd a konszenzust, és az autonómia-képviselet egységének megteremtésére 

törekednek. Mert az már most látszik: az autonómia megvalósításához nem elegendőek a 

politikai alkuk, parlamenti eszközök, szükség lesz intenzív diplomáciai tevékenységre, 

okos külpolitikára és erőteljes mozgalmi háttérre is. Szükség lesz tehát mindenkire”. 

 

„A közép-európai multikulturalizmus fővárosa Arad” 
2014. szeptember 18. – Nyugati Jelen 

Szerda délután a Városháza Ferdinánd termében nyitották meg a IX. Nemzeti Kisebbségek 

Fesztiválját, melynek díszvendége volt Surján László, az Európai Parlament volt alelnöke. 

Surján beszédében a székelyföldi autonómiának a kérdését is érintette, megjegyezve: 

„…autonómia ügyben nem románok és magyarok állnak egymással szemben, hanem két 

eltérő világlátás, s mindkét oldalon lehetnek mindkét népcsoportból”. A Charta XXI. 

Megbékélési Mozgalom elindítója arra buzdította a jelenlevőket, hogy haladjanak a 

megbékélés és együttműködés útján, illetve aláírásukkal támogassák a mozgalmat. „A 
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http://www.hirado.hu/2014/09/18/kettos-allampolgarsag-nemzetbiztonsagi-kockazatokat-emleget-a-baloldal/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/35536-az-autonomia-statutum-kozvitajara-keszul-az-rmdsz
http://www.erdely.ma/publicisztika.php?id=172708&cim=fordulopont
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_kozep_europai_multikulturalizmus_fovarosa_arad.php
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közép-európai népek közötti kiengesztelés és együttműködés ügyét eddig 89 aradi polgár 

támogatta. Ez kiemelkedő az erdélyi városok körében, a romániai aláírók 12,5%-a”. 

 

Egymillió lejnél többet fordítanak a kétnyelvű utcanévtáblákra Vásárhelyen  
2014. szeptember 18. – maszol.ro, Erdély FM, transindex.ro, Erdély Ma, Népújság 

Több mint egy millió lejt különített el a kétnyelvű utcanévtáblákra a marosvásárhelyi 

tanács – tájékoztatott az erdelyfm.ro. Az eheti költségvetés-kiegészítéskor jóváhagyott 

összegből 430 utcában kell kihelyezni a táblákat. Az önkormányzat július végén tette ki az 

első román és magyar táblákat, akkor a Dózsa György és a Kinizsi Pál utcát, illetve a 

Mátyás király teret jelző táblákat helyezték ki. A Kétnyelvű utcaneveket Marosvásárhelyen 

nevű civil csoport május óta gyűjti az aláírásokat a kétnyelvű utcanévtáblákért, a petíciót 

pénteken adják át a városvezetésnek.  

 

Megnyílt az Erdélyi Művészeti Központ Sepsiszentgyörgyön 
2014. szeptember 18. – Erdély Ma, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Felezőidőnek nevezik a művészettörténészek az 1965-1975 közötti időszakot: ebben az 

évtizedben a sztálinista Gheorghe Gheorghiu-Dej-féle diktatúrából a Ceausescu-féle 

kommunizmusba került át Románia. „Volt egy lélegzetvételnyi időszak, amikor sok alkotó 

ember – író, költő, festő, színész, rendező – ebből a nemzedékből azt gondolta, hogy 

valami új kezdődik. Igazuk volt, de az új kezdet nagyon hamar véget is ért. Mégis, az 

erdélyi magyar képzőművészetben nyomott hagyott. Olyan nyomot, amelyet a Kárpát-

medencei és az egyetemes magyar kultúrában el kell tudni helyezni, amelyet helyesen újra 

kell értelmezni” – mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök, kulturális miniszter a 

sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ (EMÜK) avatóünnepségén, a Felezőidő című 

tárlat megnyitóján. Az új kiállítótérben most 69 művész egy-egy alkotását tekinthetik meg 

az érdeklődők. 

 

Jelentős összeget utalt ki a kormány a tartalékalapból a székelyföldi 
árvízkárok orvoslására 
2014. szeptember 18. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A tartalékalapból támogatja a kormány az árvíz sújtotta településeket összesen 169. 361. 

000 lejjel. A kárenyhítésből Kovászna és Hargita megye is részesül, a székelyföldi megyék 

összesen 9.726.000 lejt kapnak. „A kormányzás az emberekért, a közösségért van, ez az 

RMDSZ feladata. Nekünk kormányzati alapokból is kell támogatnunk településeinket, 

mert a beruházások által könnyebb lesz az életünk, javulnak az emberek és a családok 

életkörülményei” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-

helyettes a szerdai kormányülést követően. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/35558-egymillio-lejnel-tobbet-forditanak-a-ketnyelvu-utcanevtablakra-vasarhelyen
http://www.erdely.ma/kultura.php?id=172675&cim=megnyilt_az_erdelyi_muveszeti_kozpont_sepsiszentgyorgyon
http://itthon.transindex.ro/?hir=37374
http://itthon.transindex.ro/?hir=37374
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Nincs elég pénz a restaurálásra 
2014. szeptember 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nincs elég a pénze az önkormányzatnak az 1899-ben épített madéfalvi Siculicidium 

emlékmű restaurálására, holott júliusban még arról volt szó, hogy őszre befejezik a 

munkálatokat. A turulmadár felújítása idén befejeződhet, de az obeliszk rendbehozatala és 

különböző területrendezési munkálatok jövőre maradnak. A munkálatokhoz eddig a 

Hargita megyei önkormányzat 300 ezer lejjel, a helyi közbirtokosság 20 ezer lejjel, a 

magyar kormány pedig 3 millió forinttal járult hozzá. Az intézményektől kapott pénz a 

beruházás hatvan százalékának kivitelezésére volt elegendő, így a fennmaradó összeget a 

helyi költségvetésből kell finanszírozniuk – tudta meg a Krónika Szentes Csabától. 

 

A Smer visszaesett, az MKP parlamenten kívül 
2014. szeptember 18. – bumm.sk, ujszo.com, hirek.sk, Felvidék Ma 

Ha a parlamenti választásokat szeptember elején tartották volna, a Smer nyert volna 33,6 

százalékkal. Ezzel 67 mandátumot szereznének a parlamentben, ami nem lenne elég 

ahhoz, hogy egyedül alakítsanak kormányt. A második helyen a Háló végezne 11,2 

százalékkal, megelőzve a KDH-t (10,8 százalék). Következnek az Egyszerű Emberek (7,7 

százalék), majd a Híd (6,6). Az SDKÚ éppen hogy bejutna 5,8 százalékkal. A parlamenti 

küszöb alatt végezne az MKP 4,9 százalékkal, az SaS 4,4-gyel és az SNS is 4,2-vel. 

 

Játékosan szlovákul 
2014. szeptember 18. – ujszo.com 

Mihez kezd egy tanár, aki azt szeretné, ha magyar anyanyelvű diákjai sikeresen sajátítanák 

el a szlovák nyelvet? Ha tele van ötlettel és lelkesedéssel, mint a Selye János Egyetem 

angol–szlovák szakán végzett dunaszerdahelyi Bakos Adriana, akkor létrehoz egy 

weboldalt Játékosan szlovákul címmel, ahol a diákok érdekes, változatos feladatok 

segítségével játszva tökéletesíthetik nyelvtudásukat. 

 

Lajčák októberben jelenti be, hogy hová tartozik majd az emberjogi 
kérdéskör 
2014. szeptember 18. – hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter, a kormány emberjogi tanácsának a vezetője az októberi 

tanácsülésen akarja annak tagjaival tudatni, hogy a jövőben hová tartoznak majd az 

emberjogi kérdések. Ez a terület ugyanis tavaly a kompetenciós törvény alapján a külügyi 

tárca fennhatósága alá került. "Vagy a kormány önálló tagja lesz az, aki foglalkozik majd az 

emberjogi ügyekkel vagy más azok közül, akihez mindez természetes módon átkerül" – 

jelezte. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nincs-eleg-penz-a-madefalvi-emlekmu-restauralasara
http://www.bumm.sk/99527/a-smer-visszaesett-az-mkp-parlamenten-kivul.html
http://ujszo.com/online/kultura/2014/09/18/jatekosan-szlovakul
http://www.hirek.sk/belfold/20140918085231/Lajcak-oktoberben-jelenti-be-hogy-hova-tartozik-majd-az-emberjogi-kerdeskor.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140918085231/Lajcak-oktoberben-jelenti-be-hogy-hova-tartozik-majd-az-emberjogi-kerdeskor.html
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Nyelv, ami összeköt – Egy kiadvány az anyanyelvhasználat mai állapotáról 
2014. szeptember 18. – Felvidék Ma 

Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás még februárban kétnapos anyanyelvhasználati 

konferenciát rendezett, melynek előadásai most már önálló kiadványban is olvashatók. A 

Nyelv, ami összeköt címmel megjelenő konferenciakötetet a szerzők sajtótájékoztatón 

mutatták be Komáromban, szeptember 17-én. Cúth Csaba, az Anyanyelvünkért Polgári 

Társulás elnöke a konferencia tapasztalatait összegezve a könyvbemutatón elmondta, az 

előadók két lényeges konklúzióban állapodtak meg. „A státusztervezés kapcsán arra 

jutottunk, hogy a magyar nyelv regionális nyelvként való elismertetése több olyan kérdést 

is megoldana, amely a kisebbségi nyelvtörvényben jelenleg nem rendezett. A 

korpusztervezés kapcsán pedig, amely elsősorban terminológiai kérdéseket vet fel, a 

kétnyelvűséget és a terminológiai egységesítést hangsúlyoztuk" – fogalmazott. 

 

Kormányülés: Nincs előrelépés Bős-Nagymaros ügyében 
2014. szeptember 18. – Felvidék Ma 

Sokba kerül az uniós elnökség, hangfelvétel készül a bírósági tárgyalásokról, csökken az 

egyetemisták száma, és a magyar fél miatt nem történt előrelépés a bős-nagymarosi 

vízlépcső ügyében. Többek között ez hangzott el a szerdai, szeptember 17-ei 

kormányülésen. A kormányülésen megvitatták a bős-nagymarosi vízlépcső kérdését is, azt, 

hogy a két érintett ország hogyan teljesíti a hágai nemzetközi törvényszék határozatát. Az 

idevonatkozó jelentésből kiderült, hogy a Szlovákia és Magyarország között folyó 

tárgyalásokban az utóbbi években nem történt érdemi előrelépés, a két ország közti vita 

továbbra is lezáratlan. A dokumentum megállapítja, hogy a megbeszélések hosszabb ideje 

szünetelnek, mert a magyar tárgyaló küldöttségnek belpolitikai okokra visszavezethetően 

nincs kinevezett vezetője. 

 

Megnyílt a XXXIV. Csallóközi Vásár 
2014. szeptember 18. – Felvidék Ma 

A szép napsütéses időben rengeteg látogató előtt dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város 

polgármestere ünnepi megnyitójában köszöntötte a vendégeket, a városi önkormányzati 

testület alpolgármesterét, a megjelent képviselőket, a baráti és testvéri települések 

képviselőit. Az ünnepi megnyitón jelen volt többek között Berényi Józsefet, az MKP 

országos elnöke, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke, a járási hivatal 

elöljárója, járás településeinek polgármesterei is. 

 

A Híd törvénymódosítással akadályozná meg az állampolgárság elvételét 
2014. szeptember 18. – bumm.sk, ujszo.com 

Gál Gábor, a Híd parlamenti képviselője egy olyan módosító javaslatot nyújtott be az 

állampolgársági törvényhez, amelynek értelmében lehetséges lenne a kettős 

állampolgárság Szlovákiában. SME-HÍR Gál csütörtökön nyújtotta be a javaslatot, amelyet 
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http://felvidek.ma/felvidek/politika/48679-kormanyules-nincs-elorelepes-bos-nagymaros-ugyeben
http://felvidek.ma/felvidek/regio/48699-megnyilt-a-xxxiv-csallokozi-vasar-vasar
http://www.bumm.sk/99543/a-hid-torvenymodositassal-akadalyozna-meg-az-allampolgarsag-elvetelet.html
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képviselők egy csoportja is támogatott. A képviselő szerint a javaslat megszüntetné a 

jelenlegi ésszerűtlen állapotot. Az állampolgársági törvény jelenleg előírja, hogy ha valaki 

egy másik ország állampolgárságát felveszi, akkor a szlovákot elveszíti. "A módosítással 

vissza szeretnénk térni a 2010 májusa előtti jogi szabályozáshoz"- magyarázta a képviselő. 

 

Senkiföldjén 
2014. szeptember 18. – Őry Péter – hirek.sk 

„Talán csak a mazochisták lesték felfokozott várakozással a szlovák alkotmánybíróság 

szerdai (soron következő) döntését a kettős állampolgárság ügyében. Aki ismeri a 

szlovákiai állapotokat, nem várt semmit. Nem is kapott semmit – csak a jogállamiság egy 

újabb, jókora pofont” – írta Őry Péter a hirek.sk véleményrovatában. 

 

Pásztor István: Küzdenünk kell a saját boldogulásunkért 
2014. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

- Vajdaságban most nincs egy politikai erő, amely egy napon át képes konzisztens 

mondatokat megfogalmazni, olyan kakofónia, tehát olyan hangzavar van most a vajdasági 

politikai színtéren, amit az ember képtelen követni. S mindez azért van, mert a játékosok 

többségének nincs válasza a helyzetre. Az az igazság, hogy szadomazochizmust feltételez az 

ilyen helyzetbe való bekapcsolódás, amikor mindenki máról holnapra tengeti az életét, az 

aznapi dolgokkal foglalkozik és nem a konkrét teendőkkel – mondta Pásztor István, a 

VMSZ elnöke a Vajdaság Ma-nak adott interjújában. 

 

Elfogadhatatlan az újságírók részvétele a választási kampányban 
2014. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Újságírók Független Egyesülete szerint elfogadhatatlan egyes újságírók és 

szerkesztők részvétele a nemzeti tanácsi választások kampányában. Megállapítást nyert, 

hogy nemzeti kisebbségek nyelvén működő médiumokban dolgozó újságírók, szerkesztők 

is szerepelnek a pártlistákon, és aktívan részt vesznek a választási kampányban – áll a 

szakmai szervezet közleményében. „Ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, mert ellentétes 

a médiaszabadság elvével, de ütközik a jó ízléssel is” – fogalmaz a szakmai társulás. A 

közleményben hozzáteszik: az újságírók és a szerkesztők is foglalkozhatnak aktív 

politizálással, ám ebben az esetben fel kell hagyniuk szerkesztői és újságírói 

tevékenységükkel. 
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http://www.hirek.sk/velemeny/20140918082014/Ory-Peter-Senkifoldjen.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6167/Pasztor-Istvan-Kuzdenunk-kell-a-sajat-boldogulasunkert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17680/Elfogadhatatlan-az-ujsagirok-reszvetele-a-valasztasi-kampanyban.html
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Brenzovics László: „Ha nem fogadjuk el az ajánlatot, nem lesz magyar 
képviselő a parlamentben”  
2014. szeptember 18. – valasz.hu, Kárpátalja 

Befutó helyre tette országos listáján Petro Porosenko ukrán elnök pártja a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnökét, Brenzovics Lászlót. Ha elfogadja, ő lesz az egyetlen 

magyar képviselő az ukrán parlamentben. A válasz.hu gyorsinterjút készített Brenzovics 

Lászlóval.– A felajánlott 62. hely elfogadásáról a szombati rendkívüli választmányi ülés 

dönt. Ön a szíve szerint rábólintana? – Én hajlok arra, hogy igen, ugyanis az ukrán 

parlamentben a kárpátaljai magyarságnak semmiféle képviselete nem lenne. Mivel 

Kárpátalján nem jött létre magyar körzet, amely egyesítené a tömbmagyarságot, nem 

tudnánk megnyerni egy egyéni körzetet. Hiszen a magyarságot három-négy külön körzetbe 

osztották, maximum 30 százalékos a magyar lakosság aránya, ami nem elég a kellő számú 

szavazat megszerezéséhez. Vagyis csak a listás hely biztosíthatja azt, hogy képviselőt 

küldhessünk a parlamentbe. 

 

Wetzel Tamás beszéde a magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepségén 
2014. szeptember 18. – Kárpátalja Ma 

Szeptember 14-én ünnepélyes keretek közt nyitották meg a 2014–2015-ös tanévet 

Kárpátalja magyar tannyelvű iskolái Munkácson. A rendezvényen részt vett Wetzel Tamás, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is, aki többek között 

elmondta, hogy a kárpátaljai magyar szülők bölcs döntésének és pedagógusoknak hála, a 

napokban a száznál is több kárpátaljai magyar iskolában mintegy 1800 elsős diák kezdheti 

meg a tanévet. Ez a szám egyértelmű növekedést, gyarapodást, továbberősödő bizalmat 

jelez a magyar oktatási intézményrendszer felé. 

 

Választások: jelentéktelen Kárpátalja, jelentéktelen magyarok? 
2014. szeptember 18. – Kárpátalja Ma 

Az ukrajnai pártok választási listáin viszonylag kevés a kárpátaljai jelölt, a magyar pedig 

még kevesebb – nagyjából így összegezhetnénk a kárpátaljai ukrán nyelvű portálokon az 

elmúlt napokban megjelent beszámolókat. Akár azt is mondhatnánk, hogy megyénk 

szerény méretei az országos politikai küzdőtérre is apró árnyékot vetnek. A pártlistán 

induló kárpátaljaiakról eddig a mukachevo.net közölte a legteljesebb összeállítást. Ebből 

megtudhatjuk egyebek mellett, hogy a nacionalista Szvoboda listáján egyetlen földink 

szerepel, méghozzá Oleg Kucin, a párt kárpátaljai megyei szervezetének elnöke, egyike 

azoknak, akik 2011-ben felgyújtották a magyar honfoglalási emlékművet Vereckén. Sokak 

számára lehet megnyugtató, hogy a jelölt a hírek szerint nem itthon kampányol majd, 

miután pártja Donyeck megyei kampánystábját vezeti. 
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http://karpataljalap.net/2014/09/18/brenzovics-laszlo-ha-nem-fogadjuk-el-az-ajanlatot-nem-lesz-magyar-kepviselo-parlamentben
http://karpataljalap.net/2014/09/18/brenzovics-laszlo-ha-nem-fogadjuk-el-az-ajanlatot-nem-lesz-magyar-kepviselo-parlamentben
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/wetzel-tamas-beszede-a-magyar-iskolak-kozponti-tanevnyito-unnepsegen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/valasztasok-jelentektelen-karpatalja-jelentektelen-magyarok/
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A nemzetiségi képviselők a 12. szlovén kormány mellett 
2014. szeptember 18. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén országgyűlésben ma tárgyalnak és szavaznak az új Miro Cerar-féle kormány 

kinevezéséről, amelynek 16 minisztere lesz. Szlovénia önállósulása óta a 12. kormánynak 

lesz a legtöbb női tagja, mégpedig hét. Miro Cerar kormányfő a parlamenti képviselőknek 

mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a kormányra nehéz munka vár. De vajon milyen 

az új kormányról kialakult álláspontja a nemzetiségi képviselőcsoportnak? Ennek járt 

utána a Hidak szerkesztője, aki Göncz László magyar nemzetiségi parlamenti képviselőt 

kérdezte az ülés ideje alatt telefonon. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9366
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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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