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Bekérették az ukrán külügyminisztériumba a magyar nagykövetet 
2014. május 13. – MTI, hvg.hu, Magyar Nemzet, MNO, Nol, InfoRádió, Index, 168 Óra, 

ATV 

Az ukrán külügyminisztériumot aggasztják azok a kijelentések, amelyeket Orbán Viktor 

miniszterelnök tett a határon túli magyar kisebbség autonómiájának és kettős 

állampolgárságának szükségességéről, ezért bekérették a külügyminisztériumba 

Magyarország kijevi nagykövetét. „Ezek a kijelentések mint olyan megnyilvánulások, 

amelyek nem segítik az ukrajnai válság eszkalálódásának megállítását és a helyzet 

stabilizálását, aggodalmat keltenek bennünk” - fogalmazott a szóvivő. Az ukrán külügyi 

tárca felszólította magyar partnereit, hogy „megfontoltan” álljanak hozzá az olyan 

érzékeny kérdésekhez, mint a nemzetiségpolitika. 

 

Kormányt buktatna a román ellenzék 
2014. május 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

Bizalmatlansági indítványt terjesztettek be az ellenzéki pártok kedden Victor Ponta 

szociáldemokrata miniszterelnök kormánya ellen, amelyben az RMDSZ is részt vesz. Az 

Állítsátok meg a korrupt, demagóg és hazug Ponta-3 kormányt címmel megszövegezett 

kezdeményezés főleg amiatt bírálja a kormányt, hogy nem léptette életbe a választási 

kampányában ígért gazdaságserkentő intézkedéseket: nem csökkentette öt százalékkal a 

munkáltató által befizetendő tb-járulékot és nem tette adómentessé a cégek visszaforgatott 

nyereségét. A PNL úgy időzítette régóta beharangozott bizalmatlanági indítványát, hogy 

megvitatására az európai parlamenti és időközi parlamenti választási kampány 

célegyenesében, jövő héten kerüljön sor. 

 

Ma döntenek Vajdaság statútumáról 
2014. május 14. – Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház ma 11 órakor kezdődő ülésén vitatják meg a vajdasági 

statútum szövegtervezetét, amelyet előzőleg véleményezett a Tartományi Képviselőház 

Vajdaság Alkotmányjogi Helyzetével Foglalkozó Bizottsága is. Mint ismeretes, a Szerbiai 

Alkotmánybíróság tavaly decemberben alkotmányellenesnek nyilvánította Vajdaság 

Autonóm Tartomány statútuma szövegének szinte kétharmadát, és féléves haladékot adott 

a vajdasági kormánynak és a képviselőháznak a dokumentumoknak az alaptörvénnyel való 

összehangolására. A megszabott határidő június 6-án jár le. 

 

Kelemen: az észak-erdélyi autópálya kiemelten fontos az RMDSZ számára 
2014. május 13. – transindex.ro, Szabadság 

„Beléptünk az európai parlamenti választási kampány utolsó előtti hetébe, és ez 

természetesen meghatározza valamilyen mértékben az RMDSZ politikai napirendjét, 

hiszen ebben az évben számunkra ez a választás a legfontosabb. Május 25-én meg kell E
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mutatnunk közösségünk erejét" - fogalmazott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, 

miniszterelnök-helyettes május 12-én Csíkszeredában, az RMDSZ Csíki Területi Szervezete 

által tartott kötetlen sajtóbeszélgetésen, amelyen részt vett Borboly Csaba területi elnök is. 

„Az Európai Unióhoz való tartozásunk egyik megerősítése ez az autópálya, amelynek az 

építése az RMDSZ kormányra lépését követően folytatódik. A sztráda ügye végre 

kimozdult a holtpontról, és Aranyosgyéres és Marosvásárhely között még az idén elkezdik 

a földterületek kisajátítását, Berettyószéplak és Bors között pedig folytatódik a pálya 

építése” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke. 

 

Winkler: a falurombolás egy próbálkozás volt a közösségünk szétverésére 
2014. május 13. – transindex.ro 

„A kommunista diktatúra idején mindenkit megfigyeltek, lehallgattak, miközben nem volt 

mozgásszabadság, és elemi jogaikban korlátozták a román állampolgárokat. A fiatalok ma 

talán meg se értik, hogy milyen az, hogy másképp kell beszélni a családban és másképp az 

utcán, hogy arra kell vigyázni, hogy amit mondasz, azt csak a megfelelő emberek hallják 

meg. Sem a szabadság, sem az egyén szabad választása nem volt megadva az embereknek. 

Nekünk magyaroknak duplán is átkos volt ez a rendszer, ugyanis különböző technikák 

révén a magyar kisebbség megszüntetésére, asszimilálására törekedtek. Egy ilyen technika 

volt a falurombolás. Mindannyian tudjuk, hogy főleg a vidék az, amely a hagyományt 

továbbviszi. A kommunista diktatúra ezt szerette volna felszámolni. Nekünk célunk az, 

hogy juttassuk eszébe a közösségünknek, de Európának is, hogy a szisztematizálásnak 

nevezett falurombolás létezett és egy próbálkozás volt arra, hogy szétverjék a 

közösségünket” – mondta el Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselőjelölt az Okos 

Mártonnal közösen, kedden Kolozsváron tartott sajtóreggelijén, amelyet az alkalomból 

szerveztek, hogy 25 évvel ezelőtt indult Okos Márton és Juhos Gábor Budapestről Párizsba 

gyalog, hogy tiltakozzanak az erdélyi falurombolás ellen. 

 

Kétnyelvű vasútállomást követelnek a sepsiszentgyörgyi ifjak  
2014. május 13. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) szervezet sérelmezi, hogy múlt heti figyelemfelkeltő 

akciójuk ellenére nincs előrelépés a sepsiszentgyörgyi vasútállomás kétnyelvűsítése terén, 

ezért nyílt levélben kérik az EP képviselőjelöltek - Winkler Gyula, Sógor Csaba, Hegedüs 

Csilla, Vincze Lóránt, Antal Lóránt - közbenjárását. Az EMI háromszéki szervezete múlt 

héten magyar nyelvű öntapadós matricákat helyezett ki a felújítás után februárban átadott 

sepsiszentgyörgyi vasútállomáson a román feliratok mellé, de nehezményezik azt is, hogy a 

hangosbemondóban csak román nyelven jelentik be a vonatok közlekedésével kapcsolatos 

információkat. A kedden közzétett nyílt levélben rámutatnak: a múlt héten elhelyezett 

fordítások többségét már el is távolították, így ismét csak román nyelvű feliratok vannak a 

váróteremben és a pályaudvaron, de hasonló a helyzet a hangosbemondó vagy a 

jegyárusítók esetében is.  
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Több mint ezerkétszázan voltak kíváncsiak a Kereszthegyre 
2014. május 13. - MNO 

„Nehezen találok szavakat, hiszen a film nagyon erős érzelmeket kelt” – fogalmazott a 

Kereszthegy című film erdélyi díszbemutatója után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, 

Románia kulturális minisztere, miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: a második 

világháború erdélyi történéseiről, az 1940−44 közötti történelmi eseményekről ilyen 

jellegű film még nem készült, s ez az alkotás rendkívüli mértékben hozzájárul az 

önismerethez. 

 

„Sógor Csaba megmutatta Erdélyt Európának” 
2014. május 13. – maszol.ro 

„Ami itt van, ezen a kiállítási felületen, ezeken a képeken, az csak egy kis csepp a 

tengerből. Ezek a képek mind-mind azokat a kezdeményezéseket, rendezvényeket 

mutatják be, amelyek révén Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője 

igyekezett megmutatni Erdélyt Brüsszelben” – fogalmazott Kelemen Hunor szövetségi 

elnök, miniszterelnök-helyettes Csíkszeredában, az Erdélyről Európában című 

plakátkiállításon, amely az elmúlt hét évben szervezett brüsszeli és strasbourgi 

rendezvényeket mutatja be. A kiállítást hétfőn délután nyitotta meg az RMDSZ elnöke 

Hargita Megye Tanácsának Galériájában. A politikus szerint Sógor Csaba igyekezett 

megmutatni Brüsszelben az erdélyi magyar közösség életét, létének egy kis szeletét, azért, 

hogy az Európai Unióban is megértsék, tudomásul vegyék és elfogadják, hogy 

Romániában, Erdélyben él egy olyan közel másfél millió főt számláló közösség, amely 

ismeri céljait, ismeri történelmét, tudja, hogy hová szeretne eljutni, és amely ezért vállalja 

a politikai képviselet biztosítását az önkormányzatoktól az Európai Parlamentig.  

 

Továbbképzésre, nyaralásra lehet pályázni az RMPSZ-nél 
2014. május 13. – Krónika 

Meghirdette nyári programjait a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ): a 

pedagógusok magyarországi és hazai továbbképzésekre, a diákok pedig nyaralásra 

pályázhatnak. Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnök tájékoztatása szerint a programok 

többségére online, a szervezet megújult honlapján lehet jelentkezni. 

 

Magyarabb lesz a városünnep Marosvásárhelyen 
2014. május 13. – Krónika 

Bár a magyar nemzetiségű marosvásárhelyi lakosok rendszeresen felróják a 

városvezetésnek, hogy egyre inkább háttérbe szorulnak a magyar rendezvények a 

városnapokon, Peti András alpolgármester szerint a kínálatra idén már nem lehet panasz. 

Az elöljáró elmondta, sikerült színvonalas kínálatot összeállítani, és külön kiemelte a 

csütörtöktől látogatható főtéri virág- és kézműves vásárt, valamint a két Omega-koncertet. 
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Kolozsvári városnapok: a pécsiek biztosítják a magyar jelleget 
2014. május 13. – Krónika 

Mivel a magyar civil szervezetek az augusztusi Kolozsvári Magyar Napokra tartogatják 

programjaikat, a május 23–30. között zajló kolozsvári városnapok magyar jellegű 

rendezvényeit pécsi meghívottak fogják biztosítani – tudta meg a Krónika Kinizsi 

Zoltántól, a városháza szakreferensétől. Elmondta, a városvezetés meghívta Pécs 

polgármesterét, Páva Zsoltot és a baranyai megyeszékhely több kulturális és civil 

szervezetét, továbbá a pécsi mazsorett-csoport is Kolozsvár vendége lesz. 

 

Mától megszűnik Marosán Tamás büntetőjogi felelőssége 
2014. május 14. – Szabadság 

Marosán Tamás esetében ma, azaz május 14-én lejár a törvény által előírt speciális 

elévülési határidő, tehát vele szemben ezek után semmiféle körülmények között ebben az 

ügyben nem indulhat, és nem is folytatódhat eljárás, magyarán ez azt jelenti, hogy a 

református egyház volt jogtanácsosának büntetőjogi felelőssége megszűnik – tájékoztatta a 

Szabadságot a Mikó-per másik vádlottja, Markó Attila. A ploieşti-i táblabíróság május 29-

re halasztotta a Mikó-ügy fellebbviteli tárgyalását, miután nem sikerült szabályosan 

beidéznie Marosán Tamást. Az RMDSZ képviselője elmondta: ezen a bíróság várhatóan 

megállapítja az elévülés tényét, és ha nem kerül sor újabb halasztásra, akár ítélet is 

születhet az ügyben. A Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása miatt a 

buzăui bíróság Markó Attilát és Marosán Tamást három-három év letöltendő, Silviu 

Climet, az igazságügyi minisztérium volt jogi tanácsadóját pedig három év felfüggesztett 

börtönbüntetésre ítélte. 

 

Készül a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának árnyékjelentése 
2014. május 13. – hirek.sk 

Sok hiányosságot és csúsztatást tartalmaz, de nélkülözi a kritikus-önkritikus 

észrevételeket, a konkrét célokat és a helyzet javítására vonatkozó ajánlásokat a kisebbségi 

kormányjelentés. Mindezek ellensúlyozásaként a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

hamarosan összeállítja saját árnyékjelentését. Annak alapjául a szlovákiai magyar 

kisebbség helyzetét értékelő 2013-as évi jelentés szolgál, amely kidolgozását Hodossy 

Katalin, a Kerekasztal Jogsegélyszolgálatának jogásza koordinálta. 

 

Nem brüsszeli száműzetésre készül 
2014. május 13. – Új Szó 

Csáky Pál, az Új Szónak adott interjúban a közelgő EP-választások kapcsán elmondta: „Az 

egyedüli párt vagyunk, amely részletesen is foglalkozik a nemzeti közösségek jövőjével. A 

legfőbb kérdés azonban az, hogy lesz-e magyar képviselet. Az európai parlamenti választás 

eddig többé-kevésbé kötelező forduló volt, az MKP ezt mindig biztonsággal és sikerrel 

vette. Most látjuk, hogy a közvélemény-kutatásokon néha 4 százalék alá taksálnak 
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bennünket, néha pedig hat százalék fölé. Nincs olyan ember, aki alacsony részvételi 

aránynál megmondaná, mi lesz az igazság. A választópolgárok kezében vagyunk. 

Magyarán: hiába készítünk bármilyen jó programot, ez semmit sem fog érni, ha nem 

leszünk ott. Előfordulhat, hogy az MKP a szlovák parlament után kicsúszik az Európai 

Parlamentből is, ha a választók úgy döntenek.” 

 

Tovább bővülhet a magyar-szlovák határ menti együttműködés 
2014. május 13. – hirek.sk 

Megkezdődtek az előkészületek Pócsmegyeren egy magyar-szlovák inkubátorház építésére. 

A 300 millió forintos beruházás fedezetét a helyi önkormányzat, a Budapesti Corvinus 

Egyetem és a Szlovák Kereskedelmi Kamara közös uniós pályázata biztosítja. A leendő 

intézmény a határon átnyúló együttműködések erősítését hivatott előmozdítani. 

 

Módosítják a nemzeti tanácsokról szóló törvényt 
2014. május 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A kisebbségi nemzeti tanácsok megválasztásáról szóló törvény módosítását követően a 

kisebbségi önkormányzatok hatáskörei kerülnek a szerb parlament napirendjére - 

hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakcióvezetője 

kedden Belgrádban. A politikus azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a szerb parlament 

kedden folytatta a törvénymódosítás vitáját. A módosításra azért van szükség, mert 

januárban alkotmányellenesnek nyilvánították az említett törvény néhány pontját. 

 

Csikós László: Államtitkárként is jövök segíteni 
2014. május 13. – Vajdaság Ma 

Csikós Lászlót, a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárjelöltjét még hivatalában, a 

magyarkanizsai önkormányzatban jelenleg még eddigi munkafeladatait látja el az 

államtitkári kinevezéséről szóló hivatalos végzés megérkezéséig. Az 52. életévében járó, 

magyarkanizsai születésű, de Szabadkán élő szociális munkás az utóbbi években a 

magyarkanizsai Községi Tanács kommunális ügyekkel és rendkívüli helyzetekkel 

megbízott tagjaként, az azt megelőző mandátumban pedig polgármesteri tanácsnokként 

dolgozott, mostanában azonban egyre többször foglalkozott szociális kérdésekkel is. A 

Magyar Szó interjút készített vele jövőbeli feladatairól. 

 

Hatvannal kevesebb diákja lehet a Zentai Gimnáziumnak 
2014. május 13. – Vajdaság Ma 

A tervezett hét tagozat helyett a dolgok jelenlegi állása szerint mindössze négy nyílhat 

majd meg a következő tanévben a csaknem száznegyven éves múlttal rendelkező Zentai 

Gimnáziumban, ugyanis ennyi tagozat megnyitását hagyta jóvá az intézmény számára az 

oktatási minisztérium. Az iratkozási terv alapján a gimnáziumban egy magyar nyelvű 

általános gimnáziumi tagozat, egy magyar nyelvű társadalmi tagozat, egy szerb nyelvű 
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általános tagozat és egy szerb nyelvű társadalmi tagozat megnyitását engedélyezték, nem 

hagyták viszont jóvá a második általános tagozatot magyar nyelven, a két tannyelvű 

természettudományi-matematikai tagozatot magyar-angol és szerb-angol nyelven, ami azt 

jelenti, hogy ősztől a tervezettnél hatvan diákkal kevesebb iratkozhat majd be a 

gimnáziumba. 

 

Zenta: Nem csökken az érdeklődés az egyszerűsített honosítás iránt 
2014. május 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Zentán továbbra sem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton 

történő megszerzése iránt. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa már tizenötödik 

alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot a Tisza-parti településen, ahol közel 

kétszázan éltek annak lehetőségével, hogy a fogadónap keretében adják át az egyszerűsített 

honosítási kérelmüket, hangsúlyozta dr. Kovács Gábor, Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának konzulja, aki egyben felhívni az érintettek figyelmét, hogy az 

anyakönyvi kivonatokban, illetve azok fordításaiban szereplő adatokat igyekezzenek 

rögtön a dokumentumok átvételét követően ellenőrizni, ilyen módon ugyanis elkerülhetik 

az esetleges későbbi kellemetlenségeket. 

 

Gojković: Az új statútum nem csökkenti Vajdaság autonómiáját 
2014. május 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Maja Gojković, a szerbiai parlament elnöke szerint Vajdaság statútumának új javaslata 

nem károsítja a tartomány autonómiáját. Közölte, a javaslatról pénteken már a 

köztársasági parlament képviselőinek kellene döntenie. „A statútumot összehangolták az 

alkotmánybíróság döntésével, de egyelten megoldás sem csökkenti az autonómia szintjét. 

Újvidék a tartományi hatalom közigazgatási központja, a vajdasági kormányt pedig ezután 

tartományi kormánynak nevezik majd. Tehát lényegi változás nem történt, csak a 

megnevezések cserélődtek” – fejtette ki Gojković. 

 

„Magas szintű politikai felelősség és kompromisszumok sorozatának 
eredménye Vajdaság átalakított Statútuma” 
2014. május 13. – Pannon RTV 

A szerb parlament képviselői csoportjai szerint magas szintű politikai felelősség és 

kompromisszumok sorozatának eredménye Vajdaság átalakított Statútuma, amelyről 

pénteken vitázik majd a köztársasági képviselőház. A Vajdasági Magyar Szövetség a 

tartomány minél nagyobb autonómiájáért száll síkra. Pásztor Bálint frakcióvezető azt 

nyilatkozta, hogy nem teljesen elégedett a Statútum változtatási javaslatával, de a lényeg 

az, mindenki elfogadja, mielőtt hatályba lép az Alkotmánybíróság döntése. A Demokrata 

Párt szóvivője Aleksandra Jerkov szerint a Tartományi Képviselőházban szerdán 

elfogadják majd az átalakított szöveget, ami szerinte a DP és a vajdasági kormány politikai 

érettségét tanúsítja. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17147/Gojkovic-Az-uj-statutum-nem-csokkenti-Vajdasag-autonomiajat.html
http://pannonrtv.com/web/?p=126838
http://pannonrtv.com/web/?p=126838
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Nyelvrendőrséget hozna létre a szerbül nem beszélő magyarok miatt 
2014. május 13. – Pannon RTV 

A Szerbiai Demokrata Párt tartományi bizottságának állítása szerint a Magyar Nemzeti 

Tanács nyelvrendőrségének mintájára létre kívánja hozni saját nyelvrendőrségét. Milenko 

Jovanov szerint erre azért van szükség, hogy megállapítsák Észak-Vajdaságban hány 

településen nem tudnak szerbül a helyiek és nem tudnak kommunikálni a magyarul nem 

beszélőkkel. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti 

frakcióvezetője szerint a vajdasági magyarok saját érdekükben elsajátíthatják a szerb 

nyelvet, de nem ismer olyan jogszabályt, amely bárkit is kötelezne erre. Szerbia 

Alkotmánya biztosítja a nemzeti közösségek számára kollektív és személyes jogokat a 

nyelvhasználat terén. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Jovanov nyilatkozata demagóg 

megnyilvánulás és reméli az SZDP, mint komoly, törvényt tisztelő párt nem támogatja a 

kezdeményezést. 

 

Lendület 2014 – jubilált a kárpátaljai református fiatalok találkozója 
2014. május 13. – Kárpátalja Ma 

Ünnepet ült a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) is május 10-én a Bereg 

Camp területén. Itt tartotta ugyanis a szervezet a hagyományos, évenként megszervezett 

nagyszabású rendezvényét, a Lendület református ifjúsági találkozót. Nem is akármilyen 

ünnep volt ez: a szervezet történetében az említett esemény a jubileumi tizedik alkalom 

volt. A tavalyi közel 1500 főhöz képest idén igencsak jelentős mértékben nőtt a részvételi 

arány, mintegy 2200 fiatal gyűlt össze egész Kárpátalja területéről. Ez pedig okot ad arra, 

hogy elgondolkodjunk a „XXI. századi fiatalságról" szóló negatív kritikákon, s meglássuk: 

van mit kezdeni ezzel a nemzedékkel. Sőt. Kell is számolni a fiatalokkal. 

 

Baloga üdvözölte Orbán Viktort miniszterelnökké történt újraválasztása 
alkalmából 
2014. május 14. – Kárpátalja  

Viktor Baloga parlamenti képviselő, az Egységes Centrum (JeC) párt vezetője üdvözölte 

Orbán Viktort Magyarország miniszterelnökévé történt újbóli megválasztása alkalmából, 

egyúttal kifejtette véleményét a kárpátaljai magyarok helyzetével kapcsolatban is. Szerinte 

a magyarok már rendelkeznek kulturális autonómiával. „Lásd többek között az Ungvári 

Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-természettudományi Karát, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát. Beregszászban a magyar nyelv regionális státussal 

bír, a magyarok érdekeit Kárpátalján mindjárt két politikai erő képviseli. Véleménye 

szerint vissza kellene állítani az úgynevezett magyar választókörzetet hogy a korábbiakhoz 

hasonlóan saját, egyéni választókörzetben megválasztott képviselőt juttassanak Ukrajna 

Legfelsőbb Tanácsába, és megakadályozza szavazataik szétszórását. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=126828
http://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/26836-lendulet-2014-jubilalt-a-karpataljai-reformatus-fiatalok-talalkozoja
http://karpataljalap.net/2014/05/13/baloga-udvozolte-orban-viktort-miniszterelnokke-tortent-ujravalasztasa-alkalmabol
http://karpataljalap.net/2014/05/13/baloga-udvozolte-orban-viktort-miniszterelnokke-tortent-ujravalasztasa-alkalmabol
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Böjte Csaba Marian Valley-ben kopjafaavatással 
2014. május 13. – Nemzeti Regiszter 

Május 10-én Böjte Csaba ferences rendi szerzetes ellátogatott az ausztráliai Queensland-

ben a festői szépségű, spirituális zarándokhelynek számító Marian Valley-be, hogy a Gold 

Coast-i Magyar Egyesület rendezvényén részt vegyen, és a helyi templomban szentmisét 

tartson, majd pedig felszentelje a Sikó Anna ausztrál nagykövetasszony ajándékaként 

kapott kopjafát. 

 

Cserkésznap Frankfurtban 
2014. május 13. – Nemzeti Regiszter 

Mint minden évben, idén is nagyszabású cserkésznapot rendezett a Frankfurti 84. számú 

Lehel Vezér Cserkészcsapat május 1-jén. Az idő ugyan nem volt kegyes a sok megjelent 

cserkészhez, de így is jól érezte magát, aki eljött a Koltai-kertbe. 

 

Szent Flórián napi sörszentelés Hagenben és Pesten 
2014. május 14. – Nemzeti Regiszter 

A katolikus egyház minden évben május 4-én ünnepli Szent Flórián vértanú napját, egy 

olyan szentét, akinek tisztelete különösen Közép-Európában, Bajorországban, 

Ausztriában, Lengyel- és Magyarországon elterjedt. Talán nincs is olyan katolikus 

templom, ahol ne lenne oltára vagy szobra Flóriánnak, sok helyen ezen a napon külön 

megemlékeznek róla. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/bojte-csaba-marian-valley-ben-kopjafaavatassal
http://www.nemzetiregiszter.hu/cserkesznap-frankfurtban-2014
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-florian-napi-sorszenteles-hagenben-es-pesten
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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   
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