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Nem egyértelmű siker a zászlótörvény 
2015. május 14. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Eltérően fogadták az új zászlótörvényt a magyar szervezetek, az RMDSZ örömmel 

nyugtázta, hogy javít a jelenlegi áldatlan helyzeten, a Székely Nemzeti Tanács azonban 

határozottan elítéli és bojkottra szólít fel: ne fogadjanak el saját zászlót, címert az 

önkormányzatok, csak akkor, ha azt nem Bukarestnek kell jóváhagynia – jelentette ki a 

Háromszéknek Izsák Balázs, az SZNT elnöke. 

 

Kelemen Hunor a FUEN kongresszusán: Romániában szükség van egy 
többség és kisebbség közötti egyezményre 
2015. május 14. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A romániai kisebbségpolitika változó eredményességű időszakait ismertette, ugyanakkor 

negyedszázad kisebbségi érdekvédelmének akadályairól, és jövőbe mutató kihívásairól is 

beszélt Kelemen Hunor szövetségi elnök május 14-én, csütörtökön az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) a görögországi Komotiniben megszervezett 

kongresszusán. Az RMDSZ elnöke az eseményen való felszólalásában azt hangsúlyozta: az 

általa vezetett politikai szervezet aggodalommal tapasztalja, hogy egy európai uniós 

tagországban, a kommunizmus bukása után 25 évvel sem jelentenek biztosítékot a 

megszerzett, törvénybe foglalt közösségi jogok, együttes európai fellépés szükséges ahhoz, 

hogy a kisebbségek ügyeiben előrelépés történjen. 

 

Külhoni magyar szakképzés éve: összefogni és összeadni tudásunkat 
2015. május 14. – Vajdaság Ma 

Inspirációs tréningek révén segítették hozzá neves szakemberek a mai nap folyamán az 

óbecsei Közgazdasági–Kereskedelmi Középiskola, valamint a zentai Egészségügyi Iskola 

diákjait ahhoz, hogy megfogalmazhassák saját erősségeiket, próbára tehessék saját 

kockázatvállalásukat, együttműködési képességüket, valamint kreativitásukat, amelyeknek 

segítségével hitet és inspirációt meríthetnek saját jövőképük építéséhez. Az inspirációs 

tréning a Külhoni magyar szakképzés éve program keretében a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében 

valósult meg. Az inspirációs tréningeket a felvidéki Tandem Nonprofit Szervezet oktatói 

tartották az óbecsei és a zentai diákok számára. 
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Nem osztják Tőkés bírálatát 
2015. május 15. – Magyar Nemzet 

A határon túli magyar vezetők összességében elégedettek a nemzetpolitikával, nem osztják 

Tőkés László európai parlamenti képviselő kritikáját a kormány nemzetpolitikájával 

kapcsolatban. Azt ugyan elismerik, hogy van hová fejlődni e kérdésben, de a Fidesz 

néppárti csoportját erősítő volt püspök bíráló nyilatkozatát elsősorban az erdélyi magyar 

belső csatározásokkal magyarázzák. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet, 2015. május 15-i számában olvasható.) 

 

Moldova: kitoloncoltak egy egyesüléspárti románt 
2015. május 14. – Krónika 

Őrizetbe vettek, majd kitoloncoltak a moldovai hatóságok egy román polgárt, aki azért 

küzd, hogy Románia bekebelezze Moldovát. George Simiont, az Akció 2012 Unionista 

Platform vezetőjét egyúttal öt évre ki is tiltották a Moldovai Köztársaság területéről. 

Simiont szerdán vette őrizetbe a moldovai hírszerzés, majd rövidesen ki is toloncolták az 

országból. Simion közösségi oldalán megerősítette a hírt, szerinte az ok egy, a két ország 

egyesüléséért szervezett menet, amelyet az általa vezetett szervezet szombatra szervezett 

Chişinăuban. „Attól féltek, hogy túl sokan gyűlnek össze az egyesülésért” – írta Simion. 

 

Felfüggesztette csütörtökön a prefektus Rádulyt és Szőkét 
2015. május 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, MTI, Magyar Hírlap 

A Hargita megyei prefektus csütörtökön felfüggesztette tisztségéből a DNA által 

korrupcióval gyanúsított Ráduly Róbertet és Szőke Domokost. Korábban a Bukaresti 

Ítélőtábla elutasította a csíkszeredai elöljárók fellebbezését, és újabb 30 nappal 

meghosszabbította a polgármester és az alpolgármester házi őrizetét. Ez alatt az idő alatt 

nem láthatják el hivatali feladataikat, a törvény értelmében hatásköreiket Antal Attila 

alpolgármester veszi át. 

 

Átalakulóban a magyar civil szféra 
2015. május 14. – Krónika, Bihari Napló 

Átalakulás előtt áll az erdélyi magyar civil szervezetek világa, amely korábban elsősorban 

kulturális szolgáltató szerepet töltött be (például rendezvények szervezésében), újabban 

viszont politikai mozgósító szerepet is vállal, vélik erdélyi magyar társadalomkutatók. Az 

MTI által idézett megállapítások Bodó Barna politológus Civil szerepek – civil szereplők 

című könyvének a bemutatóján hangzottak el szerda este a kolozsvári magyar 

főkonzulátus rendezvénytermében. Bodó Barna úgy látta, az erdélyi magyar civil szereplők 

megelégelték, hogy a romániai magyarság számára leosztott kormányzati pénzforrások 

fölött rendelkező RMDSZ ossza ki számukra a szerepeket is. Ezért a megszokott kulturális 
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szolgáltató civil szervezetek mellett olyan mozgalmak is szerveződtek, amelyek immár 

saját politikai üzeneteket fogalmaznak meg. 

 

Elmaradt a bojkott 
2015. május 14. – Krónika 

Nem bojkottálta az RMDSZ-frakció a marosvásárhelyi közgyűlés csütörtöki rendkívüli 

ülését, így az tíz perc alatt le is zajlott. Azt viszont nem tudni, hogy a május végén esedékes 

soros ülésen a szövetség képviselői részt vesznek-e, szavaznak-e. 

 

Emberekből kirakott városnevekkel lobbiztak 
2015. május 15. – maszol.ro 

Kissé elmosta az eső a többnyelvű helységnévtábla ügyéért fellépő Musai-Muszáj civil 

kezdeményező csoport csütörtöki villámcsődületét, Kolozsvár főterén. Az eredeti 

elképzelés szerint az önkéntesek és csatlakozók feladata az volt, hogy az adott nemzet 

színeit viselő trikókban román, magyar és német nyelven, a földön feküdve kirakják a 

város nevét. Ez többnyire sikerült is, a Cluj névnél nem adódtak problémák, de már a 

Kolozsvárhoz nehéz volt embert találni, a Klausenburg meg komoly fejtörő volt. 

 

Szakáli István Lóránd: Legyenek a hungarikumok a magyarság nagykövetei a 
világban! 
2015. május 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya a Gazda polgári társulással közösen, a 

Bethlen Gábor Alap és a magyar Földművelésügyi Minisztérium támogatásával május 14-

én a révkomáromi Tiszti Pavilon dísztermében rendezte meg A hungarikum és a Felvidék 

magyar értékei című konferenciát. Szakáli István Lóránd, a Földművelésügyi Minisztérium 

helyettes államtitkára „A hungarikum és a Kárpát-medencei magyar értéktár” címmel 

tartott előadást. Elmondta, hogy a hungarikum-mozgalom által erősödhet a nemzeti 

összetartozás érzése, hiszen már több mint 500 településen létrejöttek a helyi értéktár-

bizottságok, a külhoni magyarokat is egyre erőteljesebben bevonják a mozgalomba. 

 

Kukkónia – a Csallóköz védjegye 
2015. május 14. – Új Szó 

A Kukkónia a Csallóköz márkaneve. A név alatt egyesítik a régió természeti adottságait, a 

történelmet, a hagyományokat és a gasztronómiát – azokat a dolgokat, amik felkeltik a 

turisták érdeklődését. A tevékenység fő célja a régiófejlesztés, közösségi rendezvények 

szervezése, a már elfeledett szakmák újraélesztése és a közös márkanév építése. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/47460-emberekbol-kirakott-varosnevekkel-lobbiztak-galeria
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Szigeti László: nem vagyok bűnös 
2015. május 14. – Új Szó 

Csalás vádjával állt szerdán a Pozsonyi III. Járásbíróság elé Szigeti László. A volt oktatási 

minisztert azzal vádolják, hogy 116 ezer euró uniós támogatáshoz segítette Nemesócsa 

községet. Az önkormányzat rossz állapotban levő tornaterme helyett egy magáncég 

csarnokát újították fel a pénzből. Szigeti azt állítja, minisztériumi munkatársai nem 

tájékoztatták arról, hogy a község nem jogosult a támogatásra. Azt viszont elismerte, 

Nemesócsa személyesen neki küldte el a támogatásra vonatkozó kérvényt, amit ő 

továbbított a tárca illetékes osztályához. Ezt az állítását két korábbi munkatársa nem 

erősítette meg. Azt vallották, a pályázat Szigeti kérésére kapott pozitív elbírálást, és 

sorolták a győztes pályázatok közé. A tárgyalás augusztusban folytatódik. 

 

A külhoni magyar szakképzés éve: Inspirációs tréningek Óbecsén 
2015. május 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A külhoni magyar szakképzés éve program keretében idén Óbecsére látogattak felvidéki és 

budapesti fiatalok. Látogatásuk célja, hogy inspirációs tréningekkel segítsék felhívni a 

vajdasági középiskolások figyelmét a tehetségre az innovatív gondolkodásra, a csoportos 

alkotás fontosságára, valamint a vállalkozói készségek fejlesztésére. A tréningek 20-25 fős 

csoportokban, 180 perces időkeretben valósultak meg. A program 2012-ben indult, amikor 

a legkisebbekkel, az óvodásokkal kezdték a foglalkozást, majd az általános iskolások, 

középiskolások következtek, ebben az évben pedig szakképzéseken és a felsőoktatás 

fontosságán van a hangsúly. Az óbecsei rendezvényt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke nyitotta meg. 

  

Magyar Szakmai Nap az újvidéki vásáron: Számos pozitív impulzus éri a 
szerb–magyar gazdasági kapcsolatokat 
2015. május 14.  Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyarországi és a szerbiai vállalkozásokat egyaránt támogatja az árucsere-forgalom 

megvalósításában a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara azzal a céllal, hogy 

együttesen többet és jobbat tudjanak elérni – jelentette ki Kovács László, a kamara elnöke 

Újvidéken. A Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Szakmai Nap elnevezésű 

rendezvényén Kovács László azt mondta, az érdekeltségükhöz tartozó mintegy 800 ezer 

vállalkozás szinte mindegyikét meg tudják szólítani, s a Kamara ötéves működése során 

számos sikeres rendezvényt valósított meg. A Magyar Szakmai Nap vezetői előadásait és 

szakmai tájékoztatóit megelőzően megtartott sajtótájékoztatón felszólalva Pásztor István, 

a vajdasági képviselőház elnöke úgy fogalmazott, hogy a Nemzetközi Mezőgazdasági 

Vásáron való megjelenés mindig csúcspontja az egy évig tartó erőfeszítésnek, de 

ugyanakkor a vásári ünnepi megjelenésnél valójában fontosabb a szorgos mindennapok 

aktivitása. 
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Hungarikum Központ Újvidéken 
2015. május 14. – Pannon RTV 

Belgrád után most már Újvidéken is megtalálhatók a leghíresebb magyar termékek. A 

Hungarikum Központ sokfajta élelmiszerrel várja látogatóit, emellett pedig a Zsolnay 

porcelán néhány kiváló darabja is megvásárolható az üzletben. Az üzletben többféle áru 

található meg, ám néhány dolgot hiányolnak a vásárlók, mint például a Turó Rudit vagy a 

Gyermelyi tésztát. Körmöci Károly igazgatóhelyettes szerint a rövid szavatossági idővel 

rendelkező élelmiszereket nem valószínű, hogy importálni tudják, ugyanis csak a vámon 

akár 15 napot is várni kell, emellett számos ellenőrzést végeznek el a termékeken. Azt 

azonban elmondta, folyamatosan bővítik az egyéb termékek beszerzését. 

  

Új tejüzemmel és üvegházzal bővült a futaki Mezőgazdasági Középiskola 
2015. május 14. – Pannon RTV 

Az objektumok a tanintézmény területén helyezkednek el. A mini tejgyárban organikus 

tejtermékeket, több fajta túrót és sajtot készítenek majd. A Mezőgazdasági Középiskola 

újonnan megnyílt tejüzemébe és üvegházába Újvidék polgármestere is ellátogatott. Miloš 

Vučević, polgármester elmondta, hogy „Gondoskodunk róla, hogy a Mezőgazdasági 

Középiskola egy vonzó helyszínen nyithassa meg a beharangozott elárusítóhelyét, ahol az 

újvidékieknek kínálják majd a gazdaságuk termékeit.” 

 

Megnyílt a kárpátaljai magyar gyermekek táboroztatási pályázata 
2015. május 14. – hirado.hu, Kárpátalja 

Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter két héttel ezelőtt jelentette be azt a megállapodás-

csomagot, amellyel a Kárpátalján élő magyar családokat kívánja támogatni a magyar 

kormány. Az Erzsébet-program keretében megvalósuló táboroztatásról beszélt Győri-Papp 

Judit, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kommunikációs vezetője az M1 Ma 

reggel című műsorában. A május 13-án megnyílt hosszú távú pályázat keretében 

valamennyi 8–14 éves kárpátaljai magyar gyermek anyaországi üdülését szeretnék 

elősegíteni. A pályázatban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség segít, 20 fős 

gyermekcsoportok jelentkezését várják 3 fős kísérettel. 

  

Magyarországi ukrán befektetések ösztönzésére rendeztek gazdasági 
fórumot Kijevben 
2015. május 14. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kormany.hu 

Elsődleges fontosságú Magyarország számára Ukrajna sikere demokratikus politikai, 

társadalmi és gazdasági átalakulásában, euro-atlanti integrációjában és gazdaságának 

megerősítésében – hangsúlyozta Pana Petra külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 
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csütörtökön Kijevben, a magyarországi ukrán befektetések ösztönzése céljából rendezett 

gazdasági fórumon. A “Doing Business in Hungary – Üzletvezetés Magyarországon” 

elnevezésű rendezvényen több mint háromszáz meghívott, magyar és ukrán üzletember, 

szakértő vett részt. Pana Petra rámutatott arra, hogy a magyar-ukrán kétoldalú 

kereskedelmi forgalom nem esett vissza a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus miatt olyan 

mértékben, mint amire a szakértők számítottak.  

  

Nagyszőlőst segíti Eger városa 
2015. május 14. – Kárpátalja 

Az Ukrajnában kialakult helyzet miatt Eger önkormányzata többféle módon is segítséget 

kíván nyújtani a kárpátaljai Nagyszőlős város lakosságának. Tartós élelmiszer-

adományokat várnak a Városházán, valamint egy letéti számlát is nyitottak – írja az 

egerhirek.hu hírportál. Habis László polgármester kifejtette: „A határon túli magyarsággal 

való kapcsolattartást Eger mindig is komolyan gondolta, a Rákóczi Szövetségen keresztül, 

a fiatalok ügyét segítve erősítjük a magyar–magyar kapcsolatokat, folyamatosan építjük a 

közösséget erdélyi testvérvárosunkkal, Gyergyószentmiklóssal, s a kárpátaljai térségben 

Munkács a testvérvárosunk.” 

 

Nyugat-szlavóniai magyarok voltak a HMDK vendégei 
2015. május 14. – Huncro.hr 

Május 9-én a HMDK országos szervezetének bellyei székházában fogadták a nyugat-

szlavóniai magyar egyesületek vezetőit és képviselőit Nagypiszanicáról, Daruvárról, 

Trojeglavaról, Pakracról és Grubišno Poljeról. 

 

Eseményekben gazdag hét Splitben 
2015. május 14. – Huncro.hr 

Split városa múlt héten tartotta Európa-hét nevű rendezvénysorozatát, melynek keretében 

számos kiállításra és előadásra került sor. A dalmát székváros május 7-én ünnepelte 

védőszentje, Szent Dujam (Domnius) napját is. A HMDK Split-dalmát megyei egyesülete 

mindkét rendezvényen bemutatkozott. 

 

Fertő-táj Világörökség Napja 
2015. május 14. - Volksgruppen 

A Fertő-táj 2003. májusában kapta meg az UNESCO világörökség diplomáját, azóta évente 

megrendezésre kerül a Fertő-táj Világörökség nap, mely magyar oldalon az idén ismét a 

hungarikumok jegyében zajlik. Május 16-án, szombaton bemutatkoznak a táj rejtett 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2015/05/14/nagyszolost-segiti-eger-varosa
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6266-2015-05-14-08-19-20
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6267-2015-05-14-08-21-18
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2710803/
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értékei, többek között az eredeti karcagi birkapörkölt, höveji csipke, gyulai kolbász, 

magyar vizsla, akácméz, Ilcsi szépítő füvek és a Kassai lovasíjászat. 
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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 
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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   
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www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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