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Semjén: fontos a külhoni magyarság és a magyarországi nemzetiségek 
értékőrzése 
2014. május 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, hirek.sk 

A kormány számára egyaránt fontos a külhoni magyarság és a magyarországi 

nemzetiségek értékőrzése - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Semjén 

Zsolt Balog Zoltánnal, az emberi erőforrások miniszterével közösen fogadta a tizenhárom 

nemzetiségi szószólót kedden a Parlamentben. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: „a 

nemzetiségek híd szerepet tölthetnek be Magyarország és anyaországuk kapcsolatában”. 

 

NPKI: megmaradt a felvidéki magyarság brüsszeli képviselete 
2014. május 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, hirado.hu, MNO 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szerint abban, hogy Szlovákiában a rendkívül alacsony 

országos részvételi adat mellett két magyar képviselő is kijutott Brüsszelbe, nagy szerepet 

játszott, hogy az utóbbi voksolásokkal ellentétben most nem maradt el a dél-szlovákiai 

részvételi arány az országostól. A kutatóintézet kedden elemzésében kiemelte: magyar 

szempontból a leglényegesebb kérdés az volt, hogy a felvidéki magyarság meg tudja-e 

tartani brüsszeli képviseletét. Az EP-választás rendkívül alacsony, mindössze 13,05 

százalékos részvétel mellett zajlott le szombaton Szlovákiában. A választáson minden 

eddiginél több, összesen 29 párt indult az országnak járó 13 mandátumért, közülük végül 

nyolcnak sikerült képviselőt kijuttatnia Brüsszelbe. Egy-egy mandátumot szerzett a 

magyar voksokért versengő két párt, a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd. Előbbi 

Csáky Pált, utóbbi Nagy Józsefet küldi ki Brüsszelbe 

 

Az ukránok is büszkék Bocskor Andreára 
2014. május 27. – Kárpátalja 

Egyöntetű elismeréssel számol be az ukrán sajtó arról, hogy a beregszászi Bocskor Andrea 

EP-képviselői mandátumot szerzett a Fidesz–KDNP listáján. Gyakorlatilag valamennyi 

ukrán sajtóorgánum szó szerint idézi az újdonsült európai politikus azon nyilatkozatát, 

mely szerint a kárpátaljai magyar közösség képviselőjeként szükségesnek tartja, hogy az 

európai politikusok előtt megjelenjenek az ott élő magyarság ügyei, törekvései, különös 

tekintettel a jelenlegi nehéz ukrajnai helyzetre. Továbbá azt is, elsődleges fontosságúnak 

ítéli, hogy az Ukrajnában lezajlott elnökválasztás meghozza végre a várt politikai stabilitást 

az országnak és elősegítse annak útját az európai integráció felé. 

 

Ne dugjuk homokba a fejünket! 
2014. május 28. – Csuhaj Ildikó, Inotai Edit - Népszabadság 

Szijjártó Péter szerint a klasszikus diplomácia a múlté, a cél a külgazdasági 

érdekérvényesítés. Az ukrán helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy a nemzetközi jog 

durva megsértését határozottan el kell utasítani, fontos Magyarországnak, hogy Ukrajna 
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http://www.hirado.hu/2014/05/27/semjen-fontos-a-kulhoni-magyarsag-es-a-magyarorszagi-nemzetisegek-ertekorzese/
http://www.hirado.hu/2014/05/27/semjen-fontos-a-kulhoni-magyarsag-es-a-magyarorszagi-nemzetisegek-ertekorzese/
http://www.hirek.sk/belfold/20140527173615/NPKI-megmaradt-a-felvideki-magyarsag-brusszeli-kepviselete.html
http://karpataljalap.net/2014/05/27/az-ukranok-buszkek-bocskor-andreara
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egy demokratikus és stabil ország legyen, mind politikailag, mind gazdaságilag. Szerinte 

nem Budapestnek kell azt megmondani, hogy a magyar nemzeti közösségek a világban, 

milyen autonómiát, milyen önrendelkezést és milyen jogokat akarjanak maguknak, de 

egyértelmű elvárás Ukrajnával szemben, hogy a kárpátaljai magyarok közösségi kisebbségi 

jogait tartsa tiszteletben. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. május 28-i számában olvasható.) 

 

Előzetesbe került Pásztor István támadója 
2014. május 28. – Vajdaság Ma, MTI, MNO, hirado.hu 

Rács mögé került Pásztor István támadója – számolt be róla a Hír TV nyomán a Magyar 

Nemzet. A 41 éves nő május elején, a volt jobbikos képviselő, Gaudi-Nagy Tamás által 

szervezett tüntetésen köpte le a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét a Parlament előtt. "Az 

ügyészi fellebbezést a másodfokú bíróság megalapozottnak találta, és az eredeti 

indítványunknak megfelelően a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítás meghiúsítása, valamint a 

bűnismétlés veszélye miatt elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását" – tudatta 

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője. 

 

EMNP: új korszak kezdődik a nemzetpolitikai érdekérvényesítésben 
2014. május 27. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) értékelése szerint az európai parlamenti választások 

után új korszak kezdődik a nemzetközi érdekérvényesítésben. A Toró T. Tibor elnök által 

aláírt keddi nyilatkozatban az EMNP sok sikert kívánt valamennyi EP-képviselőnek, aki a 

Kárpát-medencei magyarok szavazataival szerzett mandátumot. Örömmel nyugtázta, hogy 

a Magyarországon elsöprő támogatást nyerő nemzeti lista biztosította a néppárt 

védnökének, Tőkés Lászlónak, hogy folytassa a hét évvel ezelőtt megkezdett munkáját. 

Megállapította, hogy a Délvidék, Kárpátalja és Felvidék képviselőivel kiegészült jelöltlista 

egyértelművé tette a nemzetegyesítés folytatását. 

 

Borboly: Székelyföldön 176 ezren szavaztak az RMDSZ-re 
2014. május 27. – transindex.ro 

A Hargita megyei európai parlamenti választási részvétel Európában is jónak számít, 

tekintve a részvételi adatokat, és elmondható, hogy Erdély legerősebb politikai ereje a 

szövetség – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának és az RMDSZ Csíki 

Területi Szervezetének elnöke május 26-i csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Mint kifejtette, 

az RMDSZ-re leadott szavazatok száma Kovászna megyében több mint 39 000, Maros 

megyében több mint 57 000, Hargita megyében pedig több mint 80 000. Összesen a 

három megyében 176 000-en szavaztak az érdekképviseleti szervezetre, országosan pedig 

345 000-en. 
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Létrejöhet a katolikus középiskola Marosvásárhelyen 
2014. május 27. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

A Bolyai Farkas Gimnáziumban működő római katolikus osztályok különválásáról és az 

önálló jogi személyiséggel rendelkező II. Rákóczi Ferenc Gimnázium létrehozásának 

jóváhagyásáról döntenek csütörtöki ülésükön a marosvásárhelyi önkormányzati 

képviselők. Az RMDSZ-es tanácsosok által benyújtott, a városháza honlapján is szereplő 

tervezetet előreláthatóan sürgősségi napirendi pontként fogják szavazásra bocsátani. Míg 

Peti András szerint a gimnázium létrehozása a római katolikusok jogos kérése, addig a volt 

alpolgármester, Ionela Ciotlăuş ördögi tervről és politikai alkuról beszél. 

 

Hargita megyében a szavazatok 87%-át az RMDSZ kapta 
2014. május 27. – transindex.ro 

Hargita megyében az RMDSZ-re 80708 személy szavazott, ez a szavazatszám a Kovászna 

megyében leadott szavazatok több mint duplája. Kovászna megyében 39700 személy adta 

szavazatát a szövetségre, Maros megyében pedig 57082 személy. Hargita megyében a 

leadott összszavazatok 87,21%-át az RMDSZ nyerte el - közölte a Csík Területi RMDSZ. 

 

Csíkban három településen haladta meg a részvétel az 50%-ot 
2014. május 27. – transindex.ro 

Csík területen Csíkszentléleken volt a legnagyobb a választási részvétel, a 57,28% ment el 

szavazni, Madéfalván a szavazati joggal rendelkezők 53,14%-voksolt, Csíkrákoson 

(52,55%), Csíkdánfalván (49,87%) és Csíkmadarason (48,08) is számottevő volt a 

választási kedv. 

 

Kovászna megyei RMDSZ-arányok, székek szerint 
2014. május 27. – transindex.ro 

Kovászna megyében az RMDSZ-re 39700 szavazatot adtak le, ez az összes érvényes 

szavazat (52140) 76,14%-a - derül ki az RMDSZ háromszéki területi szervezetének 

összesítéséből. Székek szerint a következőképpen alakult az RMDSZ-re leadott voksok 

száma és aránya: Sepsiszéken 77,31% (6354 szavazat), Erdővidéken 88.07% (5050 

szavazat), Orbaiszéken 72,29% (5006 szavazat), Kézdiszéken 91,09% (13533 szavazat), 

Bodzavidéken pedig 0,88% (29 szavazat). 

 

Politikai elemző: az RMDSZ döntheti el az elnökválasztást  
2014. május 27. – maszol.ro 

Könnyen elképzelhető, hogy az RMDSZ szavazóin múlik majd az év végi elnökválasztás 

eredménye Romániában – jelentette ki a maszol.ro-nak Boda József. A bukaresti politikai 

elemzőt arról kérdezték, hogyan rendeződnek át a politikai erőviszonyok az európai 

parlamenti választások után.  

 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/letrejohet-a-katolikus-kozepiskola
http://itthon.transindex.ro/?hir=36405
http://itthon.transindex.ro/?hir=36406
http://itthon.transindex.ro/?hir=36410
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/29920-politikai-elemzo-az-rmdsz-dontheti-el-az-elnokvalasztast
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EMNP: nem szervezetten segítettük a román pártokat 
2014. május 27. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szimpatizánsai nem a Néppárt 

színeiben vállaltak urnabiztosi feladatokat a Polgári Erő (FC) nevű román párt számára – 

közölte kedden a maszol.ro-val az EMNP érmihályfalvi szervezete. Az EMNP-szervezet 

állásfoglalása szerint a kampány utolsó szakaszában nyílt arra lehetőség, hogy a magyarok 

lakta településeken, ahol a kisebb pártok nem állnak komolyabb szervezettségi szinten, 

mint például a Polgári Erő, a választáson nem induló Néppárt gyakorlott urnabiztosai is 

vigyázhassanak a választások tisztaságára. „Ezt a munkát néhány településen 

szimpatizánsaink egyénileg és nem szervezett módon, nem a Néppárt színeiben végezték” 

– szögezi le a közlemény.  

 

Eltűnt a szentgyörgyi parkból a székely zászló 
2014. május 27. – maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Hétfőre eltűnt a székely zászló a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkból. Egyelőre nem lehet 

tudni, ki távolította el a lobogót – írja a hirmondo.ro. A kétméteres zászlót a Magyar 

Polgári Párt (MPP) vonta fel tavaly júniusban, a Trianon-emléknap alkalmából. A 

Kovászna, Hargita és Maros megyei románok polgári fóruma akkor tiltakozott az „Osztrák-

Magyar Monarchiával rokonszenvezők” tette ellen, sőt, azóta pert is nyert a prefektúra, 

ami arra kötelezi a helyi polgármesteri hivatalt, hogy távolítsa el a lobogót. 

 

A rendőrségről került elő az óriási székely zászló 
2014. május 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Kétnaposi keresés után előkerült a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkból eltűnt óriás székely 

zászló. Állítólag a szél fújta el. Kulcsár Terza József a rendőrségen készült panaszt tenni, 

amikor kiderült, hogy a lobogó vasárnap óta éppen a helyi rendőrség székházán van.  

 

Tusványos udvarhelyi főszervezővel 
2014. május 27. – szekelyhon.ro 

„Történetekből történelemmé” nőtte ki magát a Tusványos: az idén immár 25. alkalommal 

megrendezendő tábor főszervezője ismét az udvarhelyi ifjúsági civil szférából került ki. 

Vass Orsolya főszervezővel, az Udvarhelyi Fiatal Fórum elnökével beszélgetett a 

szekelyhon.ro a feladat kihívásairól, a negyed évszázados évfordulóról, valamint arról, 

hogy mi a jelentősége annak, hogy egy helyi ifjúsági szervezet országos, sőt nemzetközi 

fesztivál szervezésében vállalhat szerepet. 

 

Ki koordinálta a Schweighofer rétyi földvásárlását? 
2014. május 27. – transindex.ro 

Homályos tulajdonosi hátterű cég vásárolta fel, majd adta tovább a Holzindustrie 

Schweighofer-nek azt a 70 hektárnyi földterületet Réty határában, ahol az osztrák cég új 

fűrészüzemének építkezési munkálatai jelenleg is zajlanak. A történetben a számtalan 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/29925-emnp-nem-szervezetten-segitettuk-a-roman-partokat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/29904-eltunt-a-szentgyorgyi-parkbol-a-szekely-zaszlo
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/29931-a-rendorsegrol-kerult-elo-az-oriasi-szekely-zaszlo
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tusvanyos-udvarhelyi-foszervezovel
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23339
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kérdőjel mellett egy visszatérő elem van: Olosz Gergely háromszéki üzletember, aki a 

földvásárlás idején még az RMDSZ szenátora volt. 

 

Winkler: a Dambovita partján kampányban megbocsátanak egymásnak a 
partnerek 
2014. május 27. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) két mandátumot szerzett a vasárnapi 

európai parlamenti (EP-) választásokon a Romániának járó 32-ből. A Duna Tv Közbeszéd 

című műsorában Maksay Ágnes műsorvezető vendégeként Winkler Gyula EP-képviselő a 

választási eredményt értékelte. Winkler Gyula úgy vélte, hogy a szövetség egy jó 

eredményt ért el, Erdély magyarsága, és a székelység bizonyította: bíznak az RMDSZ-ben, 

a 25 évvel ezelőtt megkezdett úton akarnak tovább menni. 

 

Ady Endre-emlékházat nyitnának Zilahon 
2014. május 27. – Krónika 

Ady Endre-emlékházat készül berendezni a Pro Szilágyság egyesület abban a zilahi 

épületben, amelyben a költő diákévei alatt lakott – tájékoztatta az MTI-t Seres Dénes 

parlamenti képviselő, az egyesület elnöke. Az RMDSZ Szilágy megyei elnöki tisztségét is 

betöltő politikus elmondta, hogy a zilahi Kraszna utcai műemléképületet pár éve kezdte 

árulni a tulajdonosa, aki külföldre telepedett. Sikerült megállapodni vele, hogy kivárja, míg 

az egyesület összegyűjti a szimbolikus értékkel bíró épület árát. A pályázatokon szerzett 

pénzből és adományokból megvásárolt épület immár a Pro Szilágyság Egyesület és a 

támogató Communitas Alapítvány közös tulajdona. 

 

Ceauşescu szellemiségét hordozó PSD-s himnusz- és zászlótörvény 
2014. május 27. – Krónika 

A soviniszta Ceauşescu-diktatúra gyakorlatát idéző szociáldemokrata párti (PSD) 

törvényjavaslatot fogadott el kedden hallgatólagosan a szenátus. A tervezet, amely a 

nemzeti jelképekről szóló törvényt módosítaná, mindennap kötelezővé tenné a román 

himnusz eléneklését az iskolákban. Egyúttal kötelezné a közintézményeket, művelődési 

intézményeket és iskolákat, hogy folyamatosan tűzzék ki a román zászlót. Megtiltaná 

egyúttal a románon kívül más zászlók kitűzését még a magánterületeken is. A tervezetet 

még a képviselőháznak is meg kell vitatnia. 

 

Közbeszerzési eljárást hirdettek a Bors-Berettyószéplak autópályaszakaszra 
2014. május 27. – transindex.ro 

Közbeszerzési eljárást hirdettek az észak-erdélyi autópálya részét képező Bors-

Berettyószéplak szakasz befejezésére, amely eddig körülbelül félig készült el - közölte az 

autópálya-kezelő útügyi társaság (CNADNR). A szakasz befejezésére 1,46 milliárd lejt (333 

millió eurót) szánnak. A pályázat július 9-ig adható le, és a hatóságok a legalacsonyabb 

árat kínáló vállalkozást bízzák meg a kivitelezéssel, amit az odaítéléstől számított 24 hónap 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=165574&cim=winkler_a_dambovita_partjan_kampanyban_megbocsatanak_egymasnak_a_partnerek_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=165574&cim=winkler_a_dambovita_partjan_kampanyban_megbocsatanak_egymasnak_a_partnerek_video
http://www.kronika.ro/kultura/otthon-a-diakevek-alatt
http://www.kronika.ro/belfold/ceauaescu-szellemiseget-hordozo-psd-s-himnusz-es-zaszlotorveny
http://itthon.transindex.ro/?hir=36419
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alatt kell elvégezni, további 30 hónapig kell a kivitelezőnek garantálnia a munkálatok 

minőségét. 

 

Kelemen Hunor: megálljt kell parancsolni az Európában újra megerősödő 
szélsőségeknek 
2014. május 27. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes szerint megálljt kell parancsolni az Európában 

újra megerősödő szélsőségeknek. Az RMDSZ elnöke Kolozsvár belvárosában egy 

holokauszt-emlékmű felavatásán mondott beszédet kedden délután. Az emlékmű annak a 

több mint 18 ezer Kolozsvár környéki zsidónak állít emléket, akiket hetven évvel ezelőtt 

Kolozsvárról deportáltak a náci haláltáborokba. 

 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára szerint nem érdemes találgatni, jobban 
mozgósított volna-e az összefogás 
2014. május 27. – Krónika 

Kovács Péter RMDSZ-főtitkár szerint „Az RMDSZ-nek az volt a célja, hogy kényelmesen 5 

százalék fölötti eredményt érjen el, és a 6,3 százalék gyakorlatilag ezt jelenti. Azt is célként 

tűztük ki, hogy megőrizzük az európai parlamenti képviseletet, ezáltal képviseljük a 

romániai magyarság érdekeit Brüsszelben. Ez sikerült, emiatt állíthatjuk azt, hogy 

sikeresen alakult a választás, és ezért köszönet jár a szavazóknak, illetve minden olyan 

RMDSZ-en belüli és kívüli személynek – a civil szervezeteknek, a történelmi egyház 

képviselőinek és a magyarországi támogatóknak –, akik segítségével elértük a célunkat”. 

 

Szerdán kerül a kormány elé a hiányos kisebbségi jelentés 
2014. május 27. – hirek.sk 

Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője levélben fordult Miroslav 

Lajčák külügyminiszterhez, a kormány emberi jogi tanácsának elnökéhez a sok 

hiányosságot tartalmazó kisebbségi jelentéssel kapcsolatban, amellyel a május 28-i, 

szerdai kormányülésen is foglalkoznak majd. Tokár felhívta a figyelmet arra, hogy a 

jelentés nem tükrözi a valós állapotot. Egy normális jelentésnek ugyanis az lenne a célja, 

hogy megfogalmazza a problémákat, továbbá rámutasson arra, hogy hol kellene változtatni 

a dolgokon. Ehhez képest ebben a kisebbségi jelentésben semmi ilyesmi, egyetlen ajánlás 

sincs. 

 

Lomnici Zoltán gratulált az MKP sikeres választási szerepléséhez 
2014. május 27. – Felvidék Ma 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke levelet írt Berényi Józsefhez. Az 

MKP elnökének gratulált a Magyar Közösség Pártjának sikeres szerepléséhez az európai 

parlamenti választásokon.  

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=36418
http://itthon.transindex.ro/?hir=36418
http://www.hirek.sk/belfold/20140527145753/Szerdan-kerul-a-kormany-ele-a-hianyos-kisebbsegi-jelentes.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/46035-lomnici-zoltan-gratulalt-az-mkp-sikeres-valasztasi-szereplesehez
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Javítani kell a szlovák irodalmi nyelv oktatását 
2014. május 27. – Új Szó 

Az alap- és középiskolákban javítani kell a szlovák irodalmi nyelv oktatásának színvonalát 

– állapítja meg egy, a szlovák nyelvszintet vizsgáló jelentés. A magyar tanítási nyelvű 

iskolák vonatkozásában a jelentés megállapítja: elégtelen az államnyelv tanításának 

szintje, a kötelező iskolalátogatás leteltével sokan nem képesek megértetni magukat az 

állam nyelvén. A megfigyelt órák 40 százalékában a diákok bizonytalanul beszéltek, a 

megnyilvánulásaik szaggatottak és nyelvileg hibásak voltak. 

 

Magyarkanizsa: A Liga kilépett a hatalmi koalícióból 
2014. május 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szűk két évvel a koalíciós szerződés aláírása után a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) 

magyarkanizsai községi szervezetének elnöksége május 22-i ülésén úgy döntött, hogy kilép 

a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Demokrata Párttal alkotott hatalmi koalícióból. A 

kedden délben megtartott sajtótájékoztatón Vadász Károly, a helyi pártszervezet elnöke a 

képviselők koalíción belüli megvásárlásával, egyik pártból a másikba történő csábításával 

indokolta döntésüket. 

 

Nyílt nap volt a Magyar Tanszéken 
2014. május 27. – Magyar Szó 

Dr. Csányi Erzsébet tanszékvezető arról beszélt, hogy az újvidéki Magyar Tanszéken 

történő az egyetlen olyan felsőoktatási képzés, amelynek minden szintjén, vagyis az 

alapstúdiumon, a mesterfokon és a doktori tanulmányok során is lehetőség van magyar 

nyelvű tanulmányok folytatására. A tanszéki programok emellett változatosak abból a 

szempontból is, hogy a hagyományos tanári képzés mellett olyan programok és tantárgyak 

is hallgathatók, amelyek más profilú szakemberek (pl. rendezvényszervezők, zsurnaliszták, 

lektorok, könyvtárosok, fordítók) felkészítését is lehetővé teszik. 

 

Felkészítő képzéseket szervez az MNT az érettségizőknek 
2014. május 27. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala az érettségizőknek a felvételi felkészítő 

program keretében a közeljövőben német nyelvből, matematikából, kémiából és 

informatikából szervez előadásokat. Az érdeklődők a felkészítő képzésekre a 

felkeszito.mntosztondij.org.rs oldalon jelentkezhetnek, ahol a sikeres regisztrációt 

követően a diákok megtalálhatják az előző éves felvételi teszteket, valamint az idei 

próbateszteket is. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/05/27/javitani-kell-a-szlovak-irodalmi-nyelv-oktatasat
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17221/Magyarkanizsa-A-Liga-kilepett-a-hatalmi-koaliciobol.html
http://www.magyarszo.com/hu/2351/kozelet_oktatas/111871/Ny%C3%ADlt-nap-volt-a-Magyar-Tansz%C3%A9ken.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=130336
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Konzuli napot tartottak Újvidéken  
2014. május 27. – Pannon RTV 

Továbbra is töretlen az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt. Újvidéken ma 185 

kérelmezőt fogadtak Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai. A 

kérelmezők helyben adhatták át kérelmüket az újvidéki CMH Irodában. Ez nagyban 

megkönnyítette a lakosok helyzetét, mert időt és pénzt spóroltak. Nem kellett Szabadkára 

vagy Belgrádba utazniuk. A CMH Iroda kiváló munkát végez. A lakosok körében az 

érdeklődés folyamatosan növekszik, egyre inkább elszántabbak. A konzulátus munkatársai 

a magyar nyelv ismeretét továbbra is prioritásként kezelik. 

 

Komoly határon túli magyar lobbit vár az EP-ben a KMKSZ 
2014. május 27. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A Fidesz-KDNP listájáról, valamint az erdélyi és felvidéki pártoktól az Európai 

Parlamentbe jutott határon túli magyar politikusok új folyamatot indíthatnak el az 

Európai Unióban – mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A politikus szerint 

Bocskor Andrea EP-képviselősége kiszélesíti a kárpátaljai magyarok érdekképviseleti 

lehetőségeit. Figyelembe véve, hogy az RMDSZ-től és az MKP-tól is bejutnak magyarok az 

EP-be, elég komoly lobbi alakul ki határon túli magyarokból Brüsszelben, ahol kellő súllyal 

tudják majd képviselni a kárpát-medencei magyarságra vonatkozó kérdéseket. 

 

Megy vagy marad a kormányzó? 
2014. május 27. – Kárpátalja 

A Novini Zakarpattya saját forrására hivatkozva azt írja, Arszenyij Jacenyuk 

miniszterelnök jóváhagyatta Petro Porosenkóval, a hétvégén megválasztott új ukrán 

államfővel Valerij Luncsenko kárpátaljai kormányzó ismételt kinevezését a megye élére. 

Viktor Pascsenko ungvári politológus szerint Porosenko beiktatása után Luncsenko 

kormányzónak az elsők között kell majd távoznia tisztségéből. Szerinte a kormányzó 

számít erre, ezért nem adta le képviselői mandátumát. 

 

Helyhatósági választások a Hercegszőlősi és a Darázsi járásban 
2014. május 27. – Új Magyar Képes Újság 

Május 25-én lezajlottak az európai parlamenti választásokkal egybekötött helyhatósági 

választások a Hercegszőlősi és a Darázsi járásban. A két járásban új testületeket 

választottak a járások polgárai. A hercegszőlősi járás magyar többségű településein 

magyarok vezette független listákat is indítottak. Csúzán 136-an voksoltak a Kollár Lajos 

által vezetett független listára, 93-an pedig Kozár József listájára. Így az elkövetkező négy 

évben a Kollár-listáról hárman (Kollár Lajos, Sipos József és Fekete Gyula), a Kozár-

listáról pedig ketten (Kozár József, Pinkert Ida) fogják alkotni a helyi választmányt. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=130229
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/27126-komoly-hataron-tuli-magyar-lobbit-var-az-ep-ben-a-kmksz
http://karpataljalap.net/2014/05/27/megy-vagy-marad-kormanyzo
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5543-helyhatosagi-valasztasok-a-hercegszlsi-es-a-darazsi-jarasban


 

 

 

 

 

 
10 

 

Eredményes munkamegbeszélés a kétnyelvűségről 
2014. május 27. – Népújság 

Március folyamán az SZK Országgyűlésének Nemzetiségi Bizottsága a kétnyelvűség 

elméleti, törvényi és gyakorlati megvalósítását vizsgálva több határozatot is hozott, 

ezekben megállapítja, hogy az utóbbi években ezen a téren elvi szinten számos 

hiányosságot kiküszöböltek már, de a gyakorlatban nem tapasztalható elegendő 

előrehaladás, ami nehezíti a nemzeti közösségek identitásának és nyelvének 

megmaradását. Megállapították azt is, hogy az állami, illetve egyéb közigazgatási szervek 

egyes szegmenseiben különbségek tapasztalhatók a deklarált, elméleti szint és a gyakorlat 

között, ezért felhívták a kormányt, hogy együttműködve a nemzeti közösségekkel 

legkésőbb szeptember végéig készítsen akciótervet a hiányosságok kiküszöbölése 

érdekében, illetve a lehetséges legrövidebb időn belül készítse el az általános nemzetiségi 

törvény munkaszövegét és vizsgálja meg az olasz közösség által javasolt kétnyelvűségi 

hivatal megalapításának lehetőségét. 

 

Biztosított a vasi szakemberek muravidéki jelenléte 
2014. május 27. – Népújság 

A Vas Megyei Önkormányzat már közel három évtizede támogatja a muravidéki magyar 

közösséget. Egyebek mellett minden évben a megye és a muravidéki csúcsszervezet 

együttműködési megállapodást ír alá, elsősorban a kultúra területét felölelő támogatásról. 

A múlt héten Szombathelyen Kovács Ferenc megyeelnök és Horváth Ferenc, az MMÖNK 

Tanácsának elnöke írta alá az elsősorban kulturális együttműködésre vonatkozó 

megállapodást, amely csaknem három évtizednyi gyümölcsöző kapcsolatot erősített meg. 

Az aláírás előtt a felszólalók, így a két elnök is kifejtette, hogy a megye és a Muravidék 

szoros kapcsolatai nagy segítséget jelentettek és jelentenek ma is a muravidéki magyarság 

megtartásában. 

 

Új elnök a művelődési intézet tanácsa élén 
2014. május 27. – Népújság 

Az öt hónapja tanács nélkül működő Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) új 

tanácsának múlt csütörtöki alakuló ülésén új elnököt választottak Vida Törnar Judit 

személyében, elfogadták az intézet tavalyi zárszámadását és az idei programról is szóltak. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8773-uj-elnoek-a-mveldesi-intezet-tanacsa-elen
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55. Cserkészbál Hamiltonban 
2014. május 27. – Nemzeti Regiszter 

2014. május 10-én került sor a hamiltoni 27-es Kaszap István és 59-es számú Erzsébet 

Királyné cserkészcsapatok fennállásának 55. évfordulójára megrendezett Cserkészbálra. A 

rendezvény helyszínéül a hamiltoni Szent István R. K. Egyházközség díszterme szolgált. 

 

Erdélyi Nap Dél-Ausztráliában 
2014. május 27. – Nemzeti Regiszter 

Különleges reggelre ébredhettek vasárnap az Adelaide-i magyarok, hiszen első alkalommal 

történt, hogy a Dél-Ausztráliai Magyar Református gyülekezet szervezésében Erdélyi 

Napot tartottak. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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