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Pásztor István nem tesz feljelentést a Kossuth téri inzultus miatt 
2014. május 7. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nem tesz feljelentést, amiért szidalmazták és 

leköpdösték kedden Budapesten, a Kossuth Lajos téren. Pásztor István erről az M1 Ma 

reggel című műsorában beszélt szerdán. A korábban a Jobbik frakciójában ülő politikus 

hazaárulónak nevezte Pásztor Istvánt, és azt mondta, megérdemelte, hogy leköpték, 

egyébként pedig a hazaárulók lámpavason szoktak lógni. E kijelentések a VMSZ vezetője 

szerint Gaudi-Nagy Tamást, és az általa megjelenített nemzetpolitikai opciót minősítik. 

Mint fogalmazott: harcedzett ember, találkozott már olyan bitangokkal, akik ilyeneket 

mondtak, akkor sem félt, és most sem fél. 

 

A határon túli magyarság melletti kiállást szorgalmazza az EMT 
2014. május 7. – MTI, hirek.sk 

A valódi európai értékek és a határon túli magyarság melletti kiállást szorgalmazta Tőkés 

László EP- képviselő, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke és 

Gubík László EP-képviselőjelölt az EMT sajtótájékoztatóján Budapesten. Lomnici 

üdvözölte, hogy a magyar kormány a napokban bekapcsolódott abba a perbe, amelyet ő 

indított az Európai Parlament (EP) ellen az Európai Unió Bíróságán. Az EMT elnöke 

jelezte, hogy Malina Hedvig kérte a szervezetet, képviselje őt a nemzetközi fórumokon. A 

sajtótájékoztató résztvevői elítélték a Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

elleni atrocitást. 

 

Háromszorosára nőtt a Határtalanul! program támogatása 
2014. május 7. – MTI, hirek.sk, MNO, Magyar Hírlap, OrienPress 

Idén 1,5 milliárd forint jut a külhoni magyar kirándulások támogatására - jelentette be az 

emberi erőforrások minisztere, amikor a Piarista Gimnázium diákjait útnak indította a 

Vajdaságba. Balog Zoltán kiemelte: egy-két éven belül elérik, hogy ne lehessen olyan 

magyar iskolás, aki úgy végzi el a nyolc osztályt, hogy ne járt volna állami támogatással 

legalább egyszer külhoni magyarlakta területen. 

 

Lámpavason látná Pásztort Gaudi 
2014. május 8. – M1 Ma Reggel, MNO, hirado.hu, Népszabadság, Magyar Hírlap 

Gaudi-Nagy Tamás nem áll le. Ezúttal lehazaárulózta Pásztor Istvánt, a vajdasági 

magyarok vezetőjét a köztévé Ma Reggel című műsorában. Majd a hazaárulók kapcsán 

lámpavasat és akasztást emlegetett. Morvai Krisztina, a Jobbik EP-listavezetője nem 

határolódott el Gaudi-Nagytól. Pásztor István reagálásában kijelentette: nem fél, 

találkozott már más „bitangokkal” is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17111/Pasztor-Istvan-nem-tesz-feljelentest-a-Kossuth-teri-inzultus-miatt.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20140507153628/A-hataron-tuli-magyarsag-melletti-kiallast-szorgalmazza-az-EMT.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140507144639/Haromszorosara-nott-a-Hatartalanul-program-tamogatasa.html
http://mno.hu/belfold/lampavason-latna-pasztort-gaudi-1225128
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Nyomoz a rendőrség Pásztor István inzultálása miatt 
2014. május 7. – Vajdaság Ma, MTI, Népszabadság 

Garázdaság miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a BRFK a Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke elleni keddi inzultus miatt. Az MTI úgy értesült, hogy a 

tettes személye ismert a rendőrség előtt.  

 

Morvai Krisztina nem ért egyet Pásztor István leköpésével 
2014. május 8. – hirado.hu, MTI, hvg.hu, Origo, Klub Rádió 

Morvai Krisztina nem ért egyet azzal, hogy kedden leköpték a Kossuth téren Pásztor 

Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, a tüntetést szervező Gaudi-Nagy 

Tamástól azonban nem határolódik el. A Jobbik EP-listáját vezető politikust szerdán 

sajtótájékoztatón kérdezték újságírók arról, hogy Pásztor Istvánt szidalmazták és 

leköpdösték a Gaudi-Nagy Tamás volt országgyűlési képviselő által felhergelt emberek a 

földtörvény ellen tartott tüntetésen. Morvai Krisztina azt mondta: jogászként mindketten 

elnyomott helyzetben lévő, „megtaposott” emberekkel foglalkoznak, s ez felfokozott 

állapotot teremt az emberben. Kifogásolta, hogy miközben Gaudi-Nagy Tamás nagy 

lépéseket tett a temerini fiúk kiszabadításáért, a VMSZ elismerés helyett veszedelmesnek 

nevezte tevékenységét. 

 

Kolozsvári mesés napokat ígérnek a KMN-szervezők 
2014. május 7. – Krónika, Szabadság 

„Óperrrencián innen és túl” a mottója az augusztus 17–24. között immár ötödik 

alkalommal megrendezendő Kolozsvári Magyar Napoknak (KMN). Gergely Balázs, a 

rendezvénysorozat főszervezője elmondta: azért választották a fenti mottót, mert a 

fesztivál a valóság és a mesevilág határán mozog. A KMN idei legfontosabb újdonságai, 

hogy a Kolozsvári Állami Magyar Színház is részt vesz a rendezvényen és a komolyzenei 

kínálat is jóval nagyobb lesz. Gergely Balázs az újdonságok közé sorolta, hogy a 

hagyományőrzés jegyében autentikus középkori forgatag is várja a közönséget. 

 

Születőben a virtuális Székelyföld 
2014. május 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Együttműködési megállapodást írt alá a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és a 

Székelyföldért Társaság (SZT) szerdán Budafok-Tétényben. Izsák Balázs, az SZNT elnöke a 

Virtuális Székelyföld születik című eseményen azt mondta, hogy azért fontos ez az 

együttműködés, mert a székely autonómiamozgalomnak szüksége van arra, hogy legyen 

Magyarországon egy szervezet, amely segíti a törekvéseiket. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17117/Nyomoz-a-rendorseg-Pasztor-Istvan-inzultalasa-miatt.html
http://www.hirado.hu/2014/05/07/morvai-krisztina-nem-ert-egyet-pasztor-istvan-lekopesevel/?source=hirkereso
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvari-meses-napokat-igernek-a-kmn-szervezok
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szuletoben-a-virtualis-szekelyfold
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Tanácstalanság az autonómiaharc terén 
2014. május 7. – Krónika 

Megoszlik a székelyföldi elöljárók véleménye az SZNT javaslatáról, mely szerint az 

önkormányzatoknak határozatot kellene elfogadniuk a Székelyföld jogállásáról. Többen 

úgy nyilatkoztak: egyelőre csak elviekben támogatják a szervezet javaslatát. Az SZNT terve 

szerint 153 székelyföldi önkormányzat egyszerre nyilváníthatná ki, hogy egyetlen, 

különálló közigazgatási egységbe akar tartozni. A területi önrendelkezést célzó 

határozattervezet azt is tartalmazza, hogy ez a közigazgatási egység viselje a Székelyföld 

nevet, sarkalatos törvény szavatolja számára az autonómiát, és területén az állam nyelve 

mellett legyen hivatalos nyelv a magyar. Izsák Balázs, az SZNT elnöke a Krónikának 

elmondta, meglepte, hogy több színmagyar székelyföldi község vezetője azzal takarózik, 

hogy nem kapta kézhez és nem is látta a határozattervezetet. 

 

Szükség van a civil társadalom és a politikum összehangolt munkájára 
2014. május 7. – Nyugati Jelen 

„A politikum akkor tud hatékonyan működni, ha erős civil társadalom áll mögötte. Egyik 

sem helyettesítheti a másikat, de egymást kiegészítve eredményesebb munka végezhető” – 

jelentette ki Sógor Csaba válaszúti és szamosújvári látogatása során. Az RMDSZ EP-

képviselőjelöltje május 6-án Kolozs megye több települését kereste fel. Látogatást tett a 

válaszúti Kallós Zoltán Alapítványnál és a szamosújvári Téka Alapítványnál is. 

 

MOGYE-ügy: tiltakozásra készül a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség is 
2014. május 7. – transindex.ro 

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség hivatalos álláspontot fogalmazott meg a magyar 

oktatók testületi lemondását követően a MOGYE-n kialakult helyzetről. A Marosvásárhelyi 

Magyar Diákszövetség (MMDSZ) - a város összes felsőoktatásban tanuló magyar diák 

reprezentatív érdekvédelmi szervezete - vezetősége és választmánya 2014. május 6.-i, 

keddi rendkívüli választmányi gyűlése eredményeként egységesen elfogadta azt az 

álláspontot, mely szerint a magyar oktatói testületnek teljes mértékű támogatást 

biztosítunk és döntésük mellett lojálisan kiállunk - áll a szervezet által küldött 

közleményben.  

 

Politikai kalandorokkal versenyez az RMDSZ jelöltje a szatmári időközi 
választásokon 
2014. május 7. – transindex.ro, maszol.ro 

„A kampánystáb mulasztása miatt nem lehet rajta az RMDSZ logója, a tulipán a választási 

lapon, mert azt nem küldte el időben a választási irodának, azonban az RMDSZ neve fog 

szerepelni a lapon. Az jelenthet örömet az ürömben, hogy a román pártok által keltett 

felfokozott nacionalista hangulatban talán még mozgósító hatása is lehet a magyarság 

számára annak, hogy én vagyok a körzet egyetlen magyar jelöltje" - mondta el Nagy 

Szabolcs, az RMDSZ által a Szatmár megyei kettes egyéni választókerületben 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tanacstalansag-az-autonomiaharc-teren
http://www.nyugatijelen.com/kronika/szukseg_van_a_civil_tarsadalom_es_a_politikum_osszehangolt_munkajara.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=36166
http://itthon.transindex.ro/?hir=36162
http://itthon.transindex.ro/?hir=36162
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(Szatmárnémeti város egy része is ehhez a körzethez tartozik) indított parlamenti 

képviselőjelölt. Az időközi parlamenti választás május 25-én, az EP-választásokkal egy 

időben fog zajlani a szavazókörzetben azután, hogy a PNL-s Ovidiu Silaghi lemondott 

mandátumáról egy EP-képviselői mandátum reményében. 

 

Peti András: nem attól fog változni valami, hogy egy civil szervezet petíciót ír 
2014. május 7. – Erdély Ma, hirado.hu, Nyugati Jelen, MTI 

A Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen elnevezésű civil akciócsoport szerdán 

petíciót nyújtott be, aláírásgyűjtésük május 20-ig tart. A kezdeményezésről a szervezők 

tájékoztatni fogják az Európai Nemzetiségek Föderatív Unióját, a FUEN-t és az Európai 

Néppártot is, hangzott el a szerdai sajtótájékoztatón. Barabás Miklós, a Kétnyelvű 

utcanévtáblákat Marosvásárhelyen szóvivője a Kossuth Rádió Határok nélkül című 

műsorában elmondta: a civil csoport tagjai olyan magyarok, akiket zavar, hogy 25 évvel a 

rendszerváltás után a városban még mindig nem jelent meg a kétnyelvűség az utcanevek 

és térelnevezések területén. 

 

Erdélyi magyar fiatalok is részt vesznek az Európai Ifjúsági Rendezvény 
eseménysorozaton 
2014. május 7. – Nyugati Jelen 

Erdélyi magyar fiatalokból álló csoport indult útnak május 7-én délután Kolozsvárról, hogy 

részt vegyen az Európai Ifjúsági Rendezvény 2014 (EYE 2014) elnevezésű 

eseménysorozaton. A rendezvényt az európai választások fontosságának és a részvétel 

felelősségének tudatosítása végett szervezte partnereivel közösen az Európai Parlament. 

Az intézmény strasbourgi székhelyére több ezer 16-30 év közötti fiatalt várnak május 9–11. 

között. Sógor Csaba és Winkler Gyula az RMDSZ európai parlamenti képviselői, a Magyar 

Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) együttműködésben húsz fiatal kiutazását biztosították. A 

programba bekapcsolódtak az Igen, Tessék Mozgalom és a Kolozsvár Európa Ifjúsági 

Főváros projektben résztvevő fiatalok is. 

 

Abszurdisztán esete a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzéssel 
2014. május 7. – szekelyhon.ro 

Szélsőségesen nacionalista marosvásárhelyi román oktatók és hasonló gondolkodású 

bukaresti politikusok abszurd játékának az áldozata a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata. Szilágyi Tibor lemondott rektorhelyettest a 

magyar törekvések eddigi kálváriájáról kérdezték. 

 

Marosvásárhelyről Verespatakra a Néppárttal 
2014. május 7. – szekelyhon.ro 

A ciántechnológiás bányászat ellen szervez tiltakozást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

és az Erdélyi Magyar Néppárt vasárnap Verespatakon. A tiltakozó akció célja – mint ahogy 

az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke, Cseh Gábor a szekelyhon.ro-nak 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=164325&cim=peti_andras_nem_attol_fog_valtozni_valami_hogy_egy_civil_szervezet_peticiot_ir_audio
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/erdelyi_magyar_fiatalok_is_reszt_vesznek_az_europai_ifjusagi_rendezveny_esemenysorozaton.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/erdelyi_magyar_fiatalok_is_reszt_vesznek_az_europai_ifjusagi_rendezveny_esemenysorozaton.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/abszurdisztan-esete-a-marosvasarhelyi-magyar-nyelvu-orvoskepzessel
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marosvasarhelyrol-is-verespatakra-a-nepparttal
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megerősítette –, hogy felhívják a figyelmet a ciántechnológiát alkalmazó aranybányászat 

súlyos környezetromboló következményeire, illetve azokra a kockázatokra, amelyekkel a 

beavatkozás jár: több millió tonna föld elmozdítása, több millió liter víz felemésztése, több 

négyzetkilométernyi terület lerombolása, a kulturális örökség megsemmisítése és a táj 

tönkretétele. 

 

Hátsó ajtó Tőkésnek 
2014. május 8. – Irházi János – HVG 

Tőkés László hátat fordított az erdélyi politizálásnak és a Fidesznek köszönhetően az EP-t 

választja, ahol bár eltöltött öt évet még sem mozdította elő a székely autonómia ügyét. Ez 

alatt az idő alatt 14 parlamenti kérdést fogalmazott meg, amiből csak kettő – a cianidos 

bányászat betiltása és az európai nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme – köthető 

Erdélyhez. Sokak szerint elképzelhető, hogy a Fidesz a háttérben megegyezett az RMDSZ-

szel és „leszedte” róluk Tőkést, hogy majd két év múlva, amikor nyugdíjba vonulhat 

Brüsszelből lezárhassa EP képviselői karrierjét. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. május 8-i számában olvasható.) 

 

Még folynak a felújítási munkálatok a Kis- és Nagyszelmenc közti 
határátkelőn 
2014. május 7. – Felvidék Ma 

Tóth Lajos, Nagyszelmenc polgármestere reménykedik, hogy a felújítási munkálatok 2014. 

május végére befejeződnek és újra üzemelni fog a Kis- és Nagyszelmenc közötti 

határátkelő a lakosok és utazni vágyók örömére. A felújítási munkálatok április 28-án 

kezdődtek, amely során új vámházat is építenek. Ezekre a felújítási munkálatokra azért is 

szükség van, hogy kulturáltabb körülmények között történjék a határon való átkelés. 

 

„Már nem az a riadt kislány vagyok” 
2014. május 8. – Élő Anita – Heti Válasz 

Zsák Malina Hedvig Magyarországra költözésével és a magyar állampolgárság felvételével 

gyermekeit szerette volna megvédeni, hiszen 2007 és 2012 között a Radicova kormányzat 

alatt lényegében csend volt ügyében. Robert Fico újbóli hatalomra kerülésével azonban 

ismét elővették ügyét és elmeorvosi vizsgálatnak akarták alávetni. Felháborítónak tartja és 

tartotta azokat a vádakat, hogy a záróvizsgáját akarta elkerülni, hiszen egy év alatt két évet 

végzett az egyetemen és záróvizsgája is kitűnő lett. A múlt heti pozsonyi tüntetésen nem 

vett részt, mert véleménye szerint az ellentábor könnyen rásüthette volna, hogy 

ünnepelteti magát. Sokat jelent számára, hogy Andrej Kiska ígéretet tett kegyelemben 

részesíti, ha elítélnék. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. május 8-i számában olvasható.) 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/45621-meg-folynak-a-felujitasi-munkalatok-a-kis-es-nagyszelmenc-kozti-hataratkelon
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/45621-meg-folynak-a-felujitasi-munkalatok-a-kis-es-nagyszelmenc-kozti-hataratkelon
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Megdöbbenésének adott hangot az MNT elnöke a Pásztor Istvánt ért 
támadás kapcsán 
2014. május 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

„Megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy kedden délután Budapesten, magukból 

kivetkőzött tüntetők egy csoportja megtámadta, inzultálta és sértegette Pásztor Istvánt, a 

VMSZ és a Vajdasági Képviselőház elnökét” – olvasható  Korhecz Tamás, a Magyar 

Nemzeti Tanács által elnöke által ma kiadott közleményben. „Mélyen elítéljük ezt az 

embertelen és nemzetellenes támadást, amelyet a vajdasági magyarság legitim politikai 

vezetője és Vajdaság első számú közjogi tisztségviselője ellen követtek el, Magyarország és 

a nemzet fővárosában, ezrek szeme láttára, az Országgyűlés alakuló ülésének idején. Ami 

történt, az nem a politikai véleménynyilvánítás sajátos formája volt, hanem olyan 

barbárság és gyalázat, amely az összes vajdasági magyart megsértette, áll az MNT 

elnökének közleményében.” 

 

Fidesz: A Jobbik elnöke ítélje el a VMSZ elnökének inzultálását! 
2014. május 7. – Vajdaság Ma, MTI 

A Fidesz arra szólítja fel Vona Gábort, a Jobbik elnökét, hogy személyesen ítélje el a pártja 

keddi rendezvényén történteket, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének 

inzultálását, és erre utasítsa Morvai Krisztinát, a Jobbik európai parlamenti listavezetőjét 

is. Ezt Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője közölte szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. A 

szóvivő hozzátette: Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik korábbi országgyűlési 

képviselője szervezte a rendezvényt, ők szónokoltak, „uszítottak és hergeltek”, így az 

ellenzéki párt nem határolódhat el a rendezvénytől. 

 

Lámpavason látná Pásztort Gaudi-Nagy 
2014. május 7. – Vajdaság Ma, mno.hu, hirado.hu 

Gaudi-Nagy Tamás nem áll le: lehazaárulózta Pásztor Istvánt, a vajdasági magyar vezetőt a 

köztévé Ma Reggel című műsorában. Majd a hazaárulók kapcsán lámpavasat és akasztást 

emlegetett. Gaudi-Nagy szerint Pásztorék sem Szerbiában, sem az unióban nem a 

magyarok érdekeit képviselik. „Ez a legkevesebb, amit egy hazaáruló kaphat, akár legyen 

Szabadkán, akár legyen Erdélyben, akár legyen Budapesten” – mondta. 

 

A Pásztor István elleni támadást mindenképpen szankcionálni kell 
2014. május 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Jelko Kacin, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője a leghatározottabban elítéli a 

Pásztor István tartományi házelnököt Budapesten ért támadást. „Az egyik európai uniós 

tagállam fővárosának a központjában, a parlament épülete előtt fényes nappal történt 

lincselési kísérlet elfogadhatatlan, és mindenképpen szankcionálni kell” – áll Kacin 
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közleményében. Leszögezte, a magyar nacionalistának a Pásztor István ellen irányuló 

támadása annak a bizonyítéka, minden nap harcot kell folytatni a demokráciáért és a 

nyitott társadalomért. 

 

Maja Gojković fogadta Pásztor Istvánt 
2014. május 7. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Vajdaság hatásköréről és pénzeléséről tárgyalt Pásztor István, a tartományi képviselőház 

elnöke és Maja Gojković, a szerbiai parlament elnöke. A találkozón szintén szót ejtettek a 

tartomány statútumának módosításáról, melyet az alkotmánybíróság döntése alapján 

június 6-áig kell elfogadnia a vajdasági és a szerbiai képviselőháznak, számolt be róla a 

Pannon RTV. 

 

Kevesebb diák iratkozhat a zentai középiskolákba 
2014. május 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Összesen nyolcvannégy diákkal kevesebb kezdheti majd meg a tanulmányait 

szeptemberben a zentai középiskolákban, ugyanis az illetékes minisztérium a Zentai 

Gimnázium számára a tervezettnél hárommal, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 

számára pedig eggyel kevesebb tagozat megnyitását hagyta jóvá. 

 

Egy lépésre a tartományi statútum tervezetének véglegesítésétől 
2014. május 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági parlament kollégiumának tagjai megállapodásra jutottak a vajdasági statútum 

módosítási javaslatát érintő fennmaradó kérdésekben, így már csak egy lépésre vannak a 

statútum tervezet szövegének véglegesítésétől, közölték az ülést követően. Az ülésen 

megállapodtak abban, hogy a Vajdaság alkotmányos jogi kérdéseivel foglalkozó bizottság 

csütörtökre bejelentett ülését megelőzően ismét összeül a kollégium, s akkor – a 

frakciókkal folytatott tárgyalásokat követően – megpróbálnak kompromisszumot kötni a 

tervezettel kapcsolatos minden kérdésben. 

 

Az MNT támogatja a családbarát tartalmakat a vajdasági magyar médiában 
2014. május 7. – Pannon RTV 

Mintegy két és félmillió dinárral támogatja a Magyar Nemzeti Tanács a családbarát 

tartalmak megjelenését a vajdasági magyar médiában. Az MNT pályázatán nyolc magyar 

nyelven megjelenő, illetve sugárzó médium nyert pénzt. Ezek tagjai az MNT illetékes 

munkacsoportjának, a korábbiakban is arra törekedtek, hogy minél több olyan tartalmat 

jelentessenek meg, amelyek ösztönzik a szülőföldön való megmaradást és a 

családalapítást. A most elnyert összegeket elsősorban az ezzel foglalkozó újságírók és 

szerkesztők tiszteletdíjára, illetve az utazási költségek fedezésére fordítják majd. 
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Több határátkelőre van szükség Magyarország és Szerbia között 
2014. május 8. – Vajdaság Ma 

A szerb-magyar határ térségi szakaszának tervezett fejlesztéseiről tartottak lakossági 

fórumot Zomborban. A közelmúltban önkormányzati vezetőkkel, illetve a határ közeli 

falvak helyi közösségeinek képviselőivel ismertették a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ kidolgozta projektumot, most pedig a polgárok véleményét igyekeznek kikérni a 

szerb-magyar határ mindkét oldalán élőktől. 

 

Egyedülálló lehetőség az EP-lista 
2014. május 8. – Őry Mariann – Magyar Hírlap 

Deli Andor a VMSZ a tartomány jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkára 

óriási lehetőségnek tartja, hogy a Fidesz-KDNP EP listáján indulhat és saját országa uniós 

csatlakozási folyamatát követheti az EP-ből. Véleménye szerint fontos, hogy Szerbia és 

Magyarország folytassa a megbékélés útját, azonban fontos, hogy az elindult folyamatok 

átültethetőek legyenek a mindennapi életbe és a jogérvényesítési kérdésekbe. Kiemelte, 

hogy a magyar identitás megmaradásának kulcsa a magyar nyelvű oktatás, azonban ehhez 

még szükséges a felsőoktatás bevonása is. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. május 8-i számában olvasható.) 

 

Kerékpáros emléktúra az elhurcoltakért 
2014. május 7. – Kárpátalja 

Az aknaszlatinai magyarság körében immár évek óta hagyomány, hogy májusban – 

emlékezve elődeik szenvedéseire és elpusztítására – az önként vállalkozók 

végigkerékpározzák azt az útvonalat, amelyet 1944 őszén a „málenykij robot” 

elhurcoltjainak gyalog kellett megtenniük a szolyvai gyűjtőtáborig. Idén május 2-án került 

sor a túrára. Aknaszlatinától az út Szolyváig 130 kilométer, így nem lebecsülendő a túrázók 

teljesítménye. 

 

A magyarok körében is Porosenko vezet  
2014. május 7. – Kárpátalja 

A Lehoczky Tivadar Intézet 2014 áprilisában főiskolai hallgatók bevonásával a kárpátaljai 

magyarság körében közvélemény-kutatást végzett. A felmérés során Kárpátalja 

magyarlakta településein összesen 200 főt kérdeztek meg. Az eredmények nagyjából 

azonosak az országos közvélemény-kutatásokéival. A kárpátaljai magyarok közül 

legtöbben Petro Porosenkót támogatnák, a megkérdezettek 41,5%-a szavazna rá. A 

válaszadók körében 10% körüli támogatottságot kapott Julja Timosenko, Szerhij Tihipko, 

Petro Szimonenko, Oleg Ljasko és Mihajlo Dobkin, a többi elnökjelölt támogatottsága nem 

érte el a 10%-ot. 
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PR-fogásnak tartják a Brenzovics-Porosenko megállapodást 
2014. május 7. – Kárpátalja 

Kárpátaljai ukrán politológusok és szociológusok egyöntetűen hatásvadász 

reklámfogásnak tartják Petro Porosenko részéről a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséggel kötött választási egyezményt. Egyikük véleménye szerint Porosenko a 

Magyarország kormánypártja által támogatott kárpátaljai szervezet felkarolásával az 

országban élő nemzetiségek érdekképviselőjének szerepében tetszeleghet, aki odafigyel és 

meghallgatja a kisebbségben élő választópolgárok gondjait, és minden idegszálával arra 

törekszik, hogy megoldja azokat. 

 

Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a HMDK-nak 
2014. május 7. – HMDK 

„Örömmel tölt el, hogy egy történelmi jelentőségű választás győztesei lehetünk, hiszen 

Önökkel, külhoni magyarokkal együtt, közösen dönthettünk Magyarország és a magyar 

emberek sorsáról” – áll többek között Orbán Viktor miniszterelnök Jakab Sándornak 

címzett levelében, amelyben megköszöni a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége (HMDK) elnökének „elismerő szavait, melyekkel az országgyűlési választáson 

elért győzelemhez gratulált”. 

 

„Egymás köztudatában kellene magasabb szintre lépnünk” 
2014. május 7. – Népújság 

A lendvai származású Ksenija Škrilec megközelítőleg fél esztendeje a Szlovén Köztársaság 

magyarországi nagykövete. A diplomácia ranglétráját végigjáró karrierdiplomatával a 

nagyköveti munkáról, Szlovénia és Magyarország kapcsolatairól, a kisebbségek hídépítő 

szerepéről, a négy évre szóló mandátum céljairól beszélgetett a Népújság. 

 

Folyik a „mini népszámlálás” 
2014. május 7. – Népújság 

Mivel 2011-ben Szlovéniában nem tartottak hagyományos népszámlálást, csak a 

különböző adatbázisokból gyűjtötték össze az adatokat, és a nemzetiségi hovatartozásra, 

nyelvhasználatra nem tudtak adatokat beszerezni, a magyar nemzeti közösség már akkor 

javasolt egy összeírást a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, amely a nemzetiségi 

hovatartozással és az anyanyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseket tartalmazná. 

Leginkább a pénzkeret hiánya miatt a projektet csak a napokban kezdték el három 

faluban, Alsólakosban, Radamosban és Hodoson. A felmérés lebonyolítását a 

Kisebbségkutató Intézet vállalta, a projekt várhatóan 5–6 hétig tart. 
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A pedagógiai szaktanácsos aktív szerepére lesz szükség 
2014. május 7. – Népújság 

Hoffmann Rózsa, a köznevelésért felelős magyar államtitkár budapesti hivatalában 

fogadta Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Tanácsának elnökét. A találkozás elsődleges témája a magyar nyelvű pedagógiai 

szaktanácsos kiküldetése volt, illetve az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírása az 

államtitkárság és az MMÖNK között. Az aláírást megelőzően Hoffmann Horváthtól az 

oktatás szlovéniai helyzetéről érdeklődött, a magyar nyelv oktatásáról s az ehhez 

kapcsolódó kérdésekről. 

 

Felsőőr 75 éves - ünnepségek sorozata 
2014. május 7. – Volksgruppen 

Az idén ünnepli Felsőőr fennállásának 75-ik jubileumát. A 75 éves magyarok lakta dél-

burgenlandi városban május 28-án kezdődik a jubileumi program egy nagy parádéval, 

amelyen a város egyesületei is részt vesznek. A parádén, amely 18.00-kor kezdődik a 

magyar egyesületek is képviseltetik magukat. 

 

Felpezsdült a táncházas élet Nürnbergben 
2014. május 7. – Nemzeti Regiszter 

A nürnbergi Magyar Kultúregyesület a Húsvét utáni első pénteken „Gyöngyvirágtól 

lombhullásig” címmel táncház-sorozatot indított, melyre a jövőben minden hónap 

negyedik péntekén kerül sor a langwasseri kultúrházban. 

 

Intéző Bizottság Tanácskozás - Hanyatlás, vagy fellendülés? 
2014. május 8. – Nemzeti Regiszter 

Közel hét évtizede végzi a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) ifjúságnevelő és 

magyarságőrző munkáját. Ilyen hosszú idő alatt sok külföldi magyar szervezet kiöregedett, 

hanyatlásnak indult, sőt megszűnt. A Cserkészszövetség kihívása különlegesen nagy, 

hiszen 70 csapata 4 földrészen és nagyrészt már a negyedik nemzedékkel működik - még 

vezetőinek nagy része is külföldön született. 
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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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