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Jóváhagyták Vajdaság új statútumát 
2014. május 20. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, MTI, 

hirado.hu, MNO 

A Köztársasági Képviselőház nagy szavazattöbbséggel, 186 támogató, 5 ellenző, 2 

tartózkodó voks mellett jóváhagyta kedden a Tartományi Képviselőház által továbbított 

statútum javaslatát. Egyedül a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselői mondtak nemet 

a javaslatra, az Új Párt képviselői tartózkodtak a szavazástól. A többi parlamenti párt mind 

az új statútum meghozása mellett állt ki, elsősorban a Szerbiai Alkotmánybíróság 

döntésének tiszteletben tartására, kényszerhelyzetre hivatkozva. A keddi pozitív döntést 

követően csütörtökön ismét ülésezni fog a tartományi parlament, melynek kétharmados 

többséggel kell jóváhagynia a statútum alkalmazásáról szóló döntést is, ugyanúgy, ahogyan 

korábban magának a statútumnak a szövegét is megszavazta. 

 

A romániai választók egyharmada sem akar szavazni az EP-választásokon 
vasárnap 
2014. május 20. – transindex.ro, maszol.ro 

A romániai választóknak alig 28 százaléka megy el szavazni vasárnap a CURS és az 

Avangarde legfrissebb közvélemény-kutatása szerint - tudósít az Erdély FM. 2009-ben is 

ugyanekkora érdeklődést jegyeztek, ekkor a szavazati joggal rendelkező lakosság 27,6 

százaléka vett részt a választáson. A felmérésből az derül ki, hogy a PSD-UNPR-PC 

választási szövetség a szavazatok 44 százalékát szerezheti meg, a PNL támogatottsága 17 

százalékos, a PDL-é 14 százalékos. A Népi Mozgalom Pártjára a válaszadók 8 százaléka 

szavazna, az RMDSZ-re pedig a résztvevők 6 százaléka. 

 

Diaconu: az RMDSZ Románia belső ellensége 
2014. május 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Románellenes tevékenységgel vádolta meg az RMDSZ-t Mircea Diaconu, a magyar 

szervezettel koalícióban kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti képviselője. 

A szélsőséges magyarellenessége miatt hírhedt honatya az Adevărul napilap portálján 

működtetett blogjában Románia belső ellenségének nevezte az RMDSZ-t, egyúttal azzal 

vádolta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy a határon túli magyar 

közösségek autonómiatörekvéseinek támogatásával a határok megváltoztatására törekszik. 

„Romániát az RMDSZ, a belső ellenség zsarolja” – állapítja meg, majd fölteszi a kérdést: 

mit keres Magyarország az EU-ban és a NATO-ban, ha Moszkva „irányítja?” 

 

Vincze: az erdélyi magyarok szavazatának ötszörös értéke van 
2014. május 20. – transindex.ro 

„Az európai őshonos közösségek érdekében csupán a soraikból választott európai 

parlamenti képviselők tudnak hitelesen és sikeresen fellépni. Mindazok a kisebbségi 
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http://www.magyarszo.com/hu/2344/kozelet_politika/111676/J%C3%B3v%C3%A1hagyt%C3%A1k-Vajdas%C3%A1g-%C3%BAj-stat%C3%BAtum%C3%A1t.htm
http://itthon.transindex.ro/?hir=36292
http://itthon.transindex.ro/?hir=36292
http://www.kronika.ro/belfold/diaconu-az-rmdsz-romania-belso-ellensege
http://itthon.transindex.ro/?hir=36291


 

 

 

 

 

 
3 

szervezetek, amelyek számaránya nem teszi lehetővé, hogy saját küldöttet delegáljanak az 

Európai Parlamentbe, számítanak az erős és nagy közösségekből származó európai 

parlamenti képviselők jelenlétére és ügyük európai uniós támogatására. A romániai 

magyarságnak, a felvidéki magyaroknak, a dél-tiroli németeknek és a belgiumi 

németeknek van reális esélyük arra, hogy a május 25-i európai parlamenti választások 

eredményeképpen elküldjék képviselőiket Brüsszelbe, a franciaországi bretonok és a 

görögországi törökök pártjai pedig szintén listát állítottak” – mondta el Vincze Loránt 

RMDSZ-es európai parlamenti képviselőjelölt, a FUEN alelnöke annak kapcsán, hogy az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) felhívással fordult az őshonos 

kisebbségekhez, arra kérve őket, hogy egységesen támogassák a kisebbségi jelölteket. 

 

Kétmillió lejjel támogatja a kulturális tárca a TIFF-et 
2014. május 20. – transindex.ro, Krónika 

Megkapta a Kelemen Hunor vezette kulturális tárca azt a 3,1 millió lejes költségvetés-

kiegészítést, amelyet három fesztivál támogatására kért. A minisztérium a kormány 

tartalékalapjából származó összegből a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivált 

(TIFF) 2 millió lejjel, a Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivált 1 millió lejjel, az Astra 

Filmfesztivált pedig 100 ezer lejjel támogatja. 

 

Kétnyelvű lesz a sepsiszentgyörgyi vasútállomás 
2014. május 20. – Erdély Ma 

Két héten belül lesznek magyar felíratok a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson, ígérte meg 

Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 

elmondta: beszélt a szállítási minisztérium államtitkárával, és azt a választ kapta, hogy a 

sepsiszentgyörgyi állomásépület felújítása után elfelejtették kihelyezni a kétnyelvű 

feliratokat, de megrendelték már a táblákat, és két héten belül pótolják a mulasztást. 

 

Diákok tisztítják meg a Házsongárd történelmi síremlékeit  
2014. május 20. – maszol.ro 

Kolozsvár megyei jogú város tanácsa és polgármestere, a Kolozs megyei tanács 

részvételével és támogatásával idén is megszervezi a „Szeretem a tiszta Kolozsvárt” címet 

viselő, iskolák közötti környezetvédelmi versenyt, melynek keretében a résztvevő iskolák 

diákjai megtisztítják a Házsongárdi temető történelmi jelentőségű síremlékeit.  

 

Sógor Csaba: az EU vegye figyelembe a mi igényeinket is  
2014. május 20. – maszol.ro 

„Nyugaton már elfelejtették, hogy mennyire fontos találkozni, együtt lenni, egymással 

ünnepelni. Az Európai Unió azért biztosít olyan pénzalapokat is, amelyek a közösségi 

együttlétet segítik elő, hogy itt Kelet-Közép-Európában meg tudjuk őrizni azt a közösségi 

erőt, amelyet nyugaton már újjá kell építeni” – hangsúlyozta Sógor Csaba Érkörtvélyesen, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36295
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165141&cim=ketnyelvu_lesz_a_sepsiszentgyorgyi_vasutallomas
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/29521-diakok-tisztitjak-meg-a-hazsongard-tortenelmi-siremlekeit
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/valasztasi-kampany/29523-sogor-csaba-az-eu-vegye-figelembe-a-mi-igenyeinket-is


 

 

 

 

 

 
4 

ahol május 19-én közösségi házat adtak át. Az eseményen jelen volt Biró Rozália szenátor, 

az RMDSZ Nőszervezetének elnöke, illetve Cseke Attila parlamenti képviselő is.  

 

Székelyföld autonómia-statútuma nyomtatásban 
2014. május 20. – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács által megjelentetett Székely Nép folyóirat új számát mutatta be 

Izsák Balázs elnök május 20-án Marosvásárhelyen. A kiadvány először tartalmaz 

mellékletet, méghozzá Székelyföld autonómia-statútumát, amely mindmáig az egyetlen 

törvénytervezet, amit Románia parlamentje elé benyújtottak, kétszer is. A Csapó József 

által kidolgozott tervezetet függelékben aktualizálták a népesség és a 2004 óta létrejött új 

települések tekintetében. A lap továbbá függelékben tartalmazza a székely jelképek pontos 

leírását, ami először kerül a nagy nyilvánosság elé. 

 

Június 25-ig eldől, hogy mitől fél Románia 
2014. május 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Június 25-ig kell Romániának megindokolnia az Európai Unió bírósága előtt, hogy miért 

ellenzi a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezésének bejegyzését. Izsák Balázs 

SZNT-elnök pedig továbbra is azt kéri a bukaresti kormánytól, hogy lépjen vissza, mert 

nincs érdekkülönbség.  

 

Válasz az első „Székelyföld-levélre” 
2014. május 20. – szekelyhon.ro 

Elsőként Gyergyószentmiklós önkormányzata fogadott el határozatot arról, hogy kérést 

intéz Románia kormányához, illetve az uniós hatóságokhoz, hogy szeretne egy egységes 

Székelyföld-régióhoz tartozni, amelyben a magyar is legyen hivatalos nyelv. Nemcsak a 

határozatot fogadták el, hanem a kérést is elküldték, amelyre megérkezett az Európa 

Tanács válasza: továbbküldték a szakbizottságokhoz – mondta el Izsák Balázs, a felhívást 

februárban kezdeményező SZNT elnöke. 

 

Anyanyelvoktatás a „világ közepén” 
2014. május 20. – szekelyhon.ro 

A több évtizedes román nyelvű oktatást követően először tíz évvel ezelőtt, amolyan 

délutáni foglalkozásként tanulhatták anyanyelvüket a kosteleki magyar diákok. Egy 

esztendőre rá – a szülők kérésére – a magyart már anyanyelvként oktathatták iskolai 

keretek között. A tanárok mindezen túl a helybéli fiatalokat hagyományaik, magyarságuk 

megélésében is segítették. 

 

„Ellopták” az RMDSZ-es projekteket Szatmáron 
2014. május 20. – Krónika 

Az RMDSZ által megvalósított projektekkel kampányol a többségében szociáldemokrata 

(PSD) és nemzeti liberális (PNL) politikusokból álló Szatmár megyei, illetve 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szekelyfold-autonomia-statutuma-nyomtatasban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/junius-25-ig-eldol-hogy-mitol-fel-romania
http://www.szekelyhon.ro/vilag/valasz-az-elso-aszekelyfold-levelrea
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/anyanyelvoktatas-a-avilag-kozepena
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/aelloptaka-az-rmdsz-es-projekteket
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szatmárnémeti vezetőség az európai parlamenti választásokra – hívta fel a figyelmet Pataki 

Csaba szenátor, a szövetség megyei szervezetének elnöke. A politikus keddi 

sajtótájékoztatóján elmondta: az RMDSZ nemrég a várost elkerülő körgyűrű, valamint egy 

Szamos fölötti híd megépítését javasolta, a kormány azonban erre az évre elutasította a 

beruházásokat, most pedig a PNL és a PSD politikusai a projektek finanszírozását ígérik az 

EP-kampány keretében kifüggesztett plakátjaik alapján. 

 

Winkler: életérzést kell eladni a turistáknak 
2014. május 20. – Krónika 

Egységes fellépést javasolt a székelyföldi gazdáknak Winkler Gyula, az RMDSZ EP-

képviselőjelöltje kedden Parajdon. A székelyföldi turizmus vonzerejét integrált stratégia 

alapján lehet növelni, együttes fellépést biztosítva a vendéglátóknak, helyi termelőknek és 

gazdáknak, de önkormányzatoknak, közbirtokosságoknak civil kezdeményezéseknek is, 

hiszen ma a turizmus többről szól, mint a vendéglátásról – hívta fel a figyelmet az EP-

képviselő, aki a turizmusban érdekelt vállalkozókkal találkozott. A gazdákkal találkozott 

Szilágy megyei kampánykörútja során Sógor Csaba EP-képviselőjelölt is, aki azt 

hangsúlyozta, hogy a zöldség- és gyümölcstermesztés, a háztáji gazdaságok adják a régió 

gazdasági erejét. „A szilágyságiaknak a jövőben is ki kell használniuk az Európai Unió 

agrártámogatásait, mert ezek révén olyan fejlesztések valósíthatók meg, amelyek 

megélhetést és jövőt biztosítanak a helyi magyar közösségeknek” – magyarázta Krasznán 

az RMDSZ EP-képviselőjelöltje. 

 

Tőkés: ízig-vérig erdélyi képviselő vagyok 
2014. május 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Elviekben most lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Unióban megvalósuljon a magyar 

unió, hiszen bejuthat az európai parlamentbe romániai és szlovákiai, valamint a Fidesz–

KDNP nemzeti listáján vajdasági és kárpátaljai magyar képviselő is az anyaországiak 

mellett – hívta fel a figyelmet hétfőn Marosvásárhelyen Tőkés László. Az EP-képviselő, aki 

a Fidesz–KDNP nemzeti listájának harmadik helyéről indul újabb mandátumért, a 

marosvásárhelyi Vártemplom diakóniai központjában kezdte meg négy állomásból álló 

Unió, Erdéllyel! című fórumát.  

 

Magyar iskolát kérnek a szülők Balánbányán 
2014. május 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Közel kilencszáz aláírást gyűjtöttek össze Balánbányán a szülők egy magyar iskola 

létrehozása érdekében. Ez irányú kérésüket csütörtökön nyújtják be az illetékes 

intézményekhez. Az egykori bányavárosban a gyermeklétszám csökkenése miatt 

összevonták a két általános iskolát, a román tannyelvű Geo Bogza Általános Iskolát, illetve 

az 1-es számú tanintézetet, melyben többnyire magyar oktatás zajlik. Az új intézmény 

ősztől Geo Bogza néven, két tannyelvű általános iskolaként fog működni összesen 488 

gyermekkel.  
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Elfogadta az Európai Bíróság Románia belépését az SZNT perébe 
2014. május 20. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az Európai Unió luxemburgi bírósága elfogadta Románia belépési kérelmét abba a perbe, 

amellyel a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés bejegyzését szeretnék elérni a 

kezdeményezők – közölte kedden egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Izsák Balázs a sajtótájékoztató után az MTI-nek 

telefonon elmondta, az elmúlt napokban kapott tájékoztatást a bíróságtól arról, hogy 

elfogadták Szlovákia, Görögország és Románia belépési kérelmét az Európai Bizottság 

oldalán és Magyarország belépési kérését az SZNT vezetői oldalán. 

 

Udvarhelyen is ismertette autonómia-koncepcióját a Néppárt 
2014. május 20. – szekelyhon.ro 

Székelyudvarhelyre érkezett az Erdélyi Magyar Néppárt autonómiakaravánja: a párt 

autonómiatervezetét Toró T. Tibor elnök és Zakariás Zoltán országos alelnök ismertette. 

Negyed, de akár egy évszázados autonómiaharcról is beszélhetünk – mondta el 

beszédében Toró T. Tibor –, hisz az erdélyi magyar közösség Trianon óta keresi a 

megoldást az önrendelkezés elérésére. A politikus a továbbiakban néhány történést idézett 

fel az elmúlt huszonöt évből: említést tett az 1992 októberében Kolozsváron kiadott 

autonómianyilatkozatról, valamint arról, hogy 2002–2003-ig az autonómia tekintetében 

nem születtek érdemi előrelépések. 

 

Az MPP-frakció kezdeményezte az önrendelkezési igény kinyilvánítását 
2014. május 20. – szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület MPP-frakciója felvállalta és 

beterjesztette a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által javasolt, a Székelyföld jogállására 

vonatkozó tanácsi határozattervezetet. Az SZNT felhívását – melyben arra szorgalmazzák a 

székelyföldi 153 önkormányzatot, tanácsi határozatban fejezzék ki igényüket, hogy 

egyetlen, önálló közigazgatási régióba akarnak tartozni, amelynek különleges jogállását 

sarkalatos törvény szabályozza, és ahol az állam nyelve mellett a magyar nyelv is hivatalos 

– felkarolják a székelyföldi önkormányzatok MPP-frakciói, az erre vonatkozó tanácsi 

határozattervezetet kedden iktatták a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnál. 

 

Tőkés: botrányossá vált a romániai magyar érdekképviselet 
2014. május 20. – szekelyhon.ro 

„Gyakran megingott az erdélyi magyarok bizalma, mert a választott képviselőik több 

alkalommal is úgy politizáltak, mint magyarul beszélő román politikusok” – jelentette ki 

Tőkés László az autonómia karaván sepsiszentgyörgyi megállóján. Hozzátette, az RMDSZ 

ki tudja hányadik kétes játéka az is, amikor az egy éve készülő önrendelkezésről szóló 

tervezet bizonyos információi kiszivárognak. A képviselőjelölt felidézte Izsák Balázs 

szavait, miszerint a tervezetnek egyetlen hibája, hogy se Székelyföldhöz, se az 

autonómiához nincs semmi köze. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165159&cim=elfogadta_az_europai_birosag_romania_belepeset_az_sznt_perebe
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/aszimmetrikus-regionalizmus
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/az-mpp-frakcio-kezdemenyezte-az-onrendelkezesi-igeny-kinyilvanitasat
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tokes-botranyossa-valt-a-romaniai-magyar-erdekkepviselet
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Régiós autonómiaharc 
2014. május 21. – Karácsonyi Zsigmond - e-népújság.ro 

Az államelnök nagyromániás álmait zavarja a székelyek autonómiatörekvése. Főleg most, 

amikor Moldávia uniós csatlakozása kapcsán terítékre került országegyesítési lehetőség 

miatt a gagauzok aggodalmuknak adtak hangot. A közel másfél száz ezernyi altáji török 

eredetű népcsoport nem szeretne az erdélyi magyarok sorsára jutni, akiket szerintük 

Erdély Romániához való csatolásakor becsaptak, és a mai napig várják a nekik megígért 

autonómiát.  

 

Focus: Procházka uralja a jobboldalt, a többi párt lemarad 
2014. május 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Radoslav Procházka Háló elnevezésű pártja röviddel a megalakulása után a második 

legerősebb párttá s egyúttal a jobboldal vezető pártjává vált. A Polis korábbi felmérése 

után ezt támasztja alá a FOCUS ügynökség felmérése is. A Most-Híd és az MKP 

támogatottsága 5,1, illetve 5,0 százalék. 

 

Bauer Edit: Európa jövője a tét 
2014. május 20. – bumm.sk, hirek.sk 

Idén május 1-jén ünnepeltük az Európai Unió eddigi legnagyobb bővítésének tízedik 

évfordulóját. Az eltelt 10 év jó alkalmat nyújt a mérlegelésre, annak átgondolására, mit is 

jelentett és jelent számunkra az Európába való tartozás - fogalmaz Bauer Edit EP képviselő 

közleményében, aki a felvidéki magyaroknak az urnákhoz kell járulniuk: „Ha 

közösségünknek csupán néhány mandátumba van is beleszólása, akkor is élnünk kell a 

lehetőséggel. Szlovákia 13 képviselőt fog kiküldeni Brüsszelbe, akár kivesszük a részünket 

a döntésből, akár nem. De higgyék el, az általunk megválasztott képviselők személye közel 

sem mindegy!” 

 

Magyar kulturális hetet rendeznek Pozsonyban 
2014. május 20. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A magyar kultúra széles palettáját kívánja minden eddiginél koncentráltabb formában 

bemutatni a pozsonyi közönségnek a Több mint szomszéd - Magyar Kulturális Hét 

Pozsonyban nevű rendezvénysorozat, amelyet idén először rendeznek meg a szlovák 

fővárosban. 

 

Körvonalazódik, ki lehet majd az új kisebbségi kormánybiztos 
2014. május 20. – bumm.sk 

A bumm.sk értesülései szerint hamarosan megoldódik a kisebbségi kormánybiztos 

személye körüli történet. A kisebbségi bizottság ülésén legutóbb jóváhagyott határozatok 

alapján Mária Jedličková nem csak átmenetileg tölti majd be a kisebbségi kormánybiztosi 
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posztot. A bizottság elismerését fejezte ki Jedličkovának a kisebbségekért felelős 

kormányhivatal vezetésének kompetens, független, igazságos és tisztességes ellátásáért. 

Egy másik jóváhagyott bizottsági álláspontban, melyet a kormány felé fogalmaztak meg, 

követelik: a pártatlanság és objektivitás biztosításának érdekében, a jelenleg be nem töltött 

kormánybiztosi posztra ne egy nemzeti kisebbségekhez tartozó személyt nevezzen ki a 

kabinet. 

 

Gubík László bízik Budapest bátorságában 
2014. május 21. – Vörös Szabolcs - Magyar Hírlap 

Egy huszonhét éves fiatalban nem lehet tüske amiatt, hogy a Fidesz-KDNP európai 

parlamenti listájának huszonegyedik helyére került, inkább vegye megtiszteltetésnek, és 

fogadja el a szerepet – fogalmazott a Magyar Hírlapnak adott interjúban Gubík László. A 

felvidéki Magyar Közösség Pártja társszervezeteként működő Via Nova Ifjúsági Csoport 

elnöke – aki 2011-ben a magyar állampolgárság felvétele miatt elvesztett a szlovákot – 

elmondta: szenzációs lett volna, ha egy áldozat képviselhette volna a saját ügyét, a kettős 

állampolgárság körüli problémákat. A további aktuális problémák között, melyeket 

lehetőség esetén Brüsszelben képviselne, Gubík László a Benes-dekrétumok, Malina 

Hedvig és a nyelvtörvény ügyét említette. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. május 21-i számában olvasható.) 

 

Konzuli fogadónap Szenttamáson  
2014. május 20. – Pannon RTV 

A magyarországi parlamenti választások után ma először tartottak konzuli fogadónapot 

Szenttamáson. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai ez alkalommal 

145 kérelmet fogadtak a helybeliektől. A szenttamási kihelyezett konzuli fogadónapon a 

kérelmezők helyben adhatták át az állampolgársághoz szükséges dokumentumokat, vagyis 

nem kellett Szabadkára vagy Belgrádba utazniuk. A szenttamásiak számára ez nagy 

segítség. 

 

Gajdos: Nem volt jó az időzítés 
2014. május 21. – Dési András – Népszabadság 

Gajdos István az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt elnöke szerint Orbán Viktor a 

kárpátaljai autonómiát kiemelő kijelentése nem újdonság, az azonban problémát okozott, 

hogy az Ukrajnában dúló válság közepén hangzott el. A miniszterelnök mostani kijelentése 

szerinte tovább szíthatja a feszültséget a többségi nemzet és a kárpátaljai magyarság 

között. Az EU-hoz való közeledéssel idővel megteremthető a kulturális autonómia, 

nemzetiségi önkormányzat formájában, azonban ehhez szükséges a teljes törvényi háttér 

és az állam pénzügyi helyzetének rendezése. 
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(Az interjú teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. május 21-i számában olvasható.) 

 

Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók X. Konferenciája 
2014. május 20. – Kárpátinfo 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával 

együttműködve szervezte meg a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók X. Konferenciáját 2014. 

május 17-én. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb, tudományos fokozattal még 

nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várták a szervezők. 

 

Az idők szava 
2014. május 19. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

A magyar kormányfő autonómia melletti határozott kiállása kapcsán olyan vélemények 

akadtak, melyek szerint a kérdés felvetése ugyan jogos, de az időpont kiválasztása rossz. 

Azonban „az ünnepi beszéd az elkövetkező négy év csapásirányát jelölte ki, s függetlenül 

Ukrajna pillanatnyi helyzetétől, nem a „pillanatnak” szólt. A magyar autonómia 

kérésére/megadására 23 éve nem volt „megfelelő” időpont, és ha a többségi álláspontra 

hallgatunk, az elkövetkező 23-ban sem lesz.” 

 

Anyanyelvápolók szemléje Laskón 
2014. május 20. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a múlt héten rendezte meg 13. alkalommal 

a Merki Ferenc nevét viselő anyanyelvápoló szemlét. Idén tizenöt drávaszögi és szlavóniai 

iskola tanulója mutatta be az anyanyelvápoló órák során tanult verseket, népi táncokat, 

gyermekjátékokat. 

 

Könyvtárosok vendégségben a magyar iskolákban 
2014. május 20. – Új Magyar Képes Újság 

A Pélmonostori Városi Könyvtár keretei között működő Horvátországi Magyarok Központi 

Könyvtára, valamint a bajai és a mohácsi városi könyvtár együttműködésében idén is sor 

került a Könyvtárosok vendégségben elnevezésű programara. A két magyarországi 

könyvtár munkatársai az eszéki magyar iskolaközpontban, a kórógyi, a laskói, az 

újbezdáni, a vörösmarti, a sepsei és a csúzai iskolában tartottak játékos foglalkozásokat. 

 

Magyarellenes hangulatkeltés a horvát sajtóban 
2014. május 20. – Új Magyar Képes Újság 

Egyre gyakrabban jelennek meg magyarellenes cikkek a horvát sajtóban. A múlt héten a 

Jutarnji List Putyinhoz hasonlította Orbán Viktort, amiért a magyar miniszterelnök azt 

mondta budapesti beiktatásán, hogy támogatja a határon túli magyarok autonómia-

törekvéseit. A horvát napilapban erről úgy írtak, hogy a megjelent cikk címében és 
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alcímében is tapintható volt a rosszindulat :„Orbán mint Vlagyimir Putyin. Orbán lecsap 

Horvátországra. A miénk a Muraköz és Baranya”. A nyilvánvaló és szándékos szerkesztői, 

újságírói félremagyarázásra, csúsztatásra reagált a magyar nagykövetség és a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége is. 

 

Magyar stand a berlini Európa napon 
2014. május 20. – Nemzeti Regiszter 

2014. május 10-én az Európa hét keretében a FEZ, berlini gyermek-, fiatal- és 

családközpont is megünnepelte a kontinens sokszínűségét. A közelgő, május 25-én 

esedékes Európai Parlamenti választások kapcsán igazán aktuális program látogatói 

többek között széleskörű ismeretekre tehettek szert az Európai Unió működéséről, és 

arról, hogy Uniós polgárként milyen lehetőségeik vannak az EU demokratikus 

döntéshozatali folyamataiban való aktív részvételre. 

 

Utolsóból az első 
2014. május 20. – Nemzeti Regiszter 

Egyedülálló sorozattal gyarapodott a Sydney-ben működő Transylvaniacs Zenekar és 

Kengugro Tánccsoport hangtára. A Hagyományok Háza munkatársa – Árendás Péter – 

Magyarországon és itt Ausztráliában is több alkalommal dolgozott már együtt a két 

csapattal. Az ő segítségével és Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatójának 

felajánlásával egy 50 CD-ből álló sorozatot sikerült a részükre eljuttatni. Az Új Pátria 

meghódította az ausztrál földrészt is! 
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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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