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Kövér László bővítené az emberi jogok rendszerét 
2014. augusztus 30. – MTI, nol.hu, hirek.sk, mno.hu, atv.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Hasznos lenne kibővíteni az emberi jogok rendszerét a szülőföldhöz való joggal – mondta 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Berlinben, a második világháború 

következtében szülőföldjükről elűzött németeket összefogó Elüldözöttek Szövetsége (BdV) 

ünnepségén. A házelnök „A haza napja” nevű rendezvény díszvendégeként elmondott 

üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a szülőföldhöz való jog abszolút és 

korlátozhatatlan emberi jogként jogerőt adna annak az erkölcsi parancsnak, hogy akarata 

ellenére senkit nem szabad eltávolítani szülőföldjéről vagy megakadályozni abban, hogy 

visszatérjen oda. 

 

Nem lesz magyar többségű választási körzet 
2014. augusztus 31. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, Magyar Hírlap 

Ukrajna elnökének rendelete alapján 2014. augusztus 27-én a Központi Választási 

Bizottság (CVK) kiírta az előre hozott parlamenti választásokat, melyre 2014. október 26-

án kerül sor. A CVK 2014. augusztus 27-én kijelölte a parlamenti választások egyéni 

választókörzeteinek határait. A testület döntése alapján – kisebb módosításokat leszámítva 

– teljes egészében maradtak a 2012-ben kialakított körzetek, ami azért is érdekes, mert az 

akkori választókerületek kialakítása során alkalmazott gerrymandering a hivatalban 

lévőknek, a régiósoknak és a helyi oligarcháknak kedvezett. Kárpátalján hat egyéni 

választási körzetet alakítottak ki. A választásokat megelőzően számos nemzetközi 

szervezet, a magyar kormány, valamint a KMKSZ és az UMDSZ is szorgalmazta a magyar 

választási körzet létrehozását. A várakozásokkal ellentétben azonban nem lett magyar 

többségű körzet létrehozva. 

 

Dragnea: nincs kompromisszum autonómiaügyben 
2014. augusztus 31. – Krónika 

Burkoltan a koalíció felbontásával fenyegette meg az RMDSZ-t Liviu Dragnea 

közigazgatásért felelős miniszterelnök-helyettes, a magyar szervezettel együtt kormányzó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnöke, és kizárta a kompromisszumot az 

autonómia ügyében. Dragnea egy televíziós műsorban azt mondta: kizárt a „politikai 

zsarolás” lehetősége a Székelyföld etnikai jellegű autonómiája kapcsán, mivel a 

kormánynak az RMDSZ támogatása nélkül is megvan a többsége. Dragnea azt is hozzátette 

ugyanakkor, hogy az RMDSZ eddig nem is vetette föl a koalícióban az autonómia témáját. 

„Az RMDSZ sem hivatalosan, sem informálisan, egyetlen politikai témájú találkozón sem 

állt elő ezzel az igénnyel soha. Ami pedig a kormány hozzáállását illeti, semmilyen 

enyhülés nincs, egyértelmű a határozottság. Semmilyen lehetőség sincs arra, hogy valaki a 

kormányban vagy a parlamenti többség köreiben – és itt jegyzem meg zárójelben, hogy az 

RMDSZ nélkül is meglehet a többségünk –, tehát hogy nyomást gyakoroljon, vagy, isten 

őrizz, lehetősége nyíljon a politikai zsarolásra” – szögezte le Dragnea. 
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Rákóczi Szövetség: 5400 magyar iskolakezdő kap ösztöndíjat 
2014. augusztus 30. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Kárpát-medencében összesen 5400 magyar iskolakezdőt részesít ösztöndíjban a Rákóczi 

Szövetség az ősz folyamán. Az ösztöndíjakat szeptember és december között mintegy 200 

Kárpát-medencei helyszínen szeretnék ünnepélyes keretek között átadni. A program érinti 

a teljes Felvidéket, ahol 3550 diák részesül az ösztöndíjban, a partiumi Bihar megyét, Dést 

és környékét, ahol 1500 iskolakezdőhöz jut el a támogatás, továbbá 40 délvidéki 

szórványtelepülés 400 iskolakezdőjét, Horvátországot is beleértve. 

 

Kövér: Ezek az összetartozás jelképei 
2014. augusztus 31. – MTI, mno.hu, nol.hu, Magyar Hírlap, MNO 

Kövér László házelnök szerint az újraállított országzászlók irányt mutatnak, és azt üzenik: 

összetartozunk. Az Országgyűlés elnöke vasárnap a kispesti országzászló-emlékmű 

avatásán mondott ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a magyarok újraállított 

országzászlói nem a múlt kerekét akarják visszaforgatni, hanem irányt mutatnak, 

nyomvonalat szabnak a jövőre. Kövér László szerint az országzászlók azt üzenik, a nyelv- 

és sorsközösségben élő nemzet és annak érdekei képezik az állam fundamentumát, hogy 

nincs európai öntudat nemzeti öntudat nélkül. 

 

Határon túli gyerekek adták elő az István a királyt 
2014. augusztus 31. – MTI, Híradó, hirado.hu, Duna TV, OrientPress 

Állva tapsolták meg tegnap azokat a határon túli árva és nehéz sorsú gyerekeket, akik az 

István a király című rockoperát adták elő a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán. A több 

száz résztvevő hetekig próbálta a darabot. A produkciót a tervek szerint elviszik 

Kárpátaljára, Székelyföldre és Vajdaságba is. A rockoperában csaknem kétszázan 

szerepeltek, a szólisták és a táncosok Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról és 

magyarországi településekről érkeztek. Hónapokon keresztül tanulták a szerepeket és a 

koreográfiát. 

 

A KMN-en ülésezett a Magyar Ifjúsági Konferencia 
2014. augusztus 29. – transindex.ro 

A Kolozsvári Magyar Napok keretén belül tartotta ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia. A 

konferencián Schanda Tamás, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának 

ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkára is jelen volt. A Kolozsvár 2015 ifjúsági 

sátorban a helyettes államtitkár találkozott Talpas Botonddal, a Magyar Ifjúsági 

Konferencia Erdélyi régiójának elnökével, Geréd Imrével, kolozsvári önkormányzati 
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képviselővel beszélgetett, többek között az ifjúság jelenlegi helyzetéről, a kitűzött célokról, 

valamint a jövő évi nagyszabású eseménysorozat, a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 

projekthez kapcsolódó lehetőségekről esett szó. 

 

Egy csoportban az ellenzék? 
2014. augusztus 29. – Erdély Ma, Háromszék 

Kovászna Megye Tanácsának tegnapi ülésén Kulcsár-Terza József tanácstag, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában arra kérte az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) képviselőit, csatlakozzanak az MPP csoportjához. Ezt azzal 

indokolta, hogy a tusványosi nyári szabadegyetemen felmerült, tévedés volt az Erdélyi 

Magyar Néppárt létrehozása. Kérése nyomatékosítására hozzátette, érdekeik közösek, s 

együtt jobban képviselhetik az autonómiatörekvéseket. 

 

Az RMDSZ szerint diszkriminál a szatmárnémeti önkormányzat 
2014. augusztus 29. – Erdély Ma, szatmar.ro, maszol.ro, Krónika 

Szatmárnémeti magyar lakosságának diszkriminálásával vádolta meg a városi tanács 

csütörtöki ülésén a település vezetőit Maskulik Csaba – írja a szatmar.ro. Az RMDSZ-es 

tanácsos feljelentést helyezett kilátásba. Maskulik ismertette a tanács előtt a törvények 

szövegét, amelyek kimondják: azokon a településeken, ahol egy bizonyos kisebbség aránya 

eléri a 20 százalékot, az önkormányzatnak kötelessége az adott kisebbség nyelvén 

nyilvánosságra hozni a napirendi pontokat, a tanácsi határozatokat. Ezek elmulasztása 

bűncselekménynek számít. A tanácsos kifogásolta a polgármesteri hivatal hivatalos 

honlapjának magyar nyelvű verzióját is, amelyre egyszerűen nem kerülnek fel anyagok, 

amennyiben pedig a napirendi pontokat vagy a határozatokat szeretné elolvasni valaki, a 

Google fordítójának nevetséges szövegeivel találkozik. 

 

Tőkés: a székely zászló mögött jogi és politikai küzdelem húzódik meg 
2014. augusztus 29. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A nagyváradi polgármesteri hivatal eltávolíttatná a székely zászlót Tőkés László európai 

parlamenti képviselő helyi képviselői irodájáról, mondván, hogy „reklámzászlókat” nem 

lehet engedély nélkül kitenni. Tőkés László azonnal fellebbezett a közigazgatási bíróságon, 

pénzbeli büntetést helyeztek kilátásba ellene. Az ügy egy pimasz megcsúfolása 

Székelyföldnek, a székely zászlónak és annak, amit jelképez, vagyis a székely 

önrendelkezésnek, a területi autonómiának és általában a magyarságnak – állapította meg 

Tőkés László európai parlamenti (EP-) képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című pénteki műsorában. Hozzátette: a 

polgármesteri hivatal jogászai tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy mit jelent a 

székelyzászló, azért veszik célba, és ez által akarják lekicsinyelni az ügy fontosságát. 

„Készek vagyunk folytatni a fellebbezési sorozatot, ha szükség lesz rá” – hangsúlyozta. 
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Kelemen Hunor támogatására biztat Korodi Attila 
2014. augusztus 29. – maszol.ro 

„Nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy értékeinkkel, kultúránkkal, nyelvünkkel, 

történelmünkkel együtt államalkotó közösségként ismerjenek és fogadjanak el 

Romániában” – hangsúlyozta pénteken Korodi Attila. A környezetvédelmi miniszter 

elmondta, azért írta alá a Kelemen Hunor államelnök-jelöltségét támogató ívet, mert 

tudja, a választáson való részvétel által a magyar közösség közelebb kerül mindahhoz, amit 

a Szövetség már huszonöt éve el szeretne érni.  

 

Vásárhelyi Forgatag: újabb sikertörténet 
2014. augusztus 31. – maszol.ro 

Bár nem készültek még el az összesítések, sikeresnek mondható az idei, második 

alkalommal megszervezett Vásárhelyi Forgatag. Valamennyi helyszínen szép számú 

érdeklődő gyűlt össze, a szervezők elégedettek lehetnek a rendezvények sikerességével.  

 

Berényi József és Csáky Pál a 26. Kárpát-medencei Főiskolás Táborban 
2014. augusztus 29. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség augusztus 25-30-a között 26. alkalommal rendezte meg a Kárpát-

medencei Főiskolás Tábort a magyar egyetemi és főiskolai diákszervezetek képviselői 

részére. Csáky Pál előadásában sajnálattal állapította meg, hogy lelkiekben valószínűleg a 

felvidéki magyarság az, amelyik a leginkább meghasonlott, bár figyelmeztetett arra is, 

hogy a jelenleg a közélet porondjára kilépő ötödik-hatodik generáció már teljesen más 

körülmények között kell, hogy megfogalmazza a válaszait a nemzeti megmaradás 

kérdéskörére is. Berényi József, az MKP elnöke beszédében bő teret szentelt a helyhatósági 

választásokra való felkészülésnek. Elmondta, a nem egész egy év alatt lezajlott három 

sikeres választást követően igyekeznek ismét hatékonyan megszólítani a választókat. 

 

Prőhle: a megmaradás egyik kulcsa, hogy ne csak kötelesség, öröm is legyen 
magyarnak lenni 
2014. augusztus 30. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Mintegy 3500 gyermeket írattak be idén Szlovákiában a magyar tannyelvű alapiskolák első 

osztályába. Ez nagyjából az elmúlt néhány év átlagának felel meg - hangzott el szombaton 

a Kassa közeli Buzitán, a felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén. Prőhle 

Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és uniós ügyekért felelős 

helyettes államtitkára beszédében kijelentette: „A határon túli magyar nemzeti közösségek 

megmaradásának egyik kulcsa, hogy nemcsak kötelesség, hanem öröm is legyen 

magyarnak lenni, magyar iskolába járni.” 
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Karácsonyig jóváhagyhatják az oktatásügyet érintő törvénymódosításokat 
2014. augusztus 31. – hirek.sk 

Karácsonyig jóváhagyhatja a kormány négy kulcsfontosságú oktatásügyi törvény 

módosítását, amelyeket még Dušan Čaplovič vezetése alatt készített elő az oktatási 

minisztérium – mondta Peter Pellegrini oktatásügyi miniszter. 

 

Magyarkanizsa érdemelte ki a családbarát önkormányzatnak járó díjat 
2014. augusztus 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Első ízben adták át a Példamutató nagycsalád és a Családbarát önkormányzat díjakat a 

Magyar Nemzeti Tanács Népesedési akciótervének keretében. Az MNT olyan 

önkormányzatokat illetve nagycsaládokat részesített kitüntetésben, amelyek munkájukkal, 

emberi, közösségi magatartásukkal, egyéb tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak 

a szerbiai társadalmi- és politikai közéletnek. A pénteken megtartott díjátadó ünnepségen 

Magyarkanizsa önkormányzata és a horgosi Szabó család vehette át a kitüntetést. 

 

VMDK: Visszásságok tapasztalhatók a nemzeti tanácsi választásokkal 
kapcsolatban 
2014. augusztus 29. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége üdvözli azokat a módosításokat, 

amelyeket a nemzeti tanácsokról szóló törvényben eszközöltek, hiszen véleményük szerint 

az illetékesek a módosítások révén pontosították a választási folyamatot, hangsúlyozta 

zentai sajtótájékoztatóján Csonka Áron, a VMDK elnöke, aki elmondta, ugyanakkor 

számos visszásságot tapasztaltak ezen folyamatok gyakorlatban történő megvalósulásával 

kapcsolatban. Ezeknek a visszásságoknak az okozója maga a minisztérium, vagyis a 

Köztársasági Választási Bizottság, aki le kell, hogy bonyolítsa a választási folyamatot. Arról 

van szó, hogy egyrészt a minisztérium meghozta azt a szabályzatot, amely szabályozza a 

feliratkozást a külön választási névjegyzékre, viszont nem mellékelt hozzá kétnyelvű 

űrlapokat, mintákat, hanem kizárólag szerb nyelvű, cirill írásmóddal írtakat. 

 

A VMDK is részt vesz a nemzeti tanácsi választásokon 
2014. augusztus 29. – Pannon RTV 

Indul a nemzeti tanácsi választásokon a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – 

döntött mai ülésén a párt elnöksége. A VMDK 4 éve nem vett részt a voksoláson, mert nem 

tartotta jónak az akkori törvényt. Csonka Áron, a párt elnöke, mai sajtótájékoztatóján 

üdvözölte azokat a módosításokat, amelyeket a nemzeti tanácsokról szóló törvényben 

eszközöltek, hiszen véleményük szerint pontosabbá vált a választási folyamat. Az október 

26-án esedékes nemzeti tanácsi választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség, a civilek és 

egyházak képviselői Magyar Összefogás név alatt indulnak. Ezt Pásztor István a palicsi 
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Szent István-napi ünnepségen jelentette be. A VMDK elnöksége a választások kiírása után 

döntött úgy, hogy szintén harcba száll a voksokért. 

 

Kishegyesen is bevezették a községi ombudsman intézményét 
2014. augusztus 29. – Vajdaság Ma 

Mostantól Kishegyes is azon szerbiai községek közé tartozik, melyekben községi 

ombudsman gondoskodik a polgárok jogainak védelméről. A községi képviselő-testület 

ülésén a képviselők előbb az ombudsman intézményének bevezetéséről döntöttek, majd 

pedig ki is nevezték a község történelmének első ombudsmanját Blažo Stojanović 

személyében. 

 

Megkezdődött az MNT beiskolázási csomagjainak kiosztása 
2014. augusztus 29. – Vajdaság Ma 

Négy éve folyik az MNT beiskolázási kampánya, melynek sikere annak köszönhető, hogy a 

politikum és a közéleti személyiségek a mostani MNT megválasztásával felvállalták azt, 

amivel korábban ténylegesen nem foglalkoztak: a szülőkkel való párbeszédet a magyar 

oktatás előnyeiről, és a demográfiai helyzet javítását. A magyar osztályba induló elsősök 

számára a tanács minden iskolaév elején kiosztja a beiskolázási csomagot, amely nagy 

segítséget jelent úgy a kisdiákoknak, mint a szülőknek. 

 

Pásztor: A lényegről kell tárgyalni, és nem arról, ki kit szeret 
2014. augusztus 30. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

kijelentette, megvárja, amíg a tartományi parlament minden pártja dönt a tartományi 

kormánykoalíció jövőjéről, majd ezt követően felhívást intéz hozzájuk, hogy tárgyaljanak a 

„komoly dolgokról”. „Beszéljünk a lényegről, ami nem az, hogy ki kit szeret, és ki kit nem 

szeret, hanem, hogy mit kezdünk a finanszírozással, a hatáskörökkel, a költségvetéssel, a 

megkezdett beruházásokkal, Vajdaság alkotmányjogi helyzetével és más olyan dolgokkal, 

amelyek úgy érzem, hogy mit sem számítanak a vajdasági politikai szereplőknek, mert ha 

számítanának, akkor másmilyen diskurzust folytatnának” – fogalmazott Pásztor. 

 

Demonstrátori ösztöndíj, Várady kiválósági ösztöndíj-hitel 
2014. augusztus 30. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács idén is pályázatot hirdet a demonstrátori ösztöndíjakra, 

valamint a Várady kiválósági ösztöníj-hitel odaítélésre. A demonstrátori 

ösztöndíjpályázaton az pályázhat, aki legalább másodéves, a Szerb Köztársaságban 

akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésnek hallgatója, az előző 

tanévben legalább 8,00-as vagy annak megfelelő átlageredménnyel rendelkezik, magyar 

nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait. A Várady kiválósági ösztöndíj-

hitelre az pályázhat, aki első ízben nyert felvételt akkreditált akadémiai mester képzés első 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17591/Kishegyesen-is-bevezettek-a-kozsegi-ombudsman-intezmenyet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17592/Megkezdodott-az-MNT-beiskolazasi-csomagjainak-kiosztasa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17595/Pasztor-A-lenyegrol-kell-targyalni--es-nem-arrol--ki-kit-szeret.html
http://www.magyarszo.com/hu/2447/kozelet_oktatas/115255/Demonstr%C3%A1tori-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj-V%C3%A1rady-kiv%C3%A1l%C3%B3s%C3%A1gi-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj-hitel.htm
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évfolyamára vagy PhD képzés első, illetve második évfolyamára a Szerb Köztársaság 

területén, magyar nyelven végezte az általános iskolát vagy a középiskolát. 

 

Elsős-számlálóban 
2014. augusztus 30. – Magyar Szó 

Az iskoláktól kapott adatok szerint 1607 kis elsős kezdi meg a magyar osztályokban 

Vajdaság-szerte a tanévet. Egy árnyalatnyi eltérés, változás még lehet szeptember 1-jéig, de 

mi ezt a számot tekintettük irányadónak, amikor a magyar osztályokban tanuló elsősöknek 

összeállítottuk a beiskolázási csomagot – hallottuk Joó Horti Líviától, a Magyar Nemzeti 

Tanács közoktatási bizottságának elnökétől. A gyermeklétszám-fogyatkozás a tavalyi adat 

tükrében mutatkozik meg igen szemléletesen, egy évvel ezelőtt 1860 magyar kisdiák indult 

első osztályba. „A fogyatkozás nagyon erőteljes, nagyon kézzelfogható Szabadkán, ahol 

szinte 90-nel kevesebb elsősünk lesz az idén, mint tavaly volt. Még talán a szórvány az, 

amely viszonylag tartja magát. Nem lesz viszont magyar elsős például Piroson, mert az az 

egy pirosi kislány naponta beutazik a szülőkkel Újvidékre. Erzsébetlakon, 

Hertelendyfalván és sajnos Ürményházán sem lesz elsősünk. Jó hír, hogy három évi szünet 

után Nezsényben most két magyar elsős lesz.” 

 

A tavalyi évhez képest kétszázötvennel kevesebb magyar elsős indul iskolába 
2014. augusztus 31. – Pannon RTV, Magyar Hírlap 

A Vajdaságban az idén is csökkent a magyar nyelvű elsősök száma, a tavalyi tanévhez 

képest kétszázötvennel kevesebb magyar elsős kisdiák lesz. Tavaly 1861 magyar tannyelvű 

elsős kezdte meg az iskolát Vajdaság-szerte, az idén már csak 1607. A csökkenés oka 

elsősorban az alacsony születésszám és a nagyfokú elvándorlás. A törvények értelmében 

ahhoz, hogy önálló osztály indulhasson magyar nyelven, legalább öt diáknak kell 

jelentkeznie az adott intézménybe. Emellett a vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsnak is 

ajánlást kell megfogalmaznia a kis létszámú osztályok alakításáról. A bánsági és 

szerémségi szórványban erre nem mindig van lehetőség, így gyakran szerb-magyar 

kombinált osztályokat hoznak létre, hogy a magyar gyerekeknek ne kelljen szerb osztályba 

járniuk. Az MNT emellett iskolabuszokat biztosított annak érdekében, hogy a magyar ajkú 

gyerekeket a közeli magyar nyelven is oktató iskolákba szállítsa. 

 

A szövegalkotás erejének ünnepe 
2014. augusztus 31. – Magyar Szó 

A szenttamási Gion Nándor Emlékházban szombaton harmadik alkalommal tartották meg 

a Gion Nándor szépirodalmi pályázat díjkiosztó ünnepségét. A pályázat célja a magyar 

irodalom és szellemiség gazdagodásának ösztönzése, új művek megírásának serkentése, a 

vajdasági magyar prózairodalom fellendítése, a gioni irodalmi diskurzusok továbbélésének 

ösztönzése. 
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Magyar többségű választási körzet kialakítását kéri Kijevtől a KMKSZ 
2014. augusztus 30. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Magyar többségű egyéni választási körzet kialakítását kéri Kárpátalján az előrehozott 

ukrán parlamenti választásokra a kijevi Központi Választási Bizottságtól (CVK) a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A KMKSZ arra kérte a CVK-t, hogy az egyéni 

választási körzetek kialakításakor vegye figyelembe a hatályos ukrán választójogi törvény 

nemzeti kisebbségekre vonatkozó részét. A magyar szervezet emlékeztet arra, hogy a 

jogszabály III. fejezetének 18. cikkelye értelmében az egyéni választási körzetek határait a 

közigazgatási-területi egység határainak, a territoriális közösség érdekeinek és a nemzeti 

kisebbségek által lakott területeknek a figyelembevételével kell meghatározni. A törvény 

azt is kimondja, hogy azoknak a közigazgatási-területi egységeknek, amelyek területén a 

nemzeti kisebbségek egy tömbben élnek, és amelyek határosak egymással, egy választási 

körzetbe kell kerülniük – mutat rá a KMKSZ. 

 

Magyarországi és csehországi civil szervezet elnöki találkozója 
2014. augusztus 31. – hirek.sk 

A napokban került sor Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnökének és 

Lelovics Pálnak, a Brünni Magyar Polgári Egyesület elnökének hivatalos találkozójára 

Budapesten. Lomnici Zoltán beszámolt a magyar állampolgárság felvétele okán a 

szlovákiai állampolgárságukat elvesztő felvidéki jogfosztottak ügyének jogi tényállásáról. A 

brünni civil szervezet elnöke részletes tájékoztatást adott a Cseh Köztársaság 2014. január 

1-től hatályos, haladó szellemű új állampolgársági törvényéről. 

 

Piknik Niagara Fallson 
2014. augusztus 30. – Nemzeti Regiszter 

2014. augusztus 24-én megtartották a már az évek során hagyománnyá vált Szent István 

pikniket, a niagara falls-i Árpád Parkban. Az Árpád Ház elnöke, Szőke János és egész 

családja nagy erőkkel szervezte meg az eseményt, amire minden évben több száz magyar 

család ellátogat a Niagara-félsziget régiójából, Torontóból és környékéről, sőt még az 

Egyesült Államokból is. 
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http://karpataljalap.net/2014/08/30/magyar-tobbsegu-valasztasi-korzet-kialakitasat-keri-kijevtol-kmksz
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20140831153917/Magyarorszagi-es-csehorszagi-civil-szervezet-elnoki-talalkozoja.html
https://www.nemzetiregiszter.hu/piknik-niagara-fallson
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Nagymise Szent István tiszteletére 
2014. augusztus 31. – Nemzeti Regiszter 

Nagymisét tartottak az államalapítás és Szent István király tiszteletére Bécs legnagyobb és 

egyben központi templomában, a Stephansdomban, augusztus 23-án, délután 1 órai 

kezdettel. A mise méreteire jellemző, hogy 600-700 magyar kötődésű részvevő illetve 

német nyelvű látogató jelent meg a helyszínen, beleértve az ausztriai magyar szervezetek 

és egyesületek képviselőit is. 

 

Hageni tánchétvége 
2014. szeptember 1. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus negyedik hétvégéjén a német labdarúgó bajnokság mellett a hageni táncos évad 

is kezdetét vette. A hageni magyarok augusztus 23-24-én szatmári és kalotaszegi táncokat 

tanultak. Amint véget értek a szabadságok és a tanítás is megkezdődött, a helyi magyarok 

jó része ismét visszatért Hagenbe, ami lehetőséget biztosított az új tanév első nagy magyar 

eseményének megrendezésére. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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