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Kiska találkozott a megtámadott fiatalokkal 
2014. május 29. – Új Szó 

Andrej Kiska találkozott azzal a két magyar nővel, akiket múlt hétfőn vulgárisan 

szidalmazott Ivan Gašparovič államfő  közönségszolgálati osztályának vezetője, Dárius 

Rusnák. Az osztályvezetőt az zavarta, hogy a nők anyanyelvükön, magyarul beszéltek. A 

leendő államfő külön köszönetet mondott a két szlovák férfinak, amiért nem ijedtek meg 

és kiálltak a nők mellett, próbálták megvédeni őket. „Ami pedig rendkívül kedves gesztus 

volt tőle, hogy beszélgetésünk során háromszor is elnézést kért azért, ami történt, s hogy 

mindez egyáltalán előfordulhatott” – ecsetelte a találkozó részleteit az egyik inzultált nő. 

 

Toró: összefogással három a magyaré 
2014. május 29. – Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint az RMDSZ „átjátszotta” a harmadik, meg nem 

szerzett magyar EP-mandátumot román koalíciós partnerének, a PSD-nek, ezáltal 

becsapta a szavazásra buzdító Orbán Viktort és az erdélyi magyarokat is. Toró T. Tibor 

elnök a Krónika kérdésére reálpolitikai döntésnek nevezte, hogy nem indultak el a 

megmérettetésen, és ettől még nem érzi „vesztesnek" az alakulatot. A csütörtökön 

közzétett végleges eredmények alapján a PSD szerezte a legtöbb, tizenhat mandátumot, az 

RMDSZ kettőt. 

 

Tőkés is fájlalja a mandátumvesztést 
2014. május 29. – Krónika 

Tőkés László gratulált az RMDSZ két megválasztott EP-képviselőjének, de megjegyezte: az 

erdélyi magyar pártok összefogásával meglett volna a harmadik erdélyi magyar mandátum 

is. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke csütörtöki nyilatkozatában 

sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy „a szűkkeblű pártpolitikai megfontolások miatt Erdélyben 

nem jött létre az összmagyar lista, így harmadszorra már nem sikerült hozni az eddigi két 

EP-választáson elért kilencszázalékos magyar eredményt". 

 

Ilyennek látja választási eredményeit az RMDSZ 
2014. május 29. – maszol.ro 

Nem a Tőkés Lászlóékkal való összefogás hiánya, hanem a romániai magyarság körében 

megnövekedett euroszkepticimus az oka annak, hogy az RMDSZ-nek nem lett meg a 

harmadik EP-mandátuma – mondta a maszol.ro-nak Kovács Péter, akit az eredmények 

gyorskiértékelésére kértek. A politikus reagált az EMNP vádjaira is.  
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/05/29/kiska-talalkozott-a-megtamadott-fiatalokkal
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-osszefogassal-harom-a-magyare
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-osszefogassal-harom-a-magyare
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/30064-ilyennek-latja-valasztasi-eredmenyeit-az-rmdsz
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Megvannak az EP-választások végleges eredményei 
2014. május 29. – transindex.ro. Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Közzétette csütörtökön a Központi Választási Iroda az európai parlamenti választások 

végleges eredményeit. Eszerint a romániai mandátumok a következőképpen alakulnak: a 

PSD-PC-UNPR szövetség 16 mandátumot, a PNL 6 mandátumot, a PDL 5 mandátumot, az 

RMDSZ és a PMP 2-2 mandátumot szerzett, és bejutott az EP-be Mircea Diaconu 

független képviselő is. 

 

Sepsiszentgyörgyön a bizottsági ülések is anyanyelven zajlanak  
2014. május 29. – maszol.ro, Krónika 

A magyar nyelvi jogok érvényesítésével elégedetlenek egyes sepsiszentgyörgyi román 

tanácstagok. A Szociáldemokrata Párt (PSD) két tanácstagja sérelmezi, hogy az RMDSZ 

frakció javaslatára ezentúl az önkormányzat bizottsági ülései is magyar nyelven zajlanak, 

és az elhangzottakat tolmács fordítja románra. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat ülései 

már évek óta magyar nyelven zajlanak, a román tanácstagok egy tolmácsberendezés 

segítségével, hangfalakból hallgatja a magyar képviselők beszédét. Évekkel ezelőtt ennek a 

rendszernek a bevezetése is elégedetlenséget szült, de a román képviselők idővel 

elfogadták azt. Most a magyar nyelv használatát kibővítik azzal, hogy a bizottsági üléseken 

is minden tanácstag anyanyelvén szólalhat meg.  

 

Tíz magyar nyelvű szakosztály indul Bihar megyében 
2014. május 29. – maszol.ro 

Bihar megyében  a 2014/15-ös tanévben tíz magyar nyelvű szakképzést nyújtó osztályt 

indítanak - tájékoztatta a maszol.ro-t Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes, akitől azt is 

megtudtuk, hogy Érmihályfalván már túljelentkezés is van. A tíz kilencedik osztályra 

osztályonként 28 helyet hagytak jóvá, ez tehát 280 gyermeknek jelenthet szakképzést.  

 

Nem született döntés a Mikó-perben 
2014. május 29. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, 

Szabadság 

"A táblabíróság a pénzügyminisztérium véleményét kéri a károkozásra vonatkozóan. 

Amennyiben nincs kár - és ezt már mind Sepsiszentgyörgy önkormányzata, mind pedig az 

igazságügyi minisztérium közölte korábban - akkor nincs bűncselekmény. Következő 

tárgyalás: június 20." - írta Markó Attila Facebook-oldalán. 

 

A Vásárhelyi Forgatag kaphatja meg a Félszigetnek szánt pénz egy részét 
2014. május 29. – transindex.ro, Krónika 

A Vásárhelyi Forgatag kaphatja meg a Félsziget Fesztivál számára elkülönített összeg egy 

részét, tájékoztatott Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, aki 

hozzátette, ez ügyben az önkormányzati vezetőkkel tárgyalt, akik szerinte pozitívan 

viszonyultak a felvetéshez. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36436
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/30040-sepsiszentgyorgyon-a-bizottsagi-ulesek-is-anyanyelven-zajlanak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/30039-tiz-magyar-nyelvu-szakosztaly-indul-bihar-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=36441
http://itthon.transindex.ro/?hir=36442
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Pénteken kiderülhet, ki lesz Maros megye új prefektusa 
2014. május 29. – transindex.ro 

Pénteken nevesíti Brassai Zsombor a Maros megye prefektusi tisztségének betöltésére 

kiszemelt személyt. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke elmondta, egyetlen 

pillanatig sem mondtak le arról, hogy magyar prefektust nevezzenek meg Maros 

megyében, dacára annak, hogy a PSD megyei vezetője, illetve Mircea Dușă miniszter 

meglehetősen sértő módon azt nyilatkozta, nem tudja elképzelni azt, hogy a megyében 

magyar legyen a prefektus. „Ennek dacára megpróbálom ezeket a nyilatkozatokat a 

választási kampány számlájára írni, és hiszem azt, hogy a megállapodás áll a lábán, és a 

következő napokban teljes egyetértésben meg tudjuk nevezni az általunk támogatott 

prefektusjelöltet” - mondta el Brassai Zsombor. 

 

Jelentős támogatás a magyar közösségnek 
2014. május 29. – Nyugati Jelen 

Vajdahunyadon a magyar közösség jelentős mértékben részesült a civilszervezetek és 

egyházak számára kiosztott önkormányzati támogatásból. – „A tanács idénre 250 ezer 

lejes alapot hagyott jóvá, amiből minden egyes pályázó magyar közösségnek sikerült 

juttatnunk.  Az egyházi alapból pedig jókora szeletet eszközöltünk ki a magyar történelmi 

egyházak számára” – számolt be Takács Aranka, vajdahunyadi RMDSZ-tanácsos. Az 

egyházaknak elkülönített 100 ezer lejből 20 ezret kapott a vajdahunyadi római katolikus 

egyházközség templomjavításra, 10 ezer lejt a helyi református egyházközség a halottasház 

kijavítására és további 3, illetve 5 ezer lej jutott az alpestesi és hosdáti református 

gyülekezetnek is. Ez a városi keretösszegnek közel 40 százalékát teszi ki! A civilszervezetek 

sorában a Diversitas Társaságnak 9900 lejes támogatást ítélt meg az önkormányzat a 

Hunyad Megyei Magyar Napok helyi rendezvényeinek a fedezésére. 

 

A HVIM javában készül a tüntetésre 
2014. május 29. – szekelyhon.ro 

Nagyszabású tiltakozást szervez a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) a 

Kézdivásárhely főterén lévő székely zászlók leszedése miatt csütörtök este hét órakor. A 

HVIM tagjai már reggel óta több főtéri házra székely lobogókat tűztek ki.  

 

Ismét napirendre tűznék a régiófejlesztésről szóló népszavazást 
2014. május 29. – szekelyhon.ro 

Ismét kezdeményezné a székelyföldi megyék régiófejlesztéséről szóló népszavazás kiírását 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A korábbi tanácshatározatot a 

prefektúra támadta meg, a táblabíróság pedig formai hibákra hivatkozva jóváhagyta a 

keresetet. „A népszavazás kérdésével újból foglalkozni fogunk” – jelentette ki Tamás 

Sándor csütörtökön, a Kovászna megyei önkormányzat soros ülésének alkalmával 

Sepsiszentgyörgyön, utalva a Kovászna, Hargita és Maros megyék régiófejlesztéséről szóló 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36443
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jelentos_tamogatas_a_magyar_kozossegnek.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-hvim-javaban-keszul-a-tuntetesre
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ismet-napirendre-tuznek-a-regiofejlesztesrol-szolo-nepszavazast
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népszavazás kiírására. Tamás Sándor elmondta, megyei tanácselnökként jogában áll egy 

népszavazás kezdeményezése, így ezt meg is teszi a jövőben. 

 

Tanfelügyelőségi nem a vásárhelyi katolikus iskolára 
2014. május 29. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az előzetes egyeztetések ellenére határozott nemet mondott a Maros megyei 

tanfelügyelőség a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 

létrehozására, így a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselők csütörtöki 

ülésünkön visszavonták az erről szóló határozattervezet napirendre tűzését. A Római 

Katolikus Státus arra kérte a Maros megyei tanfelügyelőséget, illetve a marosvásárhelyi 

önkormányzatot, hogy egyezzenek bele a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium létrehozásába, 

amely a 2014–2015-ös tanévben még a Bolyai Farkas Gimnázium épületében működne az 

ottani katolikus osztályokkal, és csak a 2015–2016-os tanévtől költözne „haza”, az Unirea 

Főgimnázium épületébe. 

 

Ősztől nyolcvan hely lesz a magyar bölcsődékben Kolozsváron  
2014. május 29. – maszol.ro 

Újabb 20 fős magyar bölcsődei csoport indulhat ősztől Kolozsváron – tájékoztatott 

Horváth Anna kolozsvári alpolgármester.  A városban jelenleg három bölcsődében 

működik magyar nyelvű csoport: a Györgyfalvi negyedi Kérő/Baita utca 1. szám alatti 

„Manók Háza”-ban, a Méhes/Septimiu Albini utca 91. szám alatti „Elvarázsolt Kastély”-

ban, valamint a monostori „Mackó” bölcsődében, a Mézged/Meziad utca 4. Szám alatt. 

Ezek mellett idén ősszel újabb 20 fős magyar bölcsődei csoport indul a Mócok útja 58. 

szám alatt most épülő óvodai-bölcsődei oktatási központban. Ezzel 80-ra emelkedik a 

kolozsvári magyar bölcsődei helyek száma, az önkormányzat helyi tanácsi ülésén 

elfogadott határozat végleges, a tanács jóváhagyta a bölcsőde személyzeti struktúráját is.  

 

Orwelli érvek 
2014. május 29. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Miközben az RMDSZ vezetői azt próbálják bizonygatni, hogy 

az EP-választásokon elért két mandátum annak ellenére is jó eredmény, hogy a legutóbbi 

megmérettetésen három képviselőt küldhetett az uniós törvényhozásba a tulipános logót 

viselő lista, a szövetséghez közeli sajtóban némileg ennek ellentmondóan elkezdődött a 

bűnbakkeresés, amiért három helyett csak két RMDSZ-es képviselő lesz”. 

 

Beszélgetés Bakk Miklós politológussal, kolozsvári egyetemi docenssel 
2014. május 30. – Krónika 

A Krónika pénteki számában Bakk Miklós kifejtette: „A román partnereknek azt kell 

elmagyarázni, hogy az autonómia nem egy, az államtól idegen cél, hanem jelzője, 

minősítője  annak a nagy közigazgatási átalakításnak,modernizációnak, amelyre 

Romániának tulajdonképpen szüksége van.” 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tanfelugyelosegi-nem-a-vasarhelyi-katolikus-iskolara
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/30065-osztol-nyolcvan-hely-lesz-a-magyar-bolcsodekben-kolozsvaron
http://www.kronika.ro/velemeny/orwelli-ervek
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Hargitai és kovásznai románok ellenzik a Sütő-szobrot 
2014. május 29. – szekelyhon.ro 

Göröngyös út vezet a Sütő András-szobor felállításához Marosvásárhelyen, hiszen ezúttal 

Hargita és Kovászna megyei civil szervezetek tiltakoznak ellene, kérve, hogy a helyi 

önkormányzat térjen vissza a szóban forgó határozatra. A tíz civil szervezet egyforma 

kérvényt nyújtott be, amelyben arra hivatkozik, hogy törvénytelenül fogadták el a szobor 

felállításáról szóló határozatot, mert szavazás előtt nem szerveztek nyilvános közvitát a 

Sütő András-szobor felállításáról, ahogy azt a Vatra Românească szervezet kérte. 

 

Háromezernél többen kérik a magyar feliratokat 
2014. május 29. – szekelyhon.ro 

Június 20-ig lehet aláírni online és személyesen is a kétnyelvű utcanévtáblák érdekében 

kezdeményezett petíciót. Barabás Miklós, a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen 

civil csoport szóvivője elmondta: a civil ügy egy petíció megfogalmazásával indult, 

amelynek címzettjei Peti András, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere és Borbély 

László, az RMDSZ politikai alelnöke.  Az elmúlt két héten összegyűlt aláírások száma 

meghaladja a háromezret. 

 

Máté: nincsenek veszélyben az RMDSZ-es tisztségek 
2014. május 30. – Szabadság 

Nem veszélyezteti az RMDSZ-es alpolgármesteri, illetve a megyei tanács alelnöki tisztségét 

a Demokrata-Liberális Párt (PDL) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szövetkezése – 

nyilatkozta a Szabadságnak Máté András képviselő, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke. A 

politikus ezt azokra a tárgyalásokra alapozva mondta, amelyeket azt követően folytatott a 

román pártok helyi vezetőivel, hogy a demokrata-liberálisok és a liberálisok bejelentették, 

közös elnökjelöltet állítanak ősszel, a hosszú távú cél pedig egy erős, a jobbközép politikai 

erőket tömörítő párt létrehozása. 

 

A volt szászrégeni polgármester lehet Maros megye prefektusa 
2014. május 29. – Erdély Ma, Népújság 

Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke a Népújságnak kifejtette: „Személy 

szerint Nagy András volt szászrégeni polgármestert fogom javasolni a döntéshozó 

fórumainkban. Úgy vélem, hogy a Szászrégenben két polgármesteri mandátumot kitöltő 

Nagy András rendelkezik azzal a tapasztalattal, tudással, ami szükséges ahhoz, hogy jó 

prefektusa legyen a megyének, másrészt, lévén, hogy Szászrégenben a magyarság alig 25 

százaléka a városnak, ennek ellenére nyolc éven át a város polgármestere tudott lenni, és a 

város lakosságának teljes megelégedésére tudta vezetni a közigazgatást, képes egy olyan 

megyében prefektus lenni, ahol a magyarság részaránya 37 százalékos”. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/hargitai-es-kovasznai-romanok-ellenzik-a-suto-szobrot
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/haromezernel-tobben-kerik-a-magyar-feliratokat
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165729&cim=a_volt_szaszregeni_polgarmester_lehet_maros_megye_prefektusa
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A Most-Híd feltérképezte a magyar nyelv használatát a községek szintjén 
2014. május 29. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Híd célja volt, hogy egy projekten keresztül felmérje, milyen mértékben érvényesülnek a 

magyar kisebbség törvényben garantált nyelvi jogai a települési önkormányzatok szintjén 

és a visszakapott jelzések alapján megoldási lépéseket tegyen, illetve javasoljon. A párt 512 

települést szólított meg, hogy valós képet kapjon a vizuális kétnyelvűségről, a kétnyelvű 

ügyintézés állapotáról és a kétnyelvű dokumentumok biztosításáról. A települések által 

visszaküldött kitöltött kérdőívek több hiányosságra és törvénysértésre mutatnak rá a 

kisebbségi nyelvi jogok alkalmazásában. A települések jelentős része megsérti a kisebbségi 

nyelvhasználati törvényt és nem képes biztosítani a magyar nyelv törvényben garantált 

használatát. 

 

A parlament jóváhagyta az új választási kódexet 
2014. május 29. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

2015 júliusától új szabályok lépnek érvénybe a választásokkal kapcsolatban. Az 

elfogadott jogi normák megszabják a választási kampányokra vonatkozó anyagi plafont, 

valamennyi szavazással kapcsolatban érvénybe lép a kampánycsend, és egy állami 

bizottság felügyeli majd a választások menetét, s ellenőrzi a politikai pártok 

finanszírozását. Újdonságnak számít majd a polgármesterek műveltségi szintjének a 

megszabása. A jövőben csak a legalább középiskolai végzettséggel rendelkező személyek 

tölthetik be ezt a tisztséget. 

 

Maďaričnak nem tetszenek a községi honlapok 
2014. május 30. – Új Szó 

Kifogásolja a kulturális minisztérium, hogy a magyar többségű települések internetes 

oldalain hiányos a szlovák nyelvű tájékoztatás. A tárca megvizsgálta a Dunaszerdahelyi és 

a Komáromi járás településeinek weboldalait, és arra a következtetésre jutott, hogy a 

falvak közel fele megszegi az államnyelvtörvény harmadik paragrafusát, amely kimondja, 

hogy az önkormányzatok kötelesek mindenről államnyelven is tájékoztatni. A jelentés 

ugyan nem említi, de azokban a falvakban, ahol a magyarok kisebbségben vannak, éppen 

fordított a helyzet, vagy nincs magyar mutációja a községi honlapoknak, vagy jóval 

kevesebb rajta a magyar nyelvű információ. 

 

Idén is lesz Vajdasági Vágta 
2014. május 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Idén is megrendezik a Vajdasági Vágtát, a Nemzeti Vágta vajdasági előfutamát- jelentették 

be a Vajdasági Magyar Szövetség és a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány közös 

sajtótájékoztatóján. A rendezvényt idén is a zobnaticai lóversenypályán tartják, június 21-

én. A Vajdasági Vágtára eddig 26 versenyző jelezte részvételét, de a szervezők még 

fogadják a jelentkezőket. Pál Károly kiemelte, az előző évhez képest hét új település is 
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nevezett, Vajdaság minden tájáról. A nevezés feltételei, hogy a lovas nagykorú legyen, 

amatőr és magyar ajkú, valamint, hogy lova félvér legyen, és 5 évnél idősebb. A vágta első 

három helyezettje képviseli majd Vajdaságot szeptemberben a Hősök terén, a Nemzeti 

Vágtán. 

 

Újabb 197 honosítási kérelmet adtak át Magyarkanizsán 
2014. május 29. – Vajdaság Ma 

A nyári szünet előtti utolsó fogadónapját tartotta csütörtökön Magyarkanizsán 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. A kihelyezett fogadónapot a községi képviselő 

testület ülése miatt ezúttal nem a Városházán, hanem a Művészetek Házának 

előcsarnokában tartották meg, ahol Menyhárt Attila konzul és munkatársai 197 kérelmet 

vettek át a község polgáraitól. 

 

Módosítani kell-e a vajdasági választási rendszeren? 
2014. május 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Miután a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) kezdeményezte a vajdasági választási 

rendszer megváltoztatását, a tartományi parlamentben jelen levő pártok vezetői különböző 

álláspontokra helyezkedtek. Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke, a Demokrata Párt 

(DS) alelnöke nem zárja ki a témával kapcsolatos politikai dialógus lehetőségét, s 

emlékeztetett, a tartományi szinten alkalmazott választási rendszerről a vajdasági 

parlament dönt. Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakcióvezetője 

elmondta, pártja nem foglalkozott ezzel a kezdeményezéssel, mert még nem kapta meg a 

javaslat szövegét a Vajdasági Szociáldemokrata Ligától. A VMSZ-nek nem változott a 

véleménye a vegyes választási rendszerről, de megfontolja a javaslatot, amikor az 

napirendre kerül, magyarázta. 

 

Higgyünk abban, hogy lehetünk nagyok! 
2014. május 29. – Magyar Szó 

– Az elmúlt négy évben a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, 

a vajdasági magyar közösség tudásszintjének és fiataljaink versenyképességének 

növelésére – mondta köszöntőjében Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke A 

vajdasági magyar oktatás kihívásai, eredményei és lehetőségei című közoktatási 

konferencián szerdán a szabadkai városháza dísztermében. – Higgyünk abban, hogy 

lehetünk nagyok! – biztatta a jelen levő pedagógusokat. Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet munkatársa a negyedikesek körében végzett kutatást mutatta be a 

rendezvényen, itt azok a diákok szerepeltek a legjobban, akik anyanyelvükön tanulnak.  

 

Hogy a magyar diákok is tudjanak szerbül!  
2014. május 29. – Pannon RTV 

Szeptemberig belekerülhet a szerb nyelv, mint nem anyanyelv differenciált tanítása az 

szerbiai oktatási programba – válaszolta Srđan Verbić illetékes miniszter Vicsek 
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Annamária kérdésére a köztársasági parlamentben. A Vajdasági Magyar Szövetség 

parlamenti képviselője az oktatási miniszterhez intézett képviselői kérdést, amelyben 

hangsúlyozta az effajta oktatás jelentőségét a többnyire magyarlakta településeken, ahol 

szerinte a diákoknak nincs esélyük kellőképpen elsajátítani a szerb nyelvet a jelenlegi 

oktatási program segítségével. 

 

Átpártolások Magyarkanizsán – Ülésezett a községi képviselő-testület  
2014. május 29. – Pannon RTV 

A községi hatalmi koalícióból kilépett Vajdasági Szociáldemokrata Liga nélkül tartották 

meg Magyarkanizsán a községi képviselő-testület ülését. Amint azt már hírül adtuk, a Liga 

a képviselők egyik pártból a másikba történő átcsalogatása miatt döntött a kilépés mellett. 

A Vajdasági Magyar Szövetség közleményben cáfolta a ligások vádjait, a VMSZ szerint 

ugyanis a képviselő saját elhatározásból dönt, melyik párt színeiben kíván a jövőben 

politizálni.  

 

Egy régi adósság törlesztése 
2014. május 30. – Magyar Szó 

Csütörtök délután a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában ünnepélyesen 

felavatták az iskolát alapító Messinger Karolin (1868–1942) tiszteletére kihelyezett 

emléktáblát. Az eseményen jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási főosztályának a vezetője, dr. 

Várady Tibor akadémikus, az MNT tagja, Vass Tibor, az MNT tagja, Joó Horti Lívia, az 

MNT közoktatási bizottságának elnöke, Sós Mihály, az MNT oktatási ügyekkel megbízott 

hivatalnoka, Várady József, a Nagybecskereki Módszertani Központ vezetője, Svetlana 

Živanović, Nagybecskerek polgármesterének kabinetfőnöke, az iskola korábbi igazgatói: 

Jovan Vojnović, Csuka József és Karl Jenő; az iskola egykori, valamint jelenlegi tanárai és 

tanulói. 

 

Lemondott Kárpátalja kormányzója 
2014. május 29. – Kárpátalja 

A mukachevo.net meg nem nevezett megyei adminisztrációbeli forrásokra hivatkozva azt 

írja, Valerij Luncsenko felmondólevelét mindjárt a Petro Porosenko magabiztos 

egyfordulós győzelmét hozó elnökválasztást követően megírta. Luncsenko kormányzósága 

idején mindvégig megőrizte parlamenti képviselői mandátumát, holott ezt tiltja az 

Alkotmány. 
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Választott elnöke lesz a MMÖNK-nek!? 
2014. május 29. – RTV Slovenija Hidak 

Hodoson, az Ifjúsági Központban tartotta kihelyezett ülését a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Egyebek közt elfogadták a közösség idei 

költségvetését, és első olvasatban tárgyalták az új alapszabályzat tervezetét. 

 

Mikes Kelemen Program Torontóban 
2014. május 29. – Nemzeti Regiszter 

A Program a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős 

Államtitkársága és az Országos Széchényi Könyvtár összefogásával indult útjára azzal a 

céllal, hogy az emigrációban élő magyarság szellemi öröksége feltárásra és dokumentálásra 

kerüljön, valamint rendezett módon összegyűjtve Magyarországra történő szállítása 

biztosítva legyen. 

 

Negyed évszázados a Nanaimo-i Magyar Ház 
2014. május 29. – Nemzeti Regiszter 

Huszonöt éves évfordulót ünnepelt a Nanaimo-i Magyar Kulturális Egyesület. Épp negyed 

évszázad telt el azóta, hogy a magyar közösség saját kezével felépítette, kicsinosította, és 

megtartotta a helyi magyarság ikonikus épületét a Nanaimo-i Magyar Házat. A nemes 

esemény méltó megünneplésre került, melyre a környék magyar közösségén kívül 

Vancouverből és Victoriabol is érkeztek vendégek. 
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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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