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Kövér: korszakhatárhoz érkeztünk a nemzetpolitika területén 
2014. május 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az Országgyűlés elnöke szerint korszakhatárhoz érkeztek a nemzetpolitika területén, és a 

szimbolikus lépések után a kevésbé látványos, innovációt és jelentős forrásokat igénylő, 

gyakorlati aprómunka következik. Kövér László erről az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága ünnepélyes alakuló ülésén beszélt szerdán a Parlamentben. Az 

alakuló ülés előadói voltak Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és Kántor 

Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. Kántor Zoltán kiemelte: a 

nemzetépítés egyenlő a társadalomépítéssel és az identitáserősítéssel. Kulcsfogalom az 

autonómia, amely cél és eszköz egyben, amíg nincs autonómia, addig a közösségnek 

erősödnie kell - hangsúlyozta, hozzátéve: csak erős és összetartó közösség tudja az 

autonómiát kivívni. 

 

A kormány elfogadta a kisebbségi jelentést 
2014. május 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Jóváhagyta Robert Fico kabinetje szerdán a szlovákiai kisebbségek helyzetéről szóló 

jelentést, amelyet már előkészületi fázisában több bírálat ért a felvidéki magyar civil 

szervezetek és a helyi magyarság politikai érdekképviselete részéről. A jelentés gyenge 

oldala a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szerint az, hogy nem fest valós képet az 

országban élő kisebbségek helyzetéről, és nem nyújt megoldást a fennálló problémákra. 

Berényi József, az MKP elnöke szerint a kormány jelentéséből több jelentős adat és 

felvetés hiányzik, megtévesztő képet fest a felvidéki magyarság helyzetéről. A Most-Híd 

közleményben reagált a jelentésre, amelyet egy olyan „összegző felületes leírásnak” 

minősített, amelyet elfogadhatatlannak tartanak. 

 

Deli Andor: A vajdasági jelöltnek hídszerepet kell betöltenie az Európai 
Parlamentben 
2014. május 28. – Vajdaság Ma 

A Fidesz-KDNP jelöltjeként szerzett mandátumot a vasárnap megtartott európai 

parlamenti (EP-) választáson Deli Andor, tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti 

közösségi titkár, akit Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a párt tagjaként 

javasolta a Fidesz-KDNP EP-listájára. Deli Andorral az Újvidéki Rádió munkatársa 

beszélgetett többek között a különleges helyzetéről – hiszen vajdaságiként egy 

magyarországi listán került be az EP-be –, továbbá a képviselői feladatokról, meg az ezáltal 

megnyíló lehetőségekről. 

 

Kárpátalja brüsszeli magyar hangja 
2014. május 29. – Őry Mariann – Magyar Hírlap 

A Fidesz-KDNP EP listáján induló és ott mandátumot nyerő Bocskor Andrea szerint 

Nemcsak szimbolikus, valódi intézkedések is történtek a nemzetpolitikában a 2010-es 

kormányváltás után, ilyen volt például az egyszerűsített honosítás és a nemzeti lista is. Az 
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http://www.hirado.hu/2014/05/28/kover-korszakhatarhoz-erkeztunk-a-nemzetpolitika-teruleten/?source=hirkereso
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EP-ben többek között a magyar érdekek védelmével, a kárpátaljai magyarok kulturális és 

nyelvi önrendelkezésével és jogegyenlőségi törekvéseivel, valamint a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználati jogainak biztosításával foglalkozna.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. május 29-i számában olvasható.) 

 

Elmarad a vásárhelyi Félsziget Fesztivál 
2014. május 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság 

Elmarad az idén nyárra, július 17-e és 20-a közé tervezett Félsziget Fesztivál, amelyet 

Kolozsvárra költöztetése után ismét Marosvásárhelyen rendeztek volna meg – közölték 

szerdán a szervezők a rendezvény honlapján. Mint részletezték, a fesztivál elmaradásának 

oka többek közt, hogy hiányoznak a pénzügyi alapok, melyek megszerzését a szervezők 

2014-re előirányoztak, és amelyek biztosítanák azt, hogy egy nemzetközi fesztivált 

optimális körülmények között lehessen megszervezni. Emellett a fesztivál tavalyi 

epizódjától örökölt imázsveszteség is az okok között van, illetve az, hogy nem sikerült 

egyeztetni a meghívott művészek és együttesek programját. 

 

Brassai a Transindex-től hallott először arról, hogy elmarad a Félsziget 
Fesztivál 
2014. május 28. – transindex.ro 

"Nagy meglepetéssel hallom, és megmondom őszintén, hogy erről nem tudtam semmit. 

Most hallom öntől először, hogy el fog maradni" - válaszolt a Transindexnek Brassai 

Zsombor, a Maros megyei RMDSZ elnöke, akit a Félsziget Fesztivál elmaradása kapcsán 

kerestek. „Én tényleg felkaroltam, és mind a politikum, mind a megyei és városi 

önkormányzat a fesztivál mellé állt, felismerve, hogy a Félsziget milyen brandet jelent 

ennek a térségnek és ennek a térségközpontnak” - mondta. 

 

Mégsem olyan szegény a Székelyföld 
2014. május 28. – Krónika 

Alaposan rácáfol a kormány által a székelyföldi autonómia ellen oly sokszor felhozott érvre 

az Economica.net portálnak az állami költségvetésbe utalt pénzösszegeket megyénként 

górcső alá vevő térképe. Kiderül ugyanis, hogy Hargita és Maros megye 1 milliárd lejnél is 

nagyobb összeget utal évente az államkasszába, Kovászna megyében pedig – ami 

egyébként az ország egyik legkisebb megyéje – ez az összeg ugyan alig 680 millió lej, de 

még így is nyolc megyét tudhat maga mögött. Erdély – a Partiummal és a Bánsággal 

együttvéve – összességében igen jól teljesít, Kovászna megyén kívül csak Beszterce-Naszód 

és Szilágy megye került az 1 milliárdos küszöb alá. 
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Így szavazott Székelyföld az EP-választásokon 
2014. május 28. – maszol.ro 

A legfrissebb adatok szerint a május 25-i európai parlamenti választásokon az RMDSZ-re 

leadott szavazatok száma Hargita megyében a legmagasabb, 80 708, ezt követi Maros 

megye 57 082-vel, majd Kovászna megye 39 700-zal, Bihar 37 195-tel, Szatmár 36 905-tel, 

Kolozs 26 609-cel, Szilágy 18 173-mal, Brassó 10 527-tel. Az arányok tekintetében 

ugyancsak első Hargita megye (87,21%), második Kovászna megye (76,14%), harmadik 

Maros (40,25%), negyedik Szatmár (35,54%), ötödik Szilágy (27,43%).  

 

A „világ szeme” a Mikó-peren 
2014. május 28. – szekelyhon.ro 

Jogerős ítélet születhet csütörtökön a Mikó-ügy kapcsán a ploiești-i táblabíróságon. Markó 

Attila parlamenti képviselő elmondta, ezúttal is jelen lesznek a tárgyaláson Magyarország 

és az Amerikai Egyesült Államok megfigyelői. A képviselő által vázolt forgatókönyv szerint 

május 29-én a ploiești-i táblabíróságon „megállapítják az elévülést Marosán Tamás 

esetében, és amennyiben a bíróság úgy gondolja, csütörtökön a döntési fázisig végig tudja 

vinni az ügyet, jogerős ítélet születhet”. 

 

Jogerős: nem temethetik újra Nyírő Józsefet 
2014. május 28. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Helybenhagyta szerdán a marosvásárhelyi táblabíróság a Hargita megyei törvényszék két 

évvel ezelőtti ítéletét, semmisnek nyilvánítva a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 

által kibocsátott, Nyírő József nevére szóló temetkezési engedélyt. Viorela Bejan, a 

táblabíróság szóvivője az Agerpres hírügynökségnek leszögezte: az ítélőtábla elutasította az 

udvarhelyi önkormányzat jogi képviselőjének az alapfokú ítélet eltörlésére vonatkozó 

javaslatát, a mostani verdikt pedig végleges és megfellebbezhetetlen. 

 

Biró: koalíciós listáról négy képviselő is Brüsszelbe juthatott volna 
2014. május 28. – Erdély Ma, Duna Tv 

Biro Zsoltot, a Magyar Polgári Párt elnökét a Duna Tv Közbeszéd című műsorában Száva 

Enikő műsorvezető előbb a EP-választások eredményeiről, majd az autonómia 

törvénytervezetéről kérdezte. Az MPP elnöke szerint a választások ezen eredménye 

várható volt, és meggyőződése: egy koalíció, vagy egy nemzeti válogatott esetén a 

mozgósítás annyival jobb lett volna, hogy három, vagy akár négy képviselőt is lehetett 

volna Brüsszelbe küldeni. Hozzátette: ennek ellenére az erdélyi magyar választók a jelen 

helyzethez bölcsen viszonyultak. A párhuzamos mérések, és az elemzések alapján 

egyértelműen megállapítható, hogy az MPP szavazótábora, szimpatizánsai vasárnap 

„tudták mi a dolguk”, hiszen azokon a településeken, ahol a Magyar Polgári Párt 

polgármesterei vannak, mind a megyei átlag fölött vettek részt a választáson – jelentette ki 

Biro. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/29988-igy-szavazott-szekelyfold-az-ep-valasztasokon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-avilag-szemea-a-miko-peren
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/jogeros-nem-temethetik-ujra-nyiro-jozsefet
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=165644&cim=biro_koalicios_listarol_negy_kepviselo_is_brusszelbe_juthatott_volna_video
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Kilencven kiló érme Wass Albert emlékére 
2014. május 28. – Krónika 

Nyolcvan-kilencven kilogrammot nyomott az a sok banis érme, amit tegnap vittek be az 

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Nagyváradon az adóhatósághoz, így fizetve ki a tavalyi Wass 

Albert felolvasómaratonért kapott 600 lejes pénzbírságot. Mint kiderült, a hivatalban fel 

vannak készülve a hasonló esetekre, különleges, aprópénzszámoló géppel ellenőrizték, 

hogy pontos-e az összeg. 

 

Magyar alprefektusok Szilágy és Hargita megyében 
2014. május 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Két magyar alprefektust nevezett ki a kormány a szerdai ülésen, Szilágyi Róbert Szilágy 

megyében, míg Petres Sándor Hargita megyében tölti be a tisztséget. Szilágyi Róbert, az 

RMDSZ Szilágy megyei szervezetének volt ügyvezető elnöke májusban mondott le 

párttagságáról, illetve megyei önkormányzati képviselői mandátumáról, és a krasznai 

polgármesteri hivatalban foglalt el köztisztviselői állást. A szerdai kormányülés 

napirendjén szerepelt Petres Sándornak Hargita megyei alprefektussá való kinevezése is. A 

gyergyószéki politikus kedden nyújtotta be lemondását a megyei alelnöki tisztségből, 

illetve tanácsosi mandátumáról, és RMDSZ-tagságáról is lemondott. 

 

Tavaly 4,25 millió eurót szánt a kormány a kisebbségekre 
2014. május 28. – Új Szó 

A támogatási program, amely a kisebbségi kultúrát hivatott segíteni a tavalyi évben 

mintegy 4,25 millió eurót kapott. Ez a program az egyik legjelentősebb támogatás, amit a 

szlovák állam a kisebbségekre fordított. Az összeget még A. Nagy László, volt kisebbségi 

kormánybiztos javaslatára különítették el. A kisebbségekre szánt összegből 2,6 millió euró 

jutott a szlovákiai magyarságnak, a romák 588 ezer eurót, a ruszinok 200 ezer eurót 

kaptak. 

 

Tudjuk, mikor találkozik Kiska az inzultált magyarokkal 
2014. május 28. – Új Szó 

Továbbra sem tudni, eljárást indít-e a rendőrség Dárius Rusnák ellen, aki a múlt héten 

inzultált két magyar nőt, majd megverte az őket védő férfiakat. Andrej Kiska megválasztott 

államfő úgy döntött, személyesen találkozik a két magyar nővel és az őket Rusnáktól 

védeni próbáló két szlovák fiatalemberrel. Kiska sajnálatosnak nevezte a történteket, 

szerinte az államfői iroda osztályvezetőjének önmagától távoznia kellene tisztségéből, ha 

ilyen ügybe keveredik.  
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Személyi változásokról is döntenek a Most-Híd Országos Tanácsán 
2014. május 28. – hirek.sk 

A Most-Híd vegyespárt Országos Tanácsa szombaton fog ülésezni, foglalkoznak majd az 

európai parlamenti választások eredményeivel, személyi változásokkal és a szeptemberi 

közgyűlés előkészítésével. Egyik programpont lesz Rudolf Chmel alelnöki posztról történő 

távozásának a megvitatása. Chmelt várhatóan Lucia Žitňanská váltja majd. 

 

EP-választások: Nagy József kampánya volt a legköltségesebb 
2014. május 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

„A legdrágább európai parlamenti képviselő Nagy József” – írta szerdai címlapján a 

Hospodárske noviny napilap. A Most-Híd jelöltjének kampánya több mint 230 000 

euróba került. A napilap értesülései szerint ehhez az összeghez legnagyobb mértékben, 

hozzávetőleg 200 ezer euróval maga a párt járult hozzá, a további ezreket pedig a 

képviselő-jelöltek adták össze. 

 

Szerbia megköszönte Magyarországnak a védekezésben nyújtott segítséget 
2014. május 28. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV, Magyar Nemzet 

Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök levélben köszönte meg Orbán Viktor 

kormányfőnek a szerbiai árvizek elleni védekezésben nyújtott magyar segítséget - közölte 

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője szerdán az MTI-vel. "Szeretnék 

teljes szívből köszönetet mondani azért a segítségért, amelyet a magyar kormány nyújtott 

Szerbiának ebben a rendkívül nehéz időszakban" - írta Orbán Viktornak szerb kollégája, 

aki levelében felidézte, hogy országában számos emberi életet követeltek és óriási 

katasztrófát okoztak az áradások. Meggyőződése ugyanakkor, hogy a magyar segítség 

nélkül az elvesztett életek száma és az anyagi kár még nagyobb lett volna. 

 

A vajdasági magyar közoktatás kihívásai, eredményei és lehetőségei 
2014. május 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági magyar közoktatás kihívásai, eredményei és lehetőségei címmel szervezett 

közoktatási konferenciát a Magyar Nemzeti Tanács. Az elmúlt négy évben a legtöbb pénzt 

az oktatásba fektették – mondta dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke a szabadkai 

Városháza dísztermében szerdán megtartott tanácskozáson. Hangsúlyozta: Nem tévedtek 

akkor, amikor kiemelt helyet biztosítottak a közoktatásnak, hiszen a magyar közösség 

általános tudásszintjének növelésére irányuló erőfeszítések megtérülni látszanak. 
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Anyanyelvű oktatás elérhető közelségben  
2014. május 28. – Pannon RTV 

Egyre több vajdasági magyar család választja gyermekének az anyanyelvű oktatást. 

Számukra nagy segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Tanács. Az MNT olyan támogatási 

rendszert és stratégiát dolgozott ki, amely előmozdítja a szülőföldön való boldogulást. 

 

A kárpátaljai magyarok Porosenkónak szavaztak bizalmat 
2014. május 28. – Kárpátalja 

Fölényes győzelmet aratott a vasárnapi ukrajnai elnökválasztáson Petro Porosenko. A 

Vitalij Kicsko vezette UDAR párt jelöltje a szavazatok több mint felét (55,9 százalékát) 

szerezte meg, így nem lesz szükség második fordulóra. Elemzők úgy vélik, a rendkívül 

nehéz helyzetben megrendezett választás eredménye fordulópontot jelent az országnak a 

válságból való kilábalásának útján. A Központi Választási Bizottság adatai szerint a 

szavazásra jogosultak több mint 50%-a vett részt a voksoláson. Porosenko valamennyi 

ukrajnai megyében nagy fölénnyel nyert. Legnagyobb támogatottsága a nyugat-ukrajnai 

régiókban volt, köztük Kárpátalján (62,2%). 

 

A Termini-hálózat, amely összeköti a magyarokat 
2014. május 28. – Új Magyar Képes Újság 

Budapesten rendezték meg május 19-én és 20-án a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat 

szokásos évi szakmai találkozóját, amelyen Horvátország is képviseltette magát. A Termini 

Kutatóhálózat a 2001 óta Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, valamint 

Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban működő nyelvészeti kutatóműhelyek 

ernyőszervezete, amelyet idén egyesületként is bejegyeztek. A kétnapos találkozó első 

napján a Termini kutatóműhelyei számoltak be az elmúlt egy év során megvalósított 

kutatási programjaikról, egyeztettek a további közös kutatások részleteiről s a benyújtandó 

pályázatokról. 

 

Készül a civil szervezetekről szóló új törvény 
2014. május 28. – Új Magyar Képes Újság 

A civil szervezetekről szóló új törvény megtiltaná a kisebbségi szervezeteknek, hogy 

bármilyen módon részt vegyenek - vagy akárcsak támogassák is - az általuk jelölt 

képviselő(k) kampányában, amennyiben azok állami költségvetésből működnek. A HMDK 

emiatt levélben tiltakozott a Kormánynál, az előterjesztő Közigazgatási Minisztériumnál, 

valamint a zágrábi Kisebbségi Tanácsnál is, ugyanakkor javaslattal is élt, amelyet a szábor 

illetékes bizottsága sajátjaként fogadott el. Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke 

elmondta: ha a szábor ebben a formában fogadná el a civil szervezetekről szóló törvényt, az 

kimerítené a hátrányos megkülönböztetés fogalmát a kisebbségi civil szervezetek 
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http://pannonrtv.com/web/?p=130502
http://karpataljalap.net/2014/05/29/karpataljai-magyarok-porosenkonak-szavaztak-bizalmat
http://huncro.hr/magyarsagunk/5546-a-termini-halozat-amely-oesszekoeti-a-magyarokat
http://huncro.hr/magyarsagunk/5544-keszuel-a-civil-szervezetekrl-szolo-uj-toerveny
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vonatkozásában a választásokat illetően az egyéb jelölőszervezetekkel szemben, ugyanis 

megtiltaná a kisebbségi szervezeteknek, hogy bármilyen módon részt vegyenek az általuk 

jelölt képviselő(k) kampányában, ha az állami költségvetésből támogatják a működésüket. 

 

Szorosabbá válik Budapest és Lendva kapcsolata 
2014. május 28. – RTV Slovenija Hidak 

Mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármesterének meghívására Lendvára látogatott 

Tarlós István, Budapest főpolgármestere. A megbeszélést követően mindketten 

megerősítették, hogy az esemény a két város szorosabb együttműködéséhez segít hozzá.  

 

 

Készülnek a cserkészvizsgákra Bostonban 
2014. május 28. – Nemzeti Regsizter 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség minden évben megszervezi a vezetőképző táborán 

augusztus elején, a New York állambeli Fillmore közelében fekvő Sik Sándor 

Cserkészparkban. A tábor folyamán őrsvezetők, segédtisztek és tisztek válnak a 

résztvevőkből, amire azonban számos előfeladatot teljesíteni kell. 

 

Magyar néptánc- és viseletbemutató a vantaai városnapokon 
2014. május 28. – Nemzeti Regiszter 

Második éve, hogy Vantaa város központjába, Tikkurilába meghívják a magyar 

néptáncosokat, hogy jelenlétükkel és fellépésükkel színesítsék a májusi városnapi 

ünnepséget. A Finn - Magyar Társaság szervezésében kaptak meghívást a táncosok, hiszen 

az országos szervezet sok nagyszerű programmal ismerteti meg a magyarság iránt 

érdeklődőket, melyben a tudományos témák mellett helyt kap a magyar néphagyomány, 

tánckultúra és persze a gasztronómia is. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8697
http://www.nemzetiregiszter.hu/keszulnek-a-cserkeszvizsgakra-bostonban
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-neptanc-es-viseletbemutato-a-vantaai-varosnapokon
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 
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www.mno.hu   

www.mti.hu   
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www.origo.hu   
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