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2014. április 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Népszabadság
A márciusi választásokon győztes Szerb Haladó Párt (SNS) a Vajdasági Magyar
Szövetséggel (VMSZ) alakít kormánykoalíciót - jelentette be Aleksandar Vučić leendő
szerb kormányfő az SNS hétfői elnökségi ülését követően. Vučić az ülést követően azt
mondta, hogy április 27-éig egy "kicsi, modern és hatékony kormány" fog felállni
Szerbiában. Egyúttal azt is elképzelhetőnek nevezte, hogy a kormányban az SNS korábbi
koalíciós partnere, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) is helyet kap majd. Pásztor István, a
VMSZ elnöke korábban azt mondta, hogy a párt megmarad a korábbi céljai mellett, és
kizárólag államtitkári helyeket szeretne kapni az új kormányban.

Vezető hírek

Koalícióra lép az SNS és a VMSZ

Gubík László a Fidesz listáján
2014. április 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A szlovák állampolgárságától megfosztott Gubík László a Fidesz európai parlamenti
választási listáján a 21. helyen van.Gubík László a szimbolikus 21. helyet kapta meg a
Fidesz EP-listáján - minderről a párt hétfőn tájékoztatta az MKP-t. „Gubík László volt az,
aki a nagy nyilvánosság előtt elsőként vállalta, hogy felvette a magyar állampolgárságot.
Az MKP megfelelő jelöltnek tartja, és támogatja a Fidesz általi jelölését“, erősítette meg a
Felvidék.ma-nak Berényi József pártelnök. Elmondta, az egész jelölés úgy zajlott, ahogy
korábban már jelezte: a Fidesz tett ajánlatot, melyet az MKP véleményezett.

Borbély: Románia nem teljesítette a nyelvi chartában vállalt kötelezettségeit

Parlamenti képviselő lehet a szatmári Nagy Szabolcs
2014. április 14. – maszol.ro
Még egy fiatal politikust küldene a bukaresti törvényhozásba a Szatmár megyei RMDSZ. A
szervezet Nagy Szabolcsot jelölte abba a 2-es képviselőkörzetbe, amely egy lemondás miatt
hónapok óta üresen áll, s amelyen május 25-én időközi parlamenti választást tartanak. A
mindössze 31 éves újságíróból lett politikus korábban több tisztséget is ellátott, jelenleg
önkormányzati tanácsos és az RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető elnöke.

Erdély

2014. április 14. – transindex.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság
Románia nem teljesítette a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában
vállalt kötelezettségeit, és Bukarest emiatt késik a charta alkalmazásáról szóló jelentés
elkészítésével - jelentette ki hétfőn Bukarestben Borbély László, az RMDSZ politikai
alelnöke. A politikus a Bukarestben akkreditált külföldi tudósítókkal tartott
sajtóbeszélgetésen kijelentette: nyilvánvaló, hogy Románia sok esetben nem teljesítette a
vállalásait, és most ezért késik a jelentés elkészítésével, illetve annak az Európa Tanácshoz
való megküldésével. Borbély László közölte: az RMDSZ száz oldalas árnyékjelentést
készített, ami rámutat a mulasztásokra, ezt a dokumentumot azt követően hozzák
nyilvánosságra, amikor elkészül a hivatalos jelentés.
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2014. április 14. – Krónika
A Szociáldemokrata Párt (PSD) döntésén múlhat, hogy ki lesz a jövőben a Szatmár megyei
kettes számú körzet parlamenti képviselője, ahol az is elképzelhető, hogy – a megszokottól
eltérően – magyar jelölt nyer. Ehhez elég lehet az, ha a PSD egy népszerű jelöltet indít, és
jól kampányol, mivel így olyannyira megoszthatja a körülbelül 70 százalékban román
ajkúak által lakott körzetet, hogy a nem egészen 30 százalékot kitevő magyarság dönthet a
képviselő kilétéről, amennyiben az RMDSZ képes kellő mértékű mozgósításra.

Erdély

Szatmár: a PSD-n múlhat a magyar képviselőség

Rendszeresen megrongálják a vásárhelyi helységnévtáblát
2014. április 14. – Krónika, szekelyhon.ro
Ismeretlen tettesek minduntalan lefestik vagy – amint az legutóbb történt – leszakítják a
helységnévtábláról a magyar feliratot Marosvásárhely Mezőszabad felőli bejáratánál.
Ráduly György, Marosszentanna polgármestere szerint a helységnévtábla őrzése nem az ő
tisztük, Peti András vásárhelyi alpolgármester pedig úgy vélekedik, nem állíthat mindenik
tábla mellé rendőrt. A helységnévtáblát messziről figyelve az embernek akár az az érzése is
támadhat, hogy pusztán csak lekopott a felirat, de közelről megvizsgálva jól látható, hogy a
táblára ragasztott műanyag fóliának a magyar városnevet jelző részét valakik leszakították.

Tőkés: szívügyünk a magyar nemzetrészek érdekeinek képviselete
2014. április 14. – Erdély Ma, Duna Tv
A Duna Tv Heti Hírmondó című adásában Jegyes-Tóth Kriszta vendége ezúttal Tőkés
László volt, aki a harmadik biztos befutó helyen van a Fidesz Európai Parlamenti listáján.
Tőkés László szerint nem biztos, hogy az RMDSZ tudja teljesíteni az 5 százalékos küszöböt
az EP választásokon, így kézenfekvő volt az Orbán Viktor ajánlata, miszerint közös nemzeti
listát indítsanak, mivel sajnálatos lenne, ha az erdélyi magyarság képviselet nélkül
maradna az Európa Parlamentben. Mi a közösségi nemzeti önrendelkezés megvalósítását
tűztük ki célul, és egy európai kisebbségvédelmi rendszer felállításában gondolkozunk,
melynek alappillére az önrendelkezés, az autonómia – szögezte le Tőkés.

A minisztérium, amely „jobbá teheti az országot"
2014. április 14. – maszol.ro
„Nekem az a kihívás, hogy újra bizonyítsuk be, lehet ez a minisztérium súlyfajos
intézmény” – mondta a maszol.ro-nak adott interjúban Korodi Attila, aki harmadszor
került a környezetvédelmi tárca élére. A politikust Verespatakról, a palagáz-kitermelésről
és a prioritásairól kérdezték.

Kevesebb a magyar osztály Maros megyében
2014. április 14. – szekelyhon.ro
A Maros megyei iskolák magyar tagozatai szinte kivétel nélkül megkapták a betervezett
előkészítő osztályok számát, jelen pillanatban kétezer gyerek készül az előkészítőbe. Az
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Támogatják a csángók továbbtanulását
2014. április 14. – Krónika, szekelyhon.ro
Egyetemre, főiskolára, illetve középiskola utáni szakképzésre járó csángómagyar
fiataloknak adták át hétfőn Csíkszeredában a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségénél (RMPSZ) a második félévi P. Jáki Sándor Teodóz-ösztöndíjakat. A
támogatást tavaly alapította az RMPSZ a Pillangó Alapítvány finanszírozásával, azzal a
céllal, hogy segítsék a csángómagyar oktatási programból kikerülő, felsőfokú
tanulmányokat folytató fiatalokat – ismertette Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke.

Erdély

elmúlt évekhez képest csökkent a diákok száma, ez néhol hangsúlyosabban mutatkozik
meg.

Még több Bukarest
2014. április 15. – Háromszék
Traian Basescu autonómiaellenes kifakadásán már nem kell meglepődni, leszögezte, hogy
alkotmányellenes az önrendelkezés melletti törekvés, beszélni sem lehet róla. Kérdés, hogy
az államfő által javasolt egykamarás parlament nem alkotmányellenes-e, hiszen az
alkotmány a kétházas rendszert írja elő. Azonban ami újdonság érvelésében, hogy a
székelyföldi megyék vezetői sem különbek, mint a többiek, hisz ugyanúgy alárendeltségi
viszonyban tartják a polgármestereket, ezért szerinte a helyi autonómiát is szűkíteni
kellene és a további központosításban látja a megoldást a már amúgy is túlcentralizált
államigazgatás problémáira.

Székelyföldön is kötelezően lesz 1918. december 1. utca
2014. április 14. – maszol.ro
Megszavazta hétfőn a szenátus azt a törvénytervezetet, amely valamennyi romániai várost
kötelez arra, hogy egyik utcáját a nemzeti ünnep történelmi dátumáról, 1918. december
elsejéről nevezze el – számoltak be hétfő este a hírtelevíziók. A jogszabály ugyanakkor
valamennyi megyeszékhely önkormányzatát arra kötelezi, hogy a nemzeti ünnepen
hivatalos ceremónia keretében emlékezzen meg a három román fejedelemség
egyesüléséről. A jogszabályról a képviselőháznak is szavaznia kell.

Megható film készült Csaba testvérről – A románok szerint is megváltoztatta
a világot
2014. április 14. – Erdély Ma
Románia, szeretlek című, virágvasárnapi adásában a Pro TV Böjte Csaba atya évek óta
folyó gyermekmentő akciójáról számolt be, meglepő objektivitással és beleérzéssel. Ez
érdekes fordulatnak tűnik azok után, hogy pár éve még a román többségű városok vezetői
ott tettek keresztbe neki, ahol tudtak.
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ŽákMalina Hedviget nem lepte meg Kiska gesztusa
2014. április 14. – hirek.sk
Nem igazán lepte meg, hogy Andrej Kiska újonnan megválasztott szlovák államfő
kegyelmet ígért neki – jelentette ki Žák Malina Hedvig az M1 Ma reggel című műsorában.
Megemlítette: a kormánypárton kívül az összes ellenzéki párt egyöntetűen elítélte a
vádemelést ellene, és szerinte senkinek nem érdeke, hogy folytassák az eljárást. Mindenki
érzi azt, hogy ez a történet már túl régóta húzódik, és abnormális méreteket öltött –
fogalmazott. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár a műsorban üdítő fordulatnak
tartotta, hogy az újonnan megválasztott köztársasági elnök kiállt Malina Hedvig mellett és
ezt egy nagyon jó irányba tartó gesztusnak tartotta.

Erdély

2014. április 15. - Bogdan Diaconu – adevarul.ro, EuroCom
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által kedden elfogadott határozatnak, mely
kollektív jogokat, többek között területi autonómiát is javasol a kisebbségek számára,
minden esélye megvan arra, hogy levegőbe röpítse azt a kevés kohéziót is, ami Európában
még megmaradt. A határozatot, természetesen, a magyar Kalmár Ferenc (EPP)
kezdeményezte és nagyon jól jön Oroszországnak, mely éppen végleges jogokat ért el a
krími oroszoknak, annektálva őket!

Felvidék

Az Európát a területi autonómia bátorításával levegőbe röpítő határozat –
Adevărul blog

Danko: Kiska első politikai hibája, hogy kegyelmet ajánlott Hedvignek
2014. április 14. – bumm.sk
A Szlovák Nemzeti Párt botrányosnak tartja, hogy az újonnan megválasztott államfő egy
televíziós műsorban ajánlott kegyelmet Malina Hedvignek arra az esetre, ha elítélné a
bíróság. Szerintük ez a rendőrség, a bírák és az ügyészek munkájának meggyalázása.

Bugár Béla és az extrémizmus
2014. április 14. – Felvidék Ma
Bugár Béla,a Most-Híd elnöke a Kerekasztalhoz írt levelében - Malina Hedvig ügyében –
egy tüntetés megszervezését kérte hiszen, Egész közösségünknek egy emberként fel kell
emelnie a hangját.” A TA3 hírtelevízióban már pontosított, a műsorvezető a
demonstrációra vonatkozó újabb kérdésfelvetésére „Ennek nem kell demonstrációnak
lennie, millió egyéb lehetőség kínálkozik”
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2014. április 14. – Vajdaság Ma
Az év végégig rendezni kell Vajdaság helyzetének ügyét – jelentette ki Varga László, a
szerbiai parlament eurointegrációs bizottságának elnökhelyettese. Varga László a Vajdaság
Rádió és Televíziónak (RTV) nyilatkozva elmondta, a tartományi képviselőháznak június
6-áig el kell fogadnia Vajdaság statútumának az alkotmánnyal összehangolt változatát.
Hozzátette, meg kell oldani a Vajdaság pénzeléséről szóló törvény meghozatalának
kérdését is, valamint a tartomány hatásköreiről szóló törvényt is módosítani kell.

Vajdaság

Varga László: Az év végéig rendezni kell Vajdaság státusát

Gligorov: A kis pártok a fennmaradásukért csatlakoznak a kormánykoalícióhoz
2014. április 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Vladimir Gligorov közgazdász értékelése szerint azoknak a kis pártoknak, amelyek részei
lesznek Vučić koalíciós kormányának, semmi hatása nem lesz a reformokra, tehát csak a
túlélésért lépnek be a kormánykoalícióba. „A kis pártok lényegében felszámolás előtt
állnak, még a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) is” – mondta Gligorov, s hozzátette, Vučić
azért hívja meg ezeket a pártokat a kormányba, hogy ne legyen ellenzéke.

Magyarország 300 000 eurót ad a szabadkai Zsinagóga felújítására
2014. április 14. – Pannon RTV
300 000 eurót adományoz a magyar kormány a szabadkai Zsinagóga beltéri felújítására –
mondta a szabadkai Zsidó Hitközösség elnöke, Szabados Róbert. Feltehetően ez év végére
már rendelkezésre áll az összeg – ígérte meg korábban Orbán Viktor magyar
miniszterelnök. A magyar szecesszió stílusában épült szabadkai zsinagóga kiemelt
jelentőségű kulturális műemlék. Maglai Jenő, Szabadka polgármestere elmondta,
várhatóan 2-3 éven belül befejeződik a zsinagóga teljes restaurálása.

Ilyen csatlakozási tárgyalások várnak Szerbiára
2014. április 14. – Pannon RTV
Az Európai Unió Montenegróval és Szerbiával szemben alkalmaz egy új megközelítésnek
nevezett csatlakozási tárgyalási stratégiát. Ennek lényege, hogy különbséget tesz a 35
tárgyalási fejezet között. Külön figyelmet szentelnek az igazságügynek és az alapjogoknak,
a belügynek valamint a koszovói kérdésnek is Szerbia esetében. Szerbia új kormányának
egyik feladata az előző kormány által januárban megkezdett európai uniós csatlakozási
tárgyalások folytatása.

Egyre több a fiatal kutató
2014. április 14. – Magyar Szó
Választások és tisztújítás előtt áll a Magyar Tudományos Akadémia és szervei, ezért a
választások határozták meg a Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon a
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács szervezésében megrendezett Vajdasági Magyar
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Kárpátaljai filmesek készítenek dokumentumfilmet az ukrajnai forradalomról
2014. április 14. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Dokumentumfilmet készít az MTVA kárpátaljai televíziós tudósítói stábja a tavaly
november végén kezdődött, hatalomváltást követelő ukrajnai tömegmegmozdulásokról tájékoztatta az MTI kijevi tudósítóját K. Debreceni Mihály szerkesztő-újságíró, a film
rendezője hétfőn, utolsó forgatási napjukon az ukrán fővárosban.

Komoly anyagi gondokkal küzd Beregszász
2014. április 14. – Kárpátinfo
Babják Zoltán polgármester sajtótájékoztatót hívott össze, melyen elmondta, hogy a
Miniszteri Kabinet leállította a tavaly elvégzett munkálatok finanszírozását.A város 1 millió
224 ezer hrivnyával tartozik a munkával megbízott vállalatoknak. Az összeget csak akkor
tudják kifizetni, ha minden egyes létesítménynél speciális ellenőrzést végeznek. Ezenkívül
a város működéséhez szükséges alapvető tevékenységek finanszírozását is leállították.

Kárpátalja

Tudóstalálkozó megnyitóját. Elsősorban az elmúlt időszak értékelése és a jövő évi tervek
hangoztak el az ülés megnyitóján, ami után a plenáris üléseken megközelítőleg hatvan
előadást tartottak meg a kutatók különböző szekciókban.

Magyarország fizeti a kárpátaljai autópálya építését
2014. április 14. – Kárpátinfo
600 millió eurót ad a magyar állam a Munkács-Beregszász szakasz építésére. Ukrán
sajtóértesülések szerint magyar állami hitelből fog megépülni a Beregszászt Munkáccsal
összekötő autópálya, mely csatlakozna a magyar és ukrán fővárosok közti közlekedési
folyosóhoz.
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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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