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2014. április 24. – MTI, Magyar Nemzet Online
Rubik Ernő kockája a legnagyobb magyar találmányok sorába tartozik – jelentette ki Áder
János köztársasági elnök a New York-i magyar főkonzulátuson csütörtökön tartott
sajtótájékoztatóján, amelyet a Beyond Rubik's Cube című interaktív kiállítás ünnepélyes
megnyitója előtt tartott. Az államfő kifejtette, köztársasági elnökké választásakor
megfogadta, hogy hivatalában híven képviseli a magyar érdekeket és értékeket, s ezért
tartja fontosnak, hogy részt vegyen a világhíres logikai játék feltalálásának 40. évfordulója
alkalmából az Egyesült Államokban megrendezett kiállítás megnyitóján.

Vezető hírek

Áder: A Rubik-kocka a „leg”-ek kategóriájába tartozik

Kibővíti a magyar diplomácia mozgásterét a Kalmár-jelentés
2014. április 24. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap
A külügyi tárca parlamenti államtitkára szerint az Európa Tanács (ET) parlamenti
közgyűlése által a közelmúltban elfogadott Kalmár-jelentés kibővíti a magyar diplomácia
mozgásterét a kisebbségvédelem területén. Németh Zsolt erről április 24-i budapesti
sajtótájékoztatón beszélt. Kiemelte: az ET felszólítja az összes tagállamát, hogy a területi
autonómia-megoldásokat ültessék át a gyakorlatba. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai
helyettes államtitkár azt mondta: a jelentéssel újra fókuszba tudták állítani a
kisebbségvédelem kérdését. Nagyon fontos, hogy a szomszédos országok magyar
közösségei által szorgalmazott törekvések mögött legyen a nemzetközi jogban is
megfogalmazott támogatás. A dokumentum olyan szempontokat rögzít, amelyeket a
külhoni magyar közösségek is a középpontba állítanak - mutatott rá a helyettes
államtitkár.

Nincs egyezség az orvosin, lemondanak a magyar oktatók
2014. április 24. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság
Kudarccal végződött a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)
magyar oktatói és Mihnea Costoiu román felsőoktatási megbízott miniszter közötti
tárgyalás az egyetem önálló magyar főtanszékeinek a megalakulásáról – derült ki az
érintett felek által tartott tegnapi sajtótájékoztatón. Szabó Béla, a MOGYE magyar
tagozatának vezetője bejelentette: a vezetőségi funkciókat betöltő magyar oktatók
lemondanak az egyetem keretében betöltött adminisztratív tisztségekről, és a szenátus
magyar tagjai bojkottálják a felsőoktatási intézmény legfőbb döntéshozó testületének
üléseit. Hangsúlyozta: a magyar oktatók továbbra is bejárnak tanítani, az oktatás
folyamatát nem kívánják akadályozni. A miniszternek a magyar főtanszékek megalapítása
elleni fő érve az volt, hogy a magyar tagozat nem rendelkezik elegendő tanerővel.

Történelmi áttörést értünk el
2014. április 25. – Magyar Hírlap, MNO, Mandiner, kormany.hu
„Amennyiben elfogadjuk, hogy nincs határon túli magyar, csak magyar ember van – amit
már az alaptörvény is kifejez –, akkor igenis kölcsönösen beleszólhatunk egymás
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2014. április 25. – Lencsés Károly - Népszabadság
Négy határon túli magyart is európai parlamenti képviselőnek jelöl a Fidesz–KDNP, míg a
Jobbik EP-listájának 16. helyén egy lengyel állampolgár szerepel. A Jobbik elnöke is azt
nyilatkozta korábban, hogy a 16. helynek inkább szimbolikus jelentősége van, és azt jelzi,
hogy Magyarország és Lengyelország egymásra van utalva. Az Európai Tanács – a
közösség fő döntéshozatali szerve – még 1993-ban irányelvet bocsátott ki az
állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és
passzív választójogának az EP-választásokon történő gyakorlásáról, és e szerint a közösség
valamely tagállamában honos személyek az unión belül ott szavazhatnak, illetve jelöltként
ott indulhatnak, ahol éppen laknak.

Kiss Sándor nagy bajban: bűnvádi eljárás indult ellene
2014. április 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Egymillió eurónyi megvesztegetés ügyében indult bűnvádi eljárás Kiss Sándor, a Bihar
megyei önkormányzat alelnöke ellen, aki egyúttal az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
elnöke. Mint az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) váradi ügyészeinek
csütörtöki közleményéből kiderül, Kiss ellen a csúszópénz elfogadása mellett hivatali
visszaélés és pénzmosás gyanújával indult bűnvádi eljárás. A hivatalos közlés szerint az
ügyben a gyanúsítottak között szerepel még Mudura Sándor, Bojtor Vilmos László,
Gheorghe-Ioan Roatiș, Beneamin Rus, Miklóssy Ferenc, valamint Miklóssy Ferenc-László
is.

Erdély

Határon túliak a pártlistán

Magyarország

belügyeibe” – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Újvidéki Rádiónak
adott interjújában. Magyarország segít Szerbiának az európai uniós csatlakozás során,
akkor az ott élő magyaroknak is segít abban, hogy európai uniós polgárokká válhassanak,
annak minden előnyével. Ebben a viszonyban azonban maghatározó elem az, hogy az
ottani magyar közösség milyen bánásmódban részesül.

Bíróság előtt az SZNT diszkriminációs panasza
2014. április 24. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság
A bukaresti táblabíróság elé került csütörtökön a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnökének a miniszterelnök és az államfő ellen emelt diszkriminációs panasza: Izsák
Balázs azt sérelmezte, hogy Victor Ponta és Traian Băsescu kizártnak nevezték egy magyar
többségű régió létrehozását Romániában. A panaszt októberben az Országos
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megalapozatlannak minősítette, ez ellen
fellebbezett a táblabíróságnál az SZNT elnöke. Az első tárgyalást csütörtökön
elhalasztották, mivel a feleket nem sikerült szabályosan beidézni.
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2014. április 24. – Krónika
Nem visszakozik a minisztérium az első és második osztályos tankönyvek kiadására kiírt
licitet illetően – jelentette ki csütörtökön Remus Pricopie oktatási miniszter. A tárcavezető
úgy fogalmazott: „nem érdeklik a kiadók kereskedelmi érdekei”. A miniszter
nyilatkozatával arra reagált, hogy a Kiadók Szövetsége szerdán bejelentette, a szombaton
kiírt tender feltételeinek a módosítását fogja kérni a szaktárcától, ugyanis a kiadók 90
százaléka nem teljesíti az ebben elvárt üzleti forgalmat.

Erdély

Tankönyvlicit: nem enged a minisztérium

Vitatott felmérés az erdélyi magyar egyetemisták jövőképéről
2014. április 24. – Krónika
Elhagyják a magyar fiatalok Erdélyt, eltűnőben a kolozsvári magyar értelmiség – ilyen és
ehhez hasonló szalagcímekkel jelent meg több magyarországi portálon a hír, melyben a
Mathias Corvinus Collegium (MCC) által készített felmérésre hivatkozva azt állítják, hogy
az erdélyi egyetemisták kétharmada külföldön képzeli el jövőjét. Kiss Tamás kolozsvári
szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa és Soós Anna, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem rektorhelyettese a Krónikának egybehangzóan úgy nyilatkozott: a
hivatkozott kutatás eredményei nem felelnek meg a valóságnak.

Széttörték a maroshévízi Baross-táblát
2014. április 24. – Krónika, szekelyhon.ro
Darabjaira törték néhány napja azt a Maroshévízen található emléktáblát, amely a Baross
Gábor minisztersége alatt épített, Erdélyt Moldvával összekötő országútnak állít emléket.
Az ismeretlen tettes a tábla darabjait a közeli hegyoldalon szórta szét. A rongálást a
borszéki önkormányzat jelentette a rendőrségen, Mik József polgármester azonban nem
bízik abban, hogy az elkövetőt valaha is sikerül azonosítani, elmondása szerint ugyanis az
érintett útszakasz rendkívül forgalmas. „Az emléktáblát azonban mindenképpen
visszaállítjuk. Márványtábláról van szó, nem az anyagi, sokkal inkább az eszmei értéke
számít” – hangsúlyozta a borszéki elöljáró, aki szerint mivel a tábla kétnyelvű volt, nem
kizárt, hogy az elkövetőt a magyar felirat sértette.

Az együttlét öröme a Hunyad Megyei Magyar Napokon
2014. április 24. – Krónika
Kilenc településre terjesztik ki a Hunyad Megyei Magyar Napok programjait – az
eseményt ötödik alkalommal rendezik meg idén május 1–11. között. Takács Aranka
főszervező elmondta: „Az együttlét öröme” mottóval zajló rendezvény az együttlétről, a
minőségi szórakozásról, a találkozásról, a magyar hagyományok ápolásáról, az
identitáserősítésről szól, és célja, hogy megszólítsa és megmozgassa a megye magyarságát.
„Be akarjuk bizonyítani, mint minden évben, hogy legalább egy hétig együtt tudunk
gondolkodni és érezni, mindannyian azonosulni tudunk egy olyan rendezvénnyel, amelyet
az együttlét öröme határoz meg” – fogalmazott a rendezvény főszervezője.
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2014. április 24. – Krónika, Szabadság
Pénteken kezdődik hivatalosan a május 25-ei európai parlamenti választás előtti
kampányidőszak. A megmérettetésen tizenöt politikai alakulat és nyolc független jelölt
vesz részt. A győzelemre a legesélyesebbnek tartott alakulat a Szociáldemokrata Párt
(PSD), az Országos Szövetség Románia Fejlődéséért (UNPR) és a Konzervatív Párt (PC)
részvételével megalakult szövetség. A magyar politikai alakulatok közül csak az RMDSZ
vesz részt a választáson, miután nem jött létre az összmagyar koalíció. A Magyar Polgári
Párt megállapodott az RMDSZ-szel annak támogatásáról, de cserében nem kapott
lehetőséget arra, hogy saját jelöltet indíthasson a szövetség listáján. Az Erdélyi Magyar
Néppárt úgy döntött, nem indul a megmérettetésen, ehelyett azt ajánlotta az eddig is
európai parlamenti képviselőként tevékenykedő Tőkés Lászlónak, hogy induljon a Fidesz–
KDNP listáján.

Erdély

Kezdődik az EP-kampány

Izsák: egy megadott jogot akarnak elvenni a régióátalakítással
2014. április 24. – transindex.ro
„Halasztás történt az általunk beadott diszkriminációs panasz ügyében, mert az idézési
eljárás nem volt szabályos. Pontosabban Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes nem
kapta meg az idézést, felbontatlanul visszaérkezett a táblabírósághoz. Június ötödikére
tűzték ki az új tárgyalást" - mondta el Izsák Balázs, a Székely Nemzet Tanács elnöke a
Transindexnek. Izsák elmondta azt is, hogy az ügy a tavaly év végén, az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) tett feljelentéssel kezdődött, amit a CNCD
elutasított arra hivatkozva, hogy a magas rangú tisztségviselőknek, Traian Băsescu
államelnöknek, Victor Viorel Ponta miniszterelnöknek, Crin Laurențiu Antonescu akkori
szenátuselnöknek és Liviu Nicolae Dragnea miniszterelnök-helyettesnek alapvető joguk
van véleményt nyilvánítani, ugyanis ez belefér az emberi szabadságjogaikba.

Kovászna Megye Tanácsa is beszáll az európai polgári kezdeményezés
elutasításáért kezdeményezett perbe
2014. április 24. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Magyar
Hírlap
Kovászna Megye Tanácsa döntött: perbe szállnak annak érdekében, hogy az Európai Unió
fogadjon el olyan szabályozást, amely szavatolja az olyan különleges társadalmi háttérrel
rendelkező régiók jogait, amilyent Székelyföld is jelent - írja a megyei tanács
közleményében. Tamás Sándor tanácselnök az április 24-i soros ülésen elmondta, számos
fórumon jelezték már, hogy a fejlesztési régiók határait ésszerűtlenül, kontraproduktív
módon húzták meg. "A környező gazdagabb megyék visszafogják Székelyföld fejlődési
potenciálját. Nyilvánvaló, hogy Kovászna megyébe kevesebb fejlesztésre szánt támogatás
érkezik, azért mert Brassó, Fehér és Szeben megyék, amelyeknek eleve nagyobb a GDP-je,
elszívják előlünk a lehetőségeket" - idézi a közlemény Tamást.
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2014. április 24. – transindex.ro
Mintegy 61 ezerrel több szavazópolgár szerepel az EP-választásokra összeállított
szavazólistán, mint két éve a parlamenti választásokon - derül ki a Központi Választási
Iroda adataiból. Eszerint körülbelül 18,3 millióan rendelkeznek most szavazati joggal.
Barna Gergő szociológus az Erdély FM-nek elmondta, a részvételi arány az RMDSZ
eredményeit is befolyásolja majd. Amennyiben ugyanaz a trend érvényesül, mint a korábbi
EP-választásokon, azaz a magyarok nagyobb számban vesznek részt, jobb eredményt érhet
el az RMDSZ.

Erdély

61 ezerrel többen szavazhatnak az EP-választásokon, mint a parlamentin

Nyugdíjba ment a Maros megyei prefektus, az újról még nincs döntés
2014. április 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro
Nyugdíjazási korhatárának elérése miatt visszahívta tegnap Corneliu Grosu Maros megyei
prefektust a kormányfő - tudósít az Erdély FM. Emellett Manuel Butiulica alprefektust is
menesztették, és a két leváltásról szóló rendelet már megjelent a Hivatalos Közlönyben. Az
alprefektusi tisztséget ideiglenesen Vasile Oprea, a megyei állat-egészségügyi igazgatóság
elnöke tölti be. A prefektus személyéről még nem döntött a kormányfő, ám a korábbi
megállapodás értelmében RMDSZ-es politikus tölthetné be a tisztséget.

Az RMDSZ csatlakozik
kezdeményezéshez

a

diszkriminációmentes

kampányt

célzó

2014. április 24. – transindex.ro, maszol.ro
Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára április 24-én aláírta a Diszkriminációmentes kampány
című dokumentumot. A Nyílt Társadalomért Alapítvány (Fundaţia pentru o Societate
Deschisă) által megfogalmazott, az európai parlamenti és a novemberi államelnöki
választásokra vonatkozó felhívásban felszólítják a romániai politikai alakulatokat,
valamint az egyéni jelölteket, hogy diszkriminációmentes, békés kampányt folytassanak.

Sógor Csaba: Erdélyt csupán mi tudjuk elvinni és megmutatni Európában
2014. április 24. – Erdély Ma
Ha van erdélyi magyar képviselet Brüsszelben, közösségünk ügye is jelen van Európában –
ezt hangsúlyozta Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő április 23-i, Szeben
megyei körútja során. „A szemünk előtt zajlik egy folyamat, amelynek előbb vagy utóbb
konkrét eredményei lesznek. Ma már egyértelműen elmondhatjuk, hogy a kisebbségi
kérdésekkel is egyre inkább foglalkoznak az európai intézmények. Nem csupán az Európai
Parlamentben, hanem pár héttel ezelőtt az Európa Tanácsban is született egy újabb
dokumentum, amely azokat a tagállamokat szólítja fel mielőbbi cselekvésre, amelyek nem
írták alá, vagy nem ratifikálták a kisebbségek védelmét szolgáló tanácsi dokumentumokat"
– hangsúlyozta Sógor Csaba, aki szerint az elkövetkező időszak változásaiban nekünk is
részt kell vennünk, különben nélkülünk fognak a minket érintő kérdésekben dönteni.
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2014. április 24. – Erdély Ma, Erdély Tv, Nyugati Jelen
Mérleget vont az Európai Parlament ciklusának végén, az EP-választások előtt Winkler
Gyula. Az RMDSZ EP-képviselője ugyanakkor tervez is, hiszen újabb mandátumért száll
versenybe a május 25-i választásokon. Winkler Gyula elmondása szerint a mérlegkészítés
és némi ünnepélyesség jegyében teltek az utolsó munkanapok Brüsszelben. Számba vették
az eredményeket, de azokat a problémákat is, amelyeknek a megoldása a választások után
felálló új Európai Parlamentre vár. „Azt mondanám, hogy úgy gazdasági szempontból, a
gazdasági lehetőségek megfelelő kialakításának szempontjából, mint pedig a saját ügyeink,
kisebbségi, nemzeti ügyeink szempontjából eredményes öt évet zárunk. Nyilván, hogy
mindig vannak félbeszakadt ügyek, mindig van olyan célkitűzés, amit folytatni kell.” –
mondta el Winkler Gyula.

Erdély

Brüsszeli mérleg és terv

Martin Leidenfrost: Együttérzéssel tekintek az autonómia ügyére
2014. április 24. – Erdély Ma, maszol.ro
Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a napokban a
román és az erdélyi magyar médiában megjelent hír, melyet az Antena3 televízió nyomán
a német Der Freitag publikációból vettek át, miszerint „Székelyföld a következő hely
Európa térképén, ahol szeparatista etnikai konfliktus bontakozik ki”, nem egyéb, mint a
román média sajátos, csúsztatásokkal és ferdítésekkel teli értelmezése. „Megkerestük a
Der Freitag-ban megjelent cikk íróját és megkértük, hogy pontosítsa az állításait.” –
közölte Tamás. Az elnök elmondta, hogy Martin Leidenfrostot mélységesen
megdöbbentette az a fordítás, amit az Antena3 közölt.

A jobb pénzfelhasználásért Brüsszelbe
2014. április 24. – szekelyhon.ro
Az európai uniós pénzalapok hatékonyabb felhasználását és a kisebbségi jogérvényesítést,
illetve jogszerzést nevezte a következő időszak legfontosabb feladatainak marosvásárhelyi
kampányindító sajtótájékoztatóján Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje.

Antal Lóránt a fiatalokra számít
2014. április 24. – szekelyhon.ro
A fiatalok mozgósítását tartja fontosnak a májusi európai parlamenti választásokon Antal
Lóránt. Az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) európai parlamenti
képviselőjelöltje csütörtökön Csíkszeredában tartotta kampányindítóját. Antal azt az
üzenetet szeretné eljuttatni a fiatalokhoz, hogy fontos a politikával foglalkozni, és a
politikusoknak is fontos kell legyen a jövőt jelentő fiatalság, mert ha nem vonják be a
döntéseikbe, ez a későbbiekben problémákat okozhat.
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2014. április 24. – hirek.sk
A csallóköz csütörtöki Pro Civis polgári társulás a benzinkutak kisebbségi
nyelvhasználatával kapcsolatos törvénysértés gyanúja miatt tett közel három tucat
feljelentést. Őry Péter, a társulás elnöke elmondta: a tíz évvel ezelőtt megalakult Pro Civis
kezdetben a helyi szellemi és kulturális élet szervezésével, helyi hagyományok ápolásával
foglalkozott. Három éve váltott profilt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az állam számos
területen nem tölti be azt a szerepét a kisebbségekkel kapcsolatban, amelyre nemzetközi
dokumentumokban kötelezettséget vállalt.

Felvidék

Kisebbségi nyelvhasználat – A kormányhivatal vizsgálja a Pro Civis
beadványait

Újabb fontos lépés a kétnyelvűség terén Révkomáromban
2014. április 24. – hirek.sk
Révkomárom az első olyan vegyes lakosságú város Szlovákiában, amely az idei évtől
bevezette a helyi ingatlanadókra és lakossági hulladékkezelési illetékre vonatkozó
határozatok teljes kétnyelvűsítését.

Šebej: Szlovákia érdekeit is sértette, hogy Malina Hedviget költözésre
kényszerítették
2014. április 24. – hirek.sk
Szlovákia külpolitikai érdekeit is megsértették azok, akik arra kényszerítették Žák-Malina
Hedviget, hogy külföldön keressen menedéket - jelentette ki František Šebej, a parlament
külügyi bizottságának elnöke. František Šebej szerint az egykori nyitrai diáklány „xenofób
támadás” áldozatává vált, és nem férhet kétség ahhoz, hogy megveretése úgy zajlott le,
ahogy azt a lány leírta. Hozzátette: az, amilyen „brutális mértékben” Hedvig lelki épségét
és emberi jogait az állami intézmények megkárosították, "még a szlovákiai viszonyok
között is példátlan.”

Žitňanská: Hedvig ügyét már hét éve politikai kontextusba helyezték
2014. április 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap
Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Lucia Žitňanská és František Šebej, a Híd párt
politikusai. A Žák-Malina Hedvig elleni vádemelésről, és a főügyész reakciójáról
nyilatkoztak. Žitňanská szerint Malina Hedvig a mai napig csak azért szenved, mert az
ügyében annak idején sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a belügyminiszter, és ha
őt nem helyeznék vád alá, csak azt igazolná, hogy a két politikus emberileg is és
politikailag is csődöt mondott.

Gašparovič: Sosem volt magyarkártya
2014. április 24. – Felvidék Ma
Ivan Gašparovič államfő kijelentette, magyarkártya sohasem létezett, szlovákkártya
viszont igen, hiszen mindig a magyarok húztak elő valamit, amire reagálni kellett a szlovák
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Kisebbségi jelentés – ismét ajánlások nélkül

Felvidék

félnek. Gašparovič a közelgő EP-választás kapcsán elmondta, jelenleg két olyan képviselő
van a szlovákiai EP-képviselők között, akik nem is tudatosítják, hogy Szlovákia érdekeit
képviselik. „A magyar nemzetiségű képviselőkre gondolok. Ők csak a magyar kollégáikkal
tárgyalnak. Ha nem megyünk el szavazni, s délen sokan elmennek, még több olyan
képviselő kerülhet be, akiket Szlovákia nem érdekel” – tette hozzá az államfő.

Temerin: Töretlen az érdeklődés a kettős állampolgárság iránt
2014. április 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Továbbra is töretlen az érdeklődés Temerinben a kettős állampolgárság iránt. 155
honosítási kérelmet vettek át a CMH irodában megtartott kihelyezett fogadónapon. Kovács
Gábor konzul öt ügyintézővel érkezett a községbe, és mint elmondta folyamatosan nő az
érdeklődés: - A CMH iroda kiváló munkát végez, mindig szívesen jövünk. A polgárok
körében az érdeklődés folyamatosan növekszik, egyre inkább elszántabbak - hangsúlyozta
a konzul. Mint elhangzott, sok családban először a gyermekek részére kérelmezik a kettős
állampolgárságot, a szülők, nagyszülők csak később. Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusa legközelebb várhatóan június végén, július elején tart újabb kihelyezett
konzuli napot a községben.

Vajdaság

2014. április 24. – Új Szó
Nem tesz említést a vasúti kétnyelvűséggel kapcsolatos kezdeményezésekről a kisebbségek
2013-as helyzetéről és jogállásáról szóló jelentés. Az anyag, amely terjedelmében kevesebb,
mint a fele a tavalyi jelentésnek, a közeljövőben a kormány elé kerül.

A VMSZ-nek 9 parlamenti bizottságban lesz képviselője
2014. április 24. – Pannon RTV
A szerb köztársasági parlament ülésén a képviselőházi bizottságok és küldöttségek
megválasztására került sor. A Vajdasági Magyar Szövetség 9 bizottságba küld képviselőt. A
VMSZ az alkotmányügyi és jogalkotási bizottságba, az igazságügyi és önkormányzati, az
integrációs, a pénzügyi, a mezőgazdasági, az emberi és kisebbségi jogokkal foglalkozó, az
oktatási és tudományügyi, a szociális kérdésekkel foglalkozó, valamint az egészségügyi
parlamenti bizottságba küld képviselőt. Pásztor Bálint, a párt köztársasági parlamenti
frakcióvezetője elmondta, azokban a bizottságokban kaptak helyett, amelyeknek a
munkájában a VMSZ részt akart venni. „

Szabadka: Felszentelték a Szent György-templom tornyát és tetőszerkezetét
2014. április 24. – Pannon RTV
Felszentelték a felújított szabadkai Szent György-templom tornyát és tetőszerkezetét,
amelyet két évvel ezelőtt egy vihar rongált meg. A Szent György-templom 1896-ban épült.
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Föld napi rendezvénysorozat a Rákóczi-főiskolán
2014. április 24. – Kárpátinfo
Hagyományos Föld napi rendezvénysorozatot szerveztek április 23-án a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az intézmény Biológia és Kémia, Földtudományi, illetve
Matematika Tanszékének szervezésében megvalósuló megmozdulás célja az volt, hogy
felhívják a hallgatók figyelmét a környezettudatos életmódra.

KMKSZ ISZ kezdeményező ülés
2014. április 25. – Kárpátalja Ma
Kezdeményező ülését tartotta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség újraalakuló
Ifjúsági Szervezete. Az ülésen részt vett a KMKSZ elnöke, dr. Brenzovics László, aki
támogatásáról biztosította a jelen lévő kezdeményező fiatalokat. Jelen volt továbbá Darcsi
Karolina, Mester András, Molnár D. Erzsébet, valamint Molnár D. István, akik az egykori
ifjúsági szervezet alapítói voltak. Megosztották tapasztalataikat, észrevételeiket, és a
működéshez szükséges tanácsokkal látták el a kezdeményezőket.

HMPF: bővítették a beiskolázási támogatást
2014. április 24. – Új Magyar Képes Újság
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) ebben az évben is folytatja a
magyar gyerekek anyanyelvi beiskolázási programját. A 2014-15-ös tanév magyar általános
iskoláinak elsősei mellett idén már az ötödikben magyarul továbbtanulók és a magyar
középiskolába beiratkozó elsősök is taneszköz- és pénzbeli támogatásban részesülnek.
2012-ben indult a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának „A horvátországi

Vajdaság

2014. április 24. – Pannon RTV
A tartomány képviselőházi kollégiuma és a statútum tervezetének kidolgozásával
megbízott munkacsoport közös ülést tartott, amely keretében összehangolták a
munkacsoport által javasolt tervezet szövegét. A tartományi képviselőház elnöke, Pásztor
István vezette ülésen szót ejtettek a tervezet bizonyos cikkeinek alternatív megoldásairól
is. Pásztor István házelnök javaslata szerint a statútum szövegét tárgyaló ülést május 10-én
tartanák meg. Így elégséges idő állna a köztársasági parlament rendelkezésére, hogy
megerősítse azt, valamint tiszteletbe tartanák az Alkotmánybíróság által megadott
határidőt is.

Kárpátalja

Tart a vajdasági Statútum tervezetének összehangolása

Horvátország

A torony egyszer már viharkárt szenvedett, 1925-ben. Tavaly július végén egy újabb vihar
során a tetőszerkezete több helyen megsérült, tornya pedig elferdült.
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2014. április 24. – Új Magyar Képes Újság
Továbbra is botrányosnak nevezhető a két magyar szervezet támogatása közötti
különbségtétel - nyilatkozta Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke a zágrábi
Kisebbségi Tanács április 16-ai ülése után. - A HMDK teljes mértékben elégedetlen az idei
zágrábi költségvetési elosztással, hiszen az nagyjából a 2012-es, Sója által kieszközölt,
tizennégy HMDK-s szervezetet a Tanács pénzelési rendszeréből való kizáráson alapszik.
Habár ezeknek a szervezeteknek a többségét sikerült „visszatennünk” a költségvetésbe, és
az idén minimálisan ugyan, de csökkent a két szervezet közötti, a MESZ javára megnövelt
különbség is, ez a költségvetési elosztás köszönő viszonyban sincs a valós helyzettel és a
valós igényekkel. Ez ismételten azt bizonyítja, hogy sem Sója, sem Juhász nem az
összmagyarságot képviselik Zágrábban, hanem csakis és kizárólag a MESZ érdekeit fejtette ki Jankovics.

Alsólakosban, Radamosban és Hodoson lesz az összeírás
2014. április 24. – RTV Slovenija Hidak
A magyar nemzeti közösség már három évvel ezelőtt javasolt egy összeírást a
nemzetiségileg vegyesen lakott területen, amely a nemzetiségi hovatartozással és az
anyanyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseket tartalmazná. A projektbe, amelynek
lebonyolítása a tervek szerint a jövő héten kezdődik, három települést vonnak be:
Alsólakost, Radamost és Hodost.

Horvátország

Zágráb: döntöttek a kisebbségi szervezetek anyagi támogatásáról

Muravidék

magyar oktatásért” szlogennel a magyar tannyelvű iskolák diáklétszám-csökkenésének a
megállítását célzó beiskolázási programja.

2014. április 23. – Nemzeti Regiszter
Nagyszombat délután a Cambridge-i Kossuth ház megtelt gyerekkel. Idén is
megrendezésre került ugyanis a húsvéti gyerekprogram. Nagy izgalmak és előkészületek
zajlottak már délelőtt a házban. Délután kettőkor aztán sorban megérkeztek a gyerekek.

Húsvéti kalandok Nanaimoban
2014. április 23. – Nemzeti Regiszter
A Nanaimo-i Magyar Kulturális Egyesület hangulatos programmal ünnepelte Húsvétot
április 19-én. A Magyar Házban tartott szombat délutáni rendezvényen húsz gyerek és
közel kétszer ennyi felnőtt vett részt. Idén a programok szervezését az eddig szokásos
szervezők mellett a Kőrösi Csoma Sándor Programban résztvevő ösztöndíjas is segítette.

Diaszpóra

Nyulat láttak a Kossuth házban Cambridgeben!
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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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