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Orbán Szatmáron: a magyar emberek menjenek el szavazni 
2014. május 22. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A Magyarországon és Romániában egyaránt május 25-én, vasárnap rendezendő európai 

parlamenti választáson való részvételre buzdította a magyarokat csütörtökön Orbán Viktor 

miniszterelnök és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Szatmárnémetiben. A két politikus 

Szatmárnémetiben, a Római Katolikus Püspökségen folytatott megbeszélést követően 

nyilatkozott a sajtónak. Orbán Viktor elmondta, a találkozó legnyilvánvalóbb oka a 

vasárnapi megmérettetés, e téren ugyanis a Fidesz-KDNP és az RMDSZ egyaránt abban 

érdekelt, hogy Európa jövőjét az európai néppárti politika határozhassa meg a következő 

öt évben. Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke elmondta, hogy az európai parlamenti 

választások fontosságáról nem lehet eleget beszélni, hiszen az elkövetkező időszakban 

változások következnek az Európai Unióban. A kormányfőhelyettes szerint nem mindegy, 

hogy ezeket a változásokat kik generálják. 

 

Corlatean: Románia elkötelezett a magyar-román stratégiai partnerség 
megerősítésében 
2014. május 22. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Magyar Hírlap 

Románia elkötelezett a magyar-román stratégiai partnerség megerősítésében – jelentette 

ki csütörtökön Titus Corlatean román külügyminiszter, aki jelezte, szívesen találkozna az 

új magyar kormány külügyminiszterével. A román diplomácia vezetője bemutatkozó 

látogatáson fogadta hivatalában Zákonyi Botondot, Magyarország bukaresti nagykövetét. 

A megbeszélésről kiadott bukaresti külügyi közlemény szerint a felek fontosnak ítélték a 

kétoldalú kapcsolatok erősítését az új magyar kormány hivatalba iktatása utáni 

időszakban. A felek egyetértettek abban – írja a közlemény -, hogy mihamarabb sort kell 

keríteni a magyar-román gazdasági vegyes bizottság ülésére. 

 

A vajdasági parlament kihirdette a statútumot 
2014. május 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A vajdasági parlament csütörtöki ülésén nagy szavazattöbbséggel és vita nélkül elfogadta 

Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát, miután a szerbiai parlament május 20-án 

jóváhagyta. Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke összetett folyamatként 

értékelte a statútum kidolgozását, „ahol gyakran a tüzet meg a vizet kellett valahogy 

egymással kibékíteni”, s véleménye szerint ez egy olyan folyamat volt, amely „újszerű 

tapasztalatokat jelentett a politikai palettán mindenki számára, aki ebben részt vett”. 

 

Kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak a konfliktus békés 
rendezését szorgalmazzák 
2014. május 22. – MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap 

Aggodalmukat fejezték ki az Ukrajnában kialakult helyzet miatt kárpátaljai magyar 

szervezetek és történelmi egyházak, amelyek a csütörtökön Ungváron közzétett 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165275&cim=corlatean_romania_elkotelezett_a_magyar_roman_strategiai_partnerseg_megerositeseben
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165275&cim=corlatean_romania_elkotelezett_a_magyar_roman_strategiai_partnerseg_megerositeseben
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17201/A-vajdsagi-parlament-kihirdette-a-statutumot.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/27016-karpataljai-magyar-szervezetek-es-tortenelmi-egyhazak-a-konfliktus-bekes-rendezeset-szorgalmazzak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/27016-karpataljai-magyar-szervezetek-es-tortenelmi-egyhazak-a-konfliktus-bekes-rendezeset-szorgalmazzak


 

 

 

 

 

 
3 

nyilatkozatukban azt is hangsúlyozták, hogy nem tartják szerencsésnek nagyobb mértékű 

behívások elindítását a hadseregbe az elnökválasztás előestéjén. A közleményben leírtak 

szerint a konfliktus erővel történő rendezés nem lehetséges. „Az ország vezetőinek meg 

kell találniuk azokat a kompromisszumos megoldásokat, amely az állam és a régiók 

számára egyaránt elfogadhatóak, mert tartós társadalmi békét csak ez eredményezhet.” 

 

MPP: magyarellenes az EMNP, amikor az RMDSZ elleni szavazásra biztat 
2014. május 22. – transindex.ro 

Felháborodott hangvételű közleményben hívja fel a figyelmet a Magyar Polgári Párt arra, 

hogy az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács arra buzdítja az 

erdélyi magyarokat, hogy ne menjenek el szavazni, vagy ha mégis elmennek, akkor ne az 

RMDSZ jelöltjeire, hanem inkább egy tetszőleges román párt listájára pecsételjenek. Az 

MPP közleményében kijelentette, elítéli az EMNP magyarellenes kijelentéseit és az etnikai 

képviselet elvét felrúgó magatartást. 

 

Toró nem tartja bölcsnek, hogy párttársai az RMDSZ ellen kampányolnak 
2014. május 22. – transindex.ro 

Nem tartja bölcs nyilatkozatnak a kézdiszéki EMNP-vezetők részéről az urnáktól való 

távolmaradásra, vagy az RMDSZ elleni protest-szavazatra való buzdítást Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. Ezzel együtt meg tudja érteni a kézdiszéki vezetők 

lelkiállapotát, mert, mint mondta, ő maga sem tud jó szívvel arra biztatni senkit, hogy 

vasárnap menjen el szavazni és adja voksát az RMDSZ EP-listájára.  

 

EMNP: ismét zaklatják a hatóságok a pártbejegyzést támogatókat 
2014. május 22. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Ismét zaklatja a rendőrség azokat a személyeket, akik aláírásukkal támogatták az Erdélyi 

Magyar Néppárt megalakulását - álltja közleményében az EMNP Kolozs megyei 

szervezete. A közlemény szerint az elmúlt napokban Beszterce-Naszód megyei néppárt-

tagok jelezték, hogy a rendőrség ismét felkeresi az aláírókat. Soós Sándor, a Néppárt 

Kolozs megyei szervezetének elnöke és Kis Júlia ügyvéd, a megyei szervezet alelnöke 

Sajóudvarhelyen, Magyardécsén és Felőrön jártak, hogy a helyszínen tájékozódjanak a 

helyzetről. 

 

Elszippantanák a határ menti magyar diákokat? 
2014. május 22. – maszol.ro 

„Remélem, ez csak egy téves, elhibázott nyilatkozat volt, és nem a magyar kormány 

álláspontját tükrözi” – kommentálta csütörtökön a maszol.ro-nak Király András oktatási 

államtitkár a magyar Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak azt a kijelentését, 

miszerint határ menti romániai magyar diákokkal lehetne orvosolni a magyarországi 

iskolák krónikus létszámhiányát. Lázár János erről kedden beszélt, Nagylakon. Azt 
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mondta, kívánatosnak tartaná, ha a magyarországi kistelepüléseken működő óvodák 

átmenetileg felmentést kaphatnának a minimumlétszámot megszabó előírások alól, amíg a 

kormányzat családpolitikai intézkedéseinek eredményei jelentkeznek. „Meg kell vizsgálni, 

miként lehet biztosítani a lehetőséget arra, hogy a határ túloldalán élő magyar 

nemzetiségű családok gyermekeit az itteni óvodákba, iskolákba méltányossági alapon 

felvehessék, akár akkor is, ha nincs magyarországi bejelentett lakcímük” – idézte az MTI a 

budapesti államtitkárt. 

 

Akarat is kell az EP-be 
2014. május 22. – szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar politikai-közéleti alakulatok Maros megyei vezetői úgy vélik, fontos az 

Európai Parlament és a vasárnapi választások, de nem elég a jelenlét, ehhez pontos tudás 

és akarat kell társuljon a siker érdekében. 

 

Folytatnák a magyar műemlékek felújítását 
2014. május 22. – Krónika 

A 2012-be elkezdett műemlék-felújítási munkálatok folytatásához próbál pénzt szerezni a 

júliusi költségvetés-módosításkor a művelődési minisztérium, közölte csütörtökön 

Sepsiszentgyörgyön Hegedüs Csilla örökségvédelmi államtitkár. Emlékeztetett, hogy 2012-

ben, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök miniszteri mandátuma alatt száz magyar műemlék 

felújítását kezdték el, azonban a következő kormány 90 százalékban kiseperte ezeket az 

országos helyreállítási tervből, azok is, amelyek maradtak, csak elenyésző összegű 

támogatásban részesültek. Gigel Sorin Știrbu korábbi, nemzeti liberális párti művelődési 

miniszter a mandátuma lejárta előtt aláírta az országos helyreállítási tervet, ezért kell 

megvárni a költségvetés-módosítást, magyarázta Hegedüs Csilla. 

 

Politológus: európai összefüggésben kell értelmezni az Orbán-Kelemen 
találkozót 
2014. május 22. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Bakk Miklós erdélyi politológus szerint európai összefüggésben kell értelmezni a Fidesz és 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közeledését, amelyet Orbán Viktor és 

Kelemen Hunor csütörtöki szatmárnémeti találkozója is jelez. A kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem tanára az MTI-nek nyilatkozva arra emlékeztetett, hogy az április 6-i 

magyarországi parlamenti választáson részt vevő erdélyi szavazók túlnyomó többsége a 

Fideszt támogatta. „Az erdélyi magyarok magyarországi opciója ismeretében egyértelmű, 

hogy a mostani kampányhajrában nagy segítséget jelent Kelemen Hunornak az Orbán 

Viktorral való találkozás. Ez segíti az RMDSZ-t a szavazók mozgósításában, de beleillik 

Kelemen Hunor elnöki programjába is, hiszen az RMDSZ elnöke megválasztásakor a 

Fidesszel való viszony rendezését ígérte" – magyarázta Bakk Miklós. 
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Újabb mandátumot nyerhet az RMDSZ az időközi parlamenti választáson 
2014. május 22. – Erdély Ma, MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltje úgy véli, hogy eséllyel pályázik 

parlamenti képviselői mandátumra a vasárnapi időközi választáson a Szatmár megyei 

kettes számú választókerületben. A szatmári kerület egyike annak a hat megüresedett 

körzetnek, ahol a május 25-i európai parlamenti (EP-) választással egy időben időközi 

parlamenti választást is tartanak. Nagy Szabolcs, az RMDSZ Szatmár megyei ügyvezető 

elnöke, aki egyedüli magyar jelöltként száll versenybe a mandátumért, az MTI-nek 

csütörtökön kifejtette: bár a magyarság aránya csak harminc százalékos, már 2008-ban is 

volt rá példa, hogy az RMDSZ jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, és a további öt párt 

jelöltje között várhatóan most is megoszlanak a román szavazatok. 

 

Budapesti államtitkárral járja Gyergyószéket Sógor Csaba  
2014. május 22. – maszol.ro, Krónika 

"Ez a kampánykörút egyfajta felhívás is az országnak arra: számos olyan szociális 

probléma van, amelyre megoldást kell találni. Az elkövetkezendő költségvetési időszakban 

növelni kell az Európai Szociális Alap által biztosított uniós pénzforrások lehívását és 

felhasználását” – hangsúlyozta Sógor Csaba csütörtöki gyergyószéki körútján, melynek 

során Marosfőre, Kilyénfalvára, Újfaluba, Gyergyószentmiklósra, illetve a tekerőpataki és a 

téglagyári cigánysorra is ellátogatott. Az RMDSZ EP-képviselőjelöltjét Soltész Miklós, a 

Fidesz-KDNP szociális és családügyért felelős államtitkára is elkísérte. Sógor Csaba 

kiemelte: Európa az elmúlt években ráébredt, hogy a roma közösségek problémáit közös 

európai eszközökkel is kezelni kell, így jött létre a Roma-stratégia. Nekünk az a célunk, 

hogy ennek mintájára az őshonos nemzeti kisebbségek sajátos problémáira is európai 

válasz, egy közös keretstratégia szülessen.  

 

Kató szavazásra szólít 
2014. május 23. – Krónika 

A vasárnapi EP-választáson való részvételre buzdít Kató Béla, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöke. Az egyházi vezető közleményében rámutat: bár az uniós 

csatlakozás „távolról sem hozta meg a remélt változásokat”, a kiábrándultság ellenére is 

szükséges részt venni az európai parlamenti választáson. „Ha hiszünk abban, hogy 0,1 

százalék esélye van a változásnak, akkor ezt épp mi adhatjuk hozzá. Gyorsan változó 

világunkban ha valahol nem vagyunk jelen, hamar leírnak és elfelejtenek bennünket” – 

fogalmazott Kató Béla. 

 

Kettős mércével méri az RMDSZ a korteskedést 
2014. május 23. – Krónika 

„Olyan kampánytámogatást fogad el most az RMDSZ a magyar kormányfőtől és a Fidesz-

től, amely miatt nemrég még elmarasztalta az anyaországi pártot. A Romániában 

korábban rendezett parlamenti, helyhatósági és EP-választások alkalmával a szövetség 
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élesen bírálta a Fidesz vezetőit amiatt, hogy az EMNP és az MPP jelöltjeinek 

kampányoltak” – írta a Krónika pénteki számában. 

 

„Vasárnap annyian leszünk, ahányan szavazunk” 
2014. május 22. – maszol.ro 

Ha a magyar emberek valóban elmennek szavazni, van esély egy harmadik európai 

parlamenti mandátum megszerzésére – jelentette ki az Erdélyi Riportnak és a maszol.ro-

nak adott interjújában Kovács Péter, az RMDSZ kampányfőnöke.  

 

„Életérzés” az EMNP-s politikusok RMDSZ-ellenes kampánya 
2014. május 22. – maszol.ro 

Az EMNP arra buzdítja az erdélyi magyarokat, hogy vegyenek részt a vasárnapi EP-

választásokon és szavazzanak lelkiismeretük szerint; a párt egyes politikusainak nyílt 

RMDSZ-ellenes kampánya magánvélemény, amely „egy életérzést” fejez ki. Ezt az EMNP 

Székelyföldért felelős alelnöke nyilatkozta a maszol.ro-nak csütörtökön. Papp Elődöt azért 

keresték meg, mert az EP-választások előtt három nappal a Néppárt egyik kézdiszéki 

politikusa (Balázs Attila) otthonmaradásra szólította a magyarokat, egy másik (Johann 

Taierling) pedig arra kérte a választókat, hogy ne az RMDSZ-re, hanem más 

(értelemszerűen román) pártra szavazzanak.  

 

Erdélyt képviselve 
2014. május 22. – szekelyhon.ro 

Erdélyi körútja során csütörtökön este Székelyudvarhelyen is nyílt fórumot tartott Tőkés 

László európai parlamenti képviselő, Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke, valamint Sándor 

Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke kíséretében. Tőkés László kifejtette: 25 évvel 

Temesvár után úgy látja, nem igaz, hogy csak események történtek 1989-ben. „Felkelés 

volt az, melyet eltérítettek. Sajnos az RMDSZ vezérkara – és itt nem a szavazóikra 

gondolok – kiveszi részét a múlt visszarendezéséből. Nem sikerült megbuktatni azokat, 

akik a múltat éltetik, és a magyarokat így visszahúzzák” – magyarázta. Szomorúnak 

nevezte, hogy ma már nem találni egy RMDSZ-es képviselőt vagy szenátort, aki hajlandó 

lenne felvállalni az autonómia ügyét és a román parlament elé terjeszteni az EMNP és 

SZNT autonómiatervezetét. Tőkés továbbá élesen bírálta a Magyar Polgári Pártot is, amely 

az RMDSZ melletti szavazásra buzdítja a magyarokat, miközben magyarellenesnek nevezik 

a Néppártot. 

 

Tőkés kitüntetése - Amerikai képviselők Kerry külügyminiszter közbenjárását 
kérték a román elnöknél 
2014. május 23. – MTI, InfoRádió 

Közös levélben kérte John Kerry amerikai külügyminisztertől a szövetségi képviselőház 

nyolc tagja, hogy járjon közbe a román elnöknél Tőkés László ügyében, és közölje a román 

kormánnyal: az Egyesült Államok figyelemmel fogja kísérni a Székely Mikó Székely Mikó 
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Református Kollégium tulajdonjogának, valamint az egyházi ingatlanok és a vallási 

kisebbségek jogainak ügyét. 

 

Rusnák sajnálja az incidenst, de maradna a posztján 
2014. május 22. – hirek.sk 

Dárius Rusnák, az elnöki hivatal kommunikációs osztályának vezetője, aki két magyarul 

beszélgető fiatal nőt szidalmazott egy pozsonyi bárban, az incidens ellenére is ragaszkodik 

a tisztségéhez. 

 

Rohamosan csökken Révkomárom lakossága 
2014. május 22. – hirek.sk 

Az elmúlt évtizedben 10 százalékkal csökkent a lakosság lélekszáma Révkomáromban. Az 

emberek munkalehetőség híján külföldön keresnek állást, a belváros üres és elöregedett. 

Gyurgyík László szerint a fogyatkozás mértéke még drámaibb, mint amit a népszámlálási 

adatok alapján ismerünk. 

 

Büntetés, amely kiválthatja a nép haragját 
2014. május 22. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke szerint az Európai Unió előző, 2007-2013 

közötti fejlesztési és költségvetési időszakában az egyes operatív programok Pozsonyban 

székelő irányító hatóságai nem szenteltek kellő figyelmet az ország déli járásaiból 

benyújtott pályázatoknak, támogatásuknak és megvalósításuknak. 

 

Dunaszerdahelyen is bemutatták a Baross Gábor Tervet 
2014. május 22. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Szakmai konferencia keretében mutatták be csütörtökön Dunaszerdahelyen a Baross 

Gábor Tervet, amely a dél-szlovákiai régió és a felvidéki nemzetrész fejlesztési terve. A 

felvidéki szakértők csoportja által összeállított Baross Gábor Terv, a tavaly nyáron 

bemutatott erdélyi Mikó Imre Tervhez, illetve a vajdasági és a kárpátaljai fejlesztési 

tervekhez hasonlóan, a négy évvel ezelőtt kormányzati célkitűzésként megfogalmazott 

Wekerle Tervhez kötődik, amely a Kárpát-medencei gazdasági térben vázol fel fejlesztési 

célokat. 

 

Miért nem nézhetőek a kábeltévén (többek között) a magyar csatornák? 
2014. május 22. – Vajdaság Ma 

A Szerbiát ért árvízkatasztrófa halálos áldozatainak emlékére meghirdetett háromnapos 

állami gyász kezdete óta egyes kábeltévé-szolgáltatók több csatornát is lekapcsoltak a 

kínálatból, köztük a magyarországi m2, az RTL Klub, a tv2 meg a Duna TV adását is. A 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140522141146/Rusnak-sajnalja-az-incidenst-de-maradna-a-posztjan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140522164612/Rohamosan-csokken-Revkomarom-lakossaga.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140522125417/Buntetes-amely-kivalthatja-a-nep-haragjat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140522155555/Dunaszerdahelyen-is-bemutattak-a-Baross-Gabor-Tervet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17202/Miert-nem-nezhetoek-a-kabelteven-tobbek-kozott-a-magyar-csatornak.html
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Szabadkai Rádió kérésére a postai kábelszolgáltató szabadkai illetékese elmondta, hogy az 

országos gyász miatt került ki a kínálatból több csatorna, s hozzátette, az érvényben lévő 

törvények alapján Belgrádból kapták a felszólítást, hogy minden szórakoztató műsorokat 

sugárzó tévéadást vegyenek le a programról a gyász idejére. 

 

A magyar gyerek ne irodalmi szövegeket tanuljon szerbórán! 
2014. május 22. – Magyar Szó 

A szerb nyelv – és minden nyelv – oktatásakor kulcsfontosságú kérdés, hogy arra a szintre 

kell eljuttatni a tanítást, hogy a diák kommunikációs készsége kialakuljon. Tehát a magyar 

gyerek bátran beszéljen, használja a gyakorlatban a szerb nyelvet – hangsúlyozta Joó Horti 

Lívia, az MNT közoktatási bizottságának vezetője. Mint mondta, az idegen nyelv 

tanulásának módszertanával tanított nyelvtudás épp erre alapoz, vagyis, hogy az ember 

kezdjen el kommunikálni, ha nem is feltétlenül helyesen. Igazából a szerb nyelv 

oktatásának programjával az a baj, hogy nem kommunikációszemléletű, hanem arra 

alapoz, hogy a gyerekek már egy jó szinten tudják a nyelvet, és a tantervek, tankönyvek a 

nyelv irodalmi jellegű továbbfejlesztésére adnak lehetőséget. 

 

Minden megvan hozzá, csak az akarat hiányzik 
2014. május 22. – Magyar Szó 

Számos ellenreakciót váltott ki a Szerbiai Demokrata Párt botrányos kezdeményezése, 

amely szerint a többségében magyarlakta településéken nyelvőrjáratok ellenőriznék a 

polgárok megfelelő szintű szerb nyelvismeretét. Ez a szélsőséget szító ötlet azonban ismét 

rávilágított a nagyon valós gyakorlati problémára: sok honfitársunk valóban rosszul vagy 

egyáltalán nem beszéli az államnyelvet. Az eset kapcsán Muškinja Heinrich Anikó 

tartományi ombudsman közleményt adott ki, amelyben emlékeztet, hogy az ombudsmani 

hivatal évek óta arra hívta fel a nyilvánosság és az illetékes szervek figyelmét, hogy 

elengedhetetlen a szerb nyelv minőségi oktatása, amelybe beletartozhat a kétnyelvű 

oktatási rendszer bevezetése is az olyan középiskolákban, ahol a magyar nemzeti kisebbség 

képviselői többségben vannak. 

 

Brenzovics László: Kárpátalján nem bomlott fel a közrend, de érezni a 
feszültséget 
2014. május 22. – Kárpátalja 

Ukrajna jelenleg mély válságban van, ezért elég érzékenyen reagáltak az ottani vezetők 

arra, hogy Orbán Viktor kiállt a kárpátaljai autonómia mellett – jelentette ki Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a Kossuth Rádió 180 

perc című műsorában. Teljesen nyilvánvaló, hogy a miniszterelnöknek ebben a kérdésben 

igaza van. A válságból való kilábalás Ukrajnában csak európai, demokratikus módon 

valósulhat meg. A többi közt azzal, hogy tiszteletben tartják a kisebbségek jogait is – 

szögezte le Brenzovics. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2346/kozelet_oktatas/111728/A-magyar-gyerek-ne-irodalmi-sz%C3%B6vegeket-tanuljon-szerb%C3%B3r%C3%A1n!.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2346/kozelet_oktatas/111727/Minden-megvan-hozz%C3%A1-csak-az-akarat-hi%C3%A1nyzik.htm
http://karpataljalap.net/2014/05/22/brenzovics-laszlo-karpataljan-nem-bomlott-fel-kozrend-de-erezni-feszultseget
http://karpataljalap.net/2014/05/22/brenzovics-laszlo-karpataljan-nem-bomlott-fel-kozrend-de-erezni-feszultseget
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Tovább nőtt Porosenko támogatottsága a magyar lakosság körében  
2014. május 22. – Kárpátalja 

Megismétlésre került a Lehoczky Tivadar Intézet közvélemény-kutatása, mely során 

főiskolai hallgatók bevonásával az ukrajnai elnökválasztással kapcsolatban felmérésre 

került a magyar lakosság véleménye. A megkérdezettek 42,75%-a a magyarok számára 

legtöbbet ígérő elnökjelöltre, Petro Porosenkora szavazna. 

 

Fiatalos lendülettel a közösségért 
2014. május 22. – Kárpátalja 

A KMKSZ 1989 áprilisában az elsők között megalakult Tiszakeresztúri Alapszervezetének 

február elején lezajlott tisztújító közgyűlésén a jelenlévők Dobsa Istvánt választották meg 

az alapszervezet elnökévé. 

 

A kétnyelvűség hatékonyabb megvalósításáért 
2014. május 22. – Népújság 

A magyar és az olasz nemzeti közösség képviselői és a Nemzetiségi Hivatal munkatársai 

megbeszélést tartottak a kétnyelvűség hatékonyabb megvalósításának lehetőségeiről. A 

beszélgetés eredményéről Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség elnökét kérdezte a Hidak. 

 

Határon átnyúló „Multiling“ konferencia 
2014. május 22. – Volksgruppen 

„Kétnyelvű óvodai nevelés a magyar-osztrák határ mentén - korai kétnyelvűség, 

többnyelvűség, interkulturalitás” című nemzetközi konferenciára került sor csütörtökön, 

május 22.-én Sopronban a Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 

Karának a Brunszvik Teréz előadótermében. A projekt egy már sikeres, a kétnyelvű óvodai 

nevelés területén bejáratott együttműködés alapjaira épít és a Burgenlandi Pedagógiai 

Főiskola, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara 

bevonásával biztosítja a nyelvelsajátítás tudományos alapjait. 

 

Magyar hétvége Houstonban 
2014. május 22. – Nemzeti Regiszter 

"Májusi eső aranyat ér" - tarja a mondás, melyet Texasban a "Houstoni május magyar 

programesőt ér"-re változtattak. Hosszú előkészítések után több kikapcsolódási lehetőség 

is adódott hétvégén a helyi magyaroknak, hogy egy kicsit hazai környezetben érezhessék 

magukat.  
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http://karpataljalap.net/2014/05/22/tovabb-nott-porosenko-tamogatottsaga-magyar-lakossag-koreben
http://karpataljalap.net/2014/05/22/fiatalos-lendulettel-kozossegert
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8653
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2648674/
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-hetvege-houstonban
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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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