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A kisebbségek helyzete nem az egyes országok belügye 
2015. május 19. – MTI, Kormány.hu, InfoRádió, hirek.sk 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) 

által az Európai kisebbségvédelem kihívásai címmel rendezett, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) részvételével zajló konferencián kiemelte, a magyar kormányzat 

a kisebbségi jogérvényesítés fontos szereplőjeként tekint a szervezetre, amely jelentős 

mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a nemzeti 

kisebbségek mai napig megoldatlan kérdésére irányítsa. Hans Heinrich Hansen, a FUEN 

elnöke kiemelte, nagyon hamar eltűnhet az a kisebbség, amelynek nincsenek meg az 

oktatási intézményei. Az intézményrendszer sokszor gazdasági hatások alatt áll, és a 

kisebbségi érdekeket, jogokat nem nagyon veszik figyelembe. Harcolni kell azért, hogy a 

polgároknak több beleszólása legyen a politikába, és vissza kellene térni ahhoz a célhoz, 

hogy a döntések a polgárok közelében szülessenek meg - közölte. 

 

A KMKSZ elítéli a mozgósítási feketelisták közzétételét 
2015. május 19. – MTI, mno.hu 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatban ítélte el és a helyi 

lakosság elleni provokációként értékelte, hogy ismeretlenek aláírás nélküli szórólapokat 

helyeztek ki a Beregszászi járás egyes magyar településein azoknak a személyeknek a 

névsorával és elérhetőségével, akik nem vették át katonai behívójukat. A szervezet 

értetlenül áll az előtt, hogy ilyen bizalmas információk miként kerülhettek illetéktelenek 

kezébe. Mivel a névsor valóságtartalmáról nincsenek hivatalos információk, és a személyes 

adatokkal történő visszaélést a törvény szigorúan bünteti, a KMKSZ az ügy kapcsán 

ismeretlen tettesek ellen feljelentést tesz. 

 

Kiutat keresnek a zsákutcából 
2015. május 19. – Krónika 

Nem elegendő mindössze egy-két alkalom a román–magyar kapcsolatokban felmerülő 

vitás kérdések megbeszélésére, hiú ábránd azt hinni, hogy itt gyors folyamatról van szó – 

jelentette ki a Krónikának adott interjúban Altusz Kristóf, a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. A 

román–magyar kisebbségi vegyes bizottság társelnöke lapunknak elmondta, az erdélyi 

magyar kisebbség helyzete olyan sarkalatos kérdéskör a magyar külpolitikában, amelyet 

Budapest mindig fel fog vetni a kétoldalú megbeszélések során. Az államtitkár szerint nem 

volt reális elképzelés Bukarest részéről, hogy Bogdan Aurescu román külügyminiszter 

nemrég tett budapesti látogatása során jegyzőkönyvet írjanak alá a kisebbségi ügyekről. 

Altusz Kristóf közölte, megindult a konszenzus keresése a problémás ügyekben, de a 

jelenlegi politikai szándék egyelőre nem ad lehetőséget arra, hogy a szakbizottság egységes 

álláspontot tudjon kialakítani. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kisebbsegek-helyzete-nem-az-egyes-orszagok-belugye
http://mno.hu/kulfold/a-kmksz-eliteli-a-mozgositasi-feketelistak-kozzetetelet-1286922
http://www.kronika.ro/kulfold/kiutat-keresnek-a-zsakutcabol
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Kihirdette a választási reformcsomag első törvényeit Johannis 
2015. május 19. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

Kihirdette a választási reformcsomag első három törvényét – a párttörvényt, a 

pártfinanszírozási törvényt és az önkormányzati választási törvényt – Klaus Johannis 

államfő. Ezt maga Johannis jelentette be hétfői sajtóértekezletén. Az elnök úgy értékelte, a 

jogszabályok előrelépést jelentenek a politikai képviselet hatékonyságának javítása, a 

pártok gazdálkodásának átláthatóbbá tétele terén. Johannis mindazonáltal aggodalmát 

fejezte ki amiatt, hogy a parlament „késésbe került” a külföldön élő román állampolgárok 

levélben való szavazásának szabályozásával. 

 

Halasztottak Borboly Csaba perében 
2015. május 19. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Június 30-ra halasztották Borboly Csaba és társai perét. Sergiu Bogdan, Borboly ügyvédje 

a Transindex megkeresésére elmondta, procedurális okok miatt nem tárgyalták ma 

érdemben a pert, mert egy cég ellen, amelyről a mai tárgyaláson szó lett volna, 

fizetésképtelenségi eljárás indult. Borboly Csabát és tizenkét társát 2013-ban korrupcióval 

vádolta meg az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály. 

 

Johannis megbecsüléséről biztosította a romániai kisebbségek képviselőit 
2015. május 19. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az államfő mély megbecsüléséről biztosította a nemzeti kisebbségek érdekvédelmi 

szervezeteit és parlamenti képviselőit kedden, amikor hivatalában fogadta a (nem magyar) 

kisebbségek parlamenti frakcióját. A találkozóról kiadott közlemény szerint Klaus 

Johannis a kisebbségi képviselők "európai értékrendjét, és párbeszédkészségét" méltatta, 

amely nézete szerint a stabilitás tényezőjévé tette a kisebbségi képviseletet a romániai 

politikai életben az elmúlt negyed évszázadban. Varujan Pambuccian frakcióvezető az MTI 

érdeklődésére elmondta: a kisebbségi frakció azért kezdeményezett találkozót, hogy az 

államfő közvetői szerepére alapozva támogatását kérjék oktatási, egészségügyi, 

műemlékvédelmi célkitűzéseik megvalósításához, a kommunizmus idején államosított 

egyházi és közösségi ingatlanok ügyének rendezéséhez. 

 

Fancsali Ernő a kolozsvári Néppárt új elnöke 
2015. május 19.  – Erdély Ma, Krónika 

Tisztújítást tartottak az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetében. A május 18-án 

megtartott városi közgyűlés eredményéül Szász Péter korábbi elnököt Fancsali Ernő 

váltotta a tisztségben. A tanácskozáson megjelentek kiértékelték az elmúlt időszak politikai 

eseményeit, valamint meghatározták a kolozsvári Néppárt következő időszakra vonatkozó 

cselekvési tervét. 
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http://www.kronika.ro/belfold/kihirdette-a-valasztasi-reformcsomag-elso-torvenyeit-johannis
http://itthon.transindex.ro/?hir=39740
http://itthon.transindex.ro/?hir=39743
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=186441&cim=fancsali_erno_a_kolozsvari_neppart_uj_elnoke
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Izsák Balázs: elkezdődhet a székely zászlók elkobzása 
2015. május 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke közleményben tiltakozott a zászló-

törvény előírásai ellen és levélben fordul Klaus Johannis államelnökhöz, kérve, hogy ne 

írja alá a jogszabályt. Izsák Balázs a Kossuth Rádió munkatársának, Erdei Edit Zsuzsanna 

mikrofonja előtt fejtette ki véleményét. Az új jogszabály szerint a hatóságoknak ezután 

lehetőségük van elkobozni a székely zászlót, és pénzbírságot is kiszabhatnak, ez a törvény 

célja – állítja Izsák. Hozzátette: így értelmezik az új zászló-törvényt a bukaresti román 

lapok is. 

 

A magyarellenes civil szervezet szerint a sepsiszentgyörgyi sárkánydomb 
románellenes 
2015. május 19. – transindex.ro 

Nyílt levélben fordult a Kovászna megyei román törvényhozókhoz a Kovászna, Hargita és 

Maros Megyei Civil Fórum a sepsiszentgyörgyi Szabadság tér térrendezési terveivel 

kapcsolatosan, mert szerintük a Sárkánydombnak nevezett elem románellenes, mert 

eltakarja a Mihály vajda szoborcsoportot. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a 

Transindex megkeresésére elmondta, sokszor fontosabb azt megnézni, hogy ki fogalmazta 

meg a levelet annál, hogy mit írnak benne. Szerinte a román civil szervezet mindenben 

érdekelt, csak a békés együttélésben nem, és őt személy szerint meg sem lepte már a 

lépésük. 

 

Aggódnak a magyar csoportokért 
2015. május 19. – szekelyhon.ro 

Meg akarják szüntetni a marosvásárhelyi Európa Gimnáziumhoz tartozó Meseház Napközi 

két magyar nyelvű óvodai csoportjának egyikét – állítja levelében egy szülő. Kajcsa László 

levelében azt feltételezi, hogy az Európa Gimnázium vezetőségének eltökélt szándéka, 

hogy megszünteti az orvosi egyetemmel szembeni, volt 19-es napközi egyik magyar 

csoportját. Haller Katalin, a magyar óvodai oktatásért felelős szaktanfelügyelő kifejtette: 

nincs tudomása arról, hogy meg szeretnének szüntetni egy csoportot, főleg egy olyan 

óvodában, ahol mindig népes csoportok voltak. 

 

Negyedszerre lesz román-magyar vitafórum Sepsiszentgyörgyön 
2015. május 19. – szekelyhon.ro 

Sorin Mitu, kolozsvári történész lesz a Vox populi akadémiai vitafórum negyedik 

kiadásának meghívottja, aki az Én Erdélyem címmel tart értekezést az említett régióban és 

Romániában élő románság és magyarság mindennapjait taglalva, kedden. Cziprián-Kovács 

Loránd, a Vox populi egyik ötletgazdája a meghívott előadóval kapcsolatban elmondta, 

hogy a Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelemben jártas professzora. Két könyvét is 
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http://erdely.ma/hatranyban.php?id=186443&cim=izsak_balazs_elkezdodhet_a_szekely_zaszlok_elkobzasa_audio
http://itthon.transindex.ro/?hir=39744
http://itthon.transindex.ro/?hir=39744
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/aggodnak-a-magyar-csoportokert
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/negyedszerre-lesz-roman-magyar-vitaforum-sepsiszentgyorgyon
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kiemelhetjük, egyikben a magyarok nézőpontjából a románságról kialakult képekről beszél 

az osztrák-magyar monarchia idején, illetve az Én Erdélyem című kötete rövid 

történetekkel ábrázolja a nemzetiségi kérdéseket, mentalitást és viszonyokat – fejtegette az 

ötletgazda. 

 

Domokos Géza munkásságát méltatták a Kriterion 45 éves évfordulóján 
2015. május 19. – transindex.ro 

Domokos Géza munkásságáról, valamint a román titkosszolgálat róla készített 

megfigyelési aktáiról volt szó egyebek mellett azon a konferencián, amelyet a Kriterion 

Kiadó alapításának 45. évfordulója alkalmából szerveztek Bukarestben. A Balassi Intézet 

bukaresti központja által szervezett kétnapos konferencián a kiadó egykori munkatársai 

találkoztak egymással. Kedden egy tudományos konferenciát tartottak, amelynek központi 

témája az 1928-ban született és 2007-ben elhunyt Domokos Géza kiadóvezetői szerepe, 

illetve a Kriterion működése volt. 

 

Szülőföldmérés 
2015. május 19. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A nem olyan régen Budapesten megalakult Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet úgy döntött, saját szakállra belevág a szórványmentésbe, a jelek szerint 

Erdély szintjére „kitolva” mindannyiunk szülőföldjének határait. A besztercei és medgyesi 

példák arról tanúskodnak, hogy a Szász Jenő által vezetett intézet a tömbmagyarság óvó 

szárnyai alá menekítené a diákokat, nem törődve azzal, hogy ösztöndíjjal, ingyenes 

bentlakással és utaztatással kecsegtetető ajánlatuk tönkreteheti azt, amin évek óta vért 

izzadva munkálkodnak a „végeken”.” 

 

Új egyetem létesülhet Marosvásárhelyen 
2015. május 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A tegnap kezdődött Marosvásárhelyi Napok keretében a városba látogat a németországi 

Illmenau testvérváros műszaki egyetemének rektora, akivel egy két tannyelvű, román és 

magyar műszaki egyetem létrehozásáról fog tárgyalni a helyi elöljáróság – jelentette be 

mai sajtótájékoztatóján Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester. 

 

Berényi József: Van alapja az MKP parlamentbe jutásának 
2015. május 19. – Felvidék Ma 

A két legutóbbi közvélemény-kutatás is a parlamentbe mérte a Magyar Közösség Pártját. 

Berényi József elnök szerint a helyhatósági, a megyei erő és az európai parlamenti 

részvétel adja meg az alapját annak, hogy az MKP sikeres legyen a következő parlamenti 

választásokon. Berényi megerősítve, hogy az MKP civil jelölteket is indít listáján, egyiküket 

a befutó helynek számító kilencediken. 
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http://www.kronika.ro/velemeny/szulofoldmeres
http://erdely.ma/oktatas.php?id=186462&cim=uj_egyetem_letesulhet_marosvasarhelyen
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Zajlanak az iskolaépítés előkészületei Szepsiben 
2015. május 19. – hirek.sk 

Egyre biztosabb, hogy iskola épül Szepsiben Magyarország segítségével. Az első, 90 millió 

forintos támogatásból megvásárolták az építkezési telek nagyobbik részét, a kisebbet 

Szepsi Város Önkormányzata ajánlotta fel korábban az épülő iskola részére. A 

nyelvhatáron levő Szepsiben erős asszimiláció tapasztalható. 20 év alatt 50 százalékról 30-

ra esett a magukat magyarnak vallók aránya. Az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi 

oktatást biztosító központ mintegy 4,6 millió euróból épülhetne fel, ami keresztényi - 

keresztyéni alapokon és magyar nemzeti szellemben biztosítaná a színvonalas oktatást. 

 

A kétnyelvű hivatalos nyelvhasználatot fejleszteni kell 
2015. május 19. – bumm.sk, Új Szó 

A Bél Mátyás Intézet szervezésében és a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-

európai Tanulmányok Kara szakmai felügyelete mellett 2015. május 16-án, Nyitrán 

elkezdődött a magyar-szlovák kétnyelvű környezetben dolgozó adminisztratív munkaerők 

hét hetes továbbképzése, amely a kétnyelvű hivatalos nyelvhasználatot kívánja fejleszteni. 

 

Megalakult a Komáromi Magyar Civilek Egyesülése 
2015. május 19. – hirek.sk 

Tizenhat civil szervezet több havi előkészítő munkájának eredményeként létrejött a 

Komáromi Magyar Civilek Egyesülése, azaz a KoMCE. A KoMCE céljai közé tartozik a 

csatlakozó komáromi magyar civil szervezetek közti hatékony együttműködés és 

információáramlás biztosítása, a tevékenységek összehangolása, valamint közös 

rendezvények, találkozók szervezése, közös feladatok felvállalása. 

 

Szobortörvény készül Szerbiában 
2015. május 19. – Pannon RTV, Magyar Nemzet 

Az első világháborús magyar katonáknak sem állíthatnak majd emlékművet Vajdaságban 

azt követően, hogy megszületik a szoborállítást szabályozó törvény Szerbiában. Az új 

jogszabály szerint ugyanis a jövőben nem lehet másokat sértő emlékművet állítani. Erről 

számolt be kedden a Večernje Novosti. A napilap szerint az új jogszabállyal megelőzhető 

lesz, hogy “vallási vagy nemzeti érzelmeket, történelmi tényeket vagy a közerkölcsöt sértő, 

fasiszta, soviniszta vagy szeparatista eszméket hirdető” emlékműveket állíthassanak az 

országban. Az emlékműállítást a szerbiai munkaügyi minisztérium felügyeli a jövőben. Az 

illetékes tárca munkatársa szerint az új jogszabály lehetővé teszi, hogy elvessék például 

azokat a Németországból érkező kéréseket, amelyek német katonák számára létesítendő 

emlékművekre vonatkoznak. „Hasonló a helyzet az Osztrák-Magyar Monarchia katonáival 

is” – jelentette ki Dragan Popović. 
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Mozgósítási „feketelisták” jelentek meg a Beregszászi járás magyar falvaiban 
2015. május 19. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap 

A Beregszászi járásban ukrán nyelvű szórólapok jelentek meg a hét végén azok névsoraival 

és személyes adataival, akik állítólag kibújnak a mozgósítás alól. A Facebook közösségi 

oldalon megjelent fotók alapján Jánosiban és Mezőgecsében ragasztottak ki efféle 

irományokat, ám azok rövidesen el is tűntek – ugyanolyan rejtélyesen, ahogyan 

megjelentek. A szórólapok egyebek mellett felszólították az „igazi férfiakat”, hogy ne 

„bújjanak az anyák, feleségek és gyerekek háta mögé”, hanem jelenjenek meg a 

hadkiegészítő parancsnokságokon, álljanak a hadsereg soraiba. A Zakarpattya Online 

ukrán nyelvű portál ezzel kapcsolatban így írt: „Tekintve, hogy a személyes adatok 

nyilvánosságra hozatala a személy beleegyezése nélkül törvénytelen, aligha van köze ehhez 

az „akcióhoz” a helyi hadkiegészítő parancsnokságnak. Ezért úgy tűnik, ismét egy újabb 

provokációról van szó, hogy zavart okozzanak a város és a járás lakosságának körében.” 

 

Az eltérő nemzetiségű községek egyesítésének kérdéséről tárgyaltak 
Kárpátalján 
2015. május 19. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Az eltérő nemzetiségű települések egyesítésének kérdéséről tárgyalt május 15-én Vaszil 

Hubal, Kárpátalja kormányzója a járási vezetőkkel – adta hírül a zaholovok.com.ua.– Ott, 

ahol különféle nemzetiségek élnek egymás mellett, a reformokat csak óvatosan szabad 

végrehajtani, a települések egyesítését jól meg kell fontolni – mondta Petei Judit, a 

Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője. Volodimir Csubirko, a megyei 

tanács elnöke összegezve a beszélgetést, hangsúlyozta, hogy le kell győzni az irányítási 

rendszer sztereotípiáit, hiszen senki sem adott ki rendeletet az egyesítésekkel 

kapcsolatban, a döntés valójában a helyi közösségek kezében van. 

 

Adományokat gyűjt egy kárpátaljai iskola felújítására az egri önkormányzat 
2015. május 19. - MTI 

Pénzbeli adományokat gyűjt a kárpátaljai Nagyszőlős egyetlen magyar nyelvű iskolájának 

felújításához az egri önkormányzat - tájékoztatta Eger alpolgármestere kedden az MTI-t. 

Martonné Adler Ildikó (Fidesz-KDNP) felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére 

döntött arról az egri közgyűlés, hogy gyűjtést szervez a nehéz anyagi helyzetben élő 

kárpátaljai magyarok számára. A választásuk Nagyszőlősre esett, ahol személyesen 

tájékozódott a településen élők igényeiről - mondta az alpolgármester. Szalipszki Endrével, 

Magyarország beregszászi főkonzuljával és Bocskai István polgármesterrel megállapodtak 

abban, hogy a település egyetlen magyar nyelvű iskolájának felújításához gyűjt 

adományokat az egri önkormányzat. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/05/19/mozgositasi-feketelistak-jelentek-meg-beregszaszi-jaras-magyar-falvaiban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-eltero-nemzetisegu-kozsegek-egyesitesenek-kerdeserol-targyaltak-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-eltero-nemzetisegu-kozsegek-egyesitesenek-kerdeserol-targyaltak-karpataljan/
http://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=
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Érdemérmet kapott dr. Vass Vilmos 
2015. május 19. - Népújság 

Dr. Vass Vilmos muravidéki családorvost a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) május 9-

én Lakitelken az évi rendes, valamint tisztújító közgyűlésén érdeméremben részesítette. A 

MET civilszervezet, mely 1993-ban alakult Budapesten, alapító tagja régiónkból dr. Tomka 

Miklós volt. A társaság fő feladatának tekinti a Kárpát-medencében élő lakosság 

egészségügyi állapotának a felmérését, javítását az egészségügy minden területén, és a 

világban élő összes magyar egészségügyi dolgozót öleli fel. 

 

Perényi János nagykövet látogatást tett a burgenlandi magyarságnál 
2015. május 19. - Volksgruppen 

Május 19-én, kedden Perényi János Magyarország ausztriai nagykövete egész napos 

látogatást tett a burgenlandi magyarságnál. Felkereste a magyarul oktató intézményeket és 

egy kerekasztal beszélgetésre is sor került a magyar szervezetek és egyesületek 

képviselőivel. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/10841-2015-05-19-19-40-35
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2711697/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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