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2014. május 5. – MTI, Kormány.hu, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet
Magyarország készen áll arra, hogy a történelmi megbékélés lépéseit elindítsa és
végrehajtsa minden olyan viszonylatban, ahol ez eddig még nem történt meg - mondta
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Külügyi
Intézetnek a magyar-szerb kapcsolatokról szóló rendezvényén 2014. május 5-én. Az
államtitkár méltatta a magyar-szerb megbékélési folyamat jelentőségét, egyúttal
kijelentette: „van olyan szomszédsági viszonylatunk, ahol a kollektív bűnösség
meghaladására még nem került sor”. Pásztor István, a VMSZ elnöke kiemelte: a magyar és
a szerb államfő tavaly júniusi közös főhajtása nagyon fontos volt, mert az
„megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka annak, hogy a kapcsolatépítés kibontakoztatása
nemcsak szólam, hanem valós szándék”.

Vezető hírek

Magyarország készen áll a történelmi megbékélésre

Frakcióvezetők: Füle látogatása bátorítás az új kormány számára
2014. május 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Štefan Füle, az Európai Unió bővítési biztosa hivatalos belgrádi látogatása során a
parlamenti frakcióvezetőkkel is találkozott, akikkel az európai integráció további lépéseiről
és azokról a kötelezettségekről tárgyalt, amelyeket Szerbiának teljesítenie kell. Pásztor
Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakcióvezetője a találkozót követően
elmondta, Štefan Füle bővítési biztos látogatása bátorítás az új szerb kormány számára, s
hogy a frakcióvezetőkkel való találkozón elsősorban a jogállamiság fontosságát helyezték
előtérbe, ami kapcsolatban van a Szerbiában élő nemzeti közösségek helyzetével is. Pásztor
úgy véli, most már biztos, hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény az
elsők között lesz, amelyet a parlament a következő héten módosít.

2014. május 5. – Szucher Ervin – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
„Elképesztő, hogy a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) egy
nem létező kormányrendeletre hivatkozik, mely jogászuk szerint fölülírja az amúgy később
megjelent tanügyi törvényt, és még így is pert nyer. Fellebbezünk, és, ha nem nyerünk
Romániában, megyünk Strasbourgba” – jelentette ki a felperes Romániai Magyar Orvosés Gyógyszerészképzés Egyesület (RMOGYKE) jogi képviselője, Kincses Előd, aki
következő lépésként arra készül, hogy a bukaresti legfelsőbb bírósághoz fordul.

Fórum a külhoni magyar tudósok eredményeiről
2014. május 5. – MTI, hirado.hu, InfoRádió, Klubrádió
A határon túli magyar tudományosság tavalyi eredményeit ismertették hétfőn a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) 185. közgyűléséhez kapcsolódó külső tagok fórumán,
amelyen Pálinkás József, a tudós társaság leköszönő elnöke díjakat adott át. A fórumon

Magyarország

Törvénytelenséget próbál törvényesíteni a bíróság
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A magyar zászló elégetésére buzdítják a trikolóros fiút
2014. május 5. – maszol.ro
„Legközelebb ezt próbáld ki!” – ezekkel a szavakkal buzdította a magyar zászló
felgyújtására Facebookon egy szélsőséges román fiatal azt a sepsiszentgyörgyi román fiút,
aki trikolórral pózolt márciusban a magyar nemzeti ünnepen. Buzdításához a posztoló egy
lángokban álló magyar lobogó fotóját is mellékelte – írja az Evenimentul Zilei.

Erdély

megjelent külhoni magyar tudósokat köszöntő beszédében Pálinkás József felidézte, hogy
2009-ben az intézmény közfeladatává tették a határon túli magyar tudományosság
támogatását. Mindezt hatékonyan működtetett ösztöndíjrendszerek révén igyekeznek
megvalósítani és céljuk, hogy nemzetközileg is jelentős témákban valódi tudományos
sikerek elérésére nyissanak minél több lehetőséget.

Szeretik az Örökségünk Őrei programot a Hunyad megyeiek
2014. május 5. – maszol.ro
Hunyad megyében a fiatalok felkarolták és lelkesen bekapcsolódtak abba a műemlékvédő
programba, amelyet Hegedüs Csilla kultúráért felelős főtitkárhelyettes kezdeményezett
2012-ben – hangsúlyozta Dezméri István, az RMDSZ Hunyad megyei ügyvezető elnöke
vasárnap Petrillán, az V. Hunyad Megyei Magyar Napok ünnepi rendezvényén, a Schmidt
László Művelődési Házban.

Bánságban kampányol Vincze Loránt
2014. május 5. – maszol.ro
„Biztatást kaptam mindenütt, ahol eddig kampánykörutam során megfordultam.
Kampánycsapatommal ma Nagyiratoson, Nagyvarjason és Szentpálon tapasztaltuk a
helybéliek bizalmát és támogatását, amely a huszonöt esztendős RMDSZ iránti
ragaszkodás kifejezése, annak biztosítéka, hogy a Szövetségünk megerősödve folytatja a
romániai magyar közösség érdekében végzett munkát” – hangsúlyozta vasárnap Vincze
Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje Szentpálon, ahol a szövetség Arad
megyei vezetőivel együtt helybeliekkel találkozott.

Székelyek, erdélyiek és magyarországiak közös ünnepe
2014. május 5. – Nyugati Jelen
Nagyszerű közösségi rendezvényekkel folytatódtak szombaton és vasárnap a Hunyad
Megyei Magyar Napok. A hétvégén Vajdahunyad vitte a prímet, ott került sor szombaton
az ünnepségsorozat hivatalos megnyitójára, a Barcsay Ákos-díj átadásával, és az azt
megelőző egész napos szabadtéri fesztivállal, majd jövő hétvégén Déván hasonló
ünnepségekkel zárul.
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2014. május 5. – transindex.ro
„Máig nem sikerült levetkőznie a fantomintézet státuszt a Nemzetstratégiai
Kutatóintézetnek (NSKI): úgy tudjuk, az intézet a Kárpát-medencében működő
kisebbségkutató műhelyekkel hivatalos kapcsolatot nem tart fenn, a beharangozott
projektjei csendben feledésbe merülnek, munkatársai között pedig elvétve sem lehet
kisebbségkutató szakembereket találni” – írja a Transindex.

Erdély

„Anekdotává vált” a Szász Jenő-féle Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Júniusban szervezik Nagyváradon a Szent László Napokat
2014. május 5. – maszol.ro
Idén második alkalommal szervezik meg a nagyváradi magyarok ünnepét, a Szent László
Napokat, ezen belül pedig a Nagyváradról elszármazottak találkozóját. A június 26–29.
között zajló rendezvény keretében kulturális és szórakoztató programokkal várnak minden
korosztályt.

Harminc magyar szervezetet támogatnak Kolozs megyében
2014. május 5. – Krónika
Több mint harminc magyar érdekeltségű civil szervezet támogatását hagyta jóvá a Kolozs
megyei önkormányzat hétfői rendkívüli ülésén. Vákár István, a megyei tanács alelnöke a
Krónikának elmondta: többek között a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét és az Erdélyi
Humorfesztivál kap támogatást, de forrásokhoz jut a Kallós Zoltán Alapítvány a
hagyományos hangszeres népzene-, néptánc- és kézműves táborának megszervezésére,
valamint a Téka Alapítvány a szamosújvári Nemzetközi Néptáncfesztivál lebonyolítására.

Méltánytalan harc az óvodásokért?
2014. május 5. – Krónika
Bár egyes városokban fejtörést okoz, erdélyi szinten nem nevezhető jelenségnek az elit
óvodák térhódítása. Számos szülő ragaszkodik ahhoz, hogy csemetéjét a lakóhelyéhez
közel eső intézmény helyett a nevesebb belvárosiba járassa, a tendenciát a lakótelepi
óvodák hiánya is ösztönzi, vélik a szakemberek. Elmondásuk szerint nem kell attól tartani,
hogy az elit intézmények népszerűsége miatt be kell zárni a lakótelepi kisdedóvókat.

Kiss Sándor lemondását követeli az EMNP
2014. május 5. – Krónika, Erdély Ma
Lemondásra szólította fel Kiss Sándort az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), amely
elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bihar megyei közgyűlés korrupciós botrányba keveredett
alelnöke következmények nélkül folytassa pályafutását. „A történtek után az lenne a
legkevesebb, ha visszavonulna a politikából. Ez nemcsak a közösségnek válna hasznára,
hanem követendő példa lenne napjaink romániai társadalmában is” – szögezte le hétfői
sajtótájékoztatóján Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke, aki
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Ponta Silaghival gyűrné le az RMDSZ-t Szatmáron
2014. május 5. – Krónika
Átiratkozott a Szociáldemokrata Pártba (PSD), és a Konzervatív Párttal (PC) és a Románia
Haladásáért Országos Szövetséggel (UNPR) közösen alkotott Szociáldemokrata Szövetség
(USD) jelöltjeként indul május 25-én az európai parlamenti választásokkal egy időben
tartandó hazai időközi parlamenti megmérettetésen a Szatmár megyei kettes körzetben
Ovidiu Silaghi. Ezt Victor Ponta miniszterelnök, a PSD országos elnöke jelentette be
Avasfelsőfaluban. Ponta azzal indokolta a döntést, hogy Szatmár megyében csakis akkor
van esély megverni az RMDSZ-t, amennyiben a román pártok összefognak.

Erdély

Zatykó Gyula és Szilágyi Zsolt országos alelnök társaságában emlékeztetett a helyi
RMDSZ-vezető „kétes múltjára”.

Borbély: megvannak a feltételeink ahhoz, hogy három képviselőt
bejuttassunk az EP-be
2014. május 5. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az Udvarhelyszéki RMDSZ választmányi ülésén vett részt ma délelőtt Borbély László
politikai alelnök, ahol Verestóy Attilával, az RMDSZ Udvarhelyszéki Területi
Szervezetének elnökével, Antal Lóránttal, az RMDSZ EP-képviselőjelöltjével, valamint
Bíró Barna Botonddal, az Udvarhelyszéki Területi Szervezet ügyvezető elnökével a
kormányzati szerepvállalás lehetőségeiről, illetve az európai parlamenti választásokkal
kapcsolatos kampánystratégiáról egyeztettek. Az udvarhelyszéki találkozón Borbély
László, az RMDSZ politikai alelnöke kifejtette: a Szövetség javítani szeretne az Európai
Parlamentnek a nemzeti kisebbségekkel szembeni viszonyulásán, és ezen feladatában, a
romániai magyarságban partnerre találtak, amit az európai állampolgári kezdeményezés
kapcsán összegyűjtött aláírások is bizonyítanak.

Amerikai zászló Kovászna Megye Tanácsának épületén
2014. május 5. – Erdély Ma
Amerikai zászlót tűztek ki Kovászna Megye Tanácsának homlokzatára annak tiszteletére,
hogy a székelyföldi helyzetről tájékozódni kívánó amerikai politikai attasék keresték fel
Tamás Sándor tanácselnököt és Antal Árpád polgármestert. A megbeszélésen a két elöljáró
ismertette Székelyföld problémáit és részletesen kitértek a székelyek által elszenvedett
jogtiprásokra. Az elöljárók ismertették a székely zászló betiltásának körülményeit, a
kisebbségi jogok bővítésének az alkotmányos akadályát, az államot képviselő prefektusok
túlkapásait, a Székelyföldet évtizedek óta sújtó gazdasági bojkottot, és beszéltek a
székelység politikai céljairól is, nevezetesen annak a szükségességéről, hogy létrejöjjön
Székelyföld autonómiája, valamint a magyar nyelvnek a regionális hivatalos nyelvé való
elismeréséről a régióban.
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2014. május 6. – Felvidék Ma
Már a 25. anyákat köszöntő ünnepségét szervezte az MKP Szencen, a kultúrház
nagytermében. A színvonalas műsort Németh Gabriella, az MKP országos elnöksége és a
Pozsony megyei közgyűlés alelnöke vezette, aki egy anyákról szóló vers elszavalásával
nyitotta meg az ünnepséget. A színvonalas rendezvényt jelenlétével megtisztelte Bárdos
Gyula, az MKP OE tagja, a CSEMADOK országos elnöke. Klenovics Gábor, az MKP
európai parlamenti képviselőjelöltje Beszédében hangsúlyozta, hogy „ha az édesanyáról
beszélünk, nem feledkezhetünk meg a tőlük kapott örökségről, az anyanyelvről sem.

Szerbia-EU: Az előrelépés hatalmas, most kulcsfontosságú időszak következik
2014. május 5. – Magyar Szó, Pannon RTV
Hatalmas előrelépést ért el Szerbia az elmúlt időszakban az Európai Uniós csatlakozás felé
vezető úton – mondta Štefan Füle, az Európai Unió bővítési biztosa Belgrádban a Tomislav
Nikolić államfővel folytatott tárgyalást követően. Füle gazdasági fellendülést, a szükséges
reformok végrehajtását, a jogállam kiteljesítését és a Pristinával való további
együttműködést tartja a legfontosabb feladatoknak. Véleménye szerint Szerbia mostani
kormánya képes lesz erre.

Felvidék

MKP-és Anyák napi ünnepség Szencen

Vajdaság

2014. május 5. – maszol.ro
A magyarok számára fenntartott iskolát szeretnének létrehozni Balánbányán: a szülők és
pedagógusok szerint ez az egyetlen megoldás arra, hogy a magyar közösség egyben
maradjon. Gondot jelenthet azonban, hogy a diák után kapott fejkvótának kell fedeznie az
intézmény kiadásait. Balánbánya: szórvány Székelyföld szívében. A Nagyhagymás,
Egyeskő, Öcsém szikláinak árnyékában rejtőző település lakosságának jelenleg csupán
harminc százaléka magyar. Az évek hosszú során kialakult helyzet úgy hozta, hogy a
magyar gyerekek legnagyobb része az 1-es számú Általános Iskolába, a román közösség
pedig a Geo Bogza iskolába jár. Természetesen vannak román anyanyelvűek is a magyar
iskolában és fordítva.

Erdély

Ahol fejkvótában mérik a magyar gyerekeket

A szabadkai Zsinagóga a hét legveszélyeztetettebb európai építmény között
2014. május 5. – Vajdaság Ma
A szabadkai Zsinagóga a hét legveszélyeztetettebb európai nevezetesség között szerepel,
tájékoztatott az Europa Nostra vezető európai örökségvédelmi szervezet. A szervezet éves
bécsi kongresszusán tette közzé az épületek neveit. Ezek az épületek komoly veszélyben
vannak, egyesek a források vagy a szakértelem hiánya miatt, mások pedig hanyagság vagy
a nem megfelelő fejlesztési tervek miatt. Ezért sürgős beavatkozásra van szükség, mondták

6

2014. május 6. – Magyar Szó
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületén belül működő, a szerb nyelvet mint
nem anyanyelvet oktatók szakosztályának vezetői módszertani képzést tartottak az
általános iskola felső osztályaiban tanító tanárok részére. Az elhangzottak alapján
megállapítható, hogy a jelen tankönyvek nem megfelelőek sem tartalmilag, sem
módszertanilag, és főleg ennek következménye, hogy a diákok nem sajátítják el a nyelvet.
Hiányoznak a beszédgyakorlatok, az olyan szövegek, amelyek a mindennapi életben
alkalmazhatók lennének.

A járási adminisztráció új vezetőjének kinevezése ellen tiltakoztak
Munkácson
2014. május 5. - Kárpátalja
A Munkácsi Járási Állami Adminisztráció blokád alá vonását helyezte kilátásba a
Jobboldali Szektor és a Munkácsi Néptanács arra az esetre, ha nem teljesítik követelésüket
– jelentette a Panorama Mukacseva portál. A két szervezet aktivistái hétfőn reggel jelentek
meg a járási adminisztráció épülete előtt, hogy egyet nem értésüknek adjanak hangot az
ideiglenes államfő döntése kapcsán, aki a hivatal élére Vaszil Paskulyakot, „a Régiók Pártja
egy népképviselőjének segédjét” nevezte ki.

Vajdaság

A szerb nyelv oktatása magyar tagozaton

Kárpátalja

el. Az úgynevezett mentőakciót a nyár folyamán és után szervezik meg, az akciótervekre
vonatkozóan pedig az év végéig tesznek javaslatot, mondták el a bécsi gyűlésen.

Itthon vagyok… Radnótira emlékezett Kárpátalja magyarsága

Magyar rapszódia Calgaryban
2014. május 5. – Bakos Mária - Nemzeti Regiszter
Nemzetünk is bemutatkozhatott a hangversenyen, amelyet a calgaryi Jack Singer
Koncertteremben hirdettek. Örömünkre a Calgary Philharmonic Orchestra a
programjában minden évben lehetőséget nyújt egy-egy nemzet kimagasló komolyzenei
életének bemutatására.

Diaszpóra

2014. május 6. – Kárpátalja Ma
Kültéri szavalással állított emléket Radnóti Miklós 105. születésnapjának a Pro Cultura
Subcarpathica (PCS) civil szervezet május 5-én Beregszászban. közel 700 személy gyűlt
össze a Rákóczi-főiskola előtti téren, hogy közösen szavalja el a magyar patriotizmus egyik
legigazabb megnyilvánulását, Radnóti Miklós Nem tudhatom... című versét. Radnóti
költészetéből, életútjából megtanulhattuk az önzés nélküli tiszta hazaszeretetet – mondta
köszöntő beszédében Orosz Ildikó, a beregszászi terversradnoti1főiskola elnöke.
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2014. május 5. - Naszák Szilvia – Nemzeti Regiszter
A húsvéti hétvége mozgalmasan telt a Kelowna-i magyarok számára, amely a Magyar
Házban már hagyományként tartandó nagypénteki halászlé és túróscsusza készítéssel
kezdődött. A délután kettőkor induló rendezvényen szép számmal megjelentek a kedves
vendégek, és elkezdhették közösen fogyasztani a már elkészült magyaros ételeket

Diaszpóra

Húsvéti hétvége Kelownában
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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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