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Semjén: Erős összmagyar nemzeti érdekképviselet lesz 
2014. május 25. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt szerint erős összmagyar nemzeti érdekképviselet lesz az Európai 

Parlamentben az elkövetkező években. Azt mondta, az a nemzetpolitika, amit képviselt, 

meghozta az eredményét. Döntő fontosságú, hogy Kárpátalja és a Vajdaság képviselője is 

jelen lesz, s ezáltal ezeknek a nemzetrészeknek is lesz szószólójuk Brüsszelben - 

hangsúlyozta. Kijelentette, az egyes nemzetrészeknek kell megfogalmazniuk a saját 

autonómiakoncepciójukat, és ezt Magyarország teljes erejével támogatni fogja. Az unióban 

az autonómia bevett gyakorlat, és nem egy különleges dolog - mondta. 

 

EP-választás: a Smer győzött, de meggyengült, az MKP megelőzte a Hidat 
2014. május 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kormányzó Smer nyerte az EP-választást Szlovákiában 24 százalékos eredménnyel, ami 

négy mandátumot jelent a megszerezhető 13-ból. A Kereszténydemokrata Mozgalom 

(KDH) és a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) 2-2 mandátumot, további 

öt párt pedig 1-1 képviselői helyet szerzett. Az MKP 6,53 százalékot szerzett, a pártot Csáky 

Pál képviseli majd az EP-ben, a Most-Híd 5,83 százalékos eredményt ért el. A Hidat Nagy 

József képviseli majd, aki a preferenciaszavazatoknak köszönhetően megelőzte a 

listavezető Simon Zsoltot. 

 

Kelemen: a két képviselő biztos, a visszaosztás során akár a harmadik is 
bejuthat 
2014. május 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A várakozásainknak megfelelő eredményeket ért el az RMDSZ, az adott körülmények 

között jó eredménynek számít az a 6-7%, amit az exit pollok mutatnak - mondta Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök az urnazárás után a szövetség eredményváró központjában tartott 

sajtótájékoztatóján. Elmondta, meg kell várni a végleges eredményeket, de úgy véli, hogy 

nagy változás nem várható. Hozzátette, reméli, hogy a visszaosztás során három RMDSZ-

es EP-képviselő is bejuthat, de a két képviselő biztos befutó. 

 

Semjén a kormány nevében gratulált az erdélyi magyarságnak  
2014. május 26. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, Figyelő 

A magyar kormány nevében gratulált az erdélyi magyarságnak az európai parlamenti 

választáson elért eredményhez a Romániai Magyar Demokrata Szövetség listájáról bejutó 

Winkler Gyulának és Sógor Csabának Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár. Közleményükben - 

amelyet vasárnap késő este juttattak el az MTI-hez - kiemelték: különösen fontos ez az 

eredmény annak tükrében, hogy az utóbbi hónapokban a felfokozott romániai belpolitikai 

helyzetben egyre sűrűbben került elő a „magyar kártya”, az erdélyi magyar közösség 

nemzeti törekvései rendre akadályokba ütköztek.  
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http://www.hirado.hu/2014/05/25/semjen-eros-osszmagyar-nemzeti-erdekkepviselet-lesz/?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20140525090116/EP-valasztas-a-Smer-gyozott-de-meggyengult-az-MKP-megelozte-a-Hidat.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=36371
http://itthon.transindex.ro/?hir=36371
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/29831-semjen-a-kormany-neveben-gratulalt-az-erdelyi-magyarsagnak
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NKA: mégis kap támogatást a KMN és a Forgatag 
2014. május 23. – Krónika, transindex.ro, MTI, szekelyhon.ro 

Mégis kapnak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) a Kolozsvári Magyar Napok 

és a Vásárhelyi Forgatag elnevezésű marosvásárhelyi magyar napok rendezői, erről 

határozott pénteki ülésén a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma. A döntésről L. Simon 

László, az NKA leköszönő alelnöke tájékoztatta az MTI-t. Közlése szerint a Kolozsvári 

Magyar Napok idén 15 millió, míg a Vásárhelyi Forgatag elnevezésű marosvásárhelyi 

rendezvény 7 millió forint NKA-támogatásban részesül. Hozzátette, hogy rajtuk kívül jó 

néhány olyan pályázó van, aki ez első körben nem kapott pénzt, de a második körben 

mégis támogatást nyert. 

 

Ponta: kampányfogás az RMDSZ autonómiaterve 
2014. május 23. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Magyar Hírlap 

Victor Ponta miniszterelnök a Maros megyei Szászrégenben tett pénteki látogatásán az 

RMDSZ kampányfogásának mondta a Székelyföld területi autonómiájának tervét – 

közölte az Agerpres hírügynökség. A miniszterelnök hozzátette, a koalíciós együttműködés 

során soha nem vetődött fel ez a téma, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) soha nem kérte az autonómiát. Victor Ponta az RMDSZ „politikai projektjeként" 

jellemezte az autonómiát, és meggyőződését fejezte ki, hogy „a dolgok a természetes 

rendjük szerint" haladnak tovább. „Milyen Székelyföldjük van maguknak itt, 

Szászrégenben? Én nem is hallottam ilyesmiről. A helyzet a következő: Románia minden 

itt lakónak a hazája, románoké, magyaroké, németeké és a többieké. Másodsorban én az 

együttélésben hiszek, nem a konfliktusban. Ők (az RMDSZ) is választási kampányban 

vannak. Soha még csak fel sem vetődött ez a kérdés (az autonómia), soha nem kértek 

effélét tőlünk" – idézte az Agerpres a miniszterelnököt. 

 

Az első háromszéki árvaház létrehozójának állítottak szobrot 
Kézdivásárhelyen 
2014. május 23. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Szentkereszty Stephanie bárónőnek, az első háromszéki árvaleány-nevelő intézet 

létrehozójának állítottak pénteken szobrot Kézdivásárhelyen, a 140 éve működő Erzsébet 

leánynevelő intézet udvarán – tájékoztatott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ). A szobor felavatásán többek között Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, 

az RMDSZ elnöke, és Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és 

családügyért felelős államtitkára mondott ünnepi beszédet, Szentkereszty Stephanie 

bárónő emlékére pedig Böjte Csaba ferences rendi szerzetes celebrált szentmisét. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nka-megis-kap-tamogatast-a-kmn-es-a-forgatag
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165315&cim=ponta_kampanyfogas_az_rmdsz_autonomiaterve
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165323&cim=az_elso_haromszeki_arvahaz_letrehozojanak_allitottak_szobrot_kezdivasarhelyen
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165323&cim=az_elso_haromszeki_arvahaz_letrehozojanak_allitottak_szobrot_kezdivasarhelyen
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Titus Corlatean: Románia továbbra is ellenzi az autonómiát 
2014. május 23. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Magyar Hírlap 

Titus Corlatean román külügyminiszter egy televíziós interjúban azt mondta, hogy 

Románia nem ért egyet azzal az állásponttal, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

képvisel az autonómia ügyében. A román közszolgálati televízió (TVR) műsorvezetője azzal 

vezette fel a témát, hogy a „frissen újraválasztott magyar kormányfő területi autonómiát 

szeretne a Kelet-Közép-Európában élő minden magyarnak". A csatorna egy összeállításban 

idézte fel, hogy Orbán Viktor több ízben kiállt a kárpátaljai magyarok autonómiája mellett. 

A TVR azt állította: a magyar kormányt a „szélsőséges Jobbik" is támogatja. 

 

Kelemen Hunor: ott kell lenni, ahol a változás történik  
2014. május 23. – maszol.ro 

A május 25-i választás előtt néhány nappal kolozsvári irodájában az RMDSZ elnökét, 

Kelemen Hunort kérte helyzetértékelésre az Erdélyi Riport. Az interjú kitér az ukrajnai 

helyzetre, az euró bevezetés céldátumára, s a szatmári időközi parlamenti választás furcsa 

előzményeire is.  

 

Corlățean örül, hogy Tőkés a Fidesz-KDNP listáján indul 
2014. május 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Háromszék, maszol.ro 

Üdvözölte Titus Corlățean román külügyminiszter, hogy Tőkés László a Fidesz-KDNP 

listáján indul a vasárnapi európai parlamenti választáson, mert szerinte Tőkés rossz 

szolgálatot tett Romániának eddigi EP-képviselői mandátumai alatt. A román 

külügyminiszter az erdélyi románság központjának tekintett Gyulafehérváron nyilatkozott 

erről. Az Agerpres hírügynökség által idézett külügyminiszter szerint számos olyan helyzet 

volt a most véget ért európai parlamenti mandátumban, amikor romániai EP-képviselők 

egy szűk érdek nevében befeketítették Románia hírnevét. 

 

Kelemen Hunor: Európa közép-keleti részén is rendezni kell a kisebbségi 
kérdéseket 
2014. május 24. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy a kontinens egyik részén rendezik a 

kisebbségi kérdéseket, Európa közép-keleti részén pedig nem – mondta pénteki 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. A miniszterelnök-helyettes, 

RMDSZ-elnök összegezte az RMDSZ választási kampányának tanulságait és legfontosabb 

üzeneteit. Kijelentette: az emberek, akikkel a kampány során találkozott, leginkább azt 

akarták tudni, hogy az Európai Unió mikor fog érdemben foglalkozni az őshonos nemzeti 

kisebbségek ügyével. 
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=165317&cim=titus_corlatean_romania_tovabbra_is_ellenzi_az_autonomiat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/valasztasi-kampany/29743-kelemen-hunor-ott-kell-lenni-ahol-a-valtozas-tortenik
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/corlaeean-orul-hogy-tokes-a-fidesz-kdnp-listajan-indul
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-europa-kozep-keleti-reszen-is-rendezni-kell-a-kisebbsegi-kerdeseket
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-europa-kozep-keleti-reszen-is-rendezni-kell-a-kisebbsegi-kerdeseket
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Ponta az EP-választás után kinevezi Maros megye új prefektusát 
2014. május 24. – transindex.ro 

Kinevezik Maros megye új prefektusát és alprefektusát, ha lejár az EP-választás - mondta 

Victor Ponta miniszterelnök. Úgy nyilatkozott, a két tisztségre több jelölést is kapott, a 

kinevezésről még egyeztet a belügyminiszterrel. Ponta hangsúlyozta, a prefektus a 

miniszterelnök és a kormány területi képviselője, nem létezik RMDSZ-es, PSD-s, PDL-s 

vagy PNL-s kormánybiztos. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ legalább két képviselővel számol 
2014. május 25. – Erdély Ma, hirado.hu, szekelyhon.ro 

Kelemen Hunor az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: a párt arra számít, hogy 

három, de legfeljebb kettő képviselőt küldhet Brüsszelbe. Az RMDSZ elnöke elmondta, 

nem tudni, mekkora jelenlét várható román részről. Fontosnak tartja, hogy az RMDSZ 

képviselői az Európai Néppárton belül részt vegyenek azokban a döntésekben, amelyek 

befolyással lehetnek az erdélyi magyarok életére is. Megjegyezte: az őshonos nemzeti 

közösségek jogaival és az identitáshoz való biztonsággal az uniónak előbb-utóbb 

foglalkoznia kell. Legfontosabb feladatnak az erdélyi magyarok képviseletét tartja, 

valamint hogy partnereket találjanak azokhoz a kezdeményezésekhez, melyek az 

autonómia, valamint a közösségi jogok kereteinek megteremtéséhez és ezek európai uniós 

szintű szabályozásához szükségesek. 

 

Kézdin újra felvonják a székely zászlókat 
2014. május 25. – Krónika 

A tiltás ellenére a kézdivásárhelyi önkormányzat újra ki fogja tűzni a székely lobogót – 

jelentette ki Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármester, miután kiderült, a brassói 

táblabíróság jogerős ítélete értelmében a városháza homlokzatáról és a főtéri Gábor Áron-

szobor mellől is el kell távolítani a zászlókat. Bokor Tibor szerint a polgármesteri hivatal 

esetében még értelmezhető a törvény, de egyetlen jogszabály sem tiltja, hogy közterületen 

lobogjon a székely zászló. „A döntés értelmében el kell távolítani a lobogókat a Gábor Áron 

térről, onnan tehát kivisszük, de valahol máshol újra felvonjuk. Az újabb helyszínről még 

nem született végleges döntés” – mondta a polgármester emlékeztetve, hogy tavaly 

március 15-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel vonták fel a főtéri Gábor Áron 

szobor mellett a két óriás székely zászlót. 

 

Pécs kész átadni kulturális fővárosi tapasztalatait Kolozsvárnak 
2014. május 25. – Krónika 

Pécs kész átadni Kolozsvárnak azokat a tapasztalatokat, amelyeket Európa kulturális 

fővárosaként 2010-ben szerzett – jelentette ki Páva Zsolt, Pécs fideszes polgármestere 

Kolozsváron, az Emil Boc polgármesterrel folytatott megbeszélései után tartott szombati 

sajtótájékoztatón. Páva Zsolt a kolozsvári városnapok rendezvényeire érkezett Erdély 

fővárosába egy pécsi küldöttség élén. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36337
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165421&cim=kelemen_hunor_az_rmdsz_legalabb_ket_kepviselovel_szamol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kezdin-ujra-felvonjak-a-szekely-zaszlokat
http://www.kronika.ro/kultura/pecs-kesz-atadni-kulturalis-fovarosi-tapasztalatait-kolozsvarnak
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Végleges adatok: Hargita megye a 12. Helyen 
2014. május 25. – transindex.ro 

Közzétette a BEC a végleges részvételi adatokat, amely szerint a magyar lakossággal 

rendelkező megyék közül Hargita megyében szavaztak a legtöbben: a választópolgárok 

35,69 százaléka szavazott, és ezzel az országos részvétel (32,16%) fölött vannak, a megyék 

toplistájában pedig a 12. helyen. Országos átlag fölött teljesített még Bihar (34,82%), 

Szilágy (33,73%) és Szatmár megye (32,65%), kevéssel marad el Brassó (31,77%), 

Kovászna (30,52%), Kolozs (29,97%) és Maros megye (29,88%). 

 

RMDSZ-es jelölt nyert a Brassó megyei Apácán szervezett időközi 
polgármester-választáson 
2014. május 25. – transindex.ro 

Bölöni László, az RMDSZ jelöltje nyert a Brassó megyei Apáca község időközi 

polgármesteri választásán, a szavazatok 53%-át szerezte meg. A korábbi polgármester, 

Bölöni Gyula tavaly április 25-én hunyt el. 

 

Nem nyert az RMDSZ jelöltje a Szatmár megyei időközi választáson 
2014. május 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Ovidiu Silaghi nyerte meg a Szatmár megyei 2. választókerületben tartott időközi 

választásokat, 47%-ot szerzett. Nagy Szabolcs, az RMDSZ jelöltje a szavazatok 24%-át 

szerezte meg. Ovidiu Silaghi a PSD köré szervezett koalíció színeiben indul a választásokon 

azután, hogy lemondott a PNL színeiben megnyert mandátumról. 

 

Román pártokat segít az EMNP a választásokon 
2014. május 25. – maszol.ro 

Váratlan segítsége akadt a Polgári Erő (FC) nevű pártnak a vasárnapi európai parlamenti 

választáson. A Maszol.ro érdeklődésére többen is megerősítették, hogy a magyar többségű 

Bihar megyei települések közül több helyen is az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai, volt 

önkormányzati képviselő-jelöltjei, tisztségviselői láttak el urnabiztosi feladatokat (A FC 

vezetője az a Mihai Răzvan Ungureanu egykori kormányfő, aki korábban az egyik hazai 

titkosszolgálat, a SIE vezetője volt.). 

 

Gál Gábor: az Alkotmánybíróság hallgat 
2014. május 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A szlovák állampolgársági törvény eredményeképpen már csaknem 800-an veszítették el 

szlovák állampolgárságukat és ezzel együtt útlevelüket, az Alkotmánybíróság pedig 

továbbra is hallgat – mutatott rá sajtótájékoztatóján Gál Gábor, a Most-Híd parlamenti 

képviselője. A képviselő szerint valószínűleg célirányos és szándékos, hogy a mai napig 

nem született döntés annak a törvénynek az alkotmányellenességéről. Fe
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36374
http://itthon.transindex.ro/?hir=36375
http://itthon.transindex.ro/?hir=36375
http://itthon.transindex.ro/?hir=36376
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/29817-roman-partokat-segit-az-emnp-a-valasztasokon
http://www.hirek.sk/belfold/20140523110104/Gal-Gabor-az-Alkotmanybirosag-hallgat.html
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Nagyszombat megye déli iskolái nem szenvednek hátrányt 
2014. május 23. – hirek.sk 

Nagyszombat Megye Önkormányzata elvégezte a pénzelosztás járásokra lebontott 

elemzését. Ennek alapján a Galántai és Dunaszerdahelyi járásban lévő iskolák nem 

szenvednek anyagi hátrányt. Nagyszombat megye az előző választási időszakban 3,1 millió 

eurót fizetett ki középiskoláinak az általános kiadásokra. Ez az összeg a 84 ezer diákra 

leosztva fejenként 37,2 eurót jelent. A diákonkénti legmagasabb összeg a Galántai járás 

iskoláira esik (70,2 euró), ezután a Dunaszerdahelyi járás következik (55,2 euró). A megye 

vezetése a jelentést Érsek Árpádnak, a Most-Híd politikusának kritikáját követően 

dolgozta ki, aki szerint a megye diszkriminálta a Dunaszerdahelyi és Galántai járásban 

lévő iskolákat. 

 

Csáky meglepődött, Simon örül a párt sikerének 
2014. május 25. – bumm.sk 

A Most-Híd alelnöke és európai parlamenti listájának vezetője, Simon Zsolt örül, hogy 

pártjának sikerült egy mandátumot szereznie a választáson, bár őmaga nem jutott be az 

Európai Parlamentbe. „A mandátum megszerzésével elértük a magunk elé kitűzött célt. A 

szlovák politika szempontjából azonban sikertelennek tartjuk a választásokat – a 13-

százalékos részvételi arányt másként nem is lehet értékelni" - nyilatkozta Bugár Béla. Az 

MKP listavezetője, Csáky Pál elmondta, kellemes meglepetésnek tartja a több mint hat 

százalékos eredményt, a választók bizalmát pedig köszönik. 

 

Pfundtner Edit után Vörös Péter is visszatérhet a parlamentbe 
2014. május 26. – Új Szó 

Az európai parlamenti választások során több jelenlegi nemzeti képviselő is brüsszeli 

mandátumot szerzett. Ez megnyitja a kaput azok számára, akik a 2012-es választásokon 

pótképviselői mandátumot szereztek. Két régi-új képviselője lesz a Hídnak. Andrej Hrnčiar 

Procházkával tart pártot alapítani, visszaadja mandátumát, helyére Pfundtner Edit ülhet. 

A brüsszeli mandátumot szerző Nagy József pótképviselője pedig Vörös Péter lesz. 

 

Nagybecskerek: Megtartotta XVI. közgyűlését a VMSZ 
2014. május 24. – Vajdaság Ma 

„Álljuk helyünket emberül – ki küzd megél, más elmerül” - ezt a József Attila idézetet 

választotta a Vajdasági Magyar Szövetség XVI. Közgyűlésének mottójául, amelyet 

Nagybecskereken tartottak meg 259 küldött részvételével. Elsőként Pásztor István, a 

VMSZ elnöke üdvözölte a jelenlevőket. A VMSZ három évvel ezelőtt tartott közgyűlést, 

amely egyben tisztújító közgyűlés volt, és az elnöki beszámolóban ezt az időszakot 

értékelte Pásztor István. Nyilatkozatában elmondta, hogy e közgyűlés indítványozására 

azért is került sor, mert meggyőződése szerint a politizálásban lezárult egy ciklus, és 

kezdődik egy újabb időszak, amely kapcsán kellene megfogalmazniuk azokat a közös 
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vállalásokat, feladatokat, amelyeknek a teljesítése nem csak a VMSZ szempontjából fontos, 

hanem elsősorban azokéból, akiket képviselnek, illetve, akik a bizalmukkal kitüntették a 

politikusokat. 

 

Civilek értékelték az MNT tevékenységét 
2014. május 24. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi összetételének hamarosan lejár a mandátuma. „Egy új 

gyakorlat áll mögöttünk, amikor a párt (VMSZ) és a civilek együttes listán indultak, majd 

valamiképpen együttesen is működtek. A kiindulópont az volt, hogy eggyel több civil lesz a 

listán, mint ahány párttag. Ez formailag meg is valósult – ám vajon a gyakorlatban és 

tartalmilag is?“ – teszi fel a kérdést a Vajdasági Magyar Civil Szövetség (CISZ) 

szervezésében megvalósuló értékelő fórum vitaindító anyaga. A CISZ 600 meghívót 

küldött szét a civil tevékenységgel foglalkozó személyeknek és szervezeteknek Vajdaság-

szerte, a palicsi Öko Központban több tíz szervezet képviseltette magát szombaton.  

 

A Magyar Tanszék várja leendő hallgatóit 
2014. május 24. – Vajdaság Ma 

Nem maradt érdeklődők nélkül az újvidéki Magyar Tanszék idei harmadik felvételi 

előkészítő programja sem, amelyet május 24-én tartottak Újvidéken a tanszék 

szemináriumi könyvtárában. Dr. Csányi Erzsébet tanszékvezető a tanszéki képzés 

többszintességét és több profilra kiterjedő változatosságát mutatta be. Szólt arról, hogy az 

újvidéki Magyar Tanszék nyújtja a hallgatók számára az egyetlen olyan programot 

Vajdaságban, amelynek keretében minden szinten, vagyis az alapstúdiumi, a maszter (azaz 

a mesterfokozatos) és a doktori tanulmányok során is magyar nyelven tanulhatnak. 

Nagyon fontos kiemelni továbbá, hogy a tanszéken a hagyományos tanári képzés mellett 

olyan programok és tárgyak is jelen vannak, amelyek más profilú szakemberek (pl. 

rendezvényszervezők, publicisták/zsurnalisták, lektorok, könyvtárosok, fordítók stb.) 

felkészítését is lehetővé teszik. 

 

3. Nemzetközi Módszertani Konferencia: Milyen módszerekkel érdemes 
tanítani? 
2014. május 24. – Vajdaság Ma 

Harmadik alkalommal szerveztek Nemzetközi Módszertani Konferenciát a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A konferencia pedagógusok, kutatók és egyetemi 

hallgatók számára kínál szakmai fórumot, bemutatkozási és továbbképzési lehetőséget. Az 

akkreditált képzés során 6 szakosztályban: korszerű módszertani, matematika- és 

zeneoktatás, testnevelés, természettudomány, valamint két hallgatói szekcióban folyt az 

egész napos előadássorozat. 
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A vajdasági magyarság kiszélesítheti az érdekérvényesítés mezejét  
2014. május 25. – Pannon RTV 

Szerbia uniós csatlakozása előtt évekkel kiépítheti Brüsszelben a hídfőállást a vajdasági 

magyar közösség – mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az M1 Ma 

reggel című műsorában a Pannon RTV stúdiójából. A politikust arról kérdezték, mit jelent 

az, hogy első alkalommal szerepel egy vajdasági magyar egy anyaországi párt európai 

parlamenti jelöltlistáján. A VMSZ elnöke szerint elsősorban az a fontos, hogy a vajdasági 

magyar közösség kiszélesítheti az érdekérvényesítés mezejét. Deli Andor a Fidesz-KDNP 

listájának a 10. helyén szerepel. 

 

90 százalékos részvételi aránnyal zárták a szavazást a szabadkai magyar 
főkonzulátuson  
2014. május 25. – Pannon RTV 

A 70 százalékot is meghaladta délutánra az EP-választás részvételi aránya a szabadkai 

magyar főkonzulátuson, a hét órai záráskor pedig már 90 százalék körüli volt a részvétel. A 

szabadkai magyar főkonzulátusra 206 magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 

jelentkezett az európai parlamenti választáson. Reggel hat óra óta zökkenőmentesen zajlik 

a szavazás. Délután három órára a részvételi arány meghaladta a 70 százalékot is. A 

megjelentek fontosnak tartották, hogy nem kellett Magyarországra utazniuk, hogy 

leadhassák voksukat.  

 

Kárpátaljai elvárások 
2014. május 24. – Pataky István – Magyar Nemzet 

A kárpátaljai magyarok számára a széles körű kulturális és nyelvi önrendelkezés, valamint 

a jogegyenlőség elérése az elsődleges, hogy ne legyenek másodrendű állampolgárok saját 

szülőföldjükön. Véleménye szerint egy Ukrajnában és külföldön egyaránt elfogadott új 

elnök stabilizáló szerepétől várható, hogy rendeződik a helyzet az országban., 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. május 26-i számában olvasható.) 

 

Rémhírrel riogatták a hadköteles kárpátaljai magyarokat 
2014. május 25. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Ismeretlenek olyan álhírt terjesztettek az interneten Kárpátalján, amely szerint a 

vasárnapi ukrán elnökválasztáson a hadköteles magyar választókat a szavazóhelyiségekből 

egyenesen a hadseregbe viszik. A Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság közlése 

szerint valakik a Beregszászi és a Nagyszőlősi járásban ezzel akarták elriasztani a magyar 

nemzetiségű választókat az ukrán elnökválasztás első fordulójában való részvételtől. 
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Ukrán elnökválasztás – A KMKSZ gratulált Porosenkónak választási sikeréhez 
2014. május 25. – MTI 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége vasárnap este 

nyilatkozatban gratulált Petro Porosenko elnökjelöltnek az előre hozott ukrán 

államfőválasztáson elért eredményéhez. A kárpátaljai magyar szervezet május 2-án 

Ungváron választási megállapodást írt alá Porosenkóval, az ukrán elnökválasztás akkor 

legesélyesebbnek tartott jelöltjével. A KMKSZ támogatása fejében Porosenko vállalta, hogy 

államfővé történő megválasztása esetén egyebek mellett elősegíti a kárpátaljai magyarok 

nyelvhasználati jogainak biztosítását, a magyar nyelvű oktatási rendszer fejlődését, és 

közreműködik abban, hogy a közigazgatási reform során érvényesüljenek az egy tömbben 

élő magyarság érdekei, s legyen parlamenti képviselője az ukrajnai magyaroknak. 

 

Fontos a kárpátaljai magyarok képviselete 
2014. május 26. – MTI, Magyar Hírlap 

A kárpátaljai magyarok törekvéseinek támogatásáért és Ukrajna euroatlanti 

integrációjáért dolgozik majd az Európai Parlamentben (EP) Bocskor Andrea, a 

beregszászi magyar főiskola tanára, aki a Fidesz-KDNP listájáról szerzett vasárnap EP-

mandátumot. Bocskor Andrea az MTI-nek  elmondta: egyrészt fontosnak tartja a Fidesz-

KDNP politikájának képviseletét az EP-ben, másrészt mint a kárpátaljai magyar közösség 

képviselője szükségesnek tartja, hogy megjelenjenek az európai politikusok előtt az ott élő 

magyarság ügyei, törekvései, különös tekintettel a jelenlegi nehéz ukrajnai helyzetre. 

 

Tavaszi szellő: az Amerikai Magyar Alapítvány 51. jótékonysági bálja 
2014. május 25. – Nemzeti Regiszter 

51-ik jótékonysági bálját rendezte az Amerikai Magyar Alapítvány, melyen idén is kiemelt 

közösségi felelősséget vállaló, az amerikai magyarságot támogató személyeket díjaztak. Az 

esemény fővédnöke idén Joseph és Claudia Homoki voltak. 

 

Filmklub az Ulmi Magyar Kultúregyesületben 
2014. május 23. – Nemzeti Regiszter 

Május 16-án elindult az Ulmi Magyar Filmklub nevet viselő estsorozat az Ulmi Magyar 

Kultúregyesület fizikai és szervezeti keretein belül. A filmklub a jövőben kéthetente 

pénteken kerül majd megrendezésre műsorán minden alkalommal más magyar filmmel, 

megismertetve az érdeklődőket a magyar filmtörténet remekeivel napjainktól egészen az 

1940-es évekig visszamenően. 
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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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