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2014. április 6. - MTI, hirado.hu, hvg.hu, index.hu, origo.hu, Világgazdaság, MNO,
Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság
„Kellő alázattal és méltósággal, ahogy illik hozzánk, mondjuk ki, minden kétely és
bizonytalanság eloszlott: győztünk!” - jelentette ki Orbán Viktor vasárnap késő este
Budapesten, a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén. Azt ígérte, azért fog dolgozni,
hogy Magyarország „nagyszerű hely” legyen. Orbán Viktor köszönetet mondott a
választópolgároknak, hogy elmentek választani és ezzel kiálltak a demokrácia mellett.
Köszönetet mondott továbbá a kitartásért, és elkötelezettségért azoknak, akik a FideszKDNP jelöltjeire, listájára szavaztak és köszönetet mondott a „bajtársaknak”, valamint a
családtagoknak is. Elmondta, büszke arra, hogy megbízást kapott a munka folytatására és
ígéretet tett arra: minden nap azért fog dolgozni, hogy az ország "nagyszerű hely" legyen.

Vezető hírek

Orbán Viktor: Győztünk!

Sokan szavaztak a határokon túl is
2014. április 6. – MTI
Fennakadás nélkül, békésén zajlott a voksolás az országgyűlési választáson vasárnap az
MTI által megkérdezett magyar külképviseleteken. A romániai külképviseleteken helyi idő
szerint 19 órakor bezártak a szavazóhelyiségek: a részvétel mindenütt meghaladta a 80
százalékot. Nem túl magas részvétel mellett, de fennakadások nélkül, zavartalanul zajlott
le a szavazás Szlovákiában. 128 magyarországi állandó lakhellyel rendelkező magyar
állampolgár jelezte előre, hogy náluk kívánja leadni szavazatát, közülük 51-en jöttek el
szavazni. Az ungvári magyar főkonzulátuson a névjegyzékbe vett választásra jogosultak 91
százaléka, míg a beregszászi magyar konzulátuson a 89 százaléka adta le szavazatát.
Fennakadások és rendellenességek nélkül zajlott le a szavazás Magyarország mindkét
szerbiai külképviseletén. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a külképviseletre
átjelentkező szavazók nagy része elment a voksolásra.

Vádat emeltek Žák-Malina Hedvig ellen
2014. április 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
Népszabadság
Vádat emelt hamis tanúzás miatt Žák-Malina Hedvig ellen a Legfőbb Ügyészség, amely hét
év után zárta le az ügyet. Žák-Malina Hedvig szerint nem véletlen, hogy most javasolt
ellene vádemelést a főügyészség, amely „már a látszatra sem adva”, nem sokkal az
elnökválasztási kampány után postázta az erről szóló iratot. Roman Kvasnica pénteken a
TASR hírügynökségnek elmondta, hogy ő csak a sajtóból értesült a vádemelésről, és
meglepőnek találja az ügyészség eljárását.
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Jó együttélést szorgalmaz Kovászna megye új prefektusa
2014. április 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Háromszék
Összefogásra és a jó együttélés bizonyítására szólította fel Kovászna megye lakóit pénteki
sepsiszentgyörgyi beiktatási ceremóniáján Marius Popică, a megye új prefektusa. „Fogjunk
össze és változtassuk meg a megyéről kialakult képet. Mutassuk meg, hogy Kovászna
megye, noha kicsi, biztonságban és jó együttélésben nagy és szép dolgokra képes” – idézte
az új prefektus beszédét a Mediafax hírügynökség. Tamás Sándor, a Kovászna megyei
önkormányzat elnöke korábban azt nyilatkozta, az új prefektus személyére a
Szociáldemokrata Párt (PSD) tett javaslatot, de az RMDSZ-szel is tárgyaltak a
kinevezésről. „Popică urat kiegyensúlyozott értelmiséginek ismerem. Nagy reménységgel
fogadjuk a változást, és nyitottak vagyunk a viszonyok újrafogalmazására, a feszültségek
oldására” – idézte az RMDSZ megyei elnöki tisztségét is betöltő politikust az Agerpres
hírügynökség.

Magyarország

2014. április 6. – transindex.ro
Vasárnap reggelig összesen 146 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak - mondta
Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője a Nemzeti Választási Bizottság
vasárnap délutáni ülésén. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok
levélben szavazhatnak az országos listára az országgyűlési képviselők vasárnapi
választásán, ha felvetették magukat a névjegyzékbe. Összesen 195 ezer levélben szavazót
vett fel a névjegyzékbe az NVI. Az NVI-hez vasárnap reggelig csaknem 44 ezer
levélszavazat érkezett vissza postán, az NVI csak azokat a postán küldött levélszavazatokat
veheti figyelembe az eredmény megállapításakor, amelyek szombat éjfélig megérkeztek. A
külképviseleteken 102 ezer levélszavazatot adtak már le, azaz összesen 146 ezer
levélszavazatot - az összes levélszavazat több mint 70 százalékát - már leadták a választók.

Erdély

NVI: a kiküldött levélcsomagok 70 százaléka már „visszaérkezett"

Sógor: autonómia csak ott van, ahol autonóm gondolkodású emberek
vannak
2014. április 5. – transindex.ro, Erdély Ma
Európai Uniós témákról, az Európai Parlament tevékenységéről és az európai polgárok
jogairól beszélgetett sepsiszentgyörgyi fiatalokkal Sógor Csaba EP- képviselő. Az RMDSZ
politikusa április 4-én a Kereszténydemokrata Platform helyi ifjúsági szervezetének
meghívására tartott előadást. Sógor Csaba rámutatott: autonómia csak ott van, ahol
autonóm gondolkodású emberek vannak. Ez azt jelenti, hogy ügyelünk a földre, amelyet
őseinktől kaptunk, ragaszkodunk a hagyományainkhoz és képesek vagyunk a közösségi
gondolkodásra.
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2014. április 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen
„Amikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, és először volt képviseletünk az
Európai Parlamentben, tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tudtuk, hogy ez a munka nem
jelent azonnali sikereket, de azt is tudtuk, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése senki más
számára nem fontos, csak számunkra. Winkler Gyula és Sógor Csaba az elmúlt öt évben
arról gondoskodott, hogy az erdélyi magyar emberek üzenetei eljussanak az európai
intézményekhez, hogy ez az 1,3 milliós őshonos nemzeti kisebbség, amely értéket
teremtett, és értéket kíván teremteni ezután is, hallassa a hangját Brüsszelben, vagy
Strasbourgban. Nem azt várjuk karba tett kézzel, hogy az Európai Unió minden
problémánkat megoldja, hanem azt akarjuk, hogy Európa minél hamarabb nézzen szembe
azzal a valós ténnyel, hogy a sokmillió tagot számláló őshonos kisebbségek helyzetét
rendezni kell” – hangsúlyozta politikai tájékoztatójában Kelemen Hunor szövetségi elnök,
miniszterelnök-helyettes ma délelőtt Déván, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének
tisztújító közgyűlésén.

Erdély

Kelemen Hunor:
gondoskodnunk

Biró Zsolt: az RMDSZ autonómiatervezete távol áll a mi értelmezésünktől
2014. április 5. – Erdély Ma, Duna Tv
A Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendége legutóbb Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt
elnöke volt, aki személyesen, a Csíkszeredai Főkonzulátuson adta le szavazatát a
magyarországi országgyűlési választásokra. Száva Enikő műsorvezetőnek Biró Zsolt
elmondta, azért tartotta fontosnak, hogy személyesen, adja le szavazatát, mert ez egy
történelmi esemény, na meg úgy érezte, pártelnökként ez számára kötelesség is. Az MPP
elnöke az autonómiatervezetről is beszélt, elmondta, hogy az RMDSZ-el kötött
megállapodásuk után kézhez kapták a statútumot, azóta folyik a munka, az MPP
szakembereivel próbálnak egy olyan álláspontot kialakítani, amit majd a közös tárgyaláson
egyeztetni fognak. Ez a tervezet, amit kézhez kaptunk, jelentős lépéseket tesz az autonómia
irányába, de ugyanakkor nagyon távol áll a mi értelmezésünktől – jelentette ki Biró.
Hozzátette: a mi olvasatunkban az autonómia ennél sokkal több, lesznek bizonyára
vitáink.

Országos küldöttgyűlést tartott az RMPSZ
2014. április 5. – maszol.ro, Krónika
Szovátán tartotta Országos Küldöttgyűlését a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
(RMPSZ), ahol az elmúlt évek tevékenységének bemutatására és értékelésére került sor. A
szombati találkozón részt vett Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, Király András
György oktatásügyi államtitkár, illetve Magyari Tivadar az RMDSZ oktatásért felelős
főtitkárhelyettese is. Burus-Siklódi Botond , az RMPSZ elnöke évértékelő beszédében
kifejtette: tevékenységük jelentős részét a hagyományos programjaik és továbbképzéseik
megszervezése mellett a regionális oktatási központok működésének fejlesztése, illetve az
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Erdély

anyanyelvi oktatás szakmai érdekvédelme képezte 2013-ban is. Az elnök a magyar politikai
érdekképviselet összefogásának szükségességét hangsúlyozta. ,,Határozott véleményünk
az, hogy romániai magyar oktatásügy csak egy van, tehát oktatáspolitika is csak egy lehet.
Erre talán most nagyobb szükség van, mint valaha” – hívta fel a figyelmet.

Guruianu: félrerúgták az együttélő nemzetek közti közeledést
2014. április 5. – szekelyhon.ro, Krónika
Ezentúl évente egyetlen Pro Urbe-díjat adományoznak – döntötte el pénteki rendkívüli
ülésén Sepsiszentgyörgy önkormányzati képviselő-testülete. A jelenlévő román képviselők
tiltakozása mellett született a döntés, hogy az eddigi négy helyett évente egy Pro Urbe-díjat
adományoz Sepsiszentgyörgy városa. A határozat kimondja, hogy állampolgárságra,
nemzetiségre, nemre, vallási, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül jelölhető bárki,
aki itt született vagy itt él, és érdemlegeset tett a városért, lakóiért. Elhangzott, hogy a
döntés miatt a román közösség nem kerül hátrányba, már azért sem, mert 2013-ban az
RMDSZ ajánlotta Cheresteş Zadurian Irma gyermekorvos kitüntetését.

Pásztor Sándor hivatalosan is a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára
2014. április 6. – Erdély Ma
Hivatalosan is kinevezték Pásztor Sándor nagyváradi helyi tanácsost a Környezetvédelmi
Minisztérium halászati és vízgazdálkodási államtitkári tisztségébe. Államtitkári
kinevezését követően Pásztor Sándor lemondott városi tanácsosi mandátumáról, helyét
feltételezhetően Kis Gábor veszi majd át, míg az RMDSZ nagyváradi frakciójának vezetője
valószínűleg Ritli László Csongor lesz. Mindezt maga az érintett mondta el pénteki
sajtótájékoztatóján, bejelentve azt is, hogy felfüggesztette műszaki igazgatói tisztségét is,
amelyet a Körösök Vízügyi Igazgatóságánál tölt be.

Vitaindító stratégiatervezet készült az erdélyi képzőművészet helyzetéről
2014. április 6. – Krónika
Az erdélyi képzőművészet jelenlegi helyzetéről és jövőjéről szóló vitaindító
stratégiatervezetet írta meg Damokos Csaba sepsiszentgyörgyi képzőművész az RMDSZ
kezdeményezésére létrejött Kulturális Autonómia Tanács (KAT) felkérésére.

Szatmári vita az alpolgármesteri székről
2014. április 6. – Krónika
Kevéssé valószínű jelen állás szerint, hogy Szatmárnémetinek lesz legalább egy magyar
alpolgármestere a közeljövőben, holott már közvetlenül a helyhatósági választásokat
követően fölmerült, hogy a város lakosságának 40 százalékát kitevő kisebbség
képviseletének járna ez a tisztség. Az RMDSZ kormányra kerülése után sokan biztosra
vették, hogy a koalíciós partner Szociáldemokrata Párt (PSD) színeit képviselő Dorel Coica
polgármester mellé kineveznek egy magyar alpolgármestert is, a témáról azonban még az
RMDSZ-ben is megoszlanak a vélemények.
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2014. április 6. – transindex.ro
Kolozsváron összesítették a Magyarországi országgyűlési választások alkalmából leadott
voksokat. Magdó János főkonzul elmondta, a 460 regisztrált, magyarországi lakhellyel
rendelkező személy 81%-a, 372 személy adta le a voksát. A főkonzulátuson felállított
urnába a választás napján 4817 levélszavazatot dobtak be, az utóbbi két hétben összesen
27 100 levélszavazat érkezett a főkonzulátushoz.

Erdély

27 100 levélszavazat érkezett a kolozsvári főkonzulátushoz

Mintegy 3000 levélszavazatot dobtak be a csíkszeredai főkonzulátus
urnájába
2014. április 6. – transindex.ro
Zsigmond Barna Pál, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője elmondta,
1002 regisztrált, magyar lakhellyel rendelkező szavazó 81%-a, 810 személy adta le a
voksát, és összesen 62669 levélszavazat gyűlt össze a külképviseleten. Ma mindegy 3000
levélszavazatot dobtak a főkonzulátusnál található urnába. A főkonzul elmondta,
semmilyen rendellenesség nem történt, a román hatóságok sem gáncsoskodtak. A
szavazatokat holnap reggel futárszolgálattal küldik Magyarországra.

Egy tucat levélszavazattal zárt a Bukaresti Nagykövetség
2014. április 6. – transindex.ro
Nem rohanták le Magyarország Bukaresti Nagykövetségét a levélszavazatokkal a
magyarországi lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok: akárcsak délután, a
szavazatösszesítéskor is mindössze 12 levélszavazat volt az urnában. A magyar lakhellyel
rendelkező, 140 regisztrált szavazó közül 105-en voksoltak - tudta meg a Transindex
Zákonyi Botond nagykövettől.

Körülbelül 30-35 romániai magyar van a Fidesznél
2014. április 6. – transindex.ro
A Fidesz minden romániai magyar pártot meghívott a kampányközpontjába. A meghívás a
pártelnököknek és további tíz emberre szólt a Transindex értesülései szerint. Az MPP és
EMNP vezetői mellett az RMDSZ is képviselteti magát. Az RMDSZ részéről jelen vannak:
Kelemen Hunor, Antal Árpád, Tamás Sándor, Székely István, Nagy Zoltán és Nagy Emese.
Meghívást kapott és jelen van a Székely Nemzeti Tanács részéről Izsák Balázs is.

Kelemen vitatná azt, hogy az RMDSZ nem lenne a Fidesz erdélyi partnere
2014. április 6. – transindex.ro
Kelemen Hunor az ATV-n, Kálmán Olga műsorának meghívottjaként elmondta, vitatná azt
a kijelentést, hogy az RMDSZ nem lenne a Fidesz erdélyi partnere. Mint mondta, az utóbbi
időszakban sokat változott a szövetség és a Fidesz viszonya, és úgy gondolja, hogy az
RMDSZ 90%-os támogatottságával nem kell háborúzni. "Nem vagyunk egymásnak
ellenfelei, ellenségei" - jelentette ki Kelemen Hunor az ATV élő adásában.
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2014. április 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Heves reakciókat váltott ki és bírálatok sorozatát indította el, hogy hét évig tartó eljárás
után a Legfőbb Ügyészség vád alá helyezte Žák-Malina Hedviget. A Magyar Közösség
Pártja (MKP) úgy véli, a vádemelés politikai megrendelés Malina Hedvig ellen. A
Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt szintén rendkívüli csalódottságának adott hangot a
vádemelés kapcsán. A Híd szerint „Malina Hedvig viszontagságai nemcsak az
igazságszolgáltatás katasztrofális állapotáról tanúskodnak, de rámutatnak annak a
társadalomnak az elszomorító jogtudatára is, amely mindezt tétlenül nézi”.

Felvidék

Heves reakciókat váltott ki a Hedvig elleni vádemelés

Az MKP szavazóinak negyede Ficóra voksolt, mert szocialista
2014. április 4. – bumm.sk
A Focus közvélemény-kutató a két elnökválasztási forduló között készített felmérést a
választók szimpátiáiról, és szinte tizedre pontosan eltalálták a választás végeredményét. A
felmérés szerint Milan Kňažko, Pavol Hrušovský és Bárdos Gyula szavazói is szép számmal
vándoroltak át Robert Fico oldalára. A Bárdos Gyulára szavazók ötöde, míg a Magyar
Közösség Pártja választóinak negyede adta volna voksát a kormányfőre pár nappal a
második forduló előtt. A Hídnál ez az arány nem érte el a 10 százalékot.

Bugár és Berényi a sárdobálásról és kijózanodásról
2014. április 5. – bumm.sk, Felvidék Ma
Berényi József és Bugár Béla a Pátria rádióban próbált magyarázatot adni a hét elején
történt villongásukra. A kérdésre, milyen kommunikáció zajlik a két párt között, Bugár azt
felelte: „nem zajlik kommunikáció. Oda-vissza üzengetés zajlik”. A hétfői támadással
szerinte csak megpróbálták megmutatni az MKP-nak, hogy lehet ezt így is csinálni: „ha
folytatjátok a sárdobálást, vissza tudjátok kapni”. Berényi József saját bevallása szerint
nem boldog attól, hogy „Bugár minden egyes választás után szükségét érzi hogy gyalázzon
engem és a pártot”, szerinte így történt a megyei választás után fizetett hirdetés
formájában, és az államfőválasztás után is. „Az első után nem reagáltam, de most
szükségét éreztem, Bugár érvei hajmeresztőek” - mondta Berényi.

Az állampolgársági törvény miatt eddig 769-en veszítették el szlovák
állampolgárságukat
2014. április 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Az állampolgársági törvény nem egész négy esztendő alatt 769 személyt, 334 férfit és 435
nőt fosztott meg szlovák útlevelétől. Legtöbben a cseh állampolgárság (304) felvétele miatt
veszítették el szlovák állampolgárságukat. Szlovák útlevelüktől megfosztották azokat is,
akik felvették a német (15), osztrák (104), brit (64), magyar (48), amerikai (19), holland és
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Csáky Pál: A Žák-Malina Hedvig elleni vádemelés politikai bosszú
2014. április 6. – hirek.sk
Valóban példátlan lépés. Politikai bosszú – reagált a Legfőbb Ügyészség döntésére Csáky
Pál, a Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselőjelöltje a TA3 „Politikában“
című vitaműsorában, melynek értelmében hamis tanúzás miatt vádat emeltek Žák-Malina
Hedvig ellen.

Felvidék

norvég (13-13), belga (7), ír (6), olasz és svájci (6-6), ukrán, orosz, dán és újzélandi (1-1)
állampolgárságot.

Hedvigről is beszélt a volt és a jelenlegi igazságügyi miniszter
2014. április 6. – bumm.sk
Malina Hedvig ügye is szóba került a Szlovák Televízió vasárnapi vitaműsorában. Lucia
Žitňanská korábbi, és Tomáš Borec jelenlegi igazságügyi miniszter beszélt róla. „Malina
Hedvig ügyét emberileg és szakmailag is sajnálom, ez a jogállam kudarca” – mondta
Žitňanská. Borec igazságügyi miniszter elismerte: az ügy aránytalanul hosszúra nyúlt.
„Már rég le kellett volna zárni” – mondta. Nem tetszik neki az sem, hogy politikai tőkét
kovácsolnak az ügyből.

Csáky: Fontos nekünk, hogy Magyarország új kormánya partnernek tartsa a
felvidéki magyarságot

Zenta: Kárpát-medencei társadalomfejlesztés
2014. április 4. – Vajdaság Ma
Zentán pénteken kezdődött, és vasárnap zárul az a Kárpát-medencei társadalomfejlesztés
című képzéssorozat első állomása, amelynek szervezője a székelyudvarhelyi Civitas
Alapítvány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kárpát-medencei Közművelődési
Kerekasztal. A rendezvény kezdetén Hajnal Jenő, a képzéssorozat zentai állomásának
otthont adó Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója, majd Orbán Árpád, a Civitas
Alapítvány vezetője köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva, a képzés célja a sikeres
kultúra- és közösségalapú fejlesztési folyamatok feltérképezése és generálása a Kárpát-

Vajdaság

2014. április 6. – Felvidék Ma
Csáky Pál is a vendége volt ma délelőtt a TA3 hírtelevízió Politikában c. műsorának. A
téma a magyarországi választások elemzése volt, a műsorban két politológus és Csáky Pál
elemezte a választások várható kimenetelét. Csáky elmondta, hogy a felvidéki magyarság
számára nagyon fontos, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely mindig
odafigyel a felvidéki magyarságra, illetve valódi partnernek tartsa a felvidéki magyar
közösséget.
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Pásztor: A VMSZ nem puszta szemlélője akar lenni a társadalmi
változásoknak
2014. április 5. – Vajdaság Ma
Nem számít meglepetésekre a kormányalakító tárgyalások során Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor a Beta hírügynökségnek nyilatkozva
megismételte, a VMSZ a szerbiai parlamentben a képviselői többség része kíván lenni.
Elmondása szerint a legnagyobb valószínűség szerint hétfőn 11 órakor találkozik
Aleksandar Vučićtyal, a Szerb Haladó Párt elnökével, leendő kormányalakítóval.

Vajdaság

medencében, erős és hatékony hálózat létrehozása és fejlesztése, valamint az ehhez
szükséges alaptudás és módszertani tár bővítése.

Nikolić: Koszovónak autonómiát és semmi többet
2014. április 5. – Vajdaság Ma
Az új szerbiai kormány megalakulását követően semmi sem fog változni a Pristinával
folytatott párbeszéd tekintetében – jelentette ki Tomislav Nikolić szerbiai államelnök, s
leszögezte, ha az Európai Unió Koszovó nélkül venné fel tagjai közé Szerbiát, akkor ez azt
jelentené, hogy egyáltalán nem is akarja felvenni. „Minden az EU-tól függ. Ha az EU úgy
dönt, hogy Szerbiát Koszovó nélkül veszi fel tagjai közé, az azt jelentené, hogy nem is
akarja Szerbiát felvenni. Ezzel az EU azt mondaná: felvesszük Szerbiát, de nem abban a
formájában, amelyben az ENSZ tagja” – szögezte le Nikolić a Die Presse bécsi napilapnak
adott interjújában arra a megállapításra reagálva, miszerint legkésőbb Szerbia uniós
csatlakozásakor problémát jelent majd a Koszovóval kapcsolatos nézeteltérés.

Stabil a tartományi parlamenti többség
2014. április 5. – Magyar Szó
A március 16-i rendkívüli köztársasági választások óta most először tartott ülést a
Tartományi Képviselőház. Időközben a hatalmi többség gerincét képező Demokrata Párt
frakciójából öten kiváltak, és létrehozták a Boris Tadić által vezetett Új Demokrata Párt
tartományi képviselőcsoportját. A többség megléte azonban még így sem válhatott
kérdésessé, ráadásul az ÚDP képviselői megszavazták a napirenden szereplő összes
javaslatot pénteken. Az ülésre sokan egyfajta erőpróbaként tekintettek, melyen kiderülhet,
továbbra is minden a legnagyobb rendben van-e a hatalmi koalíción belül. A látottak
mindenképp azt bizonyítják, hogy a koalíció továbbra is teljesen működőképes.

Szavazz a nemzetre!
2014. április 5. – Magyar Szó
Csütörtökön este a bácskossuthfalvi Moravicai Értelmiségi Fórum székházában került sor
a Nemzeti sorskérdéseink című előadássorozat utolsó előadására. A Vajdasági Magyar
Civil Szövetség (VMCSZ) által szervezett eseményre ez alkalommal is két rangos,
magyarországi előadó érkezett: Pethő Annamária ügyvéd, a Szabadságvédő Alapítvány
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Életcélom egy egyházi iskola létrehozása
2014. április 6. – Magyar Szó
Több évtizedes munkájáért, a keresztény szellemiségű nevelés területén kifejtett
tevékenységéért, valamint a fiatalokért tett áldozatos munkájáért a magyar köztársasági
elnök megbízásából március 15-én Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a Magyar
Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Utasi Jenő atyát, a tóthfalusi és oromi
egyházközségek plébánosát. Utasi atya 1980 óta foglalkozik a fiatalokkal, segíti őket,
egyengeti az útjukat, miközben értékeket próbál átadni nekik, igyekszik a magyar nyelv
megőrzésének szerepét is magára vállalni. A gyerekekkel való munkát, a foglalkozásokat, a
táborokat és a különböző rendezvényeket mindezen értékek mentén próbálja
megvalósítani, méghozzá nagy sikerrel. Az atyával a Magyar Szó készített interjút.

Vajdaság

elnöke és dr. Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnöke, valamint a
Civil Jogász Bizottság alapítója. A Szavazz a nemzetre elnevezésű kampány decemberben
kezdődött, ennek keretén belül zajlott az előadássorozat.

Szavazás a külképviseleteken
2014. április 6. – Pannon RTV
Rendben véget ért a szavazás Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán 19 órakor. A
átjelentkezéssel voksoló szavazópolgárok mintegy 92 százaléka jelent meg az urnáknál. Ez
339 főt jelent. A levél formájában fogadott szavazatok száma körülbelül 400 darab. A
konzulátus munkatársai szerint a szavazás utolsó óráiban sem volt nagyobb gond a
szavazás menetével, szervezettség tekintetében nem volt probléma a szavazópolgárok
fogadásával, akik nagy része jól tájékozott volt a voksolás menetéről

Vucic Pásztorral tárgyal először új kabinetjéről

Önrendelkezés nélkül nincs erős Ukrajna
2014. április 5. – Magyar Nemzet
A megújuló, erős Ukrajna nehezen képzelhető el a valós önrendelkezés, az
önkormányzatiság megteremtése, a szubszidiaritás elvének érvényesülése nélkül –
nyilatkozta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Brenzovics László, a KMKSZ frissen
megválasztott elnöke. Hozzátette, a KMKSZ mindent meg fog tenni a kisebbségeket érintő

Kárpátalja

2014. április 7. – Magyar Hírlap
Legkésőbb holnap találkozik Pásztor Istvánnal a szerb miniszterelnöki poszt várományosa,
Aleksandr Vucic, aki elsőként a Vajdasági Magyar Szövetséggel kezdi meg a
kormányalakítási tárgyalásokat. Az előre hozott parlamenti választásokat megnyerő Szerb
Haladó Pártnak a többséghez nem, a kétharmadhoz azonban hiányzik két mandátuma.
Vucicék a hat mandátumot szerző legnagyobb szerbiai kisebbségi párt, a VMSZ mellett
várhatóan Boris Tadic volt államfő Új Demokrata Pártjával lépnek szövetségre.

10

jogszabályok, köztük a nyelvtörvény módosítása esetén, hogy bővüljenek a nemzetiségek
meglévő jogai. A politikus nem számít újabb orosz offenzívára Ukrajna területén, s
provokatívnak tartja a Kárpátalja különválását szorgalmazó álláspontokat.
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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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