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2014. március 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Hat vajdasági település iskoláiban mutatják be a magyar Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának a felsősöket megcélzó egész éves
programját. Eddig Felvidéken, Erdélyben és Muravidéken több mint 36 helyszínen
mintegy 2000 diákkal találkoztak az államtitkárság illetékesei és a foglalkozásvezetők, a
mai naptól kezdődően pedig Palicson, Szabadkán, Zentán, Csókán, Kishegyesen és
Bezdánban ismertetik az idei évi tematikus programot – közölte Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hétfőn a szabadkai Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában megtartott sajtótájékoztatóján.

Vezető hírek

A 2014 a külhoni magyar felsősök éve program vajdasági bemutatkozó
körúton

Bemutatták Vajdaság statútumtervezetét
2014. március 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Slobodan Orlović, a tartományi statútum tervezetének kidolgozásával megbízott
munkacsoport elnöke részletesen ismertette a statútumtervezetet azon az ülésen, amelyet
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke tartott a képviselőházi kollégium, a
tartomány alkotmányjogi helyzetével foglalkozó bizottság, valamint a Vajdaság
statútumtervezetét kidolgozó munkacsoport tagjainak részvételével. Slobodan Orlović
részletesen ismertette az átdolgozott dokumentum szövegét, amelyet a munkacsoport a
tartomány alkotmányjogi helyzetével foglalkozó bizottság döntéseivel összhangban
dolgozott ki.

Sok a hibás szavazat
2014. április 1. – Krónika
Számos érvénytelen levélszavazat érkezett már külföldről az április 6-ai magyar
országgyűlési választásokra a budapesti Nemzeti Választási Irodához – hívta fel a
figyelmet Pálffy Ilona, az iroda elnöke. Mint rámutatott: leggyakrabban az azonosító
nyilatkozat pontatlan kitöltése, illetve a borítékok le nem ragasztása okoz gondot. Az
erdélyi magyar állampolgárokat eközben Tőkés László, Toró T. Tibor és Kató Béla is
voksolásra buzdítja.

Elásta a csatabárdot Bugár és Berényi: Híd-MKP koalíció?
2014. április 1. – bumm.sk
Óriási felháborodást váltott ki, hogy Fico hétvégi választási buktáját követően már hétfőn
egymásnak esett Bugár Béla és Berényi József. Most békét kötöttek. A két pártelnök közös
sajtónyilatkozatot adott ki a hétfő esti találkozót követően. Eszerint belátják, hogy ez így
nem mehet tovább, itt az ideje kiegyezni, ha a felvidéki magyarság rendezni akarja sorait a
2016-os választásokra, és mindenképp be akar kerülni a Robert Ficót remélhetőleg felváltó
jobbközép kormányba. Egy 10 százalék körüli párt mindenképpen megkerülhetetlen lesz,
az 5-7 százalékosak helyett, állapították meg.
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2014. március 31. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro
Megsemmisítette a Hargita megyei törvényszék a fogyasztóvédelmi hivatal regionális
felügyelőségének tavaly februárban kiállított jegyzőkönyvét, amely alapján 10 ezer lejes
bírságot szabott ki a Hargita megyei önkormányzatra, a csíkszeredai hagyományos és helyi
termékek vásárának szervezőjére. A törvényszék ezzel jóváhagyta a csíkszeredai bíróság
alapfokú ítéletét. A tavaly február 16-án megrendezett vásáron ellenőrzést tartott a
fogyasztóvédelmi hivatal brassói székhelyű regionális felügyelősége: az ellenőrök a
központi média munkatársainak kíséretében érkeztek a helyszínre, a megyeháza
oszlopterébe, és nem véletlenszerűen, hanem célzottan az egyik termelőhöz, aki újra
felhasználta a műanyag palackot, majd a többi árust is ellenőrizték.

Erdély

A csíki hagyományos termelőknek adtak igazat a bírák

Autonómiakaravánt indít májusban az EMNP
2014. március 31. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság
Autonómiakaraván keretében népszerűsíti május folyamán autonómiatervét az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) – jelentette be hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján Toró T.
Tibor, a párt elnöke. Elmondta, a törvénytervezetük nyilvános vitáját két szakaszra osztják.
A jövő héttől kezdődő első szakaszban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal (EMNT) és a
Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) vitatják meg a párt szakértői által kidolgozott
dokumentumokat. Megpróbálják ugyanakkor bevonni a vitába az RMDSZ-t és a Magyar
Polgári Pártot (MPP), valamint az erdélyi egyetemek szakértőit is. Az így kialakuló
koncepciót népszerűsítik a májusi autonómiakaraván keretében, mely során minél több
településre szeretnének eljutni, hogy megértessék: az autonómia nem egy elvont terv,
hanem az emberek mindennapjait tehetné könnyebbé.

Románia alkotmányos rendjét sérti az etnikai autonómia igénylése
2014. március 31. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Természetes, hogy az állam fellép, amikor alkotmányos rendjét megsértik etnikai
autonómia igénylésével: ezt teszi az Európai Unió minden demokratikus országa –
jelentette ki George Maior, a Román Hírszerző Szolgálat igazgatója. A híszerzés igazgatója
a március 10-i, marosvásárhelyi autonómia-tüntetés nyomán Romániából kitiltott magyar
állampolgárokra utalva rámutatott: a román hatóságok minden „etnikai szélsőségesség"
esetén azonos módon fognak reagálni, vagyis kitiltják az országból azokat, akik
megsérthetik Románia alkotmányos rendjét.

A csíkszeredai főkonzul szerint zavartalanul zajlik a levélszavazás
2014. március 31. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Zavartalanul zajlik Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán a külhoni magyar
állampolgárok szavazatainak leadása - írja a konzulátus közleményében. Zsigmond Barna
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Kovács Péter szerint nem valószínű három erdélyi magyar képviselő

Erdély

Pál főkonzul elmondása szerint nem ütközött mostanig akadályba a szavazási
levélcsomagok kiadása azon igénylők számára, akik a regisztráció során a külképviseletre
kérték a levélboríték kézbesítését.

2014. március 31. – transindex.ro
Kevés esélyt lát Kovács Péter RMDSZ-főtitkár arra, hogy három erdélyi magyar képviselő
jusson be az Európai Parlamentbe, mivel az utóbbi időben jelentősen nőtt az
euroszkepticizmus Romániában is. "A szociológiai mérések egyértelműen kimutatták,
hogy 5 évvel ezelőtt a magyarok bizalma az Európai Unióban mintegy 30 százalékkal
nagyobb volt mint a románoké, és ez vezettet ahhoz, hogy 15-20 százalékkal nagyobb volt a
választási részvétel. Mostanra ez a bizalom többlet 5-6 százalékra csökkent, tehát a
magyarok még mindig jobban bíznak az EU-ban, de már kevesebb arányban mint 5 évvel
ezelőtt" - mondta Kovács az Erdély FM-nek.

Nekiment Sógor Csabának a Szociáldemokrata Párt
2014. március 31. – maszol.ro
Támadta Sógor Csabát vasárnap az RMDSZ székelyudvarhelyi kampányindító
rendezvényén mondott beszéde miatt a Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője. Cătălin
Ivan a Mediafaxnak nyilatkozva szélsőségesnek nevezte az európai parlamenti
képviselőjelöltet. Sógor Csaba a maszol.ro-nak azt mondta, félremagyarázták a szavait.
Mint mondta, beszédében csak arra utalt, hogy az Európai Parlamentben a románok is
kisebbségiek. „Csakhogy a románok egyből úgy értik, hogy kisebbséginek lenni szenvedést
jelent. Ám kisebbséginek lenni azt jelenti, hogy startból egy európai nyelvvel többet
beszélek, sokkal érzékenyebb vagyok egy másik közösség problémáira, nyitottabb a
dialógusra, mint a többség az irányunkban” – jelentette ki.

Ezzel a mondattal verte ki Sógor a biztosítékot a PSD-nél
2014. március 31. – maszol.ro
„De milyen jó ez az Európa, mert a román kollégák ott mind kisebbségben érzik magukat”.
Ez volt Sógor Csaba székelyudvarhelyi beszédének az a mondata, amely heves reakciókat
váltott ki a hét végén a román politikusokból. Cătălin Ivan a román híradásokra alapozva a
magyar politikus beszédét úgy értelmezte, hogy a jelölt szerint Székelyföldön móresre
kellene tanítani a kisebbségben élő románokat.

Hunyad megye is csatlakozott Böjte Csaba Tündérkertjéhez
2014. március 31. – maszol.ro
Hisz a jövőben az, aki fát ültet – hangsúlyozta Winkler Gyula vasárnap Vajdahunyadon,
ahol a vasárnap közösségi faültetést szerveztek a református műemléktemplom kertjében.
„Itt Vajdahunyadon nem engedjük ki a kezünkből a kőműveskanalat, fontos eszköze a
fennmaradásért folytatott küzdelemnek: felújítottuk műemléktemplomunkat, gondozzuk

4

Felújították a Nagyszebeni Szórványkollégium udvarát

Erdély

gazdag épített örökségünket. De ugyanúgy a megmaradásban való hit szimbóluma lehet a
metszőolló, hiszen fát rendszerint nem magunknak, hanem gyermekeink, unokáink javára
ültetünk" – fogalmazott Winkler Gyula.

2014. március 31. – maszol.ro, Szabadság
Visszanyerte régi patináját a Nagyszebeni Szórványkollégium, illetve parókiális épület
udvara, tudta meg a maszol.ro Varró Sándortól, a Nagyszebeni Szórványkollégium lelkészigazgatójától. A nemrég befejeződött felújítási munkálatokat a Bethlen Gábor Alap által
nyújtott támogatás most tette lehetővé.

Igazságos tanterv lenne a megoldás
2014. március 31. – szekelyhon.ro, transindex.ro
A magyar diákoknak öt nap alatt négy írásbeli vizsgán kell teljesíteniük, míg román
anyanyelvű társaik minden írásbeli előtt szabadnappal rendelkeznek. Bár az Országos
Diszkriminációellenes Tanács az érettségi átszervezését javasolja az Oktatási
Minisztériumnak, a pedagógusok nem ebben látják a megoldást.

Szavazásra buzdítja az erdélyi magyarokat Tőkés László
2014. március 31. – maszol.ro, MTI, Krónika
Szavazásra buzdította az erdélyi magyarokat Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnöke felhívásban. Tőkés László az MTI-hez is eljuttatott felhívásában
arra emlékeztetett, hogy nem túl régen az elődöknek még véráldozattal kellett
bizonyítaniuk bátorságukat és hazafiságukat. "Noha mostani politikai küzdelmeink tétje
nem kevésbé komoly, nemzetünk jövője nem véres szabadságharcokban, hanem békés
választásokon dől el. Az igazság és a szabadság melletti demokratikus kiállás viszont ma is
hasonló cselekvő bátorságot követel meg mindannyiunktól" - fogalmazott Tőkés László,
utalván Orbán Viktor március 15-i kijelentésére, hogy magyarnak lenni egyet jelent a
bátorsággal. Az EMNT elnöke arra kérte a választópolgárokat, hogy most már ne bízzák a
román postára levélszavazatukat, hanem személyesen, vagy az egyházak, és más
megbízhatónak tartott szervezetek által juttassák el Magyarország külképviseleteihez.

Dr. Péterffy Árpád szívsebész-professzor visszaadja a MOGYE díszdoktori
címét
2014. március 31. – Erdély Ma
Kedden a sajtó nyilvánossága előtt adja vissza a MOGYE díszdoktori címét Dr. Péterffy
Árpád, a Debreceni Egyetem nyugalmazott szívsebész-professzora, tiltakozásul az egyetem
szenátusa általa a magyar oktatás ellen elkövetett törvénytelenségek ellen. A MOGYE
román többségű szenátusának vezetője valótlanságokkal érvel a magyar nyelvű gyakorlati
oktatás és a magyar tanszékek létrehozása ellen azzal a végső céllal, hogy a magyar nyelvű
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Szerették Kisinyovban a román nyelvű Magyarságtörténetet
2014. március 31. – maszol.ro
Magyaroszág Kisinyovi Nagykövetsége és a Kisinyovi Állami Egyetem szervezésében nagy
érdeklődés mellett mutatták be a hét végén O istorie a maghiarilor (Magyarságtörténet)
című kötetet – számolt be hétfőn a Fehér Holló Press. A beszámoló szerint az egyetemi
előadóteremnek a legnagyobb részét a magyarok története iránt érdeklődő fővárosi
egyetemisták töltötték meg, de a mintegy kétszázas tömeg közéleti súlyát a diplomáciai
testületek magas rangú képviselői illetve a rajonok (megyék) vezetőinek jelenléte adták
meg.

Erdély

orvos- és gyógyszerészképzést elsorvassza és megszüntesse Marosvásárhelyen – írja
Leonard Azamfirei rektorhoz írt nyílt levelében a professzor.

A huligánokat nem szeretik, a baloldalt meg sem próbálják szeretni

Bugár vádaskodik, Berényi cáfol
2014. március 31. – Felvidék Ma
Az elnökválasztás első fordulójában elszenvedett csúfos kudarc után Kiska győzelmét
igyekszik meglovagolni Bugár Béla. A Most-Híd elnöke mai sajtótájékoztatóján arra tett
utalást, hogy az MKP az elnökválasztás előtt politikai alkut kötött a Smerrel. Az MKP
közleményben reagált a vádakra. Bugár számára az, hogy az MKP nem állt ki egyértelműen
Andrej Kiska mellett, azt a feltevést erősítette meg, hogy Berényiek még az elnökválasztás
első fordulója előtt politikai paktumot kötöttek a Smerrel. A Smerrel folytatott politikai
üzletelés vádjára az MKP közleményben reagált, melyben Berényi József leszögezi: Bugár
Béla képtelen vádakkal próbálja elvonni a figyelmet a Most-Híd belső problémáiról, mert a
Népi Platform jelöltjének veresége és Andrej Hrnčiar távozása miatt a párt újabb válságba
jutott.

Felvidék

2014. április 1. – Sarkadi Zsolt – origo.hu
Az eddigi becslések szerint a külhoni magyarok többsége a jelenlegi kormánypártokat fogja
támogatni szavazatával. A megkérdezettek elmondása szerint Fidesz-kormány tette
lehetővé a határon túli magyarok számára a választáson való részvételt, annyi a minimum,
hogy Orbánékat támogatják. Ráadásul a kormány elmúlt négy évéből is azt szűrték le az
erdélyi magyarok, hogy a kabinet törődik az ő dolgaikkal, és igyekszik kiállni értük. Az
MSZP a 2004-es külhoni magyarok elleni kampánya miatt, a Jobbik pedig - bár
kampányolt Erdélyben - szélsőséges nacionalizmusa miatt nem számíthat túl sok
szavazatra Erdélyből.
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Oktatási és művelődési témák az MNT napirendjén
2014. március 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács 41. rendes ülésén a középiskolákba felvehető tanulók
létszámának meghatározása során történő véleménynyilvánításról, a magyar nyelvű hazai
tankönyvek oktatási nevelési folyamatban történő használatának javaslatáról, a zentai
Egészségügyi Középiskolába átképzésre iratkozó tanulók száma jóváhagyásáról, valamint a
Magyar Nemzeti Tanács által társalapított kulturális intézmények 2013. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról döntöttek a testület tagjai.

Felvidék

2014. március 31. – hirek.sk
Az államfőválasztás befejeztével több szlovákiai politikai elemző mondott véleményt a
voksolás végeredményéről. Öllös László dunaszerdahelyi politológus a második körbe
bekerülő két elnökjelölt, Andrej Kiska és Robert Fico szereplését, valamint a részvételi
arányt elemezte. Szerinte Robert Fico és pártja, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD)
egyaránt elérte népszerűségének a csúcsát, és feljebb nem tud lépni. Az ellenzék nem
tudott valós alternatívát felmutatni és ekkor jött Kiska, aki egyik párthoz sem kapcsolódik
és álláspontjait úgy fogalmazta meg, hogy azok csekély kivételtől eltekintve ne ütközzenek
közvetlenül egyik választói csoport értékrendjével sem.

Vajdaság

Öllös László politológus az államfőválasztás végeredményéről

Vučić a jövő héten tárgyal a pártvezetőkkel a kormányalakításról

Gajdos István konstruktív együttműködést kíván a KMKSZ új elnökének
2014. március 31., MTI, Kárpátinfo.net, Kárpátalja.hu
Nyílt levélben kívánt hétfőn eredményes munkát és konstruktív együttműködést
Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elmúlt
hétvégén megválasztott új elnökének Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetség (UMDSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője. „Köszöntöm Brenzovics
Lászlót abból az alkalomból, hogy megválasztották a KMKSZ elnökévé, s eredményes,
sikeres munkát kívánok számára a szövetség élén” – írta Gajdos az MTI-hez is eljuttatott
nyílt levelében, amelyben emlékeztetett arra, hogy az UMDSZ, akár korábban is, kész arra,
hogy lépéseket tegyen az ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai magyarság összefogása,

Kárpátalja

2014. március 31. – Vajdaság Ma
Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke a jövő hét első felében kezdi meg a
potenciális partnerekkel az új szerbiai kormány megalakításával kapcsolatos hivatalos
tárgyalásokat, írja a Večernje novosti hétfői számában. A belgrádi napilap szerint az SNS
elnöke tárgyalóasztalhoz invitálja mindazoknak a pártoknak a vezetőit, amelyek átlépték a
parlamenti küszöböt és hajlandóak tárgyalni.
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2014. március 31., Kárpátinfo.net, Kárpátalja.ma, Kárpátalja.hu
A Rákóczi-főiskolán három éve működő Karrier Centrum március 29-én másodszor
rendezett karriernapot, melyre seregnyi fiatal gyűlt össze. A főiskola Gross Arnold
termében tartott, s délutánba nyúló konferencián vállalkozók, tanárok, tanácsadók,
szakértők osztották meg gondolataikat a pályakezdő vagy diplomázás előtt álló fiatalokkal.
Merre induljak? Kitől kérjek tanácsot? Hogyan fogjak bele? Mire érdemes odafigyelnem a
pályakezdésnél? – ilyen kérdésekre gyűjthették a válaszokat, akik ellátogattak a napra.

Főkonzuli látogatás Vukováron
2014. március 31. – Új Magyar Képes Újság
Múlt héten a vukovári Magyar Házban találkozott De Blasio Antonio eszéki főkonzul és
Božo Galić, Vukovár-Szerém megye zsupánja. A posztját tavaly szeptember óta betöltő
diplomata ismerkedni érkezett a megyeszékhelyre. A vukovári Magyar Házban Božo Galić
zsupán, Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke és Jakumetović Rozália, a Vukovár
városi magyar önkormányzat és a helyi magyar szervezet elnöke találkozott az eszéki
magyar főkonzullal. A megye első emberével az együttműködés lehetőségeit tárgyalták
meg, valamint megvitatták a Magyar Ház további fejlesztési lehetőségeit is.

Ősök jussán

Kárpátalja

„Merre induljak?”- karriernap a Rákóczi-főiskolán

Horvátország

egységének megteremtése érdekében, amit – így az írás – már többször jelzett a másik
magyarságszervezet előző vezetője felé.

120 gyermek a Radnóti – szavalóversenyen Bécsben
2014. március 31., Volksgruppen.orf.at
Gyermekeknek és fiataloknak szóló Radnóti-szavalóversenyt rendeztek vasárnap Bécsben
a nagykövetség termeiben. A verseny az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének
szervezésében, a Civil Alapprogram Holokauszt Emlékév támogatásával, a Kerekasztallal

Őrvidék

2014. március 31. – Új Magyar Képes Újság
Brüsszel és Eszék után a múlt héten Zágrábban nyitották meg az Ősök jussán címet viselő
tárlatot. A délszláv háborúnak a szlavóniai és baranyai magyar közösségre mért csapásait
bemutató fotókat Dormán László vajdasági fotóművész készítette. A Zágrábi Magyar
Intézetet az év elején nyitották meg, a múlt heti fotókiállítás az idei harmadik
rendezvényük volt. Dormán László fotóművész Ősök jussán elnevezésű kiállítását először a
brüsszeli közönség láthatta, majd Eszéken a Média Hungarica Művelődési Intézet
szervezésében mutatták be a képeket.
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Magyar kisbolt nyílt Bécsben
2014. március 30., Volksgruppen.orf.at
Ha a járókelők elsétálnak Bécs 15. kerületében a Reindorfgasse 23 szám előtt, azt hihetik,
hogy Budapesten járnak: matyómintás motívumokkal díszített kirakat hívja fel magára a
figyelmet, a kisboltba pedig ínycsiklandó sültkolbász illata csábít bennünket. Koncz Gábor
több, mint húsz éve a nagykereskedelemben dolgozik és az elmúlt héten megnyitott kis
üzlettel egy álmot valósított meg.

Őrvidék

együttműködve valósult meg, védnöke Dr. Szalay-Bobrovniczky Vince Magyarország
ausztriai nagykövete.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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