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Németh Zsolt: Fenn kell tartani a nemzetpolitikai tavaszt 
2014. június 20. – MTI, mno.hu, hirado.hu, MNO, Magyar Nemzet 

Az ezredforduló évei a magyar nemzetpolitika reformkorának számítanak, ez az időszak 

volt az előkészítése „az igazi nemzetpolitikai tavasznak”, amely a kedvezményes 

honosítással jött el, és remélhetőleg folytatódik – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának fideszes elnöke a Lőrincz Csaba-díj ünnepélyes átadásán pénteken a 

Magyarság Házában. Az elismerés posztumusz díjazottja Bíró Gáspár egyetemi tanár. 

 

Kelemen Hunor: hiba lenne nem állítani magyar államfőjelöltet 
2014. június 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság, MNO 

Kelemen Hunor szerint nagy hiba lenne olyan helyzetet teremteni az őszi romániai 

elnökválasztáson, hogy az erdélyi magyaroknak ne legyen lehetőségük a választás első 

fordulójában magyar jelöltre szavazni. Az RMDSZ elnöke szombaton Marosvásárhelyen a 

szövetség kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) ülésén 

tartott helyzetértékelésében a jelöltállítás mellett szóló érveket sorakoztatta fel. „Ha van 

jelöltünk, a médiában és a közvitákban jelen tudunk lenni, el tudjuk mondani az emberek 

elvárásait. Ha nincsen jelöltünk, nem fogunk számítani, nem fognak bennünket 

megkérdezni, nem tudunk álláspontokat ütközetni” – jelentette ki a miniszterelnök-

helyettesi tisztséget is betöltő politikus. 

 

Kelemen Hunor: ősztől szabaddá válhat a székely zászló használata 
2014. június 21. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen, 

MNO 

A román kormány szerdai ülésén támogatta a készülő zászlótörvényt, amely immár a 

szenátus illetékes szakbizottságai asztalára került – jelentette ki szombaton Kelemen 

Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. A romániai 

miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő politikus az RMDSZ kisparlamentjének 

tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) szombati marosvásárhelyi ülése után 

tartott sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy már szeptemberben elfogadhatja a 

parlament a jogszabályt. A törvénnyel kapcsolatos végső döntést a parlament alsóháza 

hozza meg. 

 

Titus Corlățean mielőbb szeretne találkozni Navracsics Tiborral  
2014. június 22. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Krónika, Nyugati Jelen, Magyar 

Hírlap 

Titus Corlățean román külügyminiszter egy televíziós interjúban kijelentette, hogy kész 

együttműködni új magyar kollégájával, Navracsics Tiborral és reményének adott hangot, 

hogy mielőbb találkozhatnak. Az interjú a Digi24 hírtelevízió Diplomata útlevél című 

adásában hangzott el szombat este. Corlățean úgy értékelte: annak ellenére, hogy bizonyos 

időszakokban feszültek voltak a román-magyar kapcsolatok, általában "korrekt 
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természetű" volt kapcsolata a korábbi magyar külügyminiszterrel, Martonyi Jánossal. 

Ugyanez az elvárása az új magyar kollégájával, Navracsics Tiborral szemben is - tette 

hozzá.  

 

Semjén: Szövetségi kormány az Orbán-kabinet 
2014. június 22. – MNO, HírTV, ATV, 444, Orientpress, Népszava, Mandiner, Magyar 

Nemzet 

Szövetségi kormányként jellemezte a harmadik Orbán-kabinetet Semjén Zsolt a Hír 

Televízió P8 című műsorában. A miniszterelnök-helyettes szerint egy bajtársi, kipróbált 

szövetségen alapuló kabinet alakult a következő négy évre. A KDNP kormányzati 

szerepvállalásáról azt mondta, azzal, hogy a humánterület mellett már a fejlesztési tárcát is 

ők adják, a kereszténydemokrata értékrend megjelenik a gazdasági területen. Semjén Zsolt 

arról is beszélt, hogy hisznek benne, hogy Európa visszaterelhető a mostani neoliberális 

útról. Azt is megerősítette, hogy a ciklus végére meglesz az egymillió esküt tett új magyar 

állampolgár. Jelenleg messze 600 ezer felett van a kérelmek, és 580 ezer körül lesz 

belátható időn belül az esküt tettek száma. 

 

Ismét halasztottak a Mikó-perben 
2014. június 20. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Szeptember 22-ére halasztotta pénteken a ploiesti-i táblabíróság a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatása ügyében indított per következő 

tárgyalását – közölte az MTI-vel Kapcza Mikolt Krisztina, az Erdélyi Református 

Egyházkerület ügyvédje. A május végi legutóbbi tárgyaláson a védelem a 

pénzügyminisztériumtól kért átiratot, hogy állapítsa meg, az iskola visszaszolgáltatása 

nyomán érte-e kár a román államot. A szaktárca helyett a Buzau megyei pénzügyi 

igazgatóság válaszolt, amely közölte: 2011 novemberében már küldött hasonló átiratot 

ugyanebben a perben. Az ügyvéd szerint a mostani átirat szerint a pénzügyi igazgatóság 

akkor közölte, hogy az ingatlan 4 millió 600 ezer lejt ér. Kapcza Mikolt viszont 

hangsúlyozta, hogy sem a megyei pénzügyi igazgatóság, sem a pénzügyminisztérium nem 

küldött novemberben ilyen átiratot, ezért rendelte el a bíróság a halasztást. 

 

Egy rejtélyes, 4,6 milliós kárról szóló papír bukkant fel a Mikó-per mai 
tárgyalásán 
2014. június 20. – transindex.ro, Krónika 

Markó Attila a Transindex megkeresésére elmondta, a mai tárgyaláson azzal szembesült, 

hogy a dossziéba bekerült egy buzăui pénzügyi intézménytől származó dokumentum, 

amely szerint 4,6 millió lejes kár érte az államot a Mikó-épület gazdacseréje miatt. 

"Állítólag a dokumentumot három évvel ezelőtt mellékelték a dossziéhoz, azonban a 
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dosszié átnézése után ilyen 2011-es dokumentumra nem bukkantak. Mindenki vonja le 

ebből a következtetést" - mondta Markó. 

 

Nincs esély a kötelező szavazás bevezetésére - véli Illyés Gergő 
2014. június 20. – transindex.ro 

Illyés Gergő politológus szerint a parlament el fogja utasítani azt a PSD-s és UNPR-s 

törvényhozók által benyújtott törvénykezdeményezést, amely kötelezővé tenné a szavazati 

jog gyakorlását. „Azt gondolom, hogy el fogják utasítani, mert erre nem volt igazán komoly 

szándék a PSD-ben” - mondta.  

 

Nem fogadta be a bukaresti táblabíróság Tőkés László panaszát 
2014. június 20. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

Nem fogadta be a bukaresti táblabíróság Tőkés László európai parlamenti képviselő 

keresetét, amellyel érvényteleníttetni akarta az állami kitüntetésének megvonását javasoló 

becsületbírósági határozatot. A bukaresti táblabíróság illetékese pénteken az MTI-vel 

közölte: a bíróság úgy határozott, nem fogadja be a keresetet, vagyis nem tárgyalja 

érdemben az ügyet. A mostani döntés ellen a legfelső bíróságon lehet fellebbezni. Kincses 

Előd, a felperes ügyvédje korábban Transindexnek úgy nyilatkozott, hogy ha a bíróság 

elutasítja a panaszukat, fellebbezést nyújtanak be. 

 

Izsák Balázs nyílt levelet írt a román miniszterelnöknek 
2014. június 20. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a román miniszterelnöknek címzett nyílt 

levélben nemzetközi egyezmények idézésével támasztotta alá a Székelyföld területi 

autonómiájának igényét. Az MTI-hez eljuttatott nyolcoldalas dokumentumban az SZNT 

elnöke megköszönte az elnöki kancellária válaszát a Székely szabadság napján március 10-

én elfogadott petícióra, ám vitába szállt a válasz szinte valamennyi megállapításával. 

 

Megjelenhetnek a kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen 
2014. június 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Jövő héten elkezdik kihelyezni a kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen – 

nyilatkozta Peti András. A város alpolgármestere kifejtette, ezt fokozatosan végzik, mivel 

nem tudják egyszerre a város közel 600 utcájába feltenni a táblákat. Mint ismert, 

Marosvásárhelyen civil csoportok már régóta küzdenek a valós kétnyelvűség 

megvalósításáért. 

 

Folyamatos a magyar állampolgárság igénylése Háromszéken 
2014. június 20. – szekelyhon.ro 

Összesen nyolcvanketten adták le magyar állampolgársági kérelmüket csütörtökön 

Kommandón. Az előkészített iratcsomók leadása folytatódik, több mint százan teszik meg 

ezt június 24-én Baróton, majd az ezt követő napon további félszázan Sepsiszentgyörgyön.  
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Tőkés: el akarják kobozni a múltunkat is 
2014. június 22. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az európai parlamenti képviselő szerint az Európai Bizottság napirendjén méltatlanul 

háttérbe szorul a restitúció ügye. Tőkés László a közrádióban azt mondta: az állam 

időhúzásos taktikát alkalmaz, és arra számít, nem lesz majd kinek visszaadni az egykor 

elkobzott ingatlanokat. Úgy vélte: folytatódik a Trianonban elkezdődött nacionalista, 

nacionálkommunista nemzetpolitika, melynek célja a magyarság életkörülményeinek 

ellehetetlenítése. A kommunizmus idején Romániában önkényesen elkobzott egyházi és 

közösségi ingatlanok ügye folyamatosan szerepel különböző külföldi fórumok napirendjén, 

az Európai Bizottság szintjén azonban méltatlanul háttérbe szorult – jelentette ki Tőkés 

László református püspök, európai parlamenti képviselő a Kossuth Rádió Vasárnapi újság 

című műsorában. 

 

Könyveket adományoz az EMNT 
2014. június 22. – Krónika 

Több száz könyvet adományoz közoktatási intézményeknek az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) Kolozs megyei szervezete, amely a budapesti székhelyű Kisebbségekért – 

Pro Minoritate Alapítvánnyal közösen, az Osiris Könyvkiadó jóvoltából már eljuttatott egy 

közel félezer kiadásból álló szállítmányt azoknak a kolozsvári intézményeknek, 

amelyekben magyar nyelven folyik az oktatás. 

 

Többnyelvűség Kolozsvár Főterén 
2014. június 22. – Krónika 

A hétköznapi és a nyilvános anyanyelvhasználatból kiragadott történelmi példákkal 

mutatja be a kolozsvári többnyelvűséget az Igen, tessék! mozgalom Kincses többnyelvűség 

című tárlata, amely a kincses város Főterén tekinthető meg egészen csütörtökig 10 és 18 

óra között. 

 

Fiatalon az anyanyelvért 
2014. június 22. – szekelyhon.ro 

A magyar nyelv és irodalom terén tevékenykedő marosvásárhelyi diákokat díjazta 

Budapest 11. kerületének önkormányzata pénteken Marosvásárhelyen. A Sütő András 

nevét viselő díj a magyar nyelven való tanulást, és ezáltal a magyar nyelv fennmaradását 

szorgalmazza. 

 

Kétnyelvűség Háromszék új térképén 
2014. június 22. – Krónika 

Kovászna megye kétnyelvű földrajzi térképét készítette el a Kovászna Megyei Tanács és a 

Schubert & Franczke osztrák szakcég. A megyei önkormányzat tájékoztatása szerint a 730 

példányt hamarosan kiosztják a megye tanintézeteinek, közintézményeinek, a 

rendőrségnek és a polgármesteri hivataloknak. „Szeretnénk, ha különösen az oktatási 
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intézmények hasznát vennék a szemléltető eszköznek, ezzel is segítve a tanulási 

folyamatot” –mondta a kiadvány kapcsán Tamás Sándor megyei tanácselnök, aki azt is 

fontosnak tartja, hogy a kiadvány a megye valamennyi közintézményébe eljusson. 

 

Az autonómiatervezetet sürgeti a sepsiszéki SZNT 
2014. június 22. – Krónika, Erdély Ma 

Ki kell mozdulni a holtpontról! – indítja Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesternek 

címzett nyílt levelét Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sepsiszéki elnöke, az 

elöljáró csütörtöki, az RMDSZ autonómiatervezetével kapcsolatos nyilatkozataira 

reagálva. Gazda levelében a tervezet benyújtását sürgeti: mint fogalmaz, a szövetség 

bejelentése óta több mint félév telt el, és a kedvező nemzetközi helyzetet kihasználva a 

statútumnak mielőbb a parlament elé kellene kerülnie. Az SZNT sepsiszéki elnöke 

ugyanakkor emlékeztet, hogy felajánlották a támogatást a statútum kidolgozási 

folyamatában, azonban a korábbi ígéretek ellenére az SZNT eddig semmilyen formában 

nem kapta meg a tervezetet. 

 

Partnerséget ajánlott az MSZP-s Ujhelyi István az RMDSZ-nek 
2014. június 22. – Erdély Ma 

Partnerséget ajánlott a magyarság átfogó érdekképviseletében Ujhelyi István szocialista 

párti EP-képviselő az Európai Parlament néppárti frakciójában ülő RMDSZ-es 

politikusoknak. Ujhelyi ezt székelyföldi útja során jelentette be, miután a lehetséges 

együttműködésről tanácskozott – többek között – Winkler Gyula RMDSZ-es EP 

képviselővel. Az MSZP politikusa a marosvásárhelyi tanácskozás során egyértelművé tette 

azt is: folytatni kívánja a korábbi szocialista EP-képviselő, Tabajdi Csaba által elkezdett 

munkát az Európai Parlament kisebbségvédelmi munkacsoportjában, amellyel 

kapcsolatban szintén szoros együttműködést javasolt az RMDSZ képviselőinek. 

 

Emléktáblát kapott Kassán Berzeviczy Vince  
2014. június 19. – hirek.sk 

A napokban leplezték le báró Berzeviczy Vince emléktábláját az egykori Berzeviczy-ház, a 

kassaiak által Semsei-házként is ismert épület homlokzatán. A 17. században épült barokk 

házban lakott Berzeviczy Vince, a kassai színjátszás mecénása, intendánsa. Kolár Péter, a 

Csemadok kassai választmányának elnöke szerint méltó emléket kell állítani annak, ami az 

elmúlt évszázadokban történt Kassán, s ennek egyik jelentős fejezete a színjátszás. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek a csehországi Mírovban 
2014. június 21. – MTI, hirek.sk 

Esterházy Jánosra, a csehszlovákiai magyarság két világháború közötti vezető politikusára 

emlékeztek a morvaországi Mírovban. Az idén immár 17. alkalommal megtartott 

emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ), valamint a 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/az-autonomiatervezetet-surgeti-a-sepsiszeki-sznt
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=167144&cim=partnerseget_ajanlott_az_mszp_s_ujhelyi_istvan_az_rmdsz_nek
http://www.hirek.sk/itthon/20140619130600/Emlektablat-kapott-Kassan-Berzeviczy-Vince.html
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helyi önkormányzati szervek rendezték közösen. Esterházy Jánost eddig sem Szlovákia, 

sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni, így a néhai politikust papíron továbbra is 

háborús bűnösként tartják nyilván. 

 

Méltó helyen avathatják fel Esterházy somorjai emléktábláját 
2014. június 21. – Felvidék Ma 

Pont került a somorjai Esterházy emléktábla-ügy végére, a márványtáblát méltó helyen, a 

Nagyboldogasszony plébániatemplomban helyezik el, így Somorja egy újabb magyar 

emlékművel gazdagodhat. Az avatóünnepségre június 25-én kerül majd sor, 1935-ben 

ugyanis ezen a napon került sor Prágában Esterházy János első parlamenti felszólalására, 

melyben kiállt a „szlovenszkói magyarság” autonómiatörekvései mellett. 

 

Érsek Árpád: A Szlovákia és Magyarország közötti kormányközi 
megállapodások kiüresednek 
2014. június 21. – Felvidék Ma 

A magyar és a szlovák kormány budapesti csúcstalálkozóján - amelyre 2013. július 2-án 

került sor - a két kormányfő aláírtak egy megállapodást a Szlovákiát és Magyarországot 

összekötő infrastruktúra fejlesztésének támogatásáról. Az egyezmény 25 közutat érintett, 

többek között az Ipoly folyó menti hidak megépítését is – emlékeztetett Érsek Árpád, a 

Most-Híd parlamenti képviselője, felhívva a figyelmet, hogy az ügyben azóta sem történt 

előrelépés. 

 

Ifjú Szivek: négy jelölt 
2014. június 21. – Új Szó 

Június végén derülhet ki, ki lesz az Ifjú Szivek Táncszínház új igazgatója, a kormányhivatal 

tájékoztatása szerint június 30-án lesz a pályázók meghallgatása. Összesen négy jelölt adta 

be pályázatát, a neveket a hivatal nem árulta el. 

 

Magyar Örökség-díjjal tüntetik ki Matuska Mártont 
2014. június 20. – Vajdaság Ma 

Matuska Márton publicistát, az 1944-es délvidéki magyarellenes vérengzések kutatóját a 

hétvégén Magyar Örökség-díjjal tüntetik ki. Az újságíró munkája elismerése kapcsán azt 

tartotta legfontosabbnak elmondani, hogy a tényfeltárás a Vajdaságban még korántsem 

fejeződött be, és máig nem épülhetett meg az ártatlan áldozatok emlékműve Újvidéken, 

ahol 1944-45-ben a legtöbb magyarnak kellett meghalnia. A kutató nem tartja véletlennek, 

hogy a vajdasági levéltárból éppen az újvidéki kivégzettek névsorát tartalmazó dossziék 

tűntek el. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/46486-melto-helyen-avathatjak-fel-esterhazy-somorjai-emlektablajat
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/46540-ersek-arpad-a-szlovakia-es-magyarorszag-kozotti-kormanykozi-megallapodasok-kiuresednek
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/46540-ersek-arpad-a-szlovakia-es-magyarorszag-kozotti-kormanykozi-megallapodasok-kiuresednek
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/06/21/ifju-szivek-negy-jelolt
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17327/Magyar-Orokseg-dijjal-tuntetik-ki-Matuska-Martont.html
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Óvóképzés mesterfokon 
2014. június 20. – Magyar Szó 

Június 27-étől 29-éig fogadják a szerbiai felsőoktatási intézmények a jelentkezéseket. A 

szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon újdonság, hogy az óvóképző szakra 

mesterfokon is várják a jelentkezőket. Ez 15 hallgatóval indul, ebből 10 lesz állami 

finanszírozású és 5 önköltséges hely – ismertette a tudnivalókat Takács Márta megbízott 

dékán. 

 

Több gyakorlat, kevesebb elmélet 
Új szakok a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskolában 

2014. június 20. – Magyar Szó 

Magyar nyelven olyan új osztály nyílik a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Középiskolában, 

amely bizonyára sok nyolcadikos érdeklődésére számot tarthat: ez a multimédia-

elektrotechnikus szak, amely habár kísérleti osztályként működik majd, mégis 30 diákot 

vesz fel. Stúdiókban, színházakban helyezkedhetnek el. A másik újdonság a magyar 

tagozaton a gépi megmunkáló – operatőr kísérleti osztály, ahova 20 tanuló juthat be. 

 

Pásztor István: Ősszel koncentrációs kormány alakul Vajdaságban 
2014. június 21. – Vajdaság Ma 

A jelenlegi vajdasági kormánykoalíciónak nincs alternatívája, véli Pásztor István 

tartományi házelnök, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, aki szerint ősztől 

koncentrációs kormány vezeti majd Vajdaságot. A Naše novine lapnak adott interjújában 

Pásztor István arra a kérdésre, hogy támogatja-e a Demokrata Pártot (DS) tartományi 

szinten, azt válaszolta, hogy „a VMSZ ott áll, ahol az elmúlt hónapokban, az elmúlt két 

évben volt a megállapodások alapján”, tehát pártjának pozíciója ugyanaz marad 

mindaddig, amíg a megállapodás funkcionál. Pásztor hozzátette, mostanáig „tökéletesen 

működik”. 

 

A tornyosi Nagy Norbert lett a Vajdasági Vágta győztese 
2014. június 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A mintegy 22 versenyző közül Tornyos, Bácsfeketehegy és Bácskossuthfalva delegáltjai 

érkeztek elsőként a második Vajdasági Vágta döntőjének célvonalába, így ők képviselhetik 

településeiket a budapesti Nemzeti Vágtán, amelyre a Hősök terén kerül sor szeptember 

19-e és 21-e között. A nemzetközi futam öt indulója közül Víg Dániel jutott tovább a 

magyarországi döntőbe, a Nemzetközi Vágtára. 

 

Kishegyes: A zsidók deportálásának 70. évfordulójára emlékeztek 
2014. június 22. – Vajdaság Ma 

A helybeli zsidók 70 évvel ezelőtt történt deportálására és a holokauszt áldozataira 

emlékeztek Kishegyesen a zsidó temetőben felállított emlékmű előtt. A Mementón a 

szabadkai magyar és a horvát külképviseletek, valamint a Szabadkai Zsidó Hitközség 
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http://www.magyarszo.com/hu/2376/kozelet_oktatas/112747/%C3%93v%C3%B3k%C3%A9pz%C3%A9s-mesterfokon.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2376/kozelet_oktatas/112748/T%C3%B6bb-gyakorlat-kevesebb-elm%C3%A9let.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17328/Pasztor-Istvan-Osszel-koncentracios-kormany-alakul-Vajdasagban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17329/A-tornyosi-Nagy-Norbert-lett-a-Vajdasagi-Vagta-gyoztese.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17331/Kishegyes-A-zsidok-deportalasanak-70-evfordulojara-emlekeztek.html
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képviselői mellett az önkormányzat, a helyi közösség, a református és a katolikus egyház 

képviselői is lerótták kegyeletüket, de jó néhány helybeli polgár is jelen volt az eseményen. 

 

A VMSZ szerint önkényuralom van Adán  
2014. június 22. – Pannon RTV 

Ellehetetleníti az adai VMSZ frakció működését a hatalmon lévő Demokrata Párt, ezért 

vonultak ki a csütörtöki KKT ülésről. A 19-i Községi Képviselő-testületi ülés az ellenzék 

részvétele nélkül zajlott, ennek ellenére az összes napirendi pontról szavaztak. Alig több 

mint fél óra alatt 28 napirendi pont – többek között ezt tartják kifogásolhatónak a 

csütörtöki adai KKT ülés kapcsán. Az ülésen több fontos napirendi pontról is az ellenzék 

nélkül döntöttek a Demokrata Párt és VMDK képviselői. Bálint Ferenc, az adai KKT „A 

változásokért” frakciójának képviselője: „35 perc alatt megszavaztak egy olyan 28 pontból 

álló napirendet, amiben olyan húsbavágó kérdések voltak, mint a 2013-as költségvetés 

zárszámadása, az idei év első költségvetésének módosítása.” 

 

Szemlét tartottak a dél-bánsági magyar művelődési egyesületek (videó) 
2014. június 22. – Pannon RTV 

Küldetésünk és kötelességünk az anyanyelvi kultúra megtartása, és a gyökerek ápolása. Ez 

nem azon múlik, hogy hányan vannak egy közösségben, hanem hogy az mennyire 

összetartó – hangzott el a Dél-bánsági Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjén. A Dél-

bánsági Magyar Művelődési Egyesületek 25. szemléjét tartották szombaton. A házigazda 

ezúttal a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület volt. A rendezvényt 

ünnepi tanácskozással nyitották meg. Erdei Ernő, az egyesület rangidős tagja: „Délelőtt 

folyamán folyt a tanácskozás. Nagyon fontos témát tűztünk napirendre, melynek a címe: 

Emlékeink számbavétele. Ezt fontosnak tartjuk azért, hogy az eljövő nemzedékre átvigyük, 

átadjuk a múltunk jelentős emlékeit, örökségünket, a hagyományunkat, azzal, hogy azt 

majd tovább ápolják.” 

 

A magyarok letelepedésére emlékeztek Piroson  
2014. június 22. – Pannon RTV 

A magyarság letelepedésének 228-ik évfordulójára emlékeztek meg Piroson szombaton. Az 

ünnepi műsort a helyi Fehér Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szervezte. Manapság 

mintegy hétszáz magyar él Piroson. Itt is, mint Vajdaság legtöbb településén, komoly 

gondot jelent az elnéptelenedés. Idén egy év kihagyás után, három-négy kisdiákkal mégis 

megnyílik a magyar osztály. A helyi magyarságot a Fehér Ferenc Magyar Művelődési 

Egyesület tartja össze. Gyülvészi Géza elnök: „A művelődési egyesület az egyedüli hely, 

ahol a magyarság összejön, és nemcsak ilyen alkalomkor, hanem évente szoktunk csinálni 

öt-hat bált, ahol telt ház van.” 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/web/?p=136457
http://pannonrtv.com/web/?p=136497
http://pannonrtv.com/web/?p=136423
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Megalakult a KMKSZ ISZ 
2014. június 21. – Kárpátalja Ma 

2014. június 21-én megalakult a KMKSZ Ifjúsági Szövetsége. Az alakuló ülésen hatvan 

kárpátaljai fiatal gyűlt össze, köztük a kezdeményező csoport tagjai. Az ülést Brenzovics 

László a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a 

megjelent fiatalokat. Örömét fejezte ki, hogy a kárpátaljai érdekképviselet új nemzedéke 

állt föl, jelezve, hogy készen áll a feladatokra és a kihívásokra. Az egybegyűltek 

megválasztották a vezető bizottságot, melynek élére Dobsa István került. 

 

Újdonságok a Magyarok Népfőiskolájánál 
2014. június 22. – Volksgruppen 

A standard programok, nyelvtanfolyamok mellett számos újdonságot tervez a Burgenlandi 

Magyarok Népfőiskolája, mondta el Somogyi Attila, az intézmény vezetője. Így már most 

készülnek a 25 éves jubileumukra, melyet jövőre egy DVD kiadásával is meg szeretnének 

koronázni. 

 

BMKE: új elnököt választottak 
2014. június 20. – Volksgruppen 

Tisztújító közgyűlést tartott június 18-án Felsőőrött a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület, melynek során egyhangúan megválasztották a vezetőséget, melynek új 

elnöke az őriszigeti Zsótér Irisz lett. A szintén őriszigeti születésű Plank József csaknem 

másfél évtizedes munka után adta át a stafétabotot. 

 

Európa Fesztivál Vancouverben 
2014. június 20. – Nemzeti Regiszter 

2014. május 31-én kezdetét vette Vancouverben a kétnapos Európa Fesztivál, amit idén 

már 17. alkalommal rendeztek meg a közönség nagy örömére. A rendezvénynek Burnaby 

városrészben található Swangard Stadion adott otthont immár sokadik alkalommal. 

Szombaton délelőtt 10 órakor nyitotta meg kapuit a hétvégi program,ahol számos európai 

ország is képviseltette magát. 

 

Ballagás az AMAPED-ben 
2014. június 21. – Nemzeti Regiszter 

2014.június 13-án, pénteken egy gyönyörű napos délutánon teljesen meghitt és családias 

kereteken belül került megrendezésre az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok 

Egyesülete) ballagó ünnepsége. Az AMAPED 6 diákja búcsúzott el a Schwedenplatzon 

működő tantermektől, ahová már egészen kicsi koruk óta jártak, hiszen ők voltak, akik 

elsőként heti rendszerességgel jártak ide magyar órákra nemcsak magyarul, hanem a 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/27699-megalakult-a-kmksz-isz
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2653871/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2653714/
http://www.nemzetiregiszter.hu/europa-fesztival-vancouverben
http://www.nemzetiregiszter.hu/ballagas-az-amaped-ben
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magyar irodalomról és történelemről is tanulni, valamint megismerkedtek a magyar 

kultúrával, megemlékeztek a magyar ünnepekről, hagyományokról is. 

 

Előadás és „szeminárium” – Göttingenről Hannoverben 
2014. június 22. – Nemzeti Regiszter 

A már „kertek alatt” lopakodó nyár és a sokak által várt labdarúgó-világbajnokság kezdete 

ellenére több mint huszonöten gyűltek össze a hannoveri magyarok, hogy meghallgassák 

Rab Irén, a Göttingeni Egyetem Finnugor Tanszékének lektora, egyben az ottani magyar 

közösség lelkes szervezőjének előadását. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/eloadas-es-szeminarium-gottingenrol-hannoverben
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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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