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2014. április 23. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma
Bemutatták a Magyar Közösség Pártja (MKP) európai parlamenti képviselőjelöltjeinek
programját, amelynek fő témái: az Európai Unió kohéziós politikájának hangsúlyosabbá
tétele, a leszakadó régiók felzárkóztatása és a kisebbségek védelmét célzó európai jogi
normák erősítése. „Két célt követünk: minden dél-szlovákiai lakos érdekeit kívánjuk
védeni, és a szlovákiai magyar közösség problémáira szeretnénk megoldást nyújtani” fogalmazott Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti
képviselőjelöltje a programismertető sajtótájékoztatón.

Vezető hírek

A Te szavad a Te Európád: bemutatták az MKP EP-képviselőjelöltjeinek
programját

Jó eséllyel a képviselőházon sem megy át a Verespatak-törvénytervezet
2014. április 23. – Krónika, Szabadság
Megvitatta szerdán a képviselőház az úgynevezett Verespatak-törvénytervezetet, és az
összes parlamenti csoport képviselője elutasítja azt - írja a Mediafax. A tervezetet a
szenátus már korábban elutasította, a képviselőház, mint döntő fórum, egy következő
ülésen bocsátja végleges szavazásra. Az USL-kormány által benyújtott, tiltakozásokat
kiváltó törvénytervezetet az erre a célra felállított parlamenti különbizottság is negatívan
véleményezte.

Hatékonyabb parlamenti munkára számít a VMSZ

Levélféle a ballibekhez
2014. április 24. – Demeter Szilárd – Heti Válasz
A kommunista diktatúra sem tudta kiölni a magyar emberekből, hogy nemzettársként
forduljanak a magyarok egymáshoz határainkon túl „tudjuk, hogy magyarok vagyunk,
tudjuk, hogy a másik is magyar, tudjuk, hogy egy nemzethez tartozunk.” Ennek ellenére
mégsem természetes az, hogy a külhoni magyarok választójogot kapjanak, leggyakrabban
azzal indokolják az ezt ellenzők, hogy aki nem itt adózik és nem érintik a magyar
kormányzat döntései ne szavazzanak. Pedig nagymértékben érinti őket, hiszen egyáltalán

Magyarország

2014. április 23. – Pannon RTV
Hatékonyabb munkára számít a szerbiai parlamentben a Vajdasági Magyar Szövetség a
következő négy évben. A munkát a hat parlamenti képviselő mellett öt államtitkári pozíció
és több parlamenti bizottságban való tagság is segíti majd. Vicsek Annamária VMSZ-es
köztársasági parlamenti képviselő emlékeztetett arra, hogy az oktatásra vonatkozó
törvényeket már az előző ciklusban meghozta a parlament, de ezen belül azért vannak
olyan területek, amelyek javításra szorulnak. Az egyik ilyen a szerb nyelv mint
környezetnyelv oktatása. Az erre vonatkozó tantervjavaslat ugyanis régóta várat magára.
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Elrettenti a magyar kiadókat a tankönyvlicit
2014. április 23. – Krónika
Megijedhetnek a magyar kiadók az oktatási minisztérium által szombaton kiírt
tankönyvlicit rájuk nézve hátrányos feltételeitől, és úgy dönthetnek, nem vesznek részt a
kiíráson – ettől tartanak az RMDSZ oktatási szakpolitikusai. Király András oktatási
államtitkár a Krónikának elmondta, szerdán is tárgyaltak Remus Pricopie szakminiszterrel
és megpróbálták meggyőzni, hogy szükségtelen és kivitelezhetetlen a magyar
ábécéskönyvek lefordítása. Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kiírás technikai leírásában
az szerepel, hogy a kisebbségek nyelvén megírt könyveket le kell fordítani románra ahhoz,
hogy az értékelő bizottság minden tagja megérthesse, mit tartalmaz.

Erdély

nem mindegy, hogy rövid távú érdekeit védő kormányfő hazudik-e választóinak a hatalom
megtartásáért és ezáltal árt az ország és a nemzet egészének egyaránt.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. április 24-i számában olvasható.)

Liberális bosszú Marosvásárhelyen
2014. április 23. – Krónika, szekelyhon.ro
Ellenlépésre szánta el magát a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Maros megyei vezetősége,
miután a demokrata-liberálisok (PDL) kezdeményezésére és az RMDSZ hathatós
segítségével a szervezet elveszítette Marosvásárhely alpolgármesteri székét a múlt héten. A
Ciprian Dobre megyei tanácselnök irányította szervezet szerdán a megyei kórház
menedzsere, Szász János helyébe Ovidiu Butucot helyezte. Dobre pártbeli társa és barátja
a liberálisok kormányból való kilépéséig a sürgősségi kórházat irányította. A gazdasági
igazgatói tisztséget éppen a leváltott alpolgármester, Ionela Ciotlăuş kapta meg.

Sikeres a székelyföldi kalákaprogram
2014. április 23. – Krónika
Huszonhét Hargita megyei település 37 tanintézetének épületét sikerült felújítani a tavaly
ősszel indított kalákaprogram keretében, idén pedig újabb iskolákban és óvodákban
terveznek munkálatokat – közölte Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.
Az elöljáró az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy míg tavaly a megyei tanács 800
ezer lejt utalt ki a működési engedély nélküli tanintézetek javítására, idén immár közel 3
millió lejre növelték a támogatást. A programot – melynek keretében az adott település
közössége végzi el a munkát a megyei tanács által biztosított építőanyagból – a jövőben a
művelődési házakra és az orvosi rendelőkre is kiterjesztenék, tette hozzá Borboly Csaba.

Miről is szól a készülő zászlótörvény?
2014. április 23. – Erdély Ma, Duna Tv
A román média szerint a PSD által a bukaresti parlament elé terjesztett zászlótörvénytervezet a székely zászlót hívatott legalizálni, és ez az ára az RMDSZ kormányra hívásának.

3

Sikeres fiatalokat mutat be Antal Lóránt EP képviselőjelölt
2014. április 23. – maszol.ro
Antal Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje elindította azt a
kezdeményezést, amely során hetente többször egy-egy újabb sikeres fiatal történetét
ismerteti meg videoklipek formájában. A jelölt célja, hogy kampánya során szembenézzen
a társadalom fiatalokkal szembeni előítéleteivel, és a rá irányuló reflektorfény egy részét
rájuk vetítse.

Erdély

A Duna Tv bukaresti tudósítója, Baranyi László szerint a törvénytervezetben valójában szó
sincs a székely zászlóról, a települési, és a megyei zászlók elfogadásáról szól a tervezet.

Tănasă: magyarpárti a hargitai prefektus
2014. április 24. – Krónika
Sorozatos törvényszegésekkel vádolta Hargita megye prefektusát, Jean Adrian Andreit a
magyarellenességéről és notórius feljelentőként ismert Dan Tănasă. Beadványában Jean
Adrian Andrei azonnali leváltását kérte, mert – mint fogalmazott – ahelyett, hogy az
ország alkotmányának és a jogszabályok betartásának az őre lenne, „a magyar
revizionizmus támogatójává vált”. A dokumentum nyomán fegyelmi vizsgálatot indított a
Köztisztviselők Országos Ügynöksége, de az ügyben a Hargita megyei
kormánymegbízottnak adtak igazat.

Akik őshonosok nélküli Erdélyre vágynak
2014. április 24. – Simó Erzsébet – Háromszék
Bukarestben a politikaalakítók köreiben igen nagy ellenszenvvel fogadták az Európa
Tanács ama ajánlását, miszerint a nemzetállamoknak komolyan fontolóra kellene venniük
a kollektív jogok biztosítását az őshonos nemzeti közösségek számára, mi több, ezek s a
területi autonómiák olyan pozitív példák, melyeket ajánlatos életbe ültetni. Azonban a
politikusok a tizenkilencedik századi nemzettudat áldozatai, amit Traian Basescu
kijelentése bizonyít miszerint az „ET ajánlása mit sem ér, hisz Románia alkotmánya nem
teszi lehetővé az autonómiát. Mintha ebben a törvényeket, alkotmányt, rendeleteket oly
léhán kezelő országban ezt az egyet kőbe vésték volna.”

Elhagyják a magyar fiatalok Erdélyt
2014. április 24. – KA – MNO, Magyar Hírlap
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) friss felmérése szerint a kolozsvári magyar
egyetemisták csupán 8 százaléka akar helyben elhelyezkedni a diploma megszerzését
követően, 39 százalékuk Magyarországon, 28 százalékuk Magyarországtól nyugatra képzeli
el a jövőjét derül ki a felméréséből. Az egyetemisták 22 százaléka Székelyföldön próbálna
szerencsét, 3 százalék pedig a román fővárosban keresne munkát.
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Hedvig-tüntetés: szlovák résztvevő kerestetik
2014. április 23. – Felvidék Ma, Új Szó
Jövő szerdán Hedvig-tüntetésre kerül sor Pozsonyban. A tüntetők át fognak vonulni a
Hviezdoslav térre, mivel itt lesz a kormány szervezésében az uniós csatlakozás 10.
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő díszfogadás. Még nem tudni, kik lesznek a
szlovák felszólalók, a társszervező MKP és Híd politikusai pedig nem fognak felszólalni, ha
ez lesz a szlovák civil résztvevők feltétele.

Erdély

2014. április 23. – maszol.ro
Idén is eldönthetjük, hogy melyik civil szervezetet támogatjuk adónk két százalékával, a
nyelvi jogokért dolgozó Igen tessék! mozgalom pedig erős kampánnyal hívja fel magára a
figyelmet. Ezúttal egy olyan videóval, amelyben a nyelv szó második értelmezésében
használják.

Felvidék

Csókkal kampányol a két százalékért az Igen, tessék!

Lajčák: szánalmas a dátumválasztás a tüntetésre
2014. április 23. – bumm.sk, Új Szó
A külügyminiszternek nem tetszik, hogy a Žák Malina Hedviget támogató tüntetést éppen
Szlovákia EU-s csatlakozásának 10. évfordulójára szervezték meg. Szerinte abszurd
összekeverni az almát a körtével.

Még nem tűzték ki a Žák Malina Hedvig-ügy tárgyalásának időpontját
2014. április 23. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A Nyitrai Járásbíróság még nem határozott a Žák Malina Hedvig-ügy tárgyalásának
időpontjáról. A Főügyészség hamis tanúzás és eskütétel címén kezdeményezett vádemelést
ellene. A bíróságról kapott nem hivatalos értesülések szerint nem valószínű, hogy az ügy
tárgyalását május-június derekától korábbi időpontra tűznék ki.

A kormányhivatal 2013-ban 39
nyelvhasználat megsértése miatt

feljelentést

kapott

a

kisebbségi

2014. április 23. – hirek.sk
A kormányhivatal 2013-ban 39, a kisebbségi nyelvhasználat megsértésével kapcsolatos
feljelentéssel foglalkozott. Törvénysértésre bizonyítottan csupán egyetlen esetben került
sor – legalábbis ez derül ki a jelenleg tárcaközi véleményezésre továbbított „ A szlovákiai
nemzeti kisebbségek helyzetéről és jogairól szóló 2013. évi jelentésből“.
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2014. április 23. – bumm.sk
A Szlovák Nemzeti Párt ifjúsági szervezete aggódik a Via Nova tevékenysége miatt, főleg,
hogy Gubík László a Fidesz listáján indul az Európai Parlamenti választásokon. Gubíknak
egyirányú vonatjegyet küld a szervezet elnöke.

A Baťa-per a Legfelsőbb Bíróságon folytatódhat?

Felvidék

Betiltaná az ifi MKP-t az ifi SNS, Gubíkot Budapestre küldik

2014. április 23. – hirek.sk
Sem a Baťa-család, sem a szlovák állam nem hajlandó engedni az egymilliárd euróért folyó
harc során, amelyet Szlovákiától követelnek vissza a hajdani cipőmágnás örökösei. Sőt, a
játszmába megpróbál visszatérni a pénzügyminisztérium is: fel szeretné újítani azt a
bírósági eljárást, amely számára lehetővé tenné, hogy beszállhasson a precedens értékű
kárpótlási perbe. Baťáék vagyonát a Beneš-dekrétumok alapján kobozta el az állam.

Egy tollvonás, egy nép sorsa - film a felvidéki kitelepítettekről
2014. április 23. – hirek.sk
A Duna World csatornán került bemutatásra Bartók Csaba Egy tollvonás, egy nép sorsa
című filmje a felvidéki kitelepítettekről. A dokumentumfilm az 1946. február 27-én aláírt
csehszlovák-magyar lakosságcserének állít emléket. A történet a Kassa-vidéki járásban
található Perényben kezdődik, ahonnan a lakosság 75%-át telepítették ki.

Fico bosszúja

Vučić megkezdi a kormányalakítást – szombaton szerződés a VMSZ-szel
2014. április 23. – Pannon RTV
Aleksandar Vučić leendő kormányfő és Tomislav Nikolić államfő tegnapi találkozóját
követően Vučić beszámolt arról, hogy az SZHP partnerek nélkül is megalakíthatta volna
Szerbia új kormányát, de ezekben a nehéz időkben az országnak összefogásra van
szüksége. A sokat emlegetett nehéz és komoly reformlépések meghozatala jelenthet
megoldást Szerbia államháztartási gondjaira. „A Vajdasági Magyar Szövetség része lesz
ennek a kormánynak. Szombaton aláírjuk a koalíciós szerződést. És ami a pártonkívüli

Vajdaság

2014. április 24. – Élő Anita – Heti Válasz
Gubík László a Fidesz-KDNP európai parlamenti listájának 21. helyén szerepel, ami biztos
bejutást nem ígér mégis megtiszteltetésként éli meg. 2011-ben elvesztette szlovák
állampolgárságát, mivel felvette a magyart, azóta hontalan hazájában, törölték a lakossági
nyilvántartásból, nem indulhat politikai pályán, mivel nincs szlovákiai lakcíme, személyi
igazolványát tíz rendőri idézés ellenére sem adja le, mert úgy véli ezzel feleslegessé vált
volna az eddigi küzdelem.
(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. április 24-i számában olvasható.)
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Májusban kiderül, hogy mikor újítják fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat
2014. április 23. – Pannon RTV
November végén született meg a döntés, nemrégiben pedig elkezdődtek a tárgyalások a
Budapest–Belgrád-vasútvonal felújításának kapcsán. Szíjjártó Péter, Magyarország
külgazdasági ügyekért felelős államtitkára nyilatkozott a Pannon RTV-nek a részletekről.
Nehéz tárgyalásra számítanak, ugyanis három ország érdekeit, igényeit és lehetőségeit kell
összehangolni. A megállapodást bonyolítja, hogy egy európai uniós és két nem uniós
ország között folyik az egyeztetés. „Ez egy 374 km hosszú vasútvonal, amely jelenleg a
korszerű közlekedést nem teszi lehetővé, hiszen 7-8 órába telik, mire az ember nemzetközi
gyorsnak nevezett vonattal eljut egyik fővárosból a másikba. Ez a XXI. században
maximum kerékpárral nevezhető versenyképesnek, ha egyáltalán” – véli Szíjjártó Péter.

Vajdaság

embereket illeti, sok ilyen tagja lesz a kormánynak. Sok lesz a szakember, és nem
gondolom azt, hogy ez gyengeség, és nem hívom szakemberi fogyatékosságnak, hanem
felelősségteljes viselkedésnek.”

Kihelyezett konzuli napot tartottak Bajsán
2014. április 23. – Magyar Szó
Először tartottak kihelyezett konzuli napot Bajsán. Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusának a munkatársai az evangélikus egyház meghívására érkeztek Bajsára, a
fogadónap is az evangélikus parókia nagytermében zajlott. Dolinszky Márta, a bajsai
evangélikus egyházközösség lelkésznője elmondta, hogy azzal a szándékkal szervezték meg
a fogadónapot, hogy segítsenek az embereken. Az állampolgárságot kérvényezők papírjai
Bajsán, mint Vajdaság-szerte, általában rendben voltak, ám a nyelvtudással akadtak
gondok, mondta el Gara Katalin, a Szabadkai Főkonzulátus konzulja.

Ismét lesz Vajdasági Vágta
2014. április 24. – Magyar Szó
A tavaly első ízben megszervezett Vajdasági Vágta, a budapesti Nemzeti Vágta vajdasági
előfutama annyira sikeresnek bizonyult, hogy a rendezvényt az idén is megszervezik. A
vajdasági települések, illetve a lovasok június 21-én, Zobnaticán mérettethetik meg
magukat. Az első három helyezett Budapesten részt vehet a Nemzeti Vágta döntőjében. A
vágtát a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány és a Vajdasági Magyar Szövetség szervezi.

Utca viseli majd Nagy Sándor őrnagy nevét Óbecsén
2014. április 24. – Magyar Szó
Nagy Sándor őrnagy 1999. július 4-én esett el a Jugoszlávia elleni NATO-légitámadások
következtében. Az óbecsei származású tiszt Koszovóban teljesített szolgálatot a Niš
védelmét ellátó 230. Önjáró Rakétaezred tagjaként. A Szerbiai Hadsereg
kezdeményezésére nevét a közeljövőben utca viseli majd szülővárosában. – A Szerbiai
Hadsereg tagjai, akik munkájuk során életüket áldozták hazájukért, megérdemlik, hogy a
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Tettekkel a szórványért
2014. április 24. – Kárpátalja
Februárban lezajlott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Huszti Alapszervezetének
tisztújító közgyűlése, melyen Puka Éva, az alapszervezet addigi elnöke tizennyolc évnyi
szolgálat után lemondott posztjáról. A tagság a tisztújítás során Kozma Józsefnek, az
alapszervezet választmányi tagjának szavazott bizalmat, aki „civilben” a Huszti Karitász
igazgatói posztját is betölti.

„Az összmagyar érdekeket kell megjelenítenünk...”

Kárpátalja Vajdaság

közösségben, ahol éltek, utcát nevezzenek el róluk. Ezzel szeretnénk kifejezni irántuk a
tiszteletünket és megőrizni emléküket – jelentették ki a hadsereg Óbecsén megjelent
képviselői. Nenad Tomašević, a községi képviselő-testület alelnöke és tartalékos tiszt
elmondta: az önkormányzat örömmel vette a hadsereg tisztjeinek a javaslatát, amit
remélhetőleg a kkt is elfogad majd.

2014. április 24. – Kárpátalja
Bocskor Andreával, a, Fidesz-KDNP EP-listájának kárpátaljai jelöltjével készített interjút
a Kárpátalja hetilap. Elmondta, feladatának tekinti majd Ukrajna euroatlanti
integrációjának elősegítését, a határ menti együttműködés fejlesztését, valamint a KMKSZ
által már évek óta képviselt kérdések EP-ben történő megjelenítését.
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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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