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2014. április 25. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro
Lemondtak tisztségükről pénteken a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) vezető testületeibe kinevezett magyar oktatók a magyar főtanszékek
létrehozásának akadályozása miatti tiltakozásul. Szilágyi Tibor rektorhelyettes, valamint
Frigy Attila és Sipos Emese dékánhelyettesek lemondó nyilatkozatát iktatták a
felsőoktatási intézmény titkárságán. Szabó Béla tagozatvezető a Krónikának elmondta, a
továbbiakban a különböző testületekbe beválasztott tisztségviselők bojkottálják a
grémiumok munkáját, például távol maradnak az egyetemi szenátus üléseiről.

Kelemen Hunor a kormányzásról: nem várunk csodát

Vezető hírek

Lemondások és bojkott a vásárhelyi orvosin

2014. április 26. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro, MTI,
mno.hu
„Országos szinten jól működik a Szociáldemokrata Párttal kötött kormányzási egyezség” –
jelentette ki a Krónikának Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A szövetség vezetőjét azok
után kérdezték, miután több, az erdélyi magyarság számára fontos ügyben úgy tűnik, a
PSD csupán látszólag – vagy még annyira sem – tartja tiszteletben a március elején aláírt
megállapodást. „Nincsenek illúzióink, hisz az RMDSZ-nek eddig is hihetetlen
erőfeszítésébe került a kormányzási partnereivel betartatni azok ígéreteit. Függetlenül
attól, hogy a Demokratikus Konvenció 1996 és 2000 közötti időszakáról vagy a
liberálisokkal, majd legutóbb a demokrata-liberálisokkal voltunk kormányon, soha nem
dőlhettünk hátra, hisz egyik fél sem tartotta be ígéreteit anélkül, hogy azt következetesen
számon kértük volna. Csodavárásra most sem számítunk" – ismerte be a szövetségi elnök.

A VMSZ és az SNS aláírta a koalíciós megállapodást
2014. április 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap
A Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) aláírta a koalíciós
megállapodást, amelyben meghatározzák a két pártnak az új szerbiai kormányon belüli
kapcsolatait. A koalíciós megállapodást Aleksandar Vučić, az SNS és Pásztor István, a
VMSZ elnöke írta alá. Ezt követően Igor Mirović, az SNS alelnöke újságíróknak azt
mondta, „a kormányon belüli közös fellépés nemcsak a két párt kapcsolatainak javítására
nyújt esélyt, hanem a társadalom kérdéseinek megoldására is”. Szavai szerint a
megállapodásban meghatározták a kisebbségi jogok védelmét, valamint azokat a
különleges területeket, amelyek Vajdasághoz, az európai integrációhoz, a fontos
infrastrukturális projektumokhoz, az IPA-alapok használatához, valamint a
földpolitikához és a mezőgazdasági földek védelméhez kapcsolódnak. Mirović elmondása
szerint meghatároztak bizonyos történelmi témákat is, amelyek megterhelték a szerbek és
a magyarok viszonyát.
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2014. április 25. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Minden alapot nélkülöző „politikai koncepciónak” tartja a Keviép Kft. azt a bűnvádi
eljárást, amelyet az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály indított csütörtökön többek
között Kiss Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es alelnöke ellen, és amelyben a
debreceni cég is érintett. A Keviép a Krónikához eljuttatott közleményében visszautasítja
az ellene felhozott vádakat, amelyek a 2003-ban a nagyváradi önkormányzat által
lefolytatott hulladékkezelő PPP-szerződés odaítélése kapcsán fogalmazódtak meg.

Erdély

Kiss-ügy: visszautasítja a vádakat a debreceni Keviép Kft.

A magyar kormány támogatná az Erdélyi Történeti Múzeum létrehozását
2014. április 25. – Erdély Ma
Semjén Zsolttal, Magyarország miniszterelnök-helyettesével találkozott Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke a héten Budapesten. A megbeszélés témája a
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ visszaköltözése a Lázár-kastélyba volt,
valamint hogy ugyanott létrehoznák az Erdélyi Történeti Múzeumot. Áttekintették a
kastély jogi helyzetét, a tulajdonosi igényeket, felvetéseket és a különféle megoldási
lehetőségeket, továbbá az elmúlt időszak történéseit ez ügyben.

Regisztráció nélkül szavazhatnak külföldön a román állampolgárok
2014. április 25. – Erdély Ma, MTI
A külföldön tartózkodó román állampolgárok előzetes regisztráció nélkül szavazhatnak
május 25-én az ország külképviseletein a romániai európai parlamenti (EP-) jelöltekre, ha
viszont az adott európai uniós ország EP-jelöltjeire akarnak voksolni, akkor azt előzetesen
jelezniük kell az illető állam választási hatóságánál – közölte az MTI-vel csütörtökön
Kovács Csaba, a román állandó választási hatóság (AEP) főtitkára. Hasonlóképpen a
román állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak is legkésőbb május ötödikéig
fel kell vetetniük magukat a romániai speciális névjegyzékbe, ha május 25-én a romániai
jelöltek közöl akarnak EP-képviselőt választani – magyarázta az AEP főtitkára.

A Szabadság-szobor nem kerülhet többé fogságba
2014. április 25. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
A Szabadság-szobor újraállításának tízedik évfordulóját ünnepelték Aradon. Kelemen
Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében azt mondta: többé
nem jöhet el egy olyan pillanat, amikor a Szabadság-szobor ismét fogságba kerül. Kelemen
Hunor beszéde végén köszönetet mondott mindazoknak, akik a szobor kiszabadításán
dolgoztak. Mint felidézte, a román és magyar kormány az RMDSZ-el közösen hihetetlen
erőfeszítést tett, hogy a román társadalmat meggyőzzék: ezt a szoborcsoportot ki kell
szabadítani, és újra köztéren kell elhelyezni. De mindenekelőtt az aradi polgároknak kell
megköszönni – mondta a szövetségi elnök -, hogy hittek abban, hogy a szobor egyszer
ismét köztérre kerül.

3

2014. április 25. – Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro
A Kovászna Megyei Törvényszék elutasította a prefektúra azon keresetét, amelyben több
tízezer lejes bírság kiszabását kérte Ráduly Istvánra, mert az uzoni polgármester úgymond
„késedelemmel hajtott végre” egy jogerős ítéletet.

Erdély

Véget ért a zászlócirkusz? – Nem kell fizetnie az uzoni polgármesternek

Winkler: A minőségi szakmai oktatás egyre fontosabb Európában
2014. április 26. – transindex.ro, maszol.ro
A szakoktatás gazdaságra kiható szerepét hangsúlyozta Winkler Gyula péntek délután
Szatmárnémetiben, ahol pedagógusokkal találkozott. Az EP-képviselő elmondta, a
tagállamok közoktatási rendszereinek koordinálása nem tartozik az Unió kompetenciái
közé, ennek ellenére Brüsszel fontos tényező a fiatalok szempontjából, hiszen az Erasmus
program – amely a diákok szabad mozgását és más tagállamban való tanulását segíti – az
egyik legrégebbi és a legsikeresebb projektje az Uniónak.

Kolozsvár Európai Ifjúsági Főváros: aláírta Emil Boc a címet odaítélő Európai
Ifjúsági Fórummal a hivatalos egyezményt
2014. április 26. – transindex.ro
Az Európai Ifjúsági Főváros címre vonatkozó hivatalos egyezményt írt alá Emil Boc
Kolozsvár polgármestere Giuseppe Porcaróval, az Európai Ifjúsági Fórum főtitkárával. Az
eseményre Brüsszelben, az európai ifjúság legfelsőbb képviseleti szervének számító
Európai Ifjúsági Fórum Rendkívüli Közgyűlésén került sor. Az esemény a 2015 Kolozsvár
Európai Ifjúsági Főváros projekt kulcsfontosságú mozzanata. "Kolozsvár valóban egy
európai főváros, hiszen a hagyományok, a mulikulturalizmus, a tolerancia és a civilizáció
városa, amely 2015-ben az egyik legsikeresebb ifjúsági fővárosnak ad majd otthont" hangsúlyozta Emil Boc felszólalásában.

Sógor Csaba: továbbra is támogatja Brüsszel a székely gazdákat
2014. április 26. – transindex.ro, maszol.ro
„Az Európai Unió agrárpolitikája nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a székely gazdák
könnyebben boldoguljanak a szülőföldjükön, megélhetésüket idehaza biztosíthassák, és
biztos jövőt teremthessenek családjuknak” – fogalmazott Sógor Csaba a csíkdánfalvi
állatvásáron és kiállításon. Április 25-én, szombat délelőtt a csíkdánfalvi Kubik gödörben
több százan gyűltek össze a helyi és környékbeli állattartó gazdák hagyományos Szent
György napi találkozójára.

Kelemen Hunor szerint az EP-választás az erdélyi magyarok jelenéről és
jövőjéről szól
2014. április 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„Az európai parlamenti választás elsősorban rólunk szól, nem az Európai Unióról. Ez a
választás az erdélyi magyarok jelenéről és jövőjéről szól. Ezért fontos, hogy ott legyünk,
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hiszen olyan döntések születnek az Európai Parlamentben, amelyek a mi életünket is
befolyásolják. És ha a Parlament megerősödik, és az Unión belül szorosabb lesz az
integráció, akkor a brüsszeli döntések még inkább befolyásolják a mi életünket” –
hangsúlyozta beszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes
április 25-én, pénteken este Aradon. Itt a színház nagytermében tartott kampányindító
rendezvényt az RMDSZ Arad Megyei Szervezete, ezen vett részt a szövetségi elnök.

EP-választások – A kézdiszéki EMNP távolmaradásra buzdít
2014. április 26. – Erdély Ma, Háromszék
Balázs Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kézdivásárhelyi elnöke csütörtökön
sajtótájékoztatón jelentette be: a kézdiszéki EMNP nem támogatja az RMDSZ-t az európai
parlamenti választásokon, ezért felkéri tagjait és szimpatizánsait, május 25-én ne
menjenek szavazni. Az elnök a döntést azzal indokolta, hogy az RMDSZ huszonhárom év
alatt, többéves kormányzásban való részvétel után sem tudta gazdaságilag fellendíteni
Kézdiszéket, Székelyföldet. Az oktatást mélypontra süllyesztette, e tekintetben Kovászna és
Hargita megye, de Maros megye sem dicsekedhet nagyon. Ez tisztán kimutatható az
érettségi eredményeken. Az RMDSZ-nek soha nem volt hiteles hozzáállása a székelyföldi
autonómia kivitelezéséhez.

Beiktatták Vasile Oprea alprefektust
2014. április 26. – Erdély Ma, Népújság
Péntek óta átmenetileg Vasile Oprea tölti be az alprefektusi tisztséget Maros megyében,
miután Corneliu Grosu kormánybiztos nyugdíjba vonult, és Manuel Butiulca liberális
alprefektust menesztette a kormányfő. Az avatóünnepségre a közigazgatási palota
nagytermében került sor Mircea Duşa honvédelmi miniszter és Florea Oprea főkvesztor, a
Belügyminisztérium képviselőjének jelenlétében. Az új alprefektus beiktatását követően
Mircea Duşa újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, véleménye szerint Maros megye
prefektusa román lesz, mert a kormánybiztos feladata a kormányprogram végrehajtása, az
RMDSZ ellenben a magyarok problémáival kell foglalkozzék. Hamarosan sor kerül az új
prefektus kinevezésére is a Közigazgatási Minisztérium javaslata alapján, mondta, de ő,
„olyan emberként, aki ebből a régióból származik”, úgy véli, Maros megyében román
prefektusra lenne szükség.

Brassai szerint Duşă privát véleménye, hogy nem kell magyar prefektus
Maros megyébe
2014. április 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro
„A Mircea Duşă privát véleménye az, hogy nem kell Maros megyében magyar prefektus.
Ezzel együtt felháborít az, hogy kijelentéseiből az derül ki, hogy másodrendű
állampolgároknak tartja a magyarokat, s mint ilyen úgy gondolja, hogy román
állampolgárságú magyar személy nem lehet prefektus Maros megyében” - kommentálta a
védelmi miniszter pénteki kijelentését Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei
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szervezetének elnöke. A védelmi miniszter úgy nyilatkozott, úgy gondolja, az RMDSZ-nek
inkább a magyarság gazdasági és szociális helyzetének javításával kell foglalkoznia. Mircea
Duşă azt is megjegyezte, Kovászna és Hargita megyében román prefektus van, és Maros
megyében is román vezetőre lenne szükség, aki megfelelően képviseli a megye lakosságát.

Hegedüs Csilla: prioritás a szórványközösségek fokozott védelme
2014. április 26. – maszol.ro
„Szórványban nagyon sok mindenre kell egyszerre odafigyelnie a magyar közösségnek,
miközben folyamatosan számolnia kell a beolvadás veszélyével is. Ebben az ádáz
küzdelemben a magyarságnak olyan biztosítékokra van szüksége helyi, megyei, országos és
európai szinten, amelyekre támaszkodhat nap mint nap. És ez nem luxus, hanem
elsődleges szükséglet. Ha mi a döntéshozás valamennyi szintjén jelen vagyunk, akkor vált
vállnak vetve szolgáltathatjuk a megnyugtató alapot, amelyre építeni lehet. Erre
gondoljunk május 25-én a szavazófülkében” – fogalmazott Hegedüs Csilla örökségvédelmi
államtitkár, EP-képviselőjelölt Nagybányán, ahol a Németh László Elméleti Líceumot és a
Nagybányai Művésztelepet látogatta meg.

Újabb érdekelteket várnak az SZNT luxemburgi perébe
2014. április 27. – Krónika
Pozitív visszajelzésként értékelik a felperesek Kovászna megye belépési szándékát a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) luxemburgi bíróságon folyó perébe. Sobor Dávid, a
kezdeményezők képviseletében eljáró budapesti ügyvéd az MTI-nek elmondta, örömmel
fogadták a Kovászna megyei önkormányzat beavatkozásról hozott határozatát, mert ez
annak a jele, hogy a kezdeményezés szükségességét maguk az érintett területi
önkormányzatok is látják. Az SZNT képviselői, Izsák Balázs elnök és Dabis Attila külügyi
titkár azért indítottak pert az Európai Bizottság (EB) ellen tavaly augusztusban, mert a
testület elutasította a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezésük bejegyzését.

Mesterházy az MSZP, a PSD és az RMDSZ viszonyáról is beszélt Bukarestben
2014. április 27. – Krónika, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Magyar Nemzet,
Háromszék
Új, szociáldemokrata válaszokat kell adni azokra a kihívásokra, a munkanélküliségre, a
szociális problémákra, amelyekkel az Európai Unió szembesül – hangoztatta Mesterházy
Attila, az MSZP elnöke szombaton Bukarestben, ahol Victor Ponta miniszterelnök
meghívására felszólalt a Szociáldemokrata Párt (PSD) európai parlamenti (EP-)
kampánynyitó rendezvényén. „Ahol ilyen komoly létszámú határon túli magyar közösség
él, kötelező odafigyelni az ott élő közösség érdekeire. Ezért mindig is arra biztattam a
román miniszterelnököt, hogy állapodjon meg az RMDSZ-szel" – mondta az MSZP elnöke.
Az MSZP rendszeres kapcsolatot ápol az RMDSZ-szel és támogatja a kormányzásban való
részvételét, amely megítélése szerint nagyobb érdekérvényesítési mozgásteret ad a magyar
közösség számára – közölte Mesterházy Attila.
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2014. április 27. – transindex.ro, maszol.ro
A szórvány érdekek brüsszeli képviseletére kérte Vincze Lorántot a tordai,
tordaszentmihályi és várfalvi közösség, amelyekkel az RMDSZ európai parlamenti
képviselőjelöltje szombaton találkozott, kampánykörútja harmadik napján.

Erdély

A szórvány érdekek brüsszeli képviseletére kérték Vincze Lorántot a Kolozs
megyei közösségek

Felvonták Erdély legnagyobb székely zászlaját Zeteváralján
2014. április 27. – Krónika, szekelyhon.ro
Aranyba és kékbe borult vasárnap az ég a Hargita megyei Zeteváralján, amikor felvonták
Erdély legnagyobb székely zászlaját. A tizenöt méter hosszú és hét méter széles lobogó
felvonása alatt az ünneplő tömeg a zeteváraljai fúvószenekar által kísérve elénekelte a
székely himnuszt. A húsz méter magas zászlórúdra felvont lobogót tapsviharral köszönte a
közösség, majd Wass Albert A láthatatlan lobogó című versével tisztelegtek előtte.

Tőkés: kizárólag az önrendelkezés jelentheti identitásunk megőrzését
2014. április 27. – Erdély Ma, Duna Tv
Kizárólag az önrendelkezés kivívása jelentheti egyházi, vallási, és nemzeti identitásunk
megőrzését, mint a Felvidéken, mint a Partiumban – nyilatkozta Tőkés László, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnöke Nagyváradon. A Fidesz EP képviselőjelöltje hozzátette: a
nemzeti megmaradásunk ügyében valódi megmaradást jelentő eszközre van szükség.
Tőkés elvesztegetettnek nevezte az elmúlt 25 évet, mert mint mondta nem volt elég
bátorságuk véghezvinni a nemzetpolitikai rendszerváltoztatást is.

Sógor Csaba: az esélyt is meg kell látnunk az Európai Unióban
2014. április 27. – maszol.ro
A maroshévízi és galócási református közösséggel találkozott vasárnap délelőtt Sógor
Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő gyergyószéki körútja során. „Amikor az
Európai Unióról beszélünk, akkor gyakran csak azt emlegetjük, amivel nehezebben tudunk
azonosulni. Itt a számadás időszaka, álljunk meg egy pillanatra és gondolkodjunk el azon,
milyen új lehetőségeket kapott az erdélyi magyar közösség azáltal, hogy csatlakozott a
nyugati országokhoz. Nézzünk szét a közösségünkben és meg fogjuk látni” – mutatott rá
Sógor Csaba.

A román politikusoknak üzent Kelemen Hunor
2014. április 27. – maszol.ro
Ne a román politikusok akarják már megmondani, mi a jó az erdélyi magyarok számára.
Akkor lesz megoldva Romániában a kisebbségek helyzete, ha majd a magyarok is úgy érzik
– üzente szombati háromszéki látogatásakor Kelemen Hunor a román politikusoknak,
akik szerint Bukarest példásan megoldotta a Romániában élő nemzetiségek problémáit. A
szövetségi elnök az RMDSZ háromszéki kampánynyitó rendezvényén vett részt.
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Üzenetével Monica Macoveinek, a Demokrata-Liberális Párt (PDL) európai parlamenti
képviselőjének a szavaira reagált, aki ugyancsak Sepsiszentgyörgyön nyilatkozta, hogy
Románia példaértékűen megoldotta a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatos
problémát, és szerinte az RMDSZ a kisebbségi jogok ügyét csupán önigazolásra használja.

Winkler Gyula: az erdélyi gazdáknak kedvez az új uniós agrárpolitika

Háló - Bemutatta új pártját Radoslav Procházka
2014. április 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az államfőválasztás után tett ígéretének megfelelően bemutatta általa alapított új pártját
Radoslav Procházka, korábbi államfőjelölt. Az új tömörülés neve Háló (Sieť). Radoslav
Procházka elmondta, a párt zászlaja alatt új arcokat, új embereket kíván bevonni a
szlovákiai politikai körforgásba.

Felvidék

2014. április 27. – maszol.ro
A mi gazdáinknak kedvez a megújult Közös Agrárpolitika és ezáltal az erdélyi magyar
családok jobb megélhetését szolgálja – számolt be Winkler Gyula szombat délután
Tasnádon, ahol RMDSZ tisztségviselőkkel, véleményformálókkal beszélgetett a brüsszeli
képviselet eredményeiről, fontosságáról. Mint mondta, az Európai Parlament legnagyobb
csatájaként vonult be a történelembe a Közös Agrárpolitika reformja.

Az EU-csatlakozási ünnepség helyett a Žák Malina Hedvig melletti tüntetésen
vesz részt Csáky Pál
2014. április 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Lemondta az ország európai uniós csatlakozásának 10. évfordulójára rendezett pozsonyi
ünnepségen való részvételt Csáky Pál, aki annak idején a szlovák kormány európai
ügyekért, emberi jogokért és kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettese volt.
Ehelyett a Žák Malina Hedvig melletti, az ünnepség idejére tervezett tüntetésen vesz részt
- tájékoztatta az MTI-t Csáky Pál.

A díjkiosztóval véget ért a Tompa Mihály szavalóverseny
2014. április 27. – hirek.sk, Új Szó
Véget ért a XXIII. Tompa Mihály Vers- és Prózamondók, Verséneklők és Lírai Színpadok
Országos Versenye Rimaszombatban. A seregszemle három napja során 242 versenyző
mérettetett meg hét kategóriában.
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2014. április 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Összehangolták Vajdaság statúma szövegével kapcsolatos vitás szakaszokat a tartományi
képviselőház kollégiumának és a tartományi statútum kidolgozására alakult
munkacsoportnak a tagjai, s döntés született az alternatív megoldásokról is, közölte a
tartományi képviselőház elnökének kabinetje. A két testület együttes ülésén, amelyen
Pásztor István elnökölt, megvitatták a statútum egyes szakaszaival kapcsolatos alternatív
javaslatokat, s összehangolták a munkacsoport által összeállított és előterjesztett
dokumentum szövegét.

Vajdaság

A tartomány statútumáról egyeztettek

Megemlékezés a zsinagógában: Hetven éve deportálták az újvidéki zsidókat
2014. április 26. – Vajdaság Ma
A legnagyobb újvidéki zsidódeportálás hetvenedik évfordulója alkalmából nyílt
történelemórát és megemlékezést tartottak a vajdasági székváros város zsinagógájában
pénteken. Elhangzott, hogy az 1944. április 25. és 26. közötti éjszakán megtiltották a teljes
bácskai zsidóságnak, hogy elhagyja otthonát. Ezt követően az újvidéki zsinagógába
szállították őket, onnan pedig különböző gyűjtőtáborokba, majd koncentrációs táborokba
kerültek. Újvidékről akkor mintegy 1900 zsidót szállítottak el. A rendelkezésre álló adatok
alapján a II. világháború idején körülbelül háromezer újvidéki zsidó vesztette életét a
táborokban - emlékeztetett Goran Levi, az újvidéki zsidó hitközség vezetője.

Felszentelték a templomtornyot
2014. április 26. – Magyar Szó
Április 24-én, azaz Szent György napján szentmisét tartottak a szabadkai Szent Györgytemplomban, melynek keretében felszentelték a templom felújított tornyát és
tetőszerkezetét, mely még a 2012-es viharban rongálódott meg. Palatinus István atya
elmondta, tavaly május elején kezdték meg a munkálatokat, melyeket sikerült most
befejezni. Egy csodálatos együttműködés gyümölcsének nevezte a felújítást, s köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik ebben segítettek a plébániának, így a városnak, a Tartományi
Nagyberuházási Alapnak, a VMSZ-nek és a püspökségnek is, akik nélkül mindez nem
valósulhatott volna meg.

Új kormánya van Szerbiának
2014. április 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Az új szerbiai kormánynak 19 tagja van: a kormányfőn kívül 16 miniszter és két tárca
nélküli miniszter. Megválasztásukra 198 képviselő szavazott igennel, 23 nemmel, 6
tartózkodott, Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) képviselője pedig
nem szavazott. Az új kormányban Ivica Dačić az első miniszterelnök-helyettes és
külügyminiszter, Zorana Mihajlović pedig kormányfőhelyettes és építésügyi, közlekedési
meg infrastrukturális miniszter. A Vajdasági Magyar Szövetség sem miniszteri, sem

9

Kárpátaljai testvércsalád mozgalom indul
2014. április 25. – Kárpátalja Ma
Kárpátaljai testvércsalád mozgalom indulását jelentették be pénteken Budapesten. Rétvári
Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára szerint nagyon fontos a civil
kezdeményezés, amelyen keresztül a kárpátaljai és anyaországi magyar családok
kölcsönösen segíthetik egymást. A parlamenti államtitkár a mozgalom indításáról tartott
sajtótájékoztatón elmondta, a mozgalom lehetőséget kínál arra, hogy az anyaországi és
kárpátaljai magyar családok segítsék, erősítsék egymást, ami állandóságot, biztonságot
jelenthet számukra.

Infrastrukturális
Nyíregyházán

fejlesztésekről

egyeztetett

Kárpátalja

Kárpátalja

kormányalelnöki pozíciót nem kért a koalíciós tárgyalásokon, államtitkári szinten vesznek
részt a Vučić-kabinet munkájában.

kormányzója

2014. április 26. – Kárpátalja Ma
A magyar-ukrán határátkelőkhöz vezető úthálózat fejlesztéséről is egyeztetett SzabolcsSzatmár-Bereg megye vezetőivel Valerij Luncsenko, Kárpátalja kormányzója, aki pénteken
tett
bemutatkozó
látogatást
Nyíregyházán.
A
kormányzó
Vinnai
Győző
kormánymegbízottal és Seszták Oszkár megyei közgyűlési elnökkel folytatott
megbeszéléseket követő sajtótájékoztatón elmondta, Kárpátalja megye és SzabolcsSzatmár-Bereg a szoros együttműködés révén számos sikeres, határon átívelő pályázatot
valósított meg, ezek közül a határ menti térség elérhetőségét javító úthálózat-beruházás
emelkedik ki.

Megmenthető-e még? - Mélyszórvány Kerekhegyen
2014. április 26. – Kátpátalja Ma
Técsőtől 15 kilométerre északkeletre egy aprócska falu búvik meg a Máramarosi-medence
fölé magasodó hegyek között: Kerekhegy. Ma a kárpátaljai nemzetrész egyre fogyatkozó
szigeteként áll az őt körülvevő szláv tengerben, és sajnos, nagyon indokolt a kérdés, hogy
megmenthető-e még.

Magyar diplomatákat is lehallgattak az ukrajnai forrongások idején
2014. április 27. – Kárpátinfo
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Magyarország kárpátaljai konzulátusainak
telefonját is lehallgatta a Kijevben zajlott „majdanos forradalom” idején. A hírportálon
megjelent másolatok az ungvári magyar konzul telefonjának lehallgatására adott írásbeli
megbízatásról készültek, amelyet személyesen Mihajlo Fedeles, az Ukrán Biztonsági
Szolgálat kárpátaljai kirendeltségének azóta már leváltott parancsnoka adott ki.
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2014. április 25. – Nemzeti Regiszter
2014. április 12-én ismét megrendezte a Vancouver-i Magyar Református Egyház a már jól
megszokott, hagyománnyá vált tavaszi bazárt. Ezen a szombati napon több, mint 150 fő
gyűlt össze a templomhoz tartozó nagy teremben.

Diaszpóra

Református bazár Vancouverben
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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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