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2014. május 26. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Echo TV, Duna TV
Folyamatosan napirenden szeretnék tartani a magyarságot érintő kérdéseket a következő
években Európában és az Európai Parlamentben - emelte ki Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikai helyettes államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben a „Választások
után: magyar érdekképviselet az Európai Parlamentben” címmel rendezett tanácskozáson.
Meg kell mutatni a világnak, hogy vannak olyan kérdések, amelyek folyamatosan terhelik
az ottani közösségek életét, és ezekre szeretnének közös gondolkodással és közös európai
jogalkotással választ találni - fejtette ki Répás Zsuzsanna. A tanácskozás résztvevői voltak
Schöpflin György, Bocskor Andrea, Deli Andor és Gubík László.

Vezető hírek

Répás: napirenden kell tartani a magyarságot érintő kérdéseket

Részeredmények (99,99): az RMDSZ két képviselőt küldhet Brüsszelbe
2014. május 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Nyugati Jelen, Szabadság
A leadott voksok 99,99 százalékának összesítése alapján az RMDSZ a szavazatok 6,30
százalékát gyűjtötte be a vasárnapi romániai európai parlamenti választásokon, így – ha az
arányok nem változnak – két képviselőt küldhet Brüsszelbe, bár sokáig úgy tűnt, a
harmadik mandátum is összejöhet. Ez véglegesen az ötszázalékos küszöböt át nem lépő
pártok és független jelöltek szavazatainak újraosztása nyomán derül ki. Az RMDSZ EPlistáján Winkler Gyula és Sógor Csaba jelenlegi EP-képviselő, illetve Vincze Loránt, az
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának alelnöke foglalja el az első három helyet. A
részeredmények szerint a baloldali PSD-UNPR-PC választási szövetség a vártnál kisebb
arányú győzelmet arat, hiszen 99,99 százalékos feldolgozottságnál 37,60 százalékon áll,
miközben az exit-poll adatok több mint 40 százalékot vetítettek előre. Az év elején
ellenzékbe vonult Nemzeti Liberális Párt (PNL) 15, a jobbközép Demokrata Liberális Párt
(PDL) 12,23, a Traian Băsescu államfő védnökségével idén alakult Népi Mozgalom Párt
(PMP) 6,21 százalékon áll.

EP-választások: alacsony részvétel mellett nem lehet győztesekről beszélni?
2014. május 26. – MTI, hirek.sk, bumm.sk
Az európai parlamenti választások végeredményéből kitűnik, hogy a Magyar Közösség
Pártja a magyarlakta járások többségében, azaz a Dunaszerdahelyi és a Rozsnyói járás
kivételével mindenütt legyőzte a Most-Híd pártot, a kormányzó Smer pedig a
felmérésekben jelzettnél kevesebb EP-képviselői helyet szerzett. Öllös László úgy véli, hogy
13,05 százalékos részvételi arány mellett nem beszélhetünk valódi győztesekről. A
politológus szerint azok a pártok, amelyek választóinak egy számottevő része elsősorban a
párt vezetőjének karizmájához kötődik, ám a pártvezető nem indult az EP-választásokon,
most rosszabbul jártak. Ilyen volt a Smer és részben ilyen a Híd is. Azok a pártok pedig,
amelyeknek ugyan nincs ilyen vezetőjük, de stabil, számottevő választói törzsbázissal
rendelkeznek, jobban jártak, mert jobban mozgósítottak. Ezek közé tartozik a KDH és az
MKP is.
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2014. május 26. – Krónika
Fölényes baloldali győzelmet hozott Romániában a vasárnapi európai parlamenti (EP)
választás: 99,99 százalékos feldolgozottság mellett a kormányzó Szociáldemokrata Párt –
Románia Fejlődéséért Országos Szövetség – Konzervatív Párt (PSD-UNPR-PC) szövetség 2
093 132 vokssal, a szavazatok 37,60 százalékát beseperve a legtöbb – szám szerint 16 –
képviselőt küldheti az Európai Parlamentbe.

Erdély

Győzött a román baloldal, lemondott a PNL vezetősége

Nem sikerült nyernie Nagy Szabolcsnak Szatmáron
2014. május 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro
Nem sikerült nyernie a Szatmár megyei időközi parlamenti választáson az RMDSZ
jelöltjének, Nagy Szabolcsnak. Az Agerpres hírügynökség által közölt választási
végeredmény szerint a képviselői mandátumot Ovidiu Silaghi, a baloldali pártszövetség
jelöltje szerezte meg a szavazatok 36 százalékával. Az RMDSZ jelöltje a szavazatok 28,5
százalékát kapta. A választókerületben a magyarok aránya 30 százalék körüli. A választók
33,7 százaléka adta le a voksát az időközi választáson.

MPP: az erdélyi magyarok bölcsen szavaztak
2014. május 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) értékelése szerint az erdélyi magyar szavazók bölcsességről
tettek tanúbizonyságot azáltal, hogy részvételükkel, voksaikkal a magyar listát támogatták.
A párt hétfői közleményében köszönetet nyilvánított tagjainak és szimpatizánsainak, akik
a pártpolitikai és egyéni sérelmeken felülemelkedve nem hagyták cserben a magyarságot,
és az RMDSZ listájára szavaztak. A párt azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a Kárpátmedencei magyarság jövőjét az etnikai alapokon álló erős magyar politizálásra kell építeni.

Csupán két magyar fellépő a szatmári városnapokon
2014. május 26. – Krónika
„Nemcsak a magyar közösség, hanem általában véve a helyi közösségek igényeit hagyja
rendszerint figyelmen kívül Szatmárnémeti 2012-ben megválasztott szociáldemokrata
polgármestere, Dorel Coica, aki saját, illetve pártja tulajdonaként kezeli a várost” –
jelentette ki a Krónika megkeresésére Pataki Csaba szenátor. Az RMDSZ Szatmár megyei
szervezetének elnökét annak kapcsán kérdezték, hogy a hétvégére beharangozott
városnapokra elenyészően kevés magyar fellépőt hívtak meg, miközben a város magyar
lakossága eléri a 37,6 százalékot.
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2014. május 26. – transindex.ro
A Marosvásárhelyen az RMDSZ-re leadott szavazatok drasztikus csökkenéséről ír
Facebook-bejegyzésében Vass Levente. A politikus a 2009-es EP, illetve a 2012-es
helyhatósági és parlamenti választásokkor az RMDSZ-re leadott szavazatok számát
hasonlítja össze egy ábrán. Felhívja a figyelmet: az RMDSZ 2014. május 25-én 10 800
szavazattal kevesebbet, 18 095 voksot kapott, mint 2012. decemberében, a parlamenti
választásokkor, amikor 22 888 szavazatot gyűjtött – ez 37%-os csökkenést jelent. Vass
ábrájából az is kiderül, hogy 2009-ben 7789-cel többen szavaztak az RMDSZ EP-jelöltjeire
Marosvásárhelyen, mint 2014-ben.

Erdély

Nekiment a vásárhelyi RMDSZ-vezetőknek Vass Levente

Illyés Gergő nem lát esélyt a harmadik RMDSZ-es EP-mandátum elnyerésére
2014. május 26. – transindex.ro
A visszaosztástól, a többi párt eredményeitől fog függni, hogy az RMDSZ megkapja vagy
sem a harmadik EP-képviselői mandátumot, azonban Illyés Gergő politológus kevés esélyt
lát erre azok után, hogy az Országos Választási Iroda által 17 órakor közölt 99,99%-os
feldolgozottságnál tartó eredmények szerint tovább csökkent az RMDSZ által elnyert
szavazatok aránya. „Most 6,47%-ról 6,3%-ra csökkent az RMDSZ által elért szavazatarány,
azt mondanám, hogy nincs esély a harmadik mandátum megszerzésére” - mondta a
politológus.

Kovács Péter: több mint 41 ezer szavazat hiányzott a harmadik
mandátumhoz
2014. május 26. – transindex.ro
Még 41785 szavazatra lett volna szüksége az RMDSZ-nek ahhoz, hogy három képviselője
jusson be az Európai Parlamentbe - ismertette Kovács Péter kampányfőnök az RMDSZ
szakértőinek számításait a Transindex-szel. A főtitkár elmondta: 93%-os
feldolgozottságnál még úgy tűnt, meglesz a harmadik mandátum, de utolsóként Bihar
mellett három déli megye eredményeit összesítette a Központi Választási Iroda, és ebből a
három megyéből elenyésző mennyiségű szavazatot kapott a szövetség.

„Nagyobb részvétellel lehetett volna három is” – Vélemények Hargita
megyéből
2014. május 26. – Erdély Ma
Az erdélyi megyék közül csak Fehér teljesített jobban (36,46%), mint Hargita, ahol 35,69
százalék volt a részvételi arány. Ezzel kapcsolatban vasárnap este Borboly Csaba
tanácselnök így nyilatkozott: „a térség eredményei bizakodásra és új lendületre adnak
okot, hiszen ez a részvételi arány egy óriási csapatmunka eredménye. Bebizonyosodott,
hogy minimális pénzből is lehet kampányt csinálni: ha megfelelő módon folytatunk
párbeszédet a választókkal, elmennek szavazni. A mindennapi munka, a partnerség
meghozza gyümölcsét”. A magyarság számára ezúttal csak az volt a kérdés, hogy az
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Háromszéken a magyarok arányának megfelelő voksot kapott az RMDSZ
2014. május 26. – Erdély Ma, maszol.ro
A román pártok közötti erőpróbával magyarázta Antal Árpád, hogy a hazai lakosság
részvétele a vasárnapi választásokon magasabb volt, mint amire az RMDSZ számított. A
nagy román pártok ugyanis az államelnök választásokra készülődve erőpróbának
tekintették az EP választásokat, értékelte a sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ
helyi elnöke, aki rámutatott: a szövetségre leadott szavazatok aránya nagyobb mint erdélyi
magyar lakosság aránya, de nem olyan mértékben mint amilyen 2009-ben volt, amikor az
RMDSZ és Tőkés László közös listán indult, vagy 2007-ben, amikor verseny volt az
RMDSZ és Tőkés László között.

Erdély

RMDSZ élvezi-e még a magyarság bizalmát. „Mi a munkára és nem a nagyotmondásra
fektettük a hangsúlyt, és ennek lett meg az eredménye" – fogalmazott Borboly.

Kelemen: az erős erdélyi magyar közösségnek erős képviselete van

Az MKP és a Most-Híd is elégedett
2014. május 26. – MTI, hirek.sk
A Berényi József vezette Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd párt is sikerként értékeli a
Szlovákiában szombaton tartott európai parlamenti választáson elért eredményét, azt,
hogy egy-egy EP képviselői mandátumot sikerült szerezniük. „A 6,53 százalék nagyon jó
eredmény, megőriztük európai parlamenti képviseletünket, ez is jó hír, az Európai
Néppárt tagpártjai pedig győztek Szlovákiában” - jelentette ki Berényi József.

Felvidék

2014. május 26. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI
„Az európai parlamenti választásokon elért eredményeink egyrészt a magyarság brüsszeli
képviseletét biztosítják, másrészt ismét sikerült bebizonyítanunk, hogy az RMDSZ háta
mögött egy erős, tenniakaró, szülőföldjén megmaradni kívánó magyar közösség áll.
Köszönet ezért minden magyar embernek, aki vasárnap az RMDSZ-re szavazott” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes hétfőn, miután a
Központi Választási Iroda lezárta a szavazatszámlálást, és közzétette a végleges
eredményeket.

Csáky Pál és Nagy József hatékonyan kíván együttműködni Brüsszelben
2014. május 26. – hirek.sk
Csáky Pál és Nagy József az EP-választás végeredményéről, prioritásairól és a kettejük
közti együttműködés lehetőségéről nyilatkozott a hirek.sk-nak. Csáky bízik abban, hogy
jobban tud majd együttműködni a Most-Híd színeiben az EP-be a lista 2. helyéről bejutó
Nagy Józseffel, mint ahogy azt a vegyespárt kudarcot valló listavezetőjével, Simon Zsolttal
tette volna annak győzelme esetén. Nagy József korábban kijelentette azt, hogy ha
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meghiúsíthatja

az

euroszkeptikus

pártok

2014. május 26. – hirek.sk
A Szlovák Nemzeti Párt nem tudta átlépni az öt százalékos küszöböt, és nem sikerült
mandátumot szereznie az Európai Parlamentben, amiből akár az következhet, hogy nem
alakulhat meg az egymáshoz közeli felfogású euroszkeptikus pártok közös EP-frakciója.

Deli Andor: Hangsúlyosan képviselni a vajdasági magyarságot érintő
kérdéseket
2014. május 26. – Vajdaság Ma, MTI
Deli Andor szerint megmarad a Fidesz-KDNP erős képviselete az Európai Parlamentben a
következő években is. Erről a vajdasági magyar politikus azután beszélt vasárnap este az
MTI-nek, hogy mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP listáján. Az elképzeléseiről szólva
kiemelte: hangsúlyosan szeretné képviselni a vajdasági magyarságot érintő kérdéseket, így
a többi között az érdekérvényesítés területét. Szerbia integrációs folyamata most indul el,
és kiemelt figyelemmel kell kísérni, nehogy elsikkadjanak a vajdasági magyarság számára
fontos témák - mondta.

Felvidék

Az SNS kimaradása
frakcióalakítását?

Vajdaság

bekerülne az EP-be, akkor egy európai kisebbségi törvényt készítene elő, amely alapján be
kellene vezetni bizonyos nemzetiségi standardokat az egyes uniós tagországokban.

Az Arany Bárányba költözhetne a Népszínház
2014. május 27. – Magyar Szó
A szabadkai önkormányzat javaslattal fordult a szerb kormányhoz, illetve a Köztársasági
Vagyonjogi Igazgatósághoz, hogy tegyék lehetővé, hogy a Népszínház használhassa a
Hadseregotthont, vagyis a valamikori Arany Bárány Szállót. A Városi Tanács igénylése
szerint a Hadseregotthon épülete alkalmas lehetne a Népszínház működéséhez. Mivel a
Népszínház épülete már évek óta építés alatt áll, és a közeljövőben a munkálatok
várhatóan nem fejeződnek be, a város a Hadseregotthon épületét szeretné felajánlani a
színházi társulatok munkájához, valamint a vendégszínházak is tarthatnának itt
előadásokat, az épület többi részét pedig más művelődési rendezvényekre használhatnák
fel.

Régi-új elnök az óvodapedagógus-egyesület élén
2014. május 27. – Magyar Szó
Szombaton éves, tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok
Egyesülete (VMÓE). Az összejövetelre a kishegyesi Tűzoltóotthonba került sor, és a
közgyűlés napirendje mellett sor került a XIX. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó
Találkozó produkcióinak kiértékelésére is. A közgyűlésen lezajlott tisztújítás nem hozott
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Németh: Porosenko támogatottsága Kijev legitimitását erősíti
2014. május 26. – MTI, hirado.hu
Petro Porosenko újonnan megválasztott ukrán elnök egyértelmű és meggyőző
támogatottsága megerősíti az ukrán hatalom legitimitását - mondta a Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára a vasárnapi ukrán elnökválasztást értékelve. Németh Zsolt
kiemelte: Magyarország üdvözli, hogy sikerült lebonyolítani az elnökválasztást
Ukrajnában, ahogyan azt is, hogy magas volt a részvétel a voksoláson. Hozzátette:
remélhetőleg a demokratikus jelleg erősítésének keretében mielőbb végrehajtják a Petro
Porosenko és Brenzovics László közötti megállapodást, amelyet a KMKSZ elnöke a
kárpátaljai magyar közösség jogainak bővítéséért kötött.

Kárpátalja

meglepetéseket az egyesület életébe, a 11 tagú elnökséget mindössze kisebb változásokkal
választották újra. Dr. Szőke Anna (Kishegyes) továbbra is megőrizhette elnöki pozícióját,
és az alelnöki helyen sem történt változás, Veselinov Ibolya (Magyarkanizsa) látja el ezt a
tisztet.

Gajdos István: mérföldkövet jelenthetnek a vasárnapi választások az ukrajnai
magyarság számára

Rijekában emléktáblát avattak Jókai Mór tiszteletére
2014. május 26. – Új Magyar Képes Újság
A Baross Kultúrnapok keretében Jókai Mór tiszteletére emléktáblát avattak múlt pénteken
Rijekában. Az emléktábla állítását a Magyar Írószövetség és a fiumei Baross Magyar
Kultúrkör Egyesület kezdeményezte, a megemlékezés anyagi hátterét a Navracsics Tibor
vezette KIM biztosította. Rétvári Bence, a KIM parlamenti államtitkára kiemelte: Jókai
Mór írói nagysága Victor Hugo, Charles Dickens nagy európai írókéval ér fel, a magyarság
kultúrája pedig az európai kultúra szerves része. Jókai Mór 1881 szeptemberében érkezett
Fiuméba, személyesen a város polgármestere, Ciotta János (Giovanni de Ciotta) fogadta,

Horvátország

2014. május 26. – MTI, Kárpátinfo
Gajdos István szerint igazi mérföldkövet jelenthet az ukrajnai magyarság számára a
vasárnap tartott ukrán elnökválasztás, valamint a vele egy időben megrendezett EPválasztás. Az UMDSZ elnöke szerint Porosenko megválasztása pozitív jelzés az ukrajnai
kisebbségek, köztük a magyar közösség irányába is, hiszen a voksolás eredményei azt
mutatják, hogy Ukrajna polgárai elutasítják a szélsőséges, kirekesztő eszméket és
politikusokat, s inkább a megfontolt, európai politizálást támogatják. Gratulált a FideszKDNP vasárnapi győzelméhez, és hozzátette: „Külön öröm számunkra, hogy listájukon
Bocskor Andrea személyében első ízben szerzett EP-mandátumot egy ukrajnai magyar, aki
révén immár az Európai Parlamentben is hallathatja majd hangját közösségünk.”
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2014. május 26. – Új Magyar Képes Újság
A horvát tankönyvek kisebbségek nyelvére való fordításának projektje közel tíz évvel
ezelőtt kezdődött, kezdetben a HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. adta ki a könyveket,
majd az oktatási minisztérium a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot
(Eszék) bízta meg ezzel a feladattal. Mostantól pedig a Media Hungarica Művelődési és
Tájékoztatási Intézet lesz a projekt gazdája.

„Gulyást lángossal?!” avagy, fundraising magyar módra
2014. május 26. – Nemzeti Regiszter
A majális ugyan elmaradt egyéb sajnálatos okok miatt, de lángos azért volt. Nem is kevés.
Örömteli bosszúság, hogy a perthi Magyar Otthon kicsinek bizonyult az eseményre, hiszen
több mint kétszázan vettek részt a Keszkenő Magyar Táncegyüttest támogató lángos
ebéden.

Horvátország

A Media Hungaricát bízták meg a tankönyvkiadással

Diaszpóra

az író az akkori Európa Szállóban szállt meg. Ez az épület ad ma otthont Fiume város egyes
hivatalainak. Az emléktáblát ennek az épületnek a falán helyezték el.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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