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Elítélik Szász Jenőék „gyöngyhalászatát” 
2015. május 31. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar 

Hírlap 

A magyar kormány helytelenítette, az RMDSZ számos politikusa pedig bírálta a hétvégén a 

Szász Jenő vezette Nemzetstratégiai Kutatóintézet által folytatott „gyöngyhalász-politikát”. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint Budapest nem támogat olyan törekvéseket, 

amelyek a szórvány kiüresítését célozzák. Semjén Szávay István jobbikos országgyűlési 

képviselő írásbeli kérdésére adott válaszában kifejtette: a magyar kormány számára a 

magyar nemzet minden tagja egyaránt fontos, éljen akár Magyarországon, akár külhoni 

tömbben vagy szórványban. Ennek megfelelően több programot működtetnek, számos 

támogatást nyújtanak a szórványban élő magyarságnak, hogy megőrizhessék 

identitásukat. „Nem támogatunk olyan törekvéseket, amelyek a szórvány kiüresítését 

célozzák, így a gyöngyhalász-stratégiát sem” – fogalmazott Semjén Zsolt. 

 

Semjén: az erdélyi magyarságnak joga van az állami magyar egyetemhez 
2015. május 29. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.to 

Az erdélyi magyarságnak joga van az állami magyar egyetemhez, Marosvásárhelyen pedig 

az önálló orvosi fakultáshoz – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 

marosvásárhelyi magyar orvosképzés beindításának 70. évfordulója alkalmából pénteken 

rendezett megemlékezés résztvevőihez intézett levelében. Rámutatott: a kizárólag magyar 

tanítású nyelvű intézményként létesült Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) nemzetiségi jellegét a kommunista diktatúra idején az akadémiai 

közösség megkérdezése nélkül erőszakkal változtatták meg. A miniszterelnök-helyettes 

arra bíztatta az erdélyi magyarokat: ragaszkodjanak ahhoz, ami az övék volt, ugyanakkor a 

magyar kormány támogatásáról biztosította jogküzdelmüket. 

 

Potápi: Az alaptörvény határozza meg a nemzetpolitikát 
2015. május 30. – MTI, nol.hu, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Inforádió 

Az alaptörvény határozza meg a nemzetpolitikát: kimondja, hogy Magyarország 

felelősséget visel a határon túl élő magyarság sorsáért, ezt próbáljuk meg teljesíteni – 

mondta Potápi Árpád János szombaton Bonyhádon. A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár a bukovinai székelyek letelepítésének 70. évfordulója alkalmából rendezett 

konferencián hozzátette: a Bethlen Gábor Alap az idén 17,6 milliárd forint támogatást 

folyósít a határon túli magyarságnak, tágabb értelemben azonban Magyarország 60 

milliárd forintot fordít nemzetpolitikára. 

 

Balog Zoltán: Nem adjuk fel a nemzet határok feletti békés újraegyesítését 
2015. május 30. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A magyar nemzet határok feletti békés újraegyesítésének fontosságát hangsúlyozta az 

emberi erőforrások minisztere szombaton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállajon, egy 
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http://www.hirado.hu/2015/05/30/potapi-az-alaptorveny-hatarozza-meg-a-nemzetpolitikat/?source=hirkereso
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emlékműavatáson. „Bármi történik, nem vagyunk hajlandóak feladni a magyar nemzet 

határok feletti békés újraegyesítését és az egységes Kárpát-medencei térben történő 

gondolkodást” - jelentette ki Balog Zoltán. A miniszter Becsky Sándor, a magyar-román 

határ mellett fekvő község egykori főjegyzője tiszteletére állított emlékmű avatásán 

történelmi példamutatásnak nevezte azt a békés együttélést és összefonódást, ami ezen a 

tájon is magyarrá tette az itt letelepedett németeket és svábokat. 

 

Negyvenezer magyar diák utazhat a Határtalanul! program keretében 
2015. május 30. – MTI, mno.hu, Magyar Hírlap, Kárpátalja Ma 

Várhatóan több mint 40 ezer magyarországi és határon túli magyar diák és tanár utazására 

lesz lehetőség a Határtalanul! program keretében a 2015/2016-os tanévben 1,2 milliárd 

forint támogatással – tájékoztatta a köznevelésért felelős államtitkár szombaton az MTI-t. 

Czunyiné Bertalan Judit hangsúlyozta: a Határtalanul! program célja a magyar–magyar 

kapcsolatok építése, a határok lebontása, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése 

elsősorban a középiskolások körében. A program keretében a határon túli magyar iskolák 

tanulói hozzánk látogatnak el, az itthoni diákok pedig a szomszédos országok magyarlakta 

területeit keresik fel, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni honfitársainkról” – 

mondta, közölve, hogy a magyarországi tanulók Erdélybe, Felvidékre, Délvidékre, 

Kárpátaljára, Szlovéniába és Horvátországba szervezett kirándulásokon vesznek részt. 

 

Potápi szerint új irányokat kell szabni a nemzetpolitikának 
2015. május 31. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Két hónapon belül készülhet olyan előterjesztés a kormánynak, amelynek alapján dönthet 

a nemzetpolitika új irányairól - mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az M1 

aktuális csatornán vasárnap. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a nemzetpolitikai 

intézményrendszer felállítása, a támogatáspolitika megalkotása után új irányokat kell 

szabni a nemzetpolitikának. Az államtitkár a legjelentősebb kihívások között említette a 

demográfiai helyzetet. A legfontosabb azt elérni, hogy minél több magyar gyermek 

szülessen Magyarországon és a Kárpát-medencében - jelentette ki, hangsúlyozva annak 

fontosságát is, hogy a megszületett gyermekek magyar óvodába, iskolába járjanak. 

Törekedni kell arra is, hogy a vegyes házasságban születettek magyar identitást 

szerezhessenek - fűzte hozzá. 

 

Washingtonban beszél az RMDSZ delegációja a restitúcióról és a Mikó-ügyről 
2015. május 29. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Amerikai kongresszusi képviselőket, magas rangú külügyminisztériumi tisztviselőket, 

emberi jogi és vallásügyi szakértőket valamint az amerikai magyar közösség tagjait 
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tájékoztatja június 2-5. között a másfél milliós erdélyi magyar közösséget ért jogsértésekről 

az RMDSZ Kelemen Hunor által vezetett delegációja, amely a New York-i székhelyű 

Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) meghívására látogat Washingtonba - közölte a 

HHRF. A delegáció a tárgyalások során tájékoztatja az amerikai partnereket a romániai 

visszaszolgáltatási folyamat fonákságairól, a jogállamiságot ért támadásokról, a 

korrupcióellenes harc égisze alatt elkövetett visszaélésekről, a román kormány gazdasági 

és politikai döntéseiről, a regionális biztonságpolitika kihívásairól valamint az amerikai-

román biztonságpolitikai, energetikai és befektetési együttműködés jövőjétől. 

 

Megszavazták az önálló magyar iskola létrehozását Besztercén 
2015. május 29. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap, Bihari Napló 

Létrehozták az önálló magyar iskolát Besztercén, erről a helyi tanács csütörtöki ülésén 

hozott döntés: a 21 tanácsosból 15 szavazta meg Antal Attila, a besztercei Andrei Mureşanu 

Főgimnázium aligazgatója, Beszterce város tanácsosa által benyújtott tervezetet. Az önálló, 

külön jogi személyiséggel rendelkező besztercei magyar iskola a következő, 2015-2016-os 

tanévtől indul be, összesen 17 osztállyal: az előkészítő és elemi 5, a gimnázium 4 osztállyal 

fog működni, a középiskolai oktatásban két párhuzamos, tehát összesen 8 osztály lesz - 

tudta meg a transindex.ro Décsei Atillától, a besztercei RMDSZ elnökétől. A 2016-2017-es 

tanévtől egy szakiskolai osztályt is létrehoznak. Erre az osztályra eddig is létezett kereslet, 

azonban a magyar tagozatot is magába foglaló Andrei Mureşanu Főgimnáziumban nem 

lehetett, mivel az elméleti líceumi profil ezt nem tette lehetővé. 

 

Tamás: azonnal lesz megyezászló, ahogy a törvény megjelenik a Hivatalos 
Közlönyben 
2015. május 29. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Kovászna Megye Tanácsa azonnal hivatalossá nyilváníttatja a megyezászlót, amint a 

zászlótörvény megjelenik a Hivatalos Közlönyben - mondta Tamás Sándor tanácselnök 

csütörtökön. Tamás Sándor leszögezte: „Az egész országban volt lehetőség megyezászlók 

elkészítésére. Ez Kovászna és Hargita megyén kívül nem jelentett problémát, ebben a két 

megyében megtámadták a prefektusok, és el is lehetetlenítették azok használatát. Az új 

törvény lehetőséget teremt arra, hogy zászlónk legyen: természetesen lesz is.” 

 

Bíróság elé állítják Mezei Jánost 
2015. május 29. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Bíróság elé állítja az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály Mezei Jánost, 

Gyergyószentmiklós polgármesterét hivatalbeli visszaélés, zsarolás és sikkasztásra való 

felbujtás vádjával. A büntetőper lezajlásáig a polgármester továbbra is házi őrizetben 

marad. Mezei mellett a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatalban titkárként dolgozó 

Barabás Éva-Csillát is bíróság elé állítják, őt sikkasztással vádolja a vádhatóság. 
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Hiányolják a polgármesteri hivatal épületén lobogó román zászlót 
2015. május 29. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal épületének tornyán korábban lobogó román 

zászló sorsáról is szó esett az önkormányzat csütörtöki soros ülésének alkalmával. Ismét 

nehezményezték a „sárkánydomb” elkészítését is a román képviselők. 

 

Kiállnak Rádulyék mellett 
2015. május 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

Megdöbbenésének adott hangot, és foglalt állást Csíkszereda képviselő-testülete a soros 

májusi önkormányzati ülésen a tisztségéből felfüggesztett Ráduly Róbert Kálmán 

polgármester és Szőke Domokos alpolgármester ügyében. A jelenlévő önkormányzati 

képviselők közül csupán Traian Chindea PSD-s tanácsos nem fogadta el az állásfoglalás 

szövegét. A pénteki tanácsülés volt tulajdonképpen az első, amely a jelenleg házi őrizetben 

lévő két városvezető hiányában zajlott le. 

 

SZKT: ügyvezető elnökké nevezték ki Kovács Pétert 
2015. május 30. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Marosvásárhelyi 

Rádió, Krónika, Bihari Napló 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa a jelenlévő tagok többségével, titkos szavazással az 

RMDSZ ügyvezető elnökének Kovács Pétert választotta meg szombaton. A 

Marosvásárhelyen ülésező SZKT megszavazta az alelnököket is: Magyari Tivadar, Hegedűs 

Csilla, Bodor László, Geréd Imre, Székely István, Illyés Gyula és Nagy Zoltán. Az ügyvezető 

elnökség tagjaira korábban Kelemen Hunor szövetségi elnök tett javaslatot. A főtitkárság 

ügyvezető elnökséggé alakításáról az RMDSZ kolozsvári kongresszusa döntött. A nyolc 

elnökégi tag közül hatan eddig is a főtitkárságot vezették. A két új tisztségviselő Geréd 

Imre, aki az ifjúságért, illetve Nagy Zoltán, aki a területi szervezetekért felel. 

 

A magyar orvosképzés kezdeteit idézték fel Marosvásárhelyen 
2015. május 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar orvosképzés megkezdésére emlékeztek a hetvenedik évforduló 

alkalmából pénteken Marosvásárhelyen. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) azután 

szervezte a pénteki megemlékezést, hogy a MOGYE immár román többségű szenátusa az 

évfordulót „kisajátítva” és annak magyar vonatkozását elhallgatva rendezett a múlt héten 

ünnepséget az „egyetemalapító" Mihály király tiszteletére. „Amit a MOGYE vezetősége tett, 

kimeríti a történelemhamisítás fogalmát” – mutatott rá Szabó Béla, a MOGYE magyar 

tagozatának vezetője. Mint kifejtette: a Mihály király által aláírt törvényrendelet 1945. 

május 29-én jelent meg, de azzal nem Marosvásárhelyen, hanem Kolozsváron hoztak létre 

új egyetemet, amely az alapító okirat szerint a „magyar nemzetiség” oktatási igényeit volt 

hivatott kiszolgálni. 
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Nagyváradi konferencia: folytatni kell az egyházi rendszerváltást 
2015. május 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Folytatni kell a magyar egyházakon belüli rendszerváltást – vélekedtek a Balog Zoltán 

református lelkész, emberierőforrás-miniszter fővédnöksége alatt szervezett nagyváradi 

konferencia előadói. A Szabadulás az egyház babiloni fogságából című, szombaton 

kezdődött kétnapos konferencia igei bevezetőjében Tőkés László európai parlamenti 

képviselő emlékeztetett: az egyiptomi fogságból szabadult bibliai zsidóság pusztai 

vándorlása negyven évig tartott. „Mi a vándorlásunk 26. évében vagyunk, de a 

rendszerváltozás egy folyamat, ezen az úton kell tovább haladnunk” – fogalmazott a 

lelkész-politikus, akit 25 éve iktattak be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

püspöki tisztségébe. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Robert 

Schumant, az Európai Unió alapító atyáinak egyikét parafrazeálva úgy fogalmazott, hogy a 

magyar nemzet vagy keresztyén lesz vagy egyáltalán nem lesz. A református gyülekezeti 

főgondnoki tisztséget is viselő politikus kijelentette, hogy a határon túli magyar 

egyházakat jobb állapotban találták az 1989-es változások, mint a magyarországiakat, és a 

rendszerváltásban is előbbre tartanak. 

 

Az RMDSZ nem támogatja a bizalmatlansági indítványt 
2015. május 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ nem tudja támogatni a liberális ellenzék bizalmatlansági indítványát, ha az 

csak a levélben való voksolás ügyét kéri számon a szociáldemokrata Ponta-kormányon – 

jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szombaton a Szövetségi Képviselők 

Tanácsa (SZKT) marosvásárhelyi ülésén. Kifejtette: sok mindenért lehet bírálni a bukaresti 

kormányt, de nem a választási reformért, amely a parlamentre tartozik. Mint mondta: a 

körvonalazódó tervezet – jobb szervezéssel – lehetővé teszi, hogy minden, külföldön élő 

voksolni óhajtó román állampolgár személyesen leadhassa szavazatát. Hozzátette: az 

RMDSZ ellenzéki erőként azt sem teheti meg, hogy a bizalmatlansági indítvány ellen 

voksol. Kelemen Hunor kimondatlanul ugyan, de azt vetítette előre, hogy a magyar frakció 

tartózkodni fog, amennyiben a kormánybuktató indítvány nem egészül ki olyan témákkal, 

amelyeket az RMDSZ szerint is számon kell kérni a kormányon. 

 

Csalódást okoztak a szatmári magyaroknak a városnapok 
2015. május 31. – maszol.ro 

Nem érzik magáénak a szatmánémeti városnapokat a magyar közösség. Már hetekkel 

előbb körvonalazódott, hogy a május utolsó hétvégéjén megtartott szatmárnémeti 

városünnep nem fogja vonzani a helyi magyarokat, miután a főszervező, Dorel Coica 

polgármester „elfelejtette” listára tenni a magyar sztárénekeseket, mert állítólag nem 

kapta meg időben a nevüket. Majd az lett a kifogás, hogy túl sokat kérnek a magyarországi 

előadók. Végül egyedül Keresztes Ildikót fogadta el, aki vasárnap este lép a közönség elé. 
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Markó Béla: az RMDSZ-nek rendkívül nagy feladata és felelőssége van a 
következő időszakban 
2015. május 31. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

„Az RMDSZ-nek rendkívül nagy feladata és felelőssége van a következő időszakban: meg 

kell akadályoznia azt a rossz szemléletváltást, amely Romániában, de az egész térségben 

tettenérhető, és amely megkérdőjelezi azt a nehezen kiküzdött kisebbségpolitikai 

vezérelvet, miszerint a kisebbségeket érintő kérdésekben ne dönthessenek az adott 

kisebbség megkérdezése nélkül” – jelentette ki Markó Béla az SZKT-n. Az RMDSZ volt 

elnöke gratulált a Beszterce-megyei magyaroknak, a szövetség helyi és országos 

szervezetének a Besztercén induló új magyar iskola létrehozása miatt, ez a fegyvertény 

álláspontja szerint rendkívül fontos ebben a pillanatban, amikor egy fontos magyarországi 

kisebbségpolitikai intézmény az erdélyi magyarok megkérdezése nélkül próbál az erdélyi 

magyar szórványoktatást hátrányosan érintő intézkedéseket hozni. 

 

Borbély László: a következő évek eseményei meghatározóak lesznek az 
RMDSZ életében 
2015. május 31. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Borbély László, volt politikai alelnök, Maros megyei képviselő az SZKT-n elmondta: a 

következő évek eseményei meghatározóak lesznek az RMDSZ életében. „Most, amikor már 

csak egy szűk év van az önkormányzati választásokig, legfontosabb feladatunk felkészülni 

a szervező munkára, a romániai magyarságban pedig megerősíteni azt a hitet, azokat az 

értékeket, amelyeket az elmúlt 25 évben mind Romániában, mind pedig külföldön 

képviseltünk” –fogalmazott Borbély. 

 

Menteni a menthetőt 
2015. június 1. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet 

„Míg a döntéshozók vitatkoznak, a szórványban élő magyarság egyre fogyatkozik” – 

mondta Vetési László, a szórványok apostolának is titulált erdélyi magyar szociográfus. 

Sokan úgy vélik, a többségi nemzetbe való beolvadás folyamata csak úgy állítható meg, ha 

erősítik a szórványmagyarság nemzettudatát. Mások elengedhetetlennek tartáj, hogy 

ezekről a ma még aránylag népesebb területekről is visszavonuljon a magyarság, a 

közösség tagjait pedig tömbvidékekre kell telepíteni. A magyar kormány a Bethlen Gábor 

Alapon keresztül nyújt támogatást szórványmagyarsági programokra, a Magyar Állandó 

Értekezlet szakbizottsága a különböző szakpolitikák kidolgozásával tartja napirenden a 

szórvány ügyét. Az elmúlt időszakban rosszallást váltott ki erdélyi magyar politikusok, 

valamint szórványban működő iskolák, kollégiumok vezetőinek körében, hogy a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) munkatársai székelyföldi oktatási intézményekbe 

csalogatják a magyarok által gyéren lakott vidékeken élő diákokat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. június 1-i számában olvasható) 
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Nincs vége a váradi szoborcsörtének 
2015. június 1. – Krónika 

A nagyváradi Szent László-szobor felállításának elutasítása miatt tiltakoznak a 

megyeszékhelyi civilek, akik csütörtökön a polgármesteri hivatal előtt szerveztek 

villámcsődületet. Emlékeztettek arra, hogy az önkormányzat újfent az európai uniós 

támogatásból átépítés alatt álló Szent László (ma Egyesülés) tér projektjének 

megkötéseivel érvelve utasította el a közel nyolcezer támogató aláírással benyújtott 

kérésüket arra vonatkozóan, hogy a három román személyiség emlékműve mellé a 

városalapító lovagkirály közpénzből elkészített szobra is odakerüljön. 

 

A jogosítvány cseréjén bukhat le a kettős állampolgár 
2015. május 30. – Új Szó 

A magyar kormány a kedvezményes honosítás bevezetésekor azt ígérte, hogy a környező 

államoknak nem ad ki semmilyen adatot a honosított magyarokról. Ez azért volt fontos, 

mert Szlovákia és Ukrajna is az állampolgárság elvételével sújtja a honosítottakat. 

Budapest ezt az ígéretét be is tartja, ám egy esetben muszáj „jelentenie”. Egy 2006-os 

uniós irányelv értelmében senki sem rendelkezhet egynél több vezetői engedéllyel. A 

dokumentum arról is rendelkezik, hogy a jogosítvány cseréjéről a végrehajtó tagállam 

értesíti a régi vezetői engedélyt kiállító tagállam hatóságát, és az eljárást megindokolja. 

Magyarán: aki szlovák igazolványát magyarra cseréli, arról Budapestnek jelentést kell 

küldenie Pozsonynak. Ott pedig ebből rájöhetnek, hogy az illető kettős állampolgár. 

 

Védi a kormányhivatal a Jedličková-jelentést 
2015. május 31. – Új Szó 

A magyar politikusok közti, választások előtti belháborúnak tartja a kormányhivatal a 

Mária Jedličková kisebbségi kormánybiztos által készített, a nemzeti kisebbségek 

helyzetéről szóló jelentés bírálatait. „A jelentés … rendelkezik mindazokkal a jegyekkel, 

amelyekkel egy ilyen jelentésnek rendelkeznie kell” – állítja a kormányhivatal. Szerintük 

ezt bizonyítja, hogy komplex információkat tartalmaz a kisebbségek életének számos 

területéről, a kisebbségi kultúráról, oktatásügyről, nyelvhasználatról. Kiemelik, hogy a 

kisebbségek képviselői is megdicsérték a kulturális támogatások elosztásának 

felgyorsítását 2014-ben. 

 

2015 a kisebbségi cselekvési terv éve lehet Szlovákiában 
2015. május 31. – Felvidék Ma 

A kormány szerdán, május 27-én elfogadott elmúlt évi kisebbségi jelentése a már 

korábban elfogadott emberi jogi stratégiából kiindulva leszögezi, hogy 2015-ben a 

kisebbségi kormánybiztosi hivatal figyelme a kisebbségi cselekvési tervre fog 

összpontosulni. Ezt követően tett látogatást a hivatalban Petőcz Kálmán, a kormány 
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emberi jogi és kisebbségi tanácsának alelnöke, akinek a megbízott kormánybiztos, Mária 

Jedličková megerősítette a szándékot. Petőcz Kálmánt nem lepte meg, hogy a kormány 

kisebbségi jelentése általában nem tér ki a megoldatlan problémákra. Évről évre hasonló 

jelentések készülnek, mondja, és nem csak a kisebbségi jogok, de az emberi jogok bármely 

területén, még ha a külföldi szervek, az Európa Tanács vagy az EBESZ számára is íródnak. 

 

Bácskai betelepülésükre emlékeztek a Duna menti svábok 
2015. május 30. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Duna menti svábok bácskai letelepedésének 250. évfordulója alkalmából Kerényen egész 

napos ünnepséget szerveztek. Az eseményt megelőzően a helyi közösség és a Szent Gellért 

Német Egyesület kezdeményezésére rendbe tették a helyi, évtizedek óta használaton kívüli 

német temetőt. A megemlékezés keretében szentmisét mutattak be a kerényi templomban, 

majd múltját ismertető kiállítás nyílt, amit hagyományos étkek bemutatását is magában 

foglaló kulturális műsor követett a helyi civil szervezetek közreműködésével, végül pedig 

német nyelvű bábelőadásra került sor a kerényi iskolában Helmut Schmidtnek, a Kerényi 

Származású Németek Németországi Egyesülete elnökének köszönhetően. 

  

Kutatási eredmények és innovatív ötletek a pedagógiában 
2015. május 30.- Vajdaság Ma 

Megtartották a negyedik Nemzetközi Tudományos Módszertani Konferenciát a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az előadókat és a hallgatókat dr. Lepes Josip, a kar 

dékánja köszöntötte. A napjaink módszereit alkalmazó tanító és óvodapedagógus olyan 

életre készíti fel a gyermeket, amelyben a megszerzett tudással maga tud gazdálkodni – 

hangsúlyozta az MTTK megbízott dékánja. Az ünnepélyes megnyitót és a plenáris 

előadásokat követően nyolc szekcióban folytatódott a konferencia. Az óvodapedagógusok 

és tanítók olyan témákkal ismerkedtek, mint a művészetekkel való készség- és 

képességfejlesztés, az egészségtudatos életmód és testnevelés az oktatásban vagy az idegen 

nyelv és irodalom tanítása a 21. században, de a jó gyakorlatok bemutatása is népszerű volt 

a gyakorló pedagógusok körében. 

  

Zenta: Sikeres volt a XXI. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 
2015. május 30. – Vajdaság Ma 

Öt kategóriában összesen több mint hatvan mesemondó versenyzett ma délelőtt Zentán a 

XXI. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny délvidéki döntőjén, ahol átadták az 

ördögmesék illusztrációiból készült kiállításra beérkezett pályaművekért járó díjakat is. A 

rendezvény kezdetén a szervezők nevében Baráth Hajnal Anna, a zentai Városi Könyvtár 

vezetője, Zenta község önkormányzata nevében pedig Ceglédi Rudolf polgármester 

üdvözölte az egybegyűlteket, majd átadták az ördögmesék illusztrációiból készült 

kiállításra beérkezett pályaművekért járó díjakat is. 
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Rövid időre ismét megnyílt a magyar–román–szerb hármashatár 
2015. május 30. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Két napra idén is megnyitották a magyar–román–szerb hármashatárt Rábénál. A Triplex 

Confinium határkőnél megtartott ünnepségen a magyarországi Csongrád és a romániai 

Temes Megyei Közgyűlés, valamint a vajdasági kormány képviselői is részt vettek. Az 

illetékesek elmondták, a közeljövőben az átkelőhely mellett ipari park kiépítését is 

tervezik. A magyar–szerb–román hármashatár csücskénél elterülő Rábénál minden év 

május utolsó hétvégéjén Magyarországra és Romániába is szabad a határátkelés.  

  

Sokadalom, ahol bemutatkoztak értékeink 
2015. május 31. – Hét Nap 

Másodszor tartották meg Palicson a Magyar Sokadalom elnevezésű rendezvényt, melynek 

célja értékeink bemutatása. Szombaton a népművészeti értékek játszották a főszerepet. A 

szervező a szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület volt, melynek 

törekvése, „hogy a művészetoktatás a maga sajátos, speciális eszközeivel érzelmi és 

esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség 

kialakításához.” 

 

Együttműködési megállapodás a Rákóczi-főiskola és a Sárospataki 
Református Teológiai Akadémia között 
2015. május 29. – Kárpátalja Ma 

Május 20-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) együttműködési szerződést írt alá 

Beregszászban, a főiskola Rákóczi termében. A SRTA katechéta-lelkipásztori munkatárs 

kihelyezett alapképzése 2011 októberétől működik a Rákóczi-főiskolán. Ezen 

együttműködési megállapodással a felek a 2011-ben kötött szerződést kívánják 

kiegészíteni. Ezentúl a hároméves alapképzés sikeres elvégzését követően a hallgatók két 

alapdiplomát szereznek: egyet a SRTA katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési 

szakán, egyet pedig a II. RF KMF katechéta államilag nem akkreditált alapképzési szakán.  

  

Salánk, Beregrákos és Tiszaújlak kap támogatást a debreceniektől 
2015. május 29. – Kárpátalja Ma 

Pénzfelajánlásaikkal a debreceniek is hozzájárulhatnak Salánk, Beregrákos és Tiszaújlak 

támogatásához. A képviselők elé került előterjesztés szerint az ukrajnai válság rendezése 

súlyos problémákat vet fel. Sem az Európai Unió tagállamaként, sem Ukrajnával 

szomszédos országként nem nézhetjük tétlenül azt a folyamatot, ami a humanitárius 

katasztrófa felé viszi szomszédjainkat. A katasztrófa megoldásában Magyarország nem tud 

teljes segítséget adni, de, mint a magyar ajkú közösségek anyaországa felelősséggel 
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tartozik az ott élő magyar emberek sorsáért, akik ugyanolyan problémákkal küzdenek, 

mint Ukrajna bármely polgára. „Az ő segítségükre kívánunk lenni azzal a magyar nemzeti 

öntudattal, amely nem engedheti honfitársaink oly mértékű hátrányos helyzetbe 

sodródását, amely akár a tömeges éhezés felé sodorhatja őket.”, fogalmaz az előterjesztés. 

  

Kárpátaljai gyerekek is részt vehetnek a Fölszállott a páva válogatóján 
2015. május 30. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Hetven kárpátaljai gyerek érkezik a Fölszállott a páva vasárnapi területi válogatójára a 

Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából, hiszen a fiatalok a szervezet segítsége 

nélkül az ukrajnai helyzet, az anyagi nehézségek és a szinte lehetetlen útlevél- és 

vízumkérelem miatt nem juthattak volna el a tehetségkutatóra. Az MRSZ nem kizárólag az 

utazást, szállást, ellátást biztosítja a Budapestre érkező kárpátaljai gyerekeknek, de az 

elődöntőbe jutó versenyzőket is támogatja majd a továbbiakban – közölte a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).  

 

Többször együtt, többet egymásért 
2015. május 30. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Dobronaki Helyi Közösség péntek délután nyílt napot szervezett. Az újdonságnak 

számító esemény legfontosabb célja az volt, hogy a polgárok találkozzanak. Ha több időt 

töltenek el egymással, jobban megismerik egymást és szívesebben is segítenek a 

közösségnek, amelyben élnek—véli Simona Glavač elnök. Ez alkalomból a dobronakiak a 

HK felújított helyiségeit is megtekinthették. 

 

A kisebbségi választások margójára 
2015. május 29. – Huncro.hr - Jakab Sándor 

A vasárnapi választások mindenekelőtt arról fognak szólni, hogy a nemzeti közösségek, 

köztük mi, magyarok milyen mértékben fogunk élni alkotmányos jogainkkal. Jómagam azt 

remélem, azt várom, hogy ebben a tekintetben magyarságunk nem fog szégyent vallani, 

ezért előre is köszönet mindazoknak, akik vasárnap felkeresik a szavazóhelyeket, és 

felekezettől függetlenül, hitük és meggyőződésük szerint leadják voksukat. 

 

Kisebbségi önkormányzati választásokat tartanak Horvátországban 
2015. május 31. - MTI 

Tizenkilenc nemzeti kisebbség 288 kisebbségi tanácsot és 173 kisebbségi képviselőt 

választanak meg vasárnap Horvátországban, a negyedik alkalommal megrendezett 

kisebbségi önkormányzati választásokon, amelyeken kisebbségi magyarok is részt vesznek. 

Országszerte 800 szavazóhelyiséget nyitottak meg reggel hét órakor, amelyek este 19 óráig 
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lesznek nyitva. A választások Horvátország minden megyéjére és 200 városára terjednek 

ki. A magyarok 11 megyében, 9 városban és 13 járásban választanak képviselőket. A 2011-

es népszámlálási adatok szerint több megyében, városban és járásban is csökkent a 

magyarok létszáma, így akadnak olyan közigazgatási egységek, ahol az idén már nem 

állíthatnak jelölteket. 

 

Határtalan névföldrajz - konferencia Alsóőrött 
2015. május 31. - Volksgruppen 

Nyelvészeti konferenciát rendezett Alsóőrött az Alsóőri Magyar Média és Információs 

Központ Imre Samu Nyelvi Intézete pénteken. A Kárpát-Medence egész területéről 

érkeztek előadók és érdeklődők az aktuális „A nyelvföldrajztól a névföldrajzig - Határtalan 

névföldrajz“ című rendezvényre. Az Imre Samu Nyelvi Intézet a Termini kárpát-medencei 

kutatóhálózat tagja. 

 

Magyarok az irodalmi fesztiválon Bécsben 
2015. május 29. - Volksgruppen 

A bécsi Kelet- és középeurópai Irodalmi Dokumentációs Központ az idén is megrendezte 

hagyományos nemzetközi írótalálkozóját. A „Literarischer Lenz in Centrope 2015“ 

kétnapos programján szlovák, magyar, cseh és német irodalmárok mutatkoztak be a 

Theater Brett-ben. 

 

Az Amerikai Magyar Koalíció üdvözölte George Pataki indulását az amerikai 
elnökválasztáson 
2015. május 29. - MTI 

Nyilatkozatban üdvözölte az Amerikai Magyar Koalíció (HAC) pénteken, hogy a magyar 

felmenőkkel is rendelkező George Pataki, New York állam volt republikánus kormányzója 

előző nap bejelentette indulását a Republikánus Párt elnökjelöltségéért. "Közeli barátként 

és ugyancsak amerikai magyarként büszkék lehetünk George E. Patakira. Megtiszteltetés 

számomra, hogy itt lehetek az oldalán New Hampsire-ben ezen történelmi eseményen. 

Tudom, hogy minden amerikai magyar büszke lehet, függetlenül a párt-hovatartozására" - 

jelentette ki Maximilian Teleki, a HAC elnöke Exeterben a bejelentéssel kapcsolatos 

eseményen. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2713615/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2713604/
http://www.hirado.hu/2015/05/29/az-amerikai-magyar-koalicio-udvozolte-george-pataki-indulasat-az-amerikai-elnokvalasztason
http://www.hirado.hu/2015/05/29/az-amerikai-magyar-koalicio-udvozolte-george-pataki-indulasat-az-amerikai-elnokvalasztason
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

