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Esterházy János újratemetését szorgalmazza Csáky Pál 
2014. május 31. – bumm.sk, hirek.sk, MTI 

Esterházy János, a felvidéki magyarság két világháború közti politikai vezetője hamvainak 

Prágából Dél-Szlovákiába való átszállítását szorgalmazza Csáky Pál, a Magyar Közösség 

Pártjának újonnan megválasztott európai parlamenti képviselője. „Két dologgal vagyunk 

adósai Esterházy Jánosnak. Az első, hogy elérjük ügyének újratárgyalását és személyének 

politikai rehabilitációját. A második pedig az, hogy hazai földben temessük el hamvait. 

Esterházy többször is kifejezte óhaját, hogy hazai földben szeretne nyugodni” - mondta 

szombaton Csáky Pál. 

 

Tőkés: Amerika nem szentel kellő figyelmet a kisebbségi kérdésnek  
2014. május 31. – MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Sajnálkozását fejezte ki Tőkés László washingtoni tárgyalásai során, hogy az Egyesült 

Államok nem szentel kellő figyelmet a kisebbségi kérdésnek, pedig - mint hangsúlyozta - 

annak rendezése az autonómia a stabilitás kulcsa Kelet-Közép-Európában. A kisebbségi 

egyházi vagyon visszaszolgáltatásával kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy annak 

25 év alatt csak harmadát teljesítette a román állam. Ilyen ütemben haladva egy 

évszázadra lenne szükség a kérdések rendezésére, de a politikus hangsúlyozta, hogy az 

ügyben Victor Ponta kormányzása idején visszarendeződés történt. 

 

Németh Zsolt: az Erdélyi Gyülekezet története elválaszthatatlan a 
rendszerváltozástól 
2014. június 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

A magyarság határokon átívelő egyesítésének szellemében, erdélyi menekültek által 

huszonöt éve Magyarországon létrehozott Erdélyi Gyülekezet története elválaszthatatlan a 

rendszerváltozástól - mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára, a református gyülekezet tiszteletbeli főgondnoka Budapesten. Nagyon fontos, 

hogy "minden magyar ember otthon legyen Európában, tehát az unióban is", ezért is 

támogatja a kormány Szerbia uniós csatlakozását, valamint azt, hogy a kárpátaljai 

magyarok olyan Ukrajnában éljenek, amely az unió felé orientálódik - jelentette ki. 

 

Lezsák Sándor lett ismét a Nemzeti Fórum elnöke 
2014. május 31. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet  

Ismét Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét választották a Nemzeti Fórum elnökévé a 

Fidesszel és a KDNP-vel szövetségben lévő egyesület szombati, Kecskeméten tartott 

tisztújító közgyűlésén. A tisztségért egyedüli jelöltként induló Lezsák Sándor 

újraválasztásáról egyhangúlag döntött a testület, egyetlen érvénytelen szavazat volt. Az 

egyesület alelnökének Ékes Józsefet, Horváth Zsoltot, Kelemen Andrást, Lakatosné Sira 

Magdolnát, Nagy Sándort, Szabó Istvánt és V. Németh Zsoltot választották meg. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20140531155737/Esterhazy-Janos-ujratemeteset-szorgalmazza-Csaky-Pal.html
http://www.hirado.hu/2014/05/31/tokes-amerika-nem-szentel-kello-figyelmet-a-kisebbsegi-kerdesnek/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/06/01/nemeth-zsolt-az-erdelyi-gyulekezet-tortenete-elvalaszthatatlan-a-rendszervaltozastol/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/06/01/nemeth-zsolt-az-erdelyi-gyulekezet-tortenete-elvalaszthatatlan-a-rendszervaltozastol/?source=hirkereso
http://mno.hu/belfold/ujrazott-lezsak-sandor-1229755
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Meg kell tartani a magyar iskolákat 
2014. június 1. – MTI, MNO 

A kormány nemzetpolitikai feladatának tekinti, hogy a határon túli településeken segítse a 

magyar nyelv tanítását, támogassa a magyar iskolákat és a magyar egyházakat – mondta 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke vasárnap a Lakiteleki Népfőiskolán. Kiemelte, 

hogy ha nem sikerül vonzóvá tenni a szülőföldön maradást, akkor sokan Magyarországra 

járnak majd át tanulni, és ez a határon túli iskolák elsorvadását okozza. Emlékeztetett 

arra, hogy 2013 a kisiskolák éve volt, amikor több százmillió forintot költöttek az iskolák 

támogatására.  

 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: a magyar választók mozgósítása elmaradt a 
2009-estől Romániában 
2014. május 30. – Erdély Ma, MTI, Krónika, transindex.ro 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szerint az EP-választáson Romániában a magyar 

választók mozgósítása elmaradt a 2009-estől, habár továbbra is meghaladta a román 

pártokra voksolók arányát. A kutatóintézet az MTI-hez pénteken eljuttatott összegzésében 

arra a megállapításra jutott, hogy míg a román választókra a nagy román pártok közti, 

elnökválasztásra kihegyezett vetélkedés mozgósítólag hathatott, a magyar szavazókat ez 

nem ösztönözte a részvételre. 

 

Székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal: nincs akadálya Nyirő 
újratemetésének 
2014. május 30. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nincs akadálya Nyirő József újratemetésének - közölte a székelyudvarhelyi polgármesteri 

hivatal arra reagálva, hogy a napokban a marosvásárhelyi táblabíróság jogerősen 

megállapította, formai hibák miatt nem érvényes a kibocsátott okirat. "A román 

jogrendszerben nincs szabályozva a hamvak eltemetésének kérdése, ezért véleményezést 

kértünk az Országos Lakosságnyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóságtól. Az 

intézmény vezetője írásban megerősítette, amit már előzőleg is többször közöltünk, hogy a 

polgármesteri hivatal részéről nem szükséges igazolás kiadása a hamvak temetése esetén – 

egyszóval nem áll semmi az újratemetés útjában" - írták. 

 

Nagy András: ha nincs igaza, lehet az a legbefolyásosabb magyar ember is 
2014. május 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Magyarellenes beszólásoktól sem mentes, hosszú periódus előzte meg a megfelelő személy 

megtalálását, akit a Maros megyei prefektusi tisztségre javasolhat az RMDSZ. Mircea Dușă 

védelmi miniszter fejcsóválva hajtogatta, hogy elképzelhetetlen az, hogy a megyének 

magyar prefektusa legyen, majd jött az EP-kampány, így a prioritási listán lecsúszott a 

téma. Brassai Zsombor megyei RMDSZ-elnök péntek reggel jelentette be: Nagy Andrást, 
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http://mno.hu/hatarontul/meg-kell-tartani-a-magyar-iskolakat-1229863
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165789&cim=nemzetpolitikai_kutatointezet_a_magyar_valasztok_mozgositasa_elmaradt_a_2009_estol_romaniaban
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=165789&cim=nemzetpolitikai_kutatointezet_a_magyar_valasztok_mozgositasa_elmaradt_a_2009_estol_romaniaban
http://itthon.transindex.ro/?hir=36454
http://itthon.transindex.ro/?hir=36454
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23463
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Szászrégen volt polgármesterét javasolják a tisztségre. A Transindex egy interjúban arról 

kérdeztük a jelöltet, hogy az etnikai kérdéseket hogyan tudja majd kezelni a megyében. 

 

Ötven székely zászlót tűztek ki a korábbi három helyett  
2014. május 30. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro 

Ötven székely zászlót tűztek ki a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

aktivistái Kézdivásárhely főtéri épületeire három olyan székely lobogó helyett, amelyet egy 

jogerős bírósági ítéletnek megfelelően pénteken volt kénytelen eltávolítani a város 

vezetése. Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere az MTI-nek elmondta, a Brassói 

Táblabíróság jogerős ítéletében május 30-ig adott haladékot arra, hogy eltávolítsák a 

székely zászlót a polgármesteri hivatalról, és a város főterén álló Gábor Áron-szobor 

melletti zászlórudakról. A polgármester elmondta, a zászlókat pénteken, a déli harangszó 

idején levették, ennek ellenére több a székely zászló lobog Kézdivásárhely főterén, mint 

valaha.  

 

Műemlékké nyilvánították az aradi Szabadság-szobrot 
2014. május 30. – Nyugati Jelen, transindex.ro 

A Műemlékek Országos Bizottsága május 28-i ülésén műemlékké nyilvánította az aradi 

Szabadság-szobrot és környezetét, a Román–Magyar Megbékélés Parkját – olvasható az 

RMDSZ honlapján. A műemlékjegyzékbe való felvételhez szükséges hivatalos iratcsomót 

már évek óta a bizottság elé terjesztette az Arad Megyei Kulturális Központ. Ebben az 

RMDSZ kezdeményezésére 2004-ben a Tűzoltó-térre visszaállított, egy évvel korábban 

restaurált szimbólumértékű köztéri alkotás egyediségét emelték ki a műemlékes 

szakemberek. „A Szabadság-szobor műemlékké nyilvánításával a romániai magyar 

közösség egy újabb bizonyosságot nyert arra vonatkozóan, hogy kulturális örökségének e 

műremeke védelmet és fokozott figyelmet kap” – idézik Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettest, kulturális minisztert a Szövetség honlapján. 

 

Mintegy ezer háromszéki lesz magyar állampolgár a közeljövőben 
2014. május 30. – szekelyhon.ro 

Kilenc helyszínen több mint kilencszáz személy adta le az RMDSZ Háromszéki Területi 

Szervezet munkatársai által előkészített magyar állampolgársági iratcsomót – számolt be a 

szervezet sajtóirodája. „Háromszéken januártól összesen 1817 személy kérelmével 

dolgoztunk, ebből 1541-en tudták leadni eddig” – tájékoztatott Tamás Sándor, az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezetének elnöke. Leszögezte: „elvégeztük az év elején felvállalt 

munkát: megyeszinten minden olyan településre ellátogattak a munkatársak, ahol igény 

volt a könnyített magyar állampolgárság megszerzésére.” 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/30128-otven-szekely-zaszlot-tuztek-ki-a-korabbi-harom-helyett
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/muemlekke_nyilvanitottak_az_aradi_szabadsag_szobrot.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/mintegy-ezer-haromszeki-lesz-magyar-allampolgar-a-kozeljovoben
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Hargita és Kovászna megyei román szervezetek ellenzik, hogy Sütő-szobrot 
állítsanak Marosvásárhelyen 
2014. május 31. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék, 

Krónika 

Tíz román civil szervezet petícióban kérte a marosvásárhelyi tanácsot, tárgyalja újra a 

Sütő-szobor állításáról szóló határozatot. Szerintük a szoborállításról szóló határozatot 

törvénytelenül fogadták el, mert a kérdésről nem volt közvita - számolt be a szekelyhon.ro. 

A határozatot Vasile Oprea alprefektus is kifogásolta. Szerinte a szobrot csakis a szaktárca 

jóváhagyásával, az építkezési engedély megszerzése után lehet felállítani, nem a 

főépítésznek kell a szobor helyéről döntenie. 

 

TGM: a szélsőjobb „eloláhosodott kozmopolitának” nézi az erdélyieket  
2014. május 31. – maszol.ro 

Az európai parlamenti választások eredményeit többféleképpen értékelték már, abban a 

legtöbben azonban egyetértenek, hogy aggasztó a szélsőjobboldali pártok előretörése. A 

Kolozsváron előadást tartó és román nyelven megjelent könyvét bemutató Tamás Gáspár 

Miklós filozófust a választások magyarországi és romániai vetületeiről kérdezte a 

maszol.ro 

 

Kökös is igent mondott az autonómiára 
2014. június 1. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Kökös község önkormányzata Háromszéken másodikként fogadta el a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) által javasolt, a Székelyföld jogállására vonatkozó határozatot – 

tájékoztatott Gazda Zoltán, az SZNT sepsiszéki elnöke. A kökösi így a kilencedik 

székelyföldi település, amely igent mondott az autonómiára. Az SZNT felkérésének 

elsőként Gyergyószentmiklós tett eleget, majd a tervezetet Gyergyóújfaluban, 

Gyergyószárhegyen, Makfalván, Kápolnásfaluban, Székelyderzsen és a háromszéki 

Uzonban is megszavazták. 

 

MPP: három mandátumot ért volna az összefogás 
2014. június 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Biró Zsolt, az RMDSZ-szel együttműködő Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke pénteki 

nagyváradi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy „amennyiben valós koalíció született 

volna, most minimum három erdélyi európai parlamenti képviselőről beszélhetnénk”. Biró 

ugyanakkor ismételten megköszönte az MPP táborának a példás részvételt, mint mondta, 

adataik szerint mintegy 50 ezerre tehető az MPP-s voksok száma, és ezt a polgáriak vezette 

településeken tapasztalt magas részvételi arány is bizonyítja. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36455
http://itthon.transindex.ro/?hir=36455
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/30153-tgm-a-szelsojobb-elolahosodott-kozmopolitanak-nezi-az-erdelyieket
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kokosi-igen-az-autonomiara
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/mpp-harom-mandatumot-ert-volna-az-osszefogas
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Nem anyanyelvi szinten kérték a románt 
2014. június 1. – szekelyhon.ro 

Amit az érettségin már évek óta szeretnének elérni, az természetesnek bizonyult az első 

alkalommal megszervezett országos szintfelmérőn. A negyedikesek vizsgáinak 

összegzéséből kiderült, nem anyanyelvi szinten kérték a román nyelvet, a magyar diákok 

könnyebb feladatot kaptak, mint a román anyanyelvűek. 

 

Kétnyelvűsített közlekedési tábla jelent meg Somorján 
2014. május 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Kétnyelvűsített közlekedési tábla jelent meg péntek reggelre Somorján, a 63-as főút 

mentén Pozsony irányában. A főváros távolságát mutató útjelzőre ismeretlenek egy 

nagyméretű „POZSONY” feliratot helyeztek el. A figyelemfelkeltő gerillaakcióval minden 

valószínűség szerint a közlekedési táblákról hiányzó magyar feliratokra akarnak 

rámutatni. 

 

Szlovákia nem fizet kártérítést a Baťa-örökösöknek 
2014. május 30. – hirek.sk 

A pénzügyminisztérium megerősítette korábbi döntését, amellyel leállította a Ján Antonín 

Baťa cseh nagyvállalkozó örökösei által kezdeményezett kártérítési eljárást. Ján Antonín 

Baťa, az egykori Csehszlovákia egyik leggazdagabb emberének örökösei a Beneš-

dekrétumok alapján elkobzott családi vagyonért követelnek kártérítést a szlovák államtól. 

Az örökösök tavaly szeptemberben nyújtották be kártérítési igényüket a 

pénzügyminisztériumhoz, a kártérítés összegének megítélését a hivatalokra bízták. 

 

Bonyolódnak az Ipoly-hidak építésének előkészületei  
2014. május 31. – hirek.sk 

Hosszú évek előkészületeit követően sem biztos az Ipoly-hidak kiépítése. Az eredeti tervek 

szerint két hídnak még a 2007-2013-as programozási időszakban kellett volna uniós 

forrásokból megépülnie. Építésük a szlovák és a magyar fél által megkötetett számos 

egyezmény és memorandum ellenére máig nem kezdődött meg. 

 

Lucia Žitňanská lett a Most-Híd új alelnöke  
2014. május 31. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Most-Híd Országos Tanácsa szombati ülésén a 

párt alelnökévé választotta Lucia Žitňanskát. Bugár Béla pártelnök a Most-Híd Országos 

Tanácsának szombati ülését követő sajtótájékoztatón kifejtette, az európai parlamenti 

választásokon szerzett mandátumának köszönhetően a Most-Híd ma erősebb, mint 

korábban volt. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-anyanyelvi-szinten-kertek-a-romant
http://www.hirek.sk/belfold/20140530151806/Ketnyelvusitett-kozlekedesi-tabla-jelent-meg-Somorjan.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140530113444/Szlovakia-nem-fizet-karteritest-a-Bata-orokosoknek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140531125354/Bonyolodnak-az-Ipoly-hidak-epitesenek-elokeszuletei.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140531144653/Lucia-Zitnanska-lett-a-Most-Hid-uj-alelnoke.html
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Ismét működik a Nagyszelmenc-Kisszelmenc határátkelő 
2014. május 31. – bumm.sk, hirek.sk 

Szombaton reggel nyolc órától ismét megindult a forgalom a Nagyszelmenc-Kisszelmenc 

közötti szlovák-ukrán határátkelőn, amelyet felújítás miatt zártak le közel egy hónappal 

korábban. 

 

Van jövője a középfokú magyar oktatásnak Szencen 
2014. június 1. – hirek.sk 

Fennállásának 55. évfordulóját ünnepli a Szenci Molnár Albert Gimnázium és Szenci 

Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szencen. Az intézmény az elmúlt időszakban 

számos átalakuláson, névmódosításon ment át. 

 

Faktor plus: Töretlen a haladók támogatottsága 
2014. május 30. – Vajdaság Ma 

Nem esett vissza a Szerb Haladó Párt (SNS) támogatottsága a rendkívüli helyzet miatt 

sem, sőt még valamennyivel növekedett is a május 16-án megtartott választások óta, 

ugyanakkor a többi párt minősítése sem romlott, derült ki a Faktor plus ügynökség 

felméréséből. Eszerint a választók fele az SNS-t támogatja, Aleksandar Vučić pártelnök 

pedig a választók 69 százalékának bizalmát élvezi. A Faktor plus a felmérést 1040 

megkérdezett válasza alapján készítette május 27-e és 29-e között. 

 

Európai ügyekkel foglalkozó akadémiát hoznak létre 
2014. május 31. – Magyar Szó 

Létezniük kell olyan témáknak, amelyek nem politikai perlekedés tárgyát képezik, hanem 

konszenzus megteremtésére adnak lehetőséget! Mindenképp ilyen témát kell hogy 

jelentsen azon intézmények kiépítésének a kérdése is, amelyek az európai forrásokból 

származó támogatási összegek lehívására hivatottak – hangsúlyozta pénteken megtartott 

sajtótájékoztatóján Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, az Európai Ügyek 

Alap igazgatóbizottságának vezetője ezen intézmény éves jelentésének megvitatását 

követően. Pásztor úgy ítélte meg, hogy az alap 2013-ban teljesíteni tudta az év elején 

meghatározott célokat.  

 

VMSZ: Baszkföldihez hasonló autonómiát 
2014. május 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) követelni fogja, hogy alkotmányerejű törvénnyel 

határozzák meg Vajdaság autonómiáját, mint ahogy az Katalónia és Baszkföld esetében is 

megfigyelhető, írja a Večernje novosti. A VMSZ Vajdaság nemrégiben elfogadott 

statútumát csak átmeneti megoldásnak tartja, amely Szerbia új alkotmányának 
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http://www.hirek.sk/itthon/20140531115320/Ismet-mukodik-a-Nagyszelmenc-Kisszelmenc-hataratkelo.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140601182144/Van-jovoje-a-kozepfoku-magyar-oktatasnak-Szencen.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20569/Faktor-plus-Toretlen-a-haladok-tamogatottsaga.html
http://www.magyarszo.com/hu/2355/kozelet_politika/112023/Eur%C3%B3pai-%C3%BCgyekkel-foglalkoz%C3%B3-akad%C3%A9mi%C3%A1t-hoznak-l%C3%A9tre.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17242/VMSZ-Baszkfoldihez-hasonlo-autonomiat.html
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elfogadásáig lehet érvényben, ezért követelni fogják, hogy a tartomány autonómiáját 

alkotmányos törvénnyel határozzák meg, ahogy az Katalóniában és Baszkföldön van. 

 

Bojan Pajtić a Demokrata Párt új elnöke 
2014. május 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági Bojan Pajtićot megválasztották a Demokrata Párt (DS) új elnökévé, értesült a 

B92. Pajtić 184 szavazattal előzte meg ellenlábasát, Dragan Đilas eddigi pártelnököt. 

Összesen 2767 küldött szavazott. Pajtić sorrendben az ötödik elnöke a pártnak, s eddig 

pártalelnöki posztot töltött be. A két elnökjelölt szolidaritásra és párton belüli 

kommunikációra szólított fel a gyűlés során. 

 

Jogi-tudományos tanácskozás az autonómiáról 
2014. május 31. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács június 5. és 7. között az idén is megrendezi hagyományos jogi 

tanácskozását. A Palicson megtartandó rendezvényen a területi és nem területi autonómia 

témájában hallhatnak előadásokat a résztvevők. A szervezők elsősorban jogászokra 

számítanak, a részvétel azonban minden érdeklődő számára nyitott, akinek az 

igazságszolgáltatásban, közigazgatásban és rokon területeken való munkája során az 

autonómia terén szerzett új ismeretek hasznosak lehetnek. A tanácskozás teljes egészében 

magyar nyelven folyik. 

 

Vajdasági Párt: Az SNS közölje, beleegyezett-e a magyar többségű községek 
területi autonómiájába 
2014. június 1. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Párt (VP) felszólította a Szerb Halad Pártot (SNS) és a Vajdasági Magyar 

Szövetséget (VMSZ), mondják meg, valóban megállapodtak-e a többségében magyarok 

lakta nyolc észak-vajdasági községek területi autonómiájáról. „Kinek van ma joga új 

határokat rajzolni Vajdaságban etnikai elvek alapján, tudatában vannak-e annak, mit 

jelent ez Vajdaságnak és a régiónak? A felelőtlenség felsőfoka a Vajdaságban élő nemzeti 

közösségek közötti valamiféle új megosztás mellett kiállni” – áll a Vajdasági Párt 

közleményében. A párt emlékeztet, hogy Vajdaság a létrejötte óta a közösség és a polgári 

társadalom példája volt és maradt, történelme során harcolt a nemzeti alapú 

államszervezés ellen, és így maradt fenn az évszázadok során. 

 

Topolya: Memento 2014 
2014. június 1. – Vajdaság Ma 

Mozdonyfütty és tehervonat zakatolásának hangjával kezdődött Memento 2014 

elnevezéssel a megemlékezés a topolyai zsidó temetőben, amelyre most 12. alkalommal 

került sor. A helybeli Film-Múzeum Civil Szervezet által megszervezett rendezvényen, a 

topolyai zsidók deportálására és a holokauszt 70 éves évfordulójára emlékeztek. A 

megjelentekhez a köszöntőt követően a zsidó temető megmentését kezdeményező Kocsis 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20579/Bojan-Pajtic-a-Demokrata-Part-uj-elnoke.html
http://www.magyarszo.com/hu/2355/kozelet/112033/Jogi-tudom%C3%A1nyos-tan%C3%A1cskoz%C3%A1s-az-auton%C3%B3mi%C3%A1r%C3%B3l.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17245/Vajdasagi-Part-Az-SNS-kozolje--beleegyezett-e-a-magyar-tobbsegu-kozsegek-teruleti-autonomiajaba.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17245/Vajdasagi-Part-Az-SNS-kozolje--beleegyezett-e-a-magyar-tobbsegu-kozsegek-teruleti-autonomiajaba.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17247/Topolya-Memento-2014.html
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Antal, a Film-Múzeum elnöke szólt, akinek A topolyai zsidó temető című kiadványát a 

helyszínen vehették kézbe a megjelentek. 

 

Először került nő a Beregszászi Járási Tanács élére 
2014. május 30. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Soron kívül ülésezett május 29-én a Beregszászi Járási Tanács, hogy elnököt, illetve 

elnökhelyettest válasszon. A járási tanács vezetője, Knobloch György (a Régiók Pártjának 

képviselője) és helyettese, Braun Béla (az UMDSZ képviselője) 2014. április 1-jén távozott 

hivatalából. A választáson egy jelölt, Seder Ilona (KMKSZ) indult a tanácstagok előzetes 

egyeztetése alapján. A jelenlévő 54 képviselő közül 51-en támogatták a jelöltet. 

 

„Fontos célunk a magyar oktatás megőrzése és fejlesztése” 
2014. május 30. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Márciustól Milcsevics Béla személyében új elnök vezeti a KMKSZ Tiszabogdányi 

Alapszervezetét, aki a tisztújítás során elődjét, Tresza Máriát váltotta a poszton. Az új 

elnökre különösen fontos szerep hárul, hiszen szórványtelepülésről lévén szó, az itt élő 

magyarság számára a megmaradást segítő szervezetet kell vezetnie. 

 

Kiosztották az Amerikai Magyar Koalíció kitüntetéseit 
2014. május 30. – MTI, Magyar Hírlap, Nemzeti Regiszter 

Tom Lantos, az amerikai képviselőház külügyi bizottságának néhai elnöke, a Magyar 

Baráti Közösség és Tőkés László európai parlamenti képviselő kapta az Amerikai Magyar 

Koalíció idei elismerését. 

 

Magyar Örökség Fesztivál San Fransiscoban 
2014. május 30. – Nemzeti Regiszter 

A magyar kulturális örökség megőrzése mellett a külföldi magyarság fontos küldetése e 

gazdag örökség ékeinek bemutatása is, a helyi közösségekben való képviselete. Ennek 

jegyében rendezték már harmadik alkalommal a Magyar Örökség Fesztivált idén, San 

Francisco Bay Areaban, a Belmont Twin Pines Parkban, a San Francisco-i Magyar Örökség 

Alapítvány főszervezésével. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/27192-eloszor-kerult-no-a-beregszaszi-jarasi-tanacs-elere
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/fontos-celunk-magyar-oktatas-megorzese-es-fejlesztese
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20140530101843/Kiosztottak-az-Amerikai-Magyar-Koalicio-kitunteteseit.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-orokseg-fesztival-san-fransiscoban
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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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