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Az őshonos kisebbségek jogainak erősítéséről határozott az ENSZ 
2014. szeptember 24. – Krónika, MTI 

Az őshonos kisebbségek jogainak megerősítéséről fogadott el határozatot az ENSZ 

Közgyűlés New Yorkban. A szóban forgó – világszerte mintegy 370 millió tagot számláló – 

népcsoportok többsége hét évvel a helyzetük javítását ígérő világszervezeti nyilatkozat 

kiadása után is szegénységben és a társadalom szélére taszítva él. Ban Ki Mun ENSZ-

főtitkár hangsúlyozta, hogy az őshonos kisebbségek az ENSZ teljes támogatását élvezik, és 

a most elfogadott határozatnak be kell temetnie a velük szemben tett ígéretek és a valóság 

közt tátongó szakadékot. A főtitkár kiemelte, hogy az őshonos kisebbségek központi 

szereplői az emberi jogokról és a globális fejlődésről folyó diskurzusnak, és fontos 

feladatuk van a természeti erőforrások fenntarthatóbb felhasználását sürgető 

erőfeszítésekben is. 

 

Elnökválasztás – Lezárult a jelöltek jelentkezése 
2014. szeptember 24. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Lezárult a novemberi romániai államfőválasztás jelöltállítási időszaka: a kedd éjféli 

határidőig 14 jelölt adta le a törvény által megkövetelt, legalább 200 ezer támogató aláírást 

– közölte szerdán a központi választási iroda.  Első ízben fordul elő, hogy két magyar jelölt 

is összegyűjtötte az induláshoz szükséges kétszázezer aláírást: Kelemen Hunor, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) államfőjelöltje. A központi választási irodának 48 órán belül kell 

határoznia, hogy a leadott iratok megfelelnek-e a törvényes feltételeknek, a jelöltek ellen 

azt követően 24 órán belül lehet óvást emelni az alkotmánybíróságon. A szavazólapra 

felkerülő államfőjelöltek, illetve a választási jelek listája az óvások elbírálása után, 

szeptember 28-án válik véglegessé. 

 

A Smer kettős mércéje: Autonómiát az ukrajnai oroszoknak, a szlovákiai 
magyaroknak nem? 
2014. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Szeptember 24-én a szlovák parlament is ratifikálta az Európai Unió és Ukrajna közötti 

társulási megállapodást. A parlamenti vita során Mikulás Huba, az Egyszerű Emberek 

tömörülés képviselője a kormányzó Smert bírálta a szerinte alkalmazott kettős mérce 

miatt: „Önök támogatják a két kelet-ukrajnai megye autonómiáját, de azonnal idegessé 

válnak, ha a szlovákiai magyarok autonómiája kerül szóba.” 
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http://www.kronika.ro/kulfold/az-oshonos-kisebbsegek-jogainak-erositeserol-hatarozott-az-ensz
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=173066&cim=elnokvalasztas_lezarult_a_jeloltek_jelentkezese
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/48824-a-smer-kettos-merceje-autonomiat-az-ukrajnai-oroszoknak-a-szlovakiai-magyaroknak-nem
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A skóciai népszavazás üzenete 
2014. szeptember 25. – Jeszenszky Géza – Heti Válasz 

Skócia függetlenségéről tartott népszavazás komoly érdeklődést keltett hazákban is. A 

skótok iránti rokonszenv mellett, sokakban felötlött a párhuzam a Székelyföld 

autonómiájáért folytatott küzdelemmel. Persze nem lehet teljes egészében párhuzamot 

vonni a két eset között, hiszen Skócia 1997-ben visszanyerte részleges önállóságát, 

rendelkezik saját parlamenttel és kormánnyal. Erdély, a Székelyföld és a Partium magyar 

lakossága a román kormányoktól 25 éve követel az önrendelkezés valamilyen formáját és 

jelenleg két tervezet is az asztalon hever. Az egyik figyelembe veszi a realitásokat, a román 

érzékenységet, a másik pedig az optimális megoldást terjeszti elő.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. szeptember 25-i számában olvasható.) 

 

Vádat emeltek Péter Tünde ellen 
2014. szeptember 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés miatt vádat emelt az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Péter Tünde Kolozs megyei volt főtanfelügyelő-

helyettes ellen. A nyomozó hatóság szerdai közleménye szerint idén június és szeptember 

között az RMDSZ-es szakpolitikus 14 személytől kért csúszópénzt 21 300 euró értékben, 

ebből 10300-at pedig át is vett. A szeptember 2. óta előzetes letartóztatásban lévő Péter 

Tünde megígérte a megvesztegetőknek, hogy közbenjár a javító bizottságok tagjainál az 

érettségiző diákok kedvező előmenetele érdekében. 

 

Újjáalakult az RMDSZ Csíkszeredai Városi Szervezete 
2014. szeptember 24. – Erdély Ma 

Füleki Zoltánt, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes gazdasági igazgatóját választották 

az RMDSZ Csíkszeredai Városi Küldöttek Tanácsának tagjai alakuló ülésükön a városi 

szervezet elnökének. Az új vezető székfoglaló beszédében elmondta, erős érdekképviseletet 

szeretne Hargita megye székhelyén. Az RMDSZ Csíkszeredai Városi Küldöttek Tanácsa 

ülését Borboly Csaba, a Csíki Területi Szervezet elnöke nyitotta meg. Tevékenységi 

beszámolójában elmondta, az elmúlt időszakban a területi RMDSZ látta el a városi 

szervezet munkáját is. 

 

Kelemen Hunor az Európai Néppárt elnökével találkozott  
2014. szeptember 24. – maszol.ro, transindex.ro, Szabadság 

A novemberi államelnök-választásról, az RMDSZ autonómia-statútumáról, valamint a 

Szövetség politikai és közösségi célkitűzéseiről tájékoztatta szerdán Kelemen Hunor 

Brüsszelben Joseph Dault, az Európai Néppárt elnökét. Az RMDSZ székelyföldi 

autonómiatervezetéről Kelemen Hunor elmondta, az egy héttel ezelőtt bemutatott 

dokumentum a magyarság nemzeti identitásának megőrzéséhez kíván hozzájárulni, 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=173059&cim=ujjaalakult_az_rmdsz_csikszeredai_varosi_szervezete
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/35881-kelemen-hunor-az-europai-neppart-elnokevel-talalkozott


 

 

 

 

 

 
4 

akárcsak az a kulturális autonómiatervezet, amelyet 2006-ban dolgoztak ki. Kelemen 

Hunor hozzátette, az államfőválasztás első fordulója előtt az RMDSZ nem dönti el, hogy 

kit támogat a második körben, és úgy vélekedett, hogy a választási kampányban a 

Szövetség egyensúlyfaktor lesz.   

 

Kovászna is kéri az autonómiát 
2014. szeptember 24. – Erdély Ma, Háromszék 

Kovászna helyi tanácsa is napirendre tűzi azt a Székely Nemzeti Tanács által javasolt 

határozattervezetet, melyben kérik a Székelyföld nevű, autonóm státussal bíró régió 

megalakítását. Az autonómiapárti határozatban kérik továbbá a kisebbségi jogok 

biztosítására vonatkozó nemzetközi vállalások betartását, illetve azt, hogy azokon a 

településeken, ahol a kisebbség részaránya meghaladja a tíz százalékot, annak nyelve is 

legyen hivatalos. Ha a kovásznai tanács elfogadja a határozatot, azt közlik a prefektúrával, 

elküldik az EU Régiók Bizottságának, az Európa Tanács parlamenti gyűlésének, az ENSZ 

Emberjogi Tanácsának. 

 

Magyar állami kitüntetés erdélyi értékteremtőknek 
2014. szeptember 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Öt erdélyi magyar értelmiségi vehette át szerda délután Csíkszeredában a Magyarország 

elnöke, Áder János által a magyar államalapítás ünnepe alkalmából adományozott 

kitüntetéseket Zsigmond Barna Pál főkonzultól.  

 

Két napon múlhat a kétnyelvű táblák engedélyezése Kolozsváron  
2014. szeptember 24. – maszol.ro 

Még két napja van Emil Boc polgármesternek, hogy megtámadja azt a bírósági döntést, 

amely a kolozsvári helységnévtáblák többnyelvű feliratozására kötelezi a városházát. A 

polgármesteri hivatal jogi osztálya már megfogalmazta a közigazgatási bíróság ítéletének 

óvását, már csak a polgármester aláírása hiányzik róla, tájékoztatta a sajtót Oana Buzatu 

szóvivő. Újságírói kérdésre Emil Boc szerdán meglehetősen semleges választ adott arra, 

hogy aláírja-e a dokumentumot: azt mondta, megvárja a jogi osztály álláspontját, és e 

szerint jár el. A clujust.ro portál úgy tudja, az óvás szövege az asztalán van, már csak alá 

kell írnia. A fellebbezés benyújtásának határideje szeptember 26.  

 

Ezer lejre büntették a Skócia-pártiakat 
2014. szeptember 24. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, MNO 

Ezer lejes bírságot szabott ki a Maros megyei csendőrség azoknak, akiket igazoltattak a 

Skócia függetlenségét támogató – szerintük illegális – villámcsődületen. Sehol máshol 

nem büntettek ezért. A szeptember 16-án 19.30-kor keltezett ezer lejes bírság 

indoklásában az áll, hogy az illetők – akiket igazoltattak a helyszínen – többedmagukkal 

szeptember 16-án 18 óra 5 perckor a főtéren egy be nem jelentett nyilvános gyülekezést 
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„szerveztek és részt vettek” rajta, amelynek célja a skóciai népszavazással való 

szolidarizálás volt. 

 

Az RMDSZ-ből a PSD-be állt át egy tölgyesi tanácsos 
2014. szeptember 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Átiratkozott a Szociáldemokrata Pártba (PSD) egy gyergyótölgyesi, RMDSZ-színekben 

megválasztott helyi önkormányzati képviselő. Dimény Csaba személyes okokkal 

magyarázza döntését. A 63 éves politikus az első olyan megválasztott tisztségviselő, aki az 

RMDSZ-ből román pártba igazol át. Ő eddig a tölgyesi képviselő-testület RMDSZ-frakciója 

négy tagjának egyike volt. „Átpártolt a hatalomhoz” – állapította meg kollégája lépéséről 

Csibi László, az RMDSZ helyi elnöke. Mint fogalmazott, Dimény Csabával már a 2012-es 

választásokat követően feszült volt a viszony amiatt, hogy „mindig a hatalomhoz húzott”. 

Emiatt több alkalommal kérdőre is vonták, és korábban az is elhangzott, hogy „ha nem tud 

velünk szavazni, akkor mondjon le”. 

 

Mind a 14 elnökjelölt pályázatát elfogadta a BEC 
2014. szeptember 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Mind a 14, az államelnöki választásokon indulni kívánó személy pályázatát elfogadta a 

Központi Választási Iroda - jelentette be Marian Muhuleț, a BEC szóvivője. Az államelnök-

választás első fordulójában Victor Ponta (PSD-UNPR-PC választási szövetség), Klaus-

Werner Johannis (ACL), Monica Luisa Macovei, Călin Popescu Tăriceanu, Gheorghe 

Funar és Teodor Meleșcanu független jelöltek, Elena Udrea (PMP), Dan Diaconescu (PP-

DD), Kelemen Hunor (RMDSZ), Szilágyi Zsolt (EMNP), Corneliu Vadim Tudor (PRM), 

Constantin Rotaru (Szocialista Alternatíva Pártja), William Brânza (Román Ökológus 

Párt) és Mirel Mircea Amaritei (Prodemo) vesz részt. 

 

Magyar napok Noua Dreaptă-felvonulással 
2014. szeptember 25. – Krónika 

Pénteken kezdődik, és október 6-án, a vértanúk kivégzésének emléknapjával ér véget az 

Aradi Magyar Napok elnevezésű kulturális és hagyományőrző rendezvénysorozat. Bognár 

Levente Arad megyei RMDSZ-elnök tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, az ünnepre való 

készülődést beárnyékolja, hogy az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű szélsőjobboldali, 

magyarellenes szervezet is engedélyt kapott az önkormányzattól, hogy felvonulhasson az 

október 6-ai megemlékezéssel egy időben. 

 

Beiratkozási ösztöndíjakat osztott a Rákóczi Szövetség 
2014. szeptember 24. – hirek.sk 

Idén a Felvidéken 3550 magyar iskolakezdőnek juttatja el támogatását a Rákóczi 

Szövetség. A tízezer forintos ösztöndíjat azok a szülők kapják, akiknek elsős gyermeke 
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magyar iskolában kezdte meg tanulmányait. A pozsonyi és a pozsonypüspöki elsősök 

szülei a Duna utcai alapiskolában vehették át a Rákóczi Szövetség beiratkozási 

támogatását. A civil ösztöndíj célja, hogy a magyar iskolaválasztást népszerűsítse a külhoni 

magyar területeken. 

 

Angyal Béla függetlenként indul Gúta polgármesteri székéért 
2014. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Vasárnap este, a helyhatósági választások jelöltlistáinak leadásának határideje előtt Angyal 

Béla közösségi oldalán jelentette be indulását Gúta polgármesteri székéért. A 

mezőgazdasági minisztérium volt hivatalvezetője, a Közbeszerzési Hivatal volt elnöke 25 

éve képviseli a Komáromi járás második legnagyobb városának lakóit a helyi 

önkormányzatban.  

 

A ŽSSK előállt a párkányi eset egy újabb verziójával 
2014. szeptember 24. – bumm.sk 

Megérkezett a párkányi vasútállomás egy jegykiadója által inzultált diáklány panaszára a 

hivatalos válasz. Ez a verzió már nem tesz említést semmiféle hang- vagy egyéb felvételről, 

melyre a két héttel ezelőtt közzétett hivatalos állásfoglalásban hivatkoztak. A bumm.sk 

beszámolt róla, hogy a párkányi esetről közölt cikkeik kapcsán többen is jelezték a 

hírportálnak, hogy találkoztak már hasonló arrogáns megnyilvánulásokkal egy bizonyos 

pénztárosnő részéről a párkányi vasútállomáson. 

 

Orosch János magyar zarándokhellyé nyilvánította a tallósi lourdes-i 
barlangot 
2014. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Orosch János nagyszombati érsek Kisboldogasszony ünnepén a tallósi lourdes-i 

barlangnál bemutatott ünnepi szentmise keretében a Nagyszombati Főegyházmegye első 

magyar zarándokhelyévé nyilvánította a felvidéki kegyhelyet.  

 

Tari: Ez a lista a hiteles emberek listája - A VMDK indul a nemzeti tanácsi 
választásokon 
2014. szeptember 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) is indul az október 26-ára 

kitűzött nemzeti tanácsi választásokon. Csonka Áron megköszönte mindazoknak, akik 

aláírásukkal, munkájukkal támogatták a pártot, minek köszönhetően szeptember 23-án a 

Köztársasági Választási Bizottság (RIK) kihirdette a VMDK – Csonka Áron elnevezésű 

jelöltlistát, amellyel kettőre nőtt az őszi nemzeti tanácsi választásokon induló magyar 

listák száma. „A nemzeti tanácsokról szóló törvény változni fog, az első változtatások már 
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megtörténtek, ez is igazolja, hogy négy évvel ezelőtt, amikor bojkottáltuk az MNT-

választásokat, igazunk volt” – jelentette ki Csonka Áron.  

 

Nem tarthatják meg a szabadkai Városházán a bunyevácok identitásával 
foglalkozó konferenciát 
2014. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

Döbbenettel értesült a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete a szabadkai polgármester 

döntéséről, miszerint nem tarthatják meg a Városháza kék termében a szeptember 26-ára, 

péntekre tervezett, a bunyevác horvátok identitási kérdéseivel foglalkozó tudományos és 

szakmai kerekasztalt – derül ki az intézetnek a szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

közleményéből. A bunyevác kultúra és történelmi örökség horvátországi és magyarországi 

ismerői is jelezték részvételi szándékukat, akik eddigi tudományos-kutatói 

munkásságukkal hozzájárultak a bunyevác horvátok identitási kérdéseinek tisztázáshoz, 

írják. „A szabadkai polgármester ezen gesztusával közölték a Szerbiában élő horvátokkal, 

hol a helyük, ha a táncolásnál és tamburázásnál többet akarnak tenni” – jegyzik meg, s 

hozzáteszik, a rendezvény magas rangú vendégeit emiatt egy nem megfelelő helyiségben 

lesznek kénytelenek fogadni. 

 

Magyarkanizsai körúton a Magyar Összefogás listavezetője 
2014. szeptember 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Magyarkanizsán és a község településein kezdte meg látogatássorozatát Hajnal Jenő, a 

Magyar Összefogás listavezetője, melynek során felkereste a Magyar Nemzeti Tanács 

kilenc ösztöndíjasát, ellátogatott a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézménybe, a 

Cnesa Oktatási és Művelődési Intézménybe, a Regionális Kreatív Műhelybe, a József Attila 

Könyvtárba valamint az adorjáni Szőke Tisza és a tóthfalusi Fehér Akác Művelődési 

Egyesületekbe, az oromi nagycsaládos Királyékhoz, és megtekintette a magyarkanizsai 

Tisza Néptáncegyesület illetve a horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület 

legkisebbjeinek táncpróbáit is. A körúton időt szakított arra is, hogy találkozzon dr. Bimbó 

Mihály magyarkanizsai polgármesterrel és Savelin Zoltán martonosi katolikus 

plébánossal.  

 

Sokaknak nagy segítség a szülőföldön való továbbtanuláshoz az MNT 
ösztöndíja  
2014. szeptember 24. – Pannon RTV 

Az MNT felsőoktatási ösztöndíjában részesült diákokat látogattak meg a Peščara Helyi 

Közösségben a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői. A főiskolai és egyetemi hallgatók 

szerint nemcsak nekik, de az egész családjuknak nagy segítséget jelent a Magyar Nemzeti 

Tanács támogatása. Szabó Nóra másodéves a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanítói 

szakán. Az egyetem elvégzése után szeretne itthon boldogulni. Szüleinek most épp nincs 

munkájuk, ezért is jön jól nekik az MNT ösztöndíja. „Azért is egy nagyon nagy segítség, 
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mivelhogy itt tanulhatok a szülőföldemen, nem kell elmennem máshova, illetve 

szerezhetek egy diplomát.” 

 

Autonómiakövetelés: "Szandzsák olyan legyen, mint Dél-Tirol!" 
2014. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

Szandzsáknak széles körű autonómiával kellene rendelkeznie Dél-Tirol modellje alapján, 

véli Enis Imamović, a Szandzsáki Demokratikus Akciópárt alelnöke és képviselője. Dél-

tiroli látogatása után, ahol „Szandzsák mint Szerbia és Montenegró közötti határon 

átterjedő európai régió, autonómiájának meghatározása körüli együttműködésről” 

tárgyalt, elmondta, hogy a magas fokú autonómia a legjobb módja annak, hogy 

Szandzsákban „az emberek szabadon éljenek, s érvényesítsék jogaikat, és az alkotmánnyal, 

a hazai törvényekkel és a nemzetközi normákkal összhangban igazgassák a rendszert, 

amelyben élnek”. 

 

Kárpátaljára látogat Orbán Viktor miniszterelnök 
2014. szeptember 24. – Kárpátalja Ma 

Szeptember 26-án Kárpátaljára látogat Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján vesz részt, melyre a beregszászi 

református templomban kerül sor. A miniszterelnök az ünnepség után részt vesz a főiskola 

új épületszárnyának átadóján. 

 

„Elfeledett hőseink…” 
2014. szeptember 24. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szeptember 21-én Nagydobronyban emlékezett 

meg az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról ünnepi istentisztelettel, valamint a 

„nagy háborút” felidéző történelmi konferenciával. Előző nap a szervezők közös 

kirándulást szerveztek a Toronyai-hágóra, ahol a KMKSZ Nagydobronyi 

Alapszervezetének aktivistái mellett részt vettek a Nagydobronyi Reformárus Líceum és a 

Nagydobronyi Középiskola diákjai és tanárai is. 

 

Kik indulnak az egyéni körzetekben Kárpátalján? 
2014. szeptember 25. - Kárpátalja 

Az egyéni indulók regisztrálása az október 26-ra kiírt, előre hozott parlamenti 

választásokra szeptember 25-én ér véget, néhány következtetést azonban már most, az 

indulók még nem teljes listájának alapján is levonhatunk. A 73. számú, Nagyszőlős 

központú választókörzetben, amelyben a legmagasabb a kárpátaljai magyarság aránya, úgy 

30 százalék körüli. Politikai viszonyaink ismeretében ez – sajnos – automatikusan kizárja, 

hogy a régiónak magyar képviselője legyen, a CVK hivatalos honlapja szerint a körzetben 

eddig mindössze két indulót jegyeztek be: Ivan Balogát, a Kárpátaljai Megyei Tanács 
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elnökét, illetve az ugyancsak független jelöltként induló Jevhenyij Jarinát, a Lemberg 

megyei születésű nagyszőlősi vállalatvezetőt. Gajdos István, az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) volt elnöke, aki 2002 óta minden megmérettetésen 

érintett volt, ezúttal nem indul a választásokon, s maga az egyelőre elnök nélküli UMDSZ 

sem állít saját jelöltet. Miután Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke megkapta a bejutónak számító 62. helyet a BPP választási listáján, a 

Szövetség úgy határozott, hogy ezúttal nem állít egyéni jelöltet a 73. számú 

választókörzetben, a legutóbb győztes Régiók Pártja pedig el sem indult a választásokon. 

 

Egy hét a magyar események jegyében 
2014. szeptember 24. – Új Magyar Képes Újság 

Eszék-Baranya megye magyar hagyományai mellett magyarországi kulturális és 

sportprogramok is helyet kaptak múlt héten az Eszéki Magyar Hét gazdag kínálatában. A 

kiállítástól kezdve a színházi előadáson és kosárlabda-mérkőzésen át, minden esemény 

nagy sikert aratott. - Az eszéki főkonzulátus 2013. évi újranyitása lehetővé tette, hogy 

klasszikus konzuli feladatain, illetve azon túl, hogy a horvátországi magyarságnak az 

anyaországhoz kapcsolódási pontot jelenthessen, mind a magyar, mind a horvát 

nemzetiségű érdeklődőknek segítséget nyújthasson Magyarország, a magyar kultúra, 

szokások, emberek minél jobb megismeréséhez. E célok megvalósítása érdekében, 

hagyományteremtő céllal szervezte meg a főkonzulátus a helyi magyar szervezetekkel 

együttműködésben a Magyar Hét rendezvénysorozatot - mondta De Blasio Antonio eszéki 

magyar főkonzul az eseménnyel kapcsolatosan. 

 

Helyhatósági választások 2014: mandátumzáró beszélgetés Jakosa Emerikkel, 
a Šalovci Községi MNÖK elnökével 
2014. szeptember 24. – Népújság 

Jakosa Emerik négy éve áll a Šalovci Községi MNÖK élén. A domonkosfai magyarság 

legfontosabb célkitűzéseiről, gondjairól, lehetőségeiről beszélgetett a Népújság a tanács 

elnökével, aki a következő mandátumban is indul a választásokon, s újra vállalná az elnöki 

megbízatást is. 

 

Megkoszorúzták Széchenyi István bécsi szülőházát 
2014. szeptember 24. – MTI, Volksgruppen 

Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából megkoszorúzták a legnagyobb 

magyar bécsi szülőházán lévő márványtáblát kedden, tájékoztatta a bécsi magyar 
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nagykövetség az MTI-t. A Bécs belvárosában rendezett eseményen az Országgyűlés 

küldöttsége mellett a nagykövetség és az ausztriai magyar szervezetek képviselői vettek 

részt. 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Program kanadai ösztöndíjasainak záró konferenciája 
Calgaryban 
2014. szeptember 24. – Nemzeti Regiszter 

A 2013-as Kőrösi Csoma Sándor Program sikerének köszönhetően ebben az évben az 

ösztöndíjasok száma megkétszereződött: Kanadába tizenheten érkeztünk. A magyar 

kultúra közösségeiben, az egyházakban, a magyar iskolákban és a cserkészéletben 

vállaltunk szerepet, a magunk talentumai szerint. 

 

Magyar Szüreti Fesztivál Minnesotában 
2014. szeptember 23. Nemzeti Regiszter 

A festői környezetben fekvő Millner Heritage Wineyard and Vinery adott otthont a 

minnesotai magyarok szüreti fesztiváljának! Ilyen az, amikor a jó ötlet lelkes szervezőkkel 

és különleges helyszínnel párosul! 
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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 
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