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2014. május 6. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap,
Népszabadság, MNO, Origo, hvg.hu, Index
A budapesti Kossuth téren tüntető volt országgyűlési képviselő, Gaudi-Nagy Tamás
felhívására Jobbik-szimpatizánsok támadtak Pásztor Istvánra. Épp átment a Kossuth
téren Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke, amikor Gaudi-Nagy
Tamás, volt országgyűlési képviselő kiszúrta őt, és lehazaárulózta a parlament alakuló
üléséről eljövő vajdasági politikust. A volt országgyűlési képviselő felszólalására tüntetők
szaladtak oda Pásztorhoz, elkezdték szidalmazni, lökdösni, és le is köpték. Rendőröknek
kellett megvédeniük.

Vezető hírek

Jobbik-szimpatizánsok támadtak Budapesten Pásztor Istvánra

Pásztor István gyalázatosnak tartja az őt ért inzultust
2014. május 6. – Vajdaság Ma, MTI, MNO
Pásztor István gyalázatosnak tartja és szörnyű jelenségként éli meg, hogy kedden tüntetők
szidalmazták és megköpködték Budapesten, a Parlament előtt. Az Országgyűlés alakuló
ülésére vendégként érkező vajdasági politikus a szabad véleménynyilvánítással való
visszaélésnek nevezte a történteket. Pásztor István az MTI-nek azt mondta, „minimum
gyalázatként”, „szörnyű jelenségként” éli meg a történeteket. „Nemcsak énmiattam
problémás, hanem a teljes társadalom szempontjából” - fogalmazott.

Semjén: Pásztor megtámadása a nemzet egysége elleni támadás
2014. május 6. – Vajdaság Ma, Magyar Nemzet
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) elnökének a megtámadása a nemzet egysége ellen intézett támadás. „A
felelőtlen elkövetők tettét - akár őrültek, akár provokátorok - mélységesen elítéljük.
Méltatlan cselekedetükkel az egész nemzetet ütötték arcul” - fogalmazott Semjén Zsolt az
MTI-hez eljuttatott közleményében. Mesterházy Attila, az MSZP elnöke az emberi
méltóság és a magyar demokrácia elleni provokációként értékeli Pásztor Istvánnak, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének megtámadását.

Semjén Zsolt Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tárgyalt
2014. május 6. – Erdély Ma, MTI
Az erdélyi magyarság legfontosabb kihívásait és a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem vonatkozásában kialakult helyzetet tekintette át Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
kedden Budapesten. A felek – akik az Országgyűlés alakuló ülésén folytattak megbeszélést
– a közelgő európai uniós választások kapcsán fontosnak tartják a minél magasabb
részvételt Erdélyben, hogy az RMDSZ biztosítani tudja az erős magyar képviseletet
Brüsszelben.
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Az MKP-nak 6,3 százalékot jósol a Polis Slovakia

2014. május 6. – Vajdaság Ma, hirado.hu, InfoRádió
A külhoni magyarság elleni szélsőséges gyűlöletkeltés megnyilvánulásának tartja az
Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke a Pásztor Istvánt, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnökét ért támadást. Potápi Árpád közleményében azt írta:
Magyarország egyik szélsőségből sem kér, sem a baloldali, sem a jobboldali szélsőségből,
amelyeket elvakít a gyűlölet és az indulat, és magyart magyar ellen fordít.

A Jobbik elítéli a Pásztor Istvánt ért inzultust
2014. május 6. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV, Index
A Jobbik a leghatározottabban elítéli azt a gyalázatos inzultust, amely az Országgyűlés
alakuló ülésére vendégként érkező Pásztor Istvánt érte - közölte a párt parlamenti
frakciója nevében Szávay István, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének elnöke. Egyúttal
felhívták a figyelmet arra, hogy Gaudi-Nagy Tamás nem tagja és már nem is képviselője a
pártnak, és a Jobbik az általa szervezett rendezvényen történtekkel semmilyen közösséget
nem vállal - közölte a képviselő.

Diaconu: Magyarország Románia ellensége
2014. május 6. – Krónika
Magyarország Romániával szemben ellenséges állam, az RMDSZ pedig szélsőséges párt,
ezért meg kell akadályozni, hogy bejusson az Európai Parlamentbe (EP) – így fogalmazott
Bogdan Diaconu, az RMDSZ-szel koalícióban kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD)
parlamenti képviselője.

Erdély

Potápi: Magyarország nem kér a szélsőségekből

Magyarország

2014. május 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A kormányzó Smer mögött Radoslav Procházka új pártja, a Háló szerezte volna meg a
második helyet a parlamenti választáson, ha arra április és május fordulóján került volna
sor. A felmérés szerint az MKP 6,3 százalékkal bejutna a parlamentbe, a harmadik legtöbb
voksot kapó Most-Híd 7,9 százalékot szerezne.

Fiatalok a valós vásárhelyi kétnyelvűségért
2014. május 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Tudják-e gyermekeink, tudja-e a felnövekvő nemzedék, hogy milyen utcában lakik, mi az
utca magyar elnevezése? Ha taxiba ülünk el tudjuk-e mondani magyarul is az utca nevét,
vagy magyarként a magyar taxisnak csak románul említjük az úti célunkat? – tették fel a
cseppet sem költői kérdéseket keddi sajtótájékoztatójukon a Kétnyelvű utcanévtáblát
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Tőkés minden szélsőség ellen harcolna
2014. május 6. – Krónika
A magyarság érdekeinek védelmében, valamint a jobboldali és a baloldali szélsőségekkel
szemben is fel kell venni a harcot az Európai Parlamentben – jelentette ki Tőkés László
EP-képviselő Hatvanban tartott hétfői kampánynyitó sajtótájékoztatóján. Az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnöki posztját is betöltő politikus – aki a Fidesz–KDNP
listájának harmadik helyén szerepel – úgy fogalmazott, hogy az egyes nyugati
szocialistákkal szemben „az utódkommunisták nem hitelesek, ők egy régi rendszer
örökségét képviselik”, az Európa iránti behódolás, a nemzeti érdekek megtagadásának
politikáját.

Erdély

Marosvásárhelyen elnevezésű csoport tagjai, akik azt szeretnék elérni, hogy az
önkormányzat mielőbb kihelyezze a kétnyelvű táblákat.

Román emlékmű lett a magyar sírkőből
2014. május 6. – Krónika, szekelyhon.ro
Tiltakoznak a sepsiszentgyörgyi Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai az
Előpatak közelében az 1944-ben elesett román katonáknak állított emlékmű miatt, amely
valójában a helyi katolikus temetőből származó magyar sírkő. A HVIM közleménye
alapján nem egyedi az eset, hogy magyar sírköveket hamisítanak és rongálnak meg,
korábban Sósmezőn történt ehhez hasonló eset, amikor több magyar sírkőről távolították
el a magyar neveket, majd amatőr módon román neveket véstek rá helyettük. A szervezet a
kormányon levő RMDSZ-t kéri, hogy orvosolják a problémát.

Tulipán nélkül indul az RMDSZ Szatmáron
2014. május 6. – Krónika
Nem használhatja logóját, a tulipánt az RMDSZ a május 25-én – az európai parlamenti
választásokkal egy időben – tartandó időközi képviselő-választáson Szatmár megyében. A
szatmárnémeti kettes körzetben a tévésztár Dan Diaconescu is beszállt a versenybe,
miközben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) – Ovidiu Silaghi megyei elnöknek a
Szociáldemokrata Pártba (PSD) való átállását követően – jelölt nélkül maradt.

Az EMNP autonómiakaravánt szervez
2014. május 6. – Erdély Ma, MTI
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) autonómiakaraván keretében próbálja népszerűsíteni
május folyamán az autonómiatervét – nyilatkozta Toró T. Tibor, a párt elnöke. Toró T.
Tibor a törvénytervezetük nyilvános vitájának két szakaszát említette meg. A jövő héttől
kezdődő első szakaszban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal (EMNT) és a Székely
Nemzeti Tanáccsal (SZNT) vitatják meg a párt szakértői által kidolgozott
dokumentumokat. Megpróbálják ugyanakkor bevonni a vitába a Romániai Magyar
Demokrata Szövetséget (RMDSZ) és a Magyar Polgári Pártot (MPP), valamint az erdélyi
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Kelemen: Európának feladata és felelőssége az etnikai konfliktusok
rendezése

Erdély

egyetemek szakértőit is. Az így kialakuló koncepciót népszerűsítik a májusi
autonómiakaraván keretében, melynek keretében minél több településre szeretnének
eljutni, hogy megértessék: az autonómia nem egy elvont terv, hanem az emberek
mindennapjait teszi majd könnyebbé.

2014. május 6. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika,
Szabadság
Bel- és külpolitikáról, az ukrajnai helyzetről és a nyugati világ felelősségéről beszélt a
Marosvásárhelyi Rádió Naprakész című műsorában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
„Az ukrajnai események mindenféleképpen aggodalomra adnak okot, hiszen a közvetlen
szomszédságunkban a küzdelem nem a Nyugat-barát, látszólag demokratikus, ugyanakkor
mélyen nacionalista ukránok, és a nem Nyugat-barát, nem demokratikus, és legalább
annyira nacionalista Oroszország összecsapásáról szól, hanem egy etnikai csatározás
bontakozik ki” - fogalmazott Kelemen Hunor.

Sógor Csaba: egész Európára vonatkozó kisebbségvédelmi rendezés kell
2014. május 6. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Szabadság
„Ezt a tarisznyát a Bákó megyei csángóktól kaptam. Ebben gyűjtöm azokat az értékeket,
amelyek minket, erdélyi magyarokat képviselhetnek. De ebbe gyűjtöm a panaszokat,
jogsérelmeket is, hiszen Brüsszel az a hely, ahol nem csak megismertetni, megszerettetni
kell az erdélyi magyarokat, hanem meg is kell néha őket védeni. Az elkövetkező időszakban
is arra fogunk figyelni, hogy ne csak értékeinket mutassuk, hanem érdekeinket is. A
mezőgazdaságban már nagyrészt Brüsszel szabja meg a támogatások révén azt, hogy mi
történik, azt szeretnénk, hogy a kisebbségvédelem terén is legyen egy általános, egész
Európára vonatkozó rendezés” - mondta Sógor Csaba európai parlamenti képviselő
Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján kedden.

Amerikai politikai attasé tájékozódott Székelyföld helyzetéről
2014. május 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Amerikai zászlót tűztek ki kedden Kovászna Megye Tanácsának homlokzatára annak
tiszteletére, hogy a székelyföldi helyzetről tájékozódni kívánó amerikai politikai attasé
kereste fel Tamás Sándor tanácselnököt és Antal Árpád polgármestert. Kendra Pace, a
bukaresti amerikai nagykövetség emberi jogokkal foglalkozó politikai attaséja azért jött
Székelyföldre, hogy a székelység választott képviselőivel beszéljen arról, hogy milyen
problémák léteznek a régióban – számolt be közleményében a háromszéki önkormányzat.

5

2014. május 6. – maszol.ro
Az Európai Parlamenti választás kampánykörútján Winkler Gyula EP-képviselő jelölt
Marosvásárhelyre látogatott, ahol különböző találkozókon vett részt, és mozgósító céllal
mutatta be az RMDSZ programját, választási pontjait. Az ebből az alkalomból szervezett
sajtótájékoztatón Peti Andrással közösen számoltak be arról, hogy e kampánykörutat nagy
érdeklődés övezi, „Marosvásárhely ebben a tekintetben is különleges, hiszen az embereket
érdekli az Európai Unió, meglepő módon sok mindent tudnak az ott történtekről és nem
utolsósorban ismerik az RMDSZ-es képviselőket és tevékenységüket” – fogalmazott az
RMDSZ városi szervezetének elnöke.

Erdély

Winkler Gyula: a siker titka az összefogás

Az elveszett levél

Nem foglalkozik a Hedvig-üggyel az alkotmányjogi bizottság
2014. május 6. – hirek.sk, Felvidék Ma
A parlament alkotmányjogi bizottsága nem foglalkozik Žák-Malina Hedvig ügyével, mivel
a kormányzó Smer képviselői elutasították Miroslav Kadúc ellenzéki honatya ezt célzó
indítványát. Az Egyszerű Emberek képviselője azt javasolta, Jaromír Čižnár főügyész adjon
magyarázatot a bizottságnak arra, hogy eddig miért nem zárták le Žák-Malina Hedvig
ügyét.

Felvidék

2014. május 6. – szekelyhon.ro
A Székely Nemzeti Tanács másodszor is megfogalmazta a Székelyföld autonómiájára
vonatkozó kiáltványát, melyben felkéri Székelyföld önkormányzatait, hogy tanácsi
határozatban fejezzék ki az általuk képviselt közösség igényét Székelyföld területi
autonómiájára. Bár az udvarhelyszéki településvezetők tudnak a felhívásról, erre
vonatkozó tanácsi határozat még nem született a térségben, ugyanis nem kapták meg az
SZNT dokumentumait. Utóbbi szervezetnél ezzel ellentétben mintegy másfél száz
címzettről beszélnek, sőt Udvarhelyszéken külön postázták a felhívást az RMDSZ széki
szervezetének, azzal a kéréssel, hogy juttassák el a helyi önkormányzatokhoz,
polgármesteri hivatalokhoz.

A Most-Híd bemutatta a Polgári Vízió 2016 negyedik részét
2014. május 6. – bumm.sk, hirek.sk
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a párt parlamenti képviselőivel, Csicsai Gáborral és Jakab
Elemérrel együtt bemutatta a Polgári Vízió 2016 stratégiai dokumentum egy további,
Fenntartható vidék című részét. Az anyag a párt „hagyományosan prioritást élvező témáit”
– mezőgazdaság, környezetvédelem, régió- és vidékfejlesztés, közigazgatás – tartalmazza.
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2014. május 6. – hirek.sk
Ivan Gašparovič államfő bízik abban, hogy az európai parlamenti képviselőjelöltek
Brüsszelben és Strasbourgban valóban Szlovákia érdekeit akarják képviselni. Ivan
Gašparovič elmondta: a múltban olyan információk érkeztek, hogy nem a megfelelő
európai parlamenti képviselők kerültek Brüsszelbe és Strasbourgba. „Olyanok is vannak,
akik nem Szlovákia érdekeit védik, inkább ártanak az országnak” – jelentette ki az államfő.

Felvidék

Gašparovič szerint egyes EP-képviselők ártanak Szlovákiának

EP felvidéki magyarok nélkül?

Az SZHP és a VSZL mélységesen elítélik a Pásztor Istvánt ért támadást
2014. május 6. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Szerb Haladó Pártot sokkolta a Pásztor Istvánt ért mai budapesti támadás. Az illetékes
állami szervektől elvárják, hogy sürgősen reagáljanak az esetre, és büntessék meg azokat a
szélsőségeseket, akik ilyen szégyenletes módon rátámadtak a szerbiai politikai párt
elnökére. „Úgy véljük, a politikai nézetek erőszak útján történő kifejezése elfogadhatatlan”
– írja az SZHP közleményében. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga is közleményben
reagált arra, hogy Budapesten a Jobbik szimpatizánsai inzultálták Pásztor Istvánt. Mint
írják, elvárják, hogy a magyar hatóságok a legszigorúbban megbüntessék a támadás
résztvevőit.

Vajdaság

2014. május 7. – Neszméri Sándor - Magyar Nemzet
A várható alacsony érdeklődés miatt a Magyar Közösség Pártja és a Most-híd szlovákmagyar vegyes pártnak összefogás nélkül is jó esélye lehet arra, hogy mandátumokat
szerezzen a szlovákiai európai parlamenti választásokon. Szlovákiában a jogosultak
legfeljebb 20-25 %-a vonul az urnákhoz, a magyar választók nagyobb aktivitása nyomán
így akár három képviselője is lehet a két pártnak. A tizenhárom EP-mandátumért
rekordmennyiségű párt 333 jelöltje indul.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. május 7-i számában olvasható.)

Verbić: Az oktatási minisztérium konzultálni fog a nemzeti tanácsok
képviselőivel
2014. május 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A szerbiai oktatási minisztérium visszavonja a parlamenti eljárásból a tankönyvekről szóló
törvényjavaslatot, jelentette be Srđan Verbić tárcavezető, ugyanakkor közölte,
minisztériuma a jövőben kibővített kollégiumokat szervez majd a nemzeti tanácsok
képviselőinek, hogy azok megismerkedhessenek az aktuális kérdésekkel. „Figyelmesen
hallgatok, nem játszom meg azt, hogy minden problémára tudom a megoldást, tehát
minden konstruktív ötletet biztosan megfontolok majd” – mondta az új oktatási miniszter
a Nemzeti Oktatási Tanács ülésén, s bejelentette, a minisztérium megszüntet minden
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Változhat az ukrán felsőoktatási törvény
2014. május 6. – Kárpátalja
Az ukrán parlament oktatási és felsőoktatási bizottsága konzultációra hívta össze az ország
felsőoktatási intézményeinek vezetőit a készülő felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban.
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke a sajtónak
elmondta: az új ukrán felsőoktatási törvény kimondja, hogy a felsőoktatás nyelve kizárólag
az ukrán, s így Kárpátalján veszélybe kerülhet a magyar nyelvű felsőoktatás. Hozzátette: a
konzultáció során úgy tapasztalták, a parlament mostani állandó bizottságának elnöke
kompromisszum késznek mutatkozott, és ígéretet tett, hogy módosításokat eszközölnek, s
legalábbis a nem állami fenntartású egyetemek, főiskolák esetében engedélyezhetik a más
nyelven történő oktatást.

Houstoni hungarikumok
2014. május 6. – Nemzeti Regiszter
Április utolsó hétvégéjén újabb összejövetelt szervezett a Hungarian American Cultural
Association of Houston. A Brazil Kulturális Házban tartott rendezvényt egyben a Kőrösi
Csoma Sándor Program ösztöndíjasának fogadására is szánták.

Táncház a Mindszentynumban
2014. május 6. – Nemzeti Regiszter
Egészen különleges hangulata volt a Mindszentynumban március 28-án megrendezett,
immár 7. Táncháznak. S hogy miért is volt különleges ez a péntek este? Ennek több oka is
volt.

Vajdaság

2014. május 6. – Pannon RTV
Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Péterrévén. Az eseményen több mint 80 személy
adta át honosítási kérelmét. Péterrévén negyedik alkalommal szerveztek kihelyezett
konzuli fogadónapot. Eddig több mint 400 polgár nyújtotta be kérelmét a településen.

Kárpátalja

Kihelyezett konzuli fogadónap Péterrévén

Diaszpóra

olyan aktivitást és visszavon minden olyan törvényt, úgy az előkészülőben levőket, mint a
parlamenti folyamatban levőket, amelyek nem valós adatokon alapulnak vagy nem
átláthatóak.
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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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