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Argentínai magyar szervezetekkel találkozott Kövér László 
2015. május 28. – MTI, Magyar Hírlap 

Argentínai hivatalos látogatásán Kövér László találkozott a latin-amerikai országban élő 

mintegy harminc-negyvenezres magyar közösség kulturális és társadalmi szervezeteinek 

képviselőivel. A magyar szervezetek vezetői megköszönték azt a hozzájárulást, amelyet a 

magyar kormány az elmúlt esztendőkben az argentínai magyar szervezetek fenntartására 

és működtetésére biztosított, valamint azt a figyelmet, amely által hosszú évtizedek után 

ismét a magyar nemzet részének érezhetik magukat. Kövér László elismerésre méltónak 

nevezte mindazt az erőfeszítést és munkát, amely által az anyanyelv és a kultúra ápolásán 

keresztül ez a közösség mindmáig őrzi magyarságát. 

 

George Pataki is indul az amerikai elnökválasztáson 
2015. május 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, Magyar 

Hírlap, Népszabadság, Napi Gazdaság 

George Pataki, New York állam volt kormányzója is indul a Republikánus Párt 

elnökjelöltségéért. A politikus ezt csütörtökön a honlapján egy YouTube-videóban, majd 

személyesen is a New Hampshire állambeli Exeterben is bejelentette. A fiskális 

kérdésekben konzervatív, társadalmi ügyekben gyakran liberális nézeteket valló politikus 

centristának számít a pártjában, amelynek elnökjelöltségéért számos erősen konzervatív 

politikus is indul. Videoüzenetében George Pataki emlékeztetett a New York állam 

kormányzójaként elért sikerekre, valamint arra, hogy vezető szerepet játszott a 2001. 

szeptember 11-i terrortámadásokat követő helyreállításban. 

 

26 452 - ennyien támogatták az oktatásügyi petíciót 
2015. május 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Napi Gazdaság 

Sikerrel zárult a magyar iskolák színvonalasabb oktatásáért indított aláírásgyűjtés: a célul 

kitűzött 20 ezret meghaladva, 26 452 aláírás gyűlt össze egy hónap alatt. Az aláírásgyűjtést 

kezdeményező petíciós bizottság tagjai csütörtökön délután adták le az aláírt íveket az 

oktatásügyi minisztériumban. Az anyanyelvi írás- olvasásórák és a szabadon választható 

órák növelését, valamint a magyar történelem oktatását követelő petíció április közepén 

három civil – Fibi Sándor, Vojtek Katalin és Filip Zacher – kezdeményezésére indult. 

 

Átadták az MTVA ungvári tudósítói központját Kárpátalján 
2015. május 28. – MTI 

Ünnepélyes keretek közt adták át csütörtökön a kárpátaljai megyeszékhelyen a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) ungvári tudósítói központját, 

amelynek a stúdiója élőben kapcsolható Budapestről. Az ungvári médiaközpontot avató 

beszédében Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója hangsúlyozta: “régi tervünk 

valósult meg azzal, hogy a két erdélyi és a tavaly átadott délvidéki stúdió után, ráadásul 

ismét egy Európai Unión kívüli országban, Ukrajnában, azon belül Ungváron egy 
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korszerűen felszerelt központtal bővült a Kárpát-medencei tudósítói hálózat”. 

Köszöntőjében Grezsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházások 

ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa kiemelte, „mi, magyarok közös szellemi határok 

között létezünk, függetlenül attól, hogy hány országban élünk. Az ungvári stúdióavatás is 

ennek a helyzetnek a jelképe.” 

 

Határozatot fogadtak el a marosvásárhelyi hagyományos utcanevekről 
2015. május 28. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nem volt bojkott, csütörtökön sorozatban szavaztak az RMDSZ-es önkormányzati 

képviselők a marosvásárhelyi tanácsülésen. Négy PSD-s tiltakozással elfogadták a harminc 

hagyományos utcanevet tartalmazó határozatot, amely többek között a Kossuth Lajos 

nevet is tartalmazza. A pörgősen zajló soros tanácsülés kezdete előtt Peti András azt 

javasolta, hogy az utolsó napirendként szereplő, hagyományos utcanévtáblákról szóló 

tervezet a 46. pontról kerüljön az első helyre. Nem az első, hanem a tizenegyedik helyre 

került, de így is megelőzte a sporttámogatásokról szóló tervezetet. Mint korábban 

beszámoltunk róla, a hagyományos elnevezéseket tartalmazó tervezetet az RMDSZ-frakció 

nyújtotta be, s többségében magyar utcaneveket tartalmaz, mint például a Klastrom, 

Sáros, a már említett Kossuth Lajos utca. A tervezetet négy tanácsos nem szavazta meg. 

 

Agrármérnökképzést indíthat Szentgyörgyön a Sapientia 
2015. május 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu 

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Hatóság (ARACIS) engedélyezte, hogy a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) a 2015-2016-os tanévtől 

agrármérnöki szakot indítson Sepsiszentgyörgyön – adta hírül közleményében az 

intézmény. Az egyetem a következő tanévben 30 hallgatót vehet fel az agrármérnöki 

szakra, akik egy évek óta nem használt iskolaépületben kezdhetik el tanulmányaikat. Az 

eredetileg Kós Károly által tervezett, de egyszerűsített formában felépített iskolaépületet az 

elmúlt években közösen újította fel a székelyföldi város önkormányzata és a Sapientia 

EMTE. A sepsiszentgyörgyi agrármérnökképzés elindításával új helyszínnel bővül a 

Sapientia EMTE felsőoktatási hálózata. 

 

Életműdíjat kapott Kallós Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiától 
2015. május 28. – Krónika, MTI, transindex.ro 

Átadták a köztestületi díjakat a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) csütörtöki budapesti 

közgyűlésén: a Nagydíjat Tornai József költő, műfordító, a nemzet művésze kapta, az 

Életműdíjat pedig Kallós Zoltán erdélyi néprajztudós vehette át. A Válaszúton született, 89 

éves Kallós Zoltán a szellemi és tárgyi népművészet nemzettudatot megtartó kutatásáért, 

az erdélyi és moldvai kisebbségi sorban élő magyarság lelki összetartozását erősítő közéleti 

munkásságáért vehette át a 4 millió forinttal járó díjat. A néprajzkutató, népzenegyűjtő 
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korábban többek között a nemzet művésze címet, a Magyar Köztársasági Érdemrend 

középkeresztjét, illetve a Kossuth-díjat is megkapta. 

 

Együttműködik az RMDSZ és az MPP Kovászna megyében 
2015. május 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Önkormányzati és politikai együttműködési megállapodást kötött az RMDSZ és a Magyar 

Polgári Párt (MPP) frakciója a Kovászna megyei közgyűlésben csütörtökön – közölte a 

székelyföldi önkormányzati testület sajtóirodája. „A mai naptól stratégiai együttműködés 

veszi kezdetét az RMDSZ és MPP között Háromszéken (...) Célunk, hogy jó politikai 

hangulatot teremtsünk Székelyföldön, fejlesszük a térséget és jogainkat megvédjük” – 

mondta a megállapodás aláírásakor Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács, illetve az 

RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke. Kulcsár-Terza József, az MPP Kovászna megyei 

szervezetének elnöke kiemelte, hogy az aláírt egyezmény garantálja a párt identitásának és 

önállóságának megőrzését. 

 

Boc szerint a jövő évi választásokról szól, hogy Horváth és Vákár is 
csatlakozott a helységnévtábla-perhez 
2015. május 28. – transindex.ro 

Reagált a Napoca FM rádióban Emil Boc kolozsvári polgármester arra, hogy Horváth 

Anna, Kolozsvár alpolgármestere és Vákár István, a Kolozs megyei tanács megbízott 

elnöke is aláírta azt a kérelmet, amellyel a többnyelvű városnévtáblák ügyében a 

polgármesteri hivatal ellen indított perhez csatlakoztak. A polgármester azt mondta, 

szerinte ez az indítvány leginkább a 2016-os választásokról szól, és kiemelte, hogy ő azzal a 

megoldással ért egyet, hogy Kolozsvár bejáratához kihelyezik az ötnyelvű városkapukat. A 

korábbi perrel kapcsolatban megemlítette, hogy abban a bíróság a városháza javára ítélt, ő 

pedig betartja a törvényt. 

 

Közfelháborodást váltott ki a prefektus magatartása  
2015. május 28. – szekelyhon.ro 

Hetek óta téma a sajtóban, hogy Maros megye kormánymegbízottja arra szólította fel 

Makfalva önkormányzatát, távolítsa el a Hármasfalu egykori településneveit jelző út menti 

táblákat. A lakosság kitart a táblák mellett, az önkormányzat nemet mondott az 

államhatalmi szerveknek, és népszavazás kiírásán gondolkodik. 

 

Brassai: Szabó Árpádot jelöli az RMDSZ a Maros megyei tanács alelnöki 
tisztségére 
2015. május 28. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Területi Állandó Tanácsának a döntése értelmében Szabó Árpádot jelöljük a 

Maros megyei tanács alelnöki tisztségére, miután Kelemen Márton RMDSZ-es 

tanácselnök-helyettes lemondását tudomásul vette a megyei önkormányzat – mondta 
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Brassai Zsombor, a Maros megyei RMDSZ elnöke a Transindex megkeresésére. Brassai azt 

is elmondta, hogy Kelemen Márton megüresedő tanácsosi mandátumát Gál Ernő, az 

RMDSZ segesvári szervezetének elnöke veheti át. 

 

Sepsiszentgyörgyön a legjobb a székelyföldi fiataloknak? 
2015. május 28. – transindex.ro 

Jónak (47,93%) vagy nagyon jónak (10,29%) értékeli helyzetét a 18-35 éves 

sepsiszentgyörgyi fiatalok nagy többsége; a románok picit optimistábbak, és arányosan 

jóval kevesebben értékelik rossznak vagy nagyon rossznak jelenlegi helyzetüket, mint a 

magyarok – derül ki egy friss felmérésből. Sepsiszentgyörgyön a fiatalok elégedettek az 

életszínvonallal, ha más székelyföldi városokéval hasonlítják azt össze, mint amilyen 

Barót, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely vagy Csíkszereda. 

Ugyanakkor a Kovászna megyei megyeszékhely leértékelődik, ha nagyobb városokkal – 

Brassóval, Kolozsvárral, Marosvásárhellyel vagy Nagyszebennel kerül mérlegre. 

 

Nyilvános árverésen értékesítik a komlódi Teleki-kastélyt 
2015. május 28. – maszol.ro, MTI, Krónika, Nyugati Jelen 

A Beszterce-Naszód megye önkormányzata nyilvános árverésen készül értékesíteni a 

komlódi (Comlod) Teleki-kastélyt – közölte csütörtökön a Realitatea hírtelevízió. Az 1756-

ban épült, romos állapotban levő kastély értékét 494 ezer lejre becsülte egy erre 

szakosodott cég. Ez az összeg lesz az ingatlan kikiáltási ára. Az árverés romániai és külföldi 

természetes vagy jogi személyek számára is nyitott. 

 

 

Mellőzi a valós helyzet elemzését a nemzeti kisebbségekről szóló jelentés 
2015. május 28. – hirek.sk 

Elsősorban a statisztikai adatok összegezésére fókuszál, és nem tér ki a megoldatlan 

problémákra „A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai 2014-ben“ címmel előterjesztett, s a 

kormány által szerdán elfogadott, sorrendben harmadik jelentés – véli Tokár Géza, a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője. „Ez a jelentés korábban a kisebbségi 

bizottságban úgy ment át, hogy azt a kisebbségek képviselői közül mi, magyarok nem 

szavaztuk meg, egy kisebb létszámú kisebbség pedig tartózkodott. Vita is kialakult a 

jelentés céljáról, értelméről. Nem a közölt statisztikai adatok helytelensége a gond, a 

legnagyobb probléma  inkább elvi-filozófiai jellegű, hiszen ez a jelentés nem más, mint 

releváns és nem releváns adatok felsorolása. Ehelyett inkább az lenne fontos, hogy a 

dokumentum kitérjen a megoldatlan problémákra. Ha az a gondjainkról szólna, akkor a 

majdani vagy a jelenlegi megbízott kisebbségi kormánybiztos betervezhetné, hogy mikor 

milyen módon szeretné megoldani ezeket a problémákat“ – fejtette ki Tokár Géza. 
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MKP: Tanácsadói jelentés tanácsok nélkül 
2015. május 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A kisebbségekért felelős kormánybiztos 2014-es évről szóló jelentése látszólag alaposan 

felméri, és több oldalról körbejárja a szlovákiai kisebbségek helyzetét és a velük 

kapcsolatos történéseket is részletesen leírja, szép ábrákkal tarkítva. A jelentést elkészítő 

megbízott kormánybiztos egyik fő feladata, hogy a kormány tanácsadó szerveként 

tanácsokkal lássa el a kormányzatot a kisebbségeket érintő ügyek és problémák kapcsán. A 

jelentésben pedig épp a problémák leírása a legszűkszavúbb, s csak közvetve olvasható ki, 

például abból a félmondatból, hogy a kormányközi kisebbségi szlovák-magyar 

vegyesbizottság utolsó ülése félbeszakadt a nyitott kérdések miatt. A valós problémák 

számbavétele nélkül nehéz azok megoldására javaslatokat tenni, a kormánynak tanácsokat 

adni, ez a megbízott kormánybiztosnak sem sikerült, immár harmadik alkalommal. 

 

Kisebbségi kulturális szakértőkkel egyeztetett a Híd törvényjavaslatáról 
2015. május 28. – bumm.sk 

A Híd alelnöke, Solymos László és az általa vezetett munkacsoport tagjai a szlovákiai 

magyar kulturális élet jeles képviselőivel egyeztetést folytattak a kisebbségi kultúrák 

támogatását megoldó törvénytervezetről. A  találkozó célja az volt, hogy a szakma 

képviselői megismerjék a párt által kidolgozott törvénytervezet lényegét, illetve 

konstruktív hozzászólásaikkal segítsék annak végső formába öntését. 

 

Intézményesített szakmai fórumot szervez az önkormányzati politikusoknak a 
Pro Civis 
2015. május 28. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás kezdeményezi a szlovákiai magyar önkormányzati politikusok 

– polgármesterek és képviselők – önkéntes, intézményes fórumának létrehozását - 

jelentette be Őry Péter, a társulás vezetője, az MKP önkormányzati alelnöke. A Szlovákiai 

Magyar Polgármesterek és Önkormányzati Képviselők Szakmai Közössége (SZMÖK) olyan 

szervezet lenne, ahol teret kaphat minden olyan téma, felvetés, amely az 

önkormányzatisággal, az önkormányzati munka szakmai kérdéseivel, gondjaival 

összefügg; legyen szó akár fejlesztési lehetőségekről, nyelvhasználati kérdésekről, 

törvények értelmezéséről és napi használatáról, és minden más témáról, amely a dél-

szlovákiai, magyarok lakta települések önkormányzati munkáját érinti.  

 

A. Szabó László: Ne engedjünk a megfélemlítéseknek! 
2015. május 28. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Egyes régiókból olyan információk láttak napvilágot, miszerint a helyi államigazgatás 

oktatásért felelős képviselői nyomást gyakoroltak néhány polgármesterre illetve 

iskolaigazgatóra, hogy – mivel kevés tanulóval rendelkeznek – tegyenek lépéseket a 

magyar és a szlovák tanítási nyelvű iskolák összevonására - figyelmeztet A. Szabó László, 
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az MKP oktatási és kulturális alelnöke. „Kérjük ezért a polgármestereket és az oktatási 

intézmények vezetőit, hogy ne engedjenek a megfélemlítésnek, ne hozzanak 

elhamarkodottan visszafordíthatatlan döntéseket, és a további fejlemények ügyében várják 

meg a szeptemberi tanévkezdést és − amennyiben a rendelkezés nem módosul − a törvény 

hatályba lépését” – mondta A. Szabó László. 

 

Debrőd nem vehet részt az SZNT luxemburgi perében 
2015. május 28. – hirek.sk 

A Kassa-vidéki járásban található Debrőd község tavaly kérte, hogy a Székely Nemzeti 

Tanács oldalán beléphessen az Európai Unió luxemburgi bíróságán zajló perbe, amelyet az 

SZNT képviselői az Európai Bizottság ellen a nemzeti régiókról szóló polgári 

kezdeményezésük elutasítása miatt indítottak. Most született meg a határozat, mely 

szerint a község a felperes oldalán nem avatkozhat be a perbe, az indoklás szerint azért, 

mert nem közvetlenül érintett az ügyben. 

 

Pásztor István: Jó ügyet próbálunk szolgálni, nincsenek háttéralkuk  
2015. május 28. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Nincsenek előre leosztott pénzek a Magyarország és VMSZ közötti egyeztetés 

eredményeként körvonalazódó gazdaságfejlesztési stratégiában – mondta Pásztor István a 

Pannon TV Szubjektív című műsorában. A VMSZ elnöke szerint nincsenek háttéralkuk, 

fejlesztési elképzelések vannak, amelyek a magyar tulajdonú vállalkozások 

hiteltámogatására vonatkoznak. A gazdaságélénkítés a magyar vállalkozások 

megerősítését, az anyagi biztonság, az alkalmazottak számának és a beszállítói körök 

növelését eredményezheti. Az egyéni és kisvállalkozók támogatása is ennek a stratégiának 

a része. Ahhoz, hogy a magyar partnerek számára is bemutathatók legyenek a vajdasági 

gazdasági lehetőségek, Pásztor István szerint mindig példákat kell állítani. A VMSZ elnöke 

a felkért cégektől néhány oldalas összesítést kért, amely tartalmazza elképzeléseiket. 

 

Megnyitották a Német Nemzeti Tanács irodáját Szabadkán 
2015. május 28. – Pannon RTV, Hét Nap 

Az ünnepélyes megnyitón, a tanács elnöke, Göncző Mandler László köszöntötte a 

vendégeket, akik között jelen volt Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, Egeresi Sándor, a 

VMSZ Tanácsának tagja és Nyilas Mihály, tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti 

közösségi titkár is. A Német Nemzeti Tanács elnöke elmondta, céljuk megőrizni a német 

kultúrát Vajdaságban és a szeretnék érvényesíteni a kisebbségben élő németek jogait.  
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http://www.hirek.sk/magyarvilag/20150528160726/Debrod-nem-vehet-reszt-az-SZNT-luxemburgi-pereben.html
http://pannonrtv.com/web/?p=207242
http://pannonrtv.com/web/?p=207337


 

 

 

 

 

 
8 

86. Ünnepi Könyvhét: Határon túli tagjainak és íróvendégeinek új kötetit 
mutatja be az MMA 
2015. május 28. – Vajdaság Ma 

Határon túli tagjainak és íróvendégeinek új, könyvheti köteteit mutatja be a Magyar 

Művészeti Akadémia (MMA) a 86. Ünnepi Könyvhéten, amelyet június 4-e és 8-a között 

tartanak meg Budapesten. A Vendégségben itthon című bemutatkozások házigazdája 

Jankovics Marcell, az MMA alelnöke és Tamás Menyhért, az MMA elnökségi tagja. 

 

Szenttamáson jártak az MNT képviselői 
2015. május 29. – Magyar Szó 

Miért érdemes itthon magyarul tanulni? elnevezéssel szerdán a szenttamási Gion Nándor 

Emlékházban lakossági fórumot tartottak. A fórum vendégei Jerasz Anikó, a Magyar 

Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke és Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti 

Tanács oktatási bizottságának elnöke voltak, akik az MNT támogatásairól szóltak az 

óvodás kortól egészen az egyetem befejezéséig. Az összejövetelt követően Jerasz Anikó 

elmondta, nagy megtiszteltetést volt számára, hogy itt lehetett, annál is inkább, mert 

először volt alkalma ellátogatni ebbe a közösségbe, és nagyon pozitív élményekkel tér haza. 

 

Óvoda építését kezdeményezi Hódmezővásárhely Mezőváriban 
2015. május 28. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja Kárpátinfo 

Óvoda építését kezdeményezi a hódmezővásárhelyi önkormányzat a 3400 lakosú 

Mezőváriban. A várhatóan százmillió forintos beruházás érdekében adománygyűjtést 

indítanak – közölte a város polgármestere csütörtökön az MTI-vel. Almási István (Fidesz-

KDNP) emlékeztetett: Hódmezővásárhely csatlakozott a kormány felhívásához, hogy 

lehetőségükhöz mérten támogassák a kárpátaljai magyar településeket, szolidaritást 

vállalva és segítve ezzel az ott élő magyarságot. A város közgyűlése már korábban döntött 

arról, hogy Mezővárit 4 millió, Aknaszlatinát 2 millió forinttal segíti. 

  

Sikert aratott a Magyar Állami Népi Együttes kijevi fellépése 
2015. május 28. – MTI, Kárpátalja 

Nagy közönségsikert aratott a Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátalja – 

Hágókon innen és túl című jótékonysági koncertje szerdán este a kijevi Csajkovszkij 

Zeneakadémián – tájékoztatta Keskeny Ernő kijevi nagykövet csütörtökön az MTI-t. Mint 

közölte, a kelet-ukrajnai menekült gyermekek számára szervezett gyűjtés során a 

jegybevételekből és koncert utáni adományokból 19.686 hrivnya gyűlt össze, amelyet a 

nagykövetség az Omrijana Krajina alapítvánnyal együttműködve fog felhasználni. 

Kiemelte: a Magyar Állami Népi Együttes kijevi vendégszereplése egyszerre volt jelentős 

kulturális és diplomáciai esemény, ezt tükrözték a műsor előtt elhangzott 
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http://www.vajma.info/cikk/kultura/10379/86-Unnepi-Konyvhet-Hataron-tuli-tagjainak-es-irovendegeinek-uj-kotetit-mutatja-be-az-MMA.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/10379/86-Unnepi-Konyvhet-Hataron-tuli-tagjainak-es-irovendegeinek-uj-kotetit-mutatja-be-az-MMA.html
http://www.magyarszo.com/hu/2720/vajdasag/127854/Szenttam%C3%A1son-j%C3%A1rtak-az-MNT-k%C3%A9pvisel%C5%91i.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ovoda-epiteset-kezdemenyezi-hodmezovasarhely-mezovariban/
http://karpataljalap.net/?q=2015/05/28/sikert-aratott-magyar-allami-nepi-egyuttes-kijevi-fellepese
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köszöntőbeszédek is. Felszólalt Hoppál Péter kulturális államtitkár mellett Ihor Lihovij, az 

ukrán kulturális miniszter első helyettese, valamint Olekszandr Zsuravcsak korábbi 

kulturális miniszterhelyettes. 

 

Szorosabb együttműködésre van szükség Szlovéniával 
2015. május 27. – MTI, Kormany.hu 

Nem terheli nyitott politikai kérdés a magyar-szlovén kapcsolatokat, ugyanakkor 

szorosabbra kellene fűzni az együttműködést a két ország között - mondta Szabó László, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára szerdán az MTI-nek. 

Az államtitkár azt is elmondta, hogy már Ljubljanában is van magyar külgazdasági attasé, 

a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. pedig azt tervezi, hogy Lendván nyit irodát az év 

második felében. 

 

A külhoni magyarokért végzett munkájáért kapott állami kitüntetést egy 
belga pap 
2015. május 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Szó, Magyar Nemzet 

A határon túli magyarok emberi jogainak védelme érdekében végzett munkájáért a Magyar 

Érdemrend lovagkeresztjét vette át a brüsszeli magyar nagykövetségen csütörtökön Pierre 

Gillet belga római katolikus pap, a Belgiumban működő Emberi Jogok Közép-Európai 

Bizottságának elnöke. Nagy Zoltán nagykövet az elismerés átadásakor arról beszélt, hogy a 

kitüntetést külföldiek esetén olyanok kaphatják, akik a magyar nemzeti érdek, a világban 

élő magyar közösségek érdekének szempontjából valami rendkívüli, egyedi teljesítményt 

tettek le az asztalra. 
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/szorosabb-egyuttmukodesre-van-szukseg-szloveniaval
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

