Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. május 9.

2014. május 8. – MTI, Kormány.hu, Népszabadság, Nemzeti Regiszter, Magyar Nemzet,
Magyar Hírlap, Népszabadság, MNO, OrientPress, ATV
A diaszpóra vasárnapi iskoláinak működését segítő pedagógiai csomagot juttat el a
Nemzetpolitikai Államtitkárság a külügyi tárca és a Balassi Intézet közreműködésével mondta Répás Zsuzsanna csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón. A nemzetpolitikai
helyettes államtitkár közlése szerint összesen 129 vasárnapi iskola, közel 4 ezer gyermek
részére állítottak össze 150 pedagógiai csomagot. Elmondta, Észak-Amerikától kezdve
Ausztrálián át minden kontinensen működnek hétvégi magyar iskolák, ahol a másod-,
harmadgeneráció tagjai a magyar nyelvvel, kultúrával és történelemmel foglalkozhatnak.

Vezető hírek

Pedagógiai csomagot juttatnak el a diaszpóra vasárnapi iskoláinak

Kelemen: Ponta szégyellni fogja az RMDSZ legyőzésére vonatkozó
kijelentését
2014. május 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„Ez egy olyan kijelentés, amelyet Victor Ponta a kampány után szégyellni fog. Ez a
nyilatkozat nem válik a miniszterelnök becsületére, a kormánykoalíció keretében a
kohéziót nem erősíti" - kommentálta Kelemen Hunor csütörtöki kolozsvári
sajtótájékoztatóján azt a Victor Pontától származó kijelentést, mely szerint a Szatmár
megyei 2-es választókerületben induló, a PNL-ből a PSD-be átigazolt Ovidiu Silaghira
kellene szavazniuk a PNL támogatóinak is, ugyanis nem hagyhatják, hogy az RMDSZ
jelöltje kerüljön be a parlamentbe.

alkotmányjogi

bizottsága

elfogadta

a

2014. május 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Elfogadta a tartomány statútumtervezetének szövegét a tartományi képviselőház
alkotmányjogi bizottsága és ezzel a tervezet május 13-án a képviselők elé kerülhet. A
bizottság 14 tagjából 11 vett részt az ülésen, kilenc támogatta a statútum tervezetét, míg két
tag, a dokumentumot kidolgozó munkacsoportba a Vajdasági Szociáldemokrata Liga által
delegált Srđan Sikinić és a Szerbiai Demokrata Párthoz tartozó Branislav Ristivojević
tartózkodott. Pásztor István, a bizottság és a tartományi képviselőház elnöke elmondta, a
statútum tervezetét kidolgozó munkacsoport függetlenül attól, hogy különféle politikai
pártok képviselőiből állt fel, nagyfokú felelősségről és kollegialitásról tett tanúbizonyságot.

Erős Európában erős Magyarországot!
2014. május 9. – Pataky István – Magyar Nemzet
Az egységes Európának éppen az a lényege, hogy ne kerüljenek egymással szembe a
tagországok és a nemzetek érdekei, illetve ebben a nagy európai békeprojektben képesek
legyünk összehangolni a többség és a kisebbség érdekeit – nyilatkozta lapunknak Tőkés

Magyarország

A tartományi képviselőház
statútumtervezetet
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Indul a Határon Túli Magyar Színházak Szemléje
2014. május 7. – MTI, hirado.hu
Tíz előadás lesz a Thália Színházban szerdától vasárnap estig. Öt nagyszínpadi és öt
stúdióelőadás szerepel a programban, minden bemutatót közönségtalálkozó követ,
amelyen a produkciók alkotóival találkozhatnak az érdeklődők.

Mirkóczki: Morvai Krisztina emocionálisan kötődik Gaudi-Nagy Tamáshoz
2014. május 8. – MNO, HírTV
Morvai Krisztina, a Jobbik EP-listavezetője azért nem határolódott el a Pásztor Istvánt
lehazaárulózó, majd lámpavassal fenyegető Gaudi-Nagy Tamástól, mert baráti
kapcsolatban állnak – mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorában a radikális
párt szóvivője. Mirkóczki Ádám ugyanakkor leszögezte, pártjuk elhatárolódik a
történtektől, Gaudi szavait pedig katasztrofálisnak tartják. Tanúként hallgatja majd meg a
rendőrség Pásztor Istvánt, miután kedden hazaárulónak nevezték, majd leköpték GaudiNagy Tamás Kossuth téri tiltakozásán. A politikus érthetetlennek tartja, hogy a közelben
tartózkodó rendőrök nem avatkoztak közbe a támadást látva. Az ügyben azóta garázdaság
miatt ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást.

Magyarország

László. A Fidesz európai parlamenti képviselőjelöltje úgy véli, akkor lesz igazán hiteles az
unió, ha ezt meg is tudja valósítani.

Mégis vizsgálják Pásztor leköpését

Megtorpedózták a tankönyvek licitjét
2014. május 8. – Krónika
Felfüggesztette az oktatási minisztérium által az első és második osztályos tanulók
tankönyveire kiírt közbeszerzési eljárást az Óvásokat Elbíráló Országos Tanács (CNSC). A
testület a Romániai Kiadók Szövetségének, illetve két cég – a Net Integration Technologies
Kft. és a Grand Media Print Kft. – panasza nyomán döntött a nyomtatott és digitális
tankönyvek elkészítésére kiírt licit leállításáról és kivizsgálásáról. A Romániai Kiadók

Erdély

2014. május 9. – Nagy Áron – Magyar Nemzet
Fékevesztett, valószínűleg mentálisan sérült embernek nevezte tegnap Vona Gábor, a
Jobbik elnöke azt a tüntetőt, aki kedden leköpte Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyarok
Szövetségének (VMSZ) vezetőjét a fővárosi Kossuth téren, azonban a tüntetést szervező
volt jobbikos képviselőtől, Gaudi-Nagy Tamástól végül nem határolódott el. Mint
ismeretes, a Pásztor Istvánt ért atrocitás idején a készenléti rendőrség egységei bár a
helyszínen voltak, mégsem léptek közbe, később viszont megváltoztatták álláspontjukat, és
garázdaság miatt eljárást indítottak ismeretlen tettes ellen. Morvai Krisztina, a Jobbik
európai parlamenti listavezetője újságírói kérdésre helytelenítette Pásztor István
leköpését, de Gaudi-Nagy Tamástól ő sem volt hajlandó elhatárolódni.
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Erdély

Szövetsége április 28-án kérte a közbeszerzési eljárás felfüggesztését arra hivatkozva, hogy
az ellentmond a törvényes előírásoknak, szintén az érvényes jogszabályok megsértésére
hivatkozott a másik két panaszos is. Azt kérték, hogy a minisztérium úgy módosítsa a
kiírás dokumentációját, hogy valamennyi érdekelt cég részt vehessen a nyilvános liciten. A
CNCS keddi határozatában elrendelte a közbeszerzési eljárás felfüggesztését.

Az egyházi oktatás állami finanszírozását sürgetik a katolikus püspökök
2014. május 8. – transindex.ro, maszol.ro
Szerdán ért véget a püspöki konferencia kétnapos ülése, amelyet Nagyváradon rendeztek.
A tanácskozás után a katolikus püspökök nyílt levélben kérték Remus Pricopie oktatási
minisztert, hogy az általa vezetett szaktárca mielőbb alkalmazza maradéktalanul a 2011 óta
hatályban lévő oktatási törvényt, ugyanis jelenleg az állam csak az állami oktatást
finanszírozza, az egyházi iskolákban tanuló diákok nem kapnak támogatást, noha a
törvény szerint mind az állami, mind az egyházi oktatást finanszíroznia kell az államnak.

Kelemen: ott kell lennünk, amikor számunkra fontos kérdésekben döntenek
2014. május 8. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Szabadság
„A kampány közben az európai témákról beszélve azt vettük észre, hogy az
euroszkepticizmust le lehet győzni, meg lehet magyarázni az embereknek,hogy miért van
szükség arra, hogy képviseletünk legyen az Európai Unióban. A Szén- és Acél Közösségek
megalakulásától 2014-ig ez a politikai-gazdasági konstrukció hihetetlenül nagy
változásokon ment át. Vannak ugyan hibái, de ezeket ismerjük és ezeket javítani kell,
amire lesz mód, hisz változni fog az EU működése: az Európai Parlament és a Bizottság
kompetenciái bővülni fognak. Nekünk ott kell lennünk, amikor ezek a változások
történnek, azért, hogy azokkal a kérdésekkel is foglalkozzon az Unió, amelyek számunkra
fontosak" - mondta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és kulturális miniszter, az
RMDSZ elnöke Kolozsváron csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján.

Támogatja a kulturális minisztérium a magyar kulturális lapokat és a TIFF-et
2014. május 8. – transindex.ro
"Az elmúlt heti kormányülésen elfogadtunk egy határozatot, amellyel a Kulturális
Minisztérium költségvetését kiegészítjük egymillió százezer lejjel az országos jelentőségű
kulturális lapok támogatására. A magyar lapok közül a Helikon, a Látó, a Székelyföld és a
Várad folyóiratok vannak rajta a támogatási listán, úgy, ahogy ez 2010-ben, 2011-ben és
2012-ben is volt. Ez a támogatás csak az év első felére érvényes, az év második felére egy
hasonló nagyságrendű támogatást kívánunk biztosítani az országos jelentőségű kulturális
folyóiratoknak" - mondta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és kulturális miniszter
a csütörtökön Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján.
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2014. május 8. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika
"Az elmúlt napokban Budapesten volt egy találkozónk Biró Zsolt MPP-elnökkel, ahol az
Országgyűlés alakuló ülésére voltunk meghívva, és arról döntöttünk, hogy a következő
héten összehívunk egy vegyes bizottságot az autonómiatervezet megvitatására. Ők ezelőtt
néhány héttel megkapták a mi autonómiatervezetünket, elemezték, véleményt alkottak
róla, és az álláspontok összehangolása végett szükség van egy közös bizottságra, amely leül
és ütközteti ezeket az álláspontokat, hogy egy mindannyiunk számára elfogadható
autonómiatervezetet tudjunk közvitára bocsájtani. A bizottság hatfős lesz, és fele-fele
arányban képviselteti benne magát az RMDSZ és az MPP" - mondta Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke a csütörtökön Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján.

Erdély

Már a jövő héten összeül az autonómiatervezet megvitatására egy MPPRMDSZ közös bizottság

Hamarosan rendeződik a magyar államtitkárok és kormánybiztosok
kinevezésének ügye
2014. május 8. – transindex.ro, Krónika
Három további államtitkári tisztséget foglalhatnak el hamarosan az RMDSZ által javasolt
személyek, így összesen 14 államtitkára, vagy államtitkári rangú tisztségviselője lesz a
szövetségnek - jelentette be Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kolozsvári sajtótájékoztatóján.
"Nem foglaltuk el a munkaügyi államtitkári pozíciót, javaslatot még nem tettünk, az
egészségügyi államtitkár kinevezése azért odázódott el, mert meg kellett várni, hogy a
tárca módosítsa szerkezeti működését és hozzanak létre még egy államtitkári tisztséget.
Erre tíz nappal sor került" - számolt be az RMDSZ elnöke, aki elmondta, a tisztségre Vass
Leventét javasolta a szövetség állandó tanácsa (SZÁT). Nagy Zoltán a környezetvédelmi
ügynökség élére kerül, őt május 25., az EP-választások után fogják kinevezni. Nagy az
RMDSZ EP-kampányának az egyik vezetője, teendői miatt nem foglalhatta el korábban a
kormányzati tisztséget.

Csak az EP-választások után lesz magyar prefektusa Maros megyének
2014. május 8. – transindex.ro
A május 25.-i EP-választás után kerül ismét terítékre a Maros megyei prefektus
személyéről, nevesítéséről szóló kérdés, addig csak az EP-kampánnyal kíván foglalkozni az
RMDSZ Maros megyei szervezete - mondta el Brassai Zsombor elnök, aki a tisztség
kapcsán szóba kerülő nevekről - így Csegzi Sándor volt alpolgármester, Dorin Florea
polgármester jelenlegi tanácsosa esetleges jelöltéséről sem kívánt nyilatkozni.

Tagfelvételi kérelemmel fordult a FUEN-hez az MPP
2014. május 8. – transindex.ro, Erdély Ma
Május 7-e és 11-e között a német-dán határ menti Flensburgban zajlik az európai
kisebbségeket tömörítő szervezet éves kongresszusa. A Magyar Polgári Párt tagfelvételi
kérelemmel fordult a szervezethez. Biró Zsolt pártelnök tájékoztatta Hans Heinrich
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Székely
autonómiamozgalom:
önkormányzatoktól

bátorítást

várnak

a

Erdély

Hansen elnököt, illetve a szervezet elnökségét a Magyar Polgári Párt céljairól.
„Természetes, hogy egy közel 1,3 milliós közösség plurálisan gondolkodik, több politikai
szervezetbe tömörülve jeleníti meg elképzeléseit, ezért fontos, hogy a FUEN szintjén is
érvényesüljön a romániai magyar közösség törekvéseinek minél szélesebb körű képviselete
- mondta Biró Zsolt. Valljuk, hogy a romániai magyarság ügye nem lehet Románia
belügye, hanem európai ügy, és mint ilyen, fontos, hogy Európa számos további nemzeti
kisebbségét és őshonos közösségeit maga mellett tudó szervezet felvállalja ennek az
ügynek a nemzetközi szinten való képviseletét".

magyar

2014. május 8. – Erdély Ma, hirado.hu
A Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke bízik abban, hogy nyitott fülekre talál felhívásuk,
hogy a székelyföldi önkormányzatok határozatban foglaljanak állást az autonómiatörekvés
mellett. Árus Zsolt a Ma reggelben azt mondta: fontosnak tartják, hogy személyesen
keressék meg minden érintett önkormányzat polgármesterét, és elmagyarázzák neki, hogy
miért fontos, hogy csatlakozzanak. A Székelyföldi Nemzeti Tanács az európai parlamenti
választás előtt azt akarják elérni, hogy a székelyföldi önkormányzatok határozatban
foglaljanak állást az autonómiatörekvés mellett, kifejezve, hogy egy területi közigazgatási
egységhez akarnak tartozni. Eddig négy önkormányzat tette ezt meg, de több település is
van, amely nem akar ilyen határozatot elfogadni.

Tamás: a székelyek oldalán veszünk részt a luxemburgi perben
2014. május 8. – Erdély Ma, Duna Tv
Tamás Sándor megyei tanácselnök képviseli majd Kovászna megye álláspontját abban a
perben, amelyet az SZNT indított az Európai Bizottság ellen. Az SZNT vezetése azért
fordult a luxemburgi bírósághoz, mert az uniós testület tavaly elutasította a székelyföldi
autonómiatörekvést is segítő, a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezésüket.
Kovászna megye önkormányzata kész beszállni a luxemburgi perbe az SZNT oldalán. A
Duna Tv Közbeszéd című műsorában Száva Enikő a részletekről kérdezte Tamás Sándort,
aki elmondta, hogy ők a székelyek oldalán vesznek részt a perben, belépésük a perbe pedig
azért fontos, mert így az európai politika színterére emelhető Székelyföld ügye.

Nem tetszik Ponta magyar kártyája az RMDSZ-nek
2014. május 8. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
A magyarok, pontosabban az RMDSZ elleni összefogásra szólított fel a szatmári időközi
képviselőválasztásokon Victor Ponta kormányfő, a szövetség koalíciós partnere, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a minap. Az RMDSZ politikai alelnöke, a
marosvásárhelyi Borbély László kampányfogásként fogja fel a kijelentést.
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2014. május 8. – szekelyhon.ro, Krónika
Nyílt levelet intézett Marosvásárhely polgármesteréhez az Erdélyi Magyar Néppárt
marosvásárhelyi és Maros megyei szervezete a kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán, az
elöljáró ugyanis azt állította, hogy azért nem írják ki magyarul is a közterek elnevezését,
mert az összezavarná a turistákat és a postai küldemények is elkallódnának. Mint írják, ez
az ügy „az eddigi marosvásárhelyi magyar érdekérvényesítés eredményességéről állít ki
elégtelen bizonyítványt”, továbbá az elöljáró „alig kendőzött nacionalizmusáról is
sokadjára rántja le a leplet”. Hozzáteszik, ezzel is igazolódni látszik, hogy „teljesen
mindegy, kivel egyezkedik az RMDSZ a parlamentben vagy az önkormányzatban, a magyar
közösség nem tud hasznot húzni belőle”. A néppártosok szerint a városvezető a postásokat
is megsértette, hiszen ők a mindennapokban találkoznak a magyar elnevezésekkel, és a
küldemények célba érnek, mivel „a mindennapi szóhasználatban senki sem tudja betiltani
az utcanevek magyar nyelvű használatát”, és a gazdasági versenyben a Román Posta is
„igyekszik a legjobb arcát mutatni”.

Erdély

Néppárt: milyen turisták nem értenek magyarul?

Erdélyben pozitív az uniós csatlakozás mérlege
2014. május 8. – maszol.ro
A 2009-ben közösen indított, ma már több ezer magyar családot megmozgató SzékelyföldSzórvány partnerség szerepét, Hunyad megye és Háromszék jó együttműködését, a
program kezdetét idézte fel csütörtöki közös sajtótájékoztatóján Winkler Gyula, az RMDSZ
listavezető EP-képviselőjelöltje, Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi
Szervezetének elnöke és Antal Árpád András, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének
elnöke.

Kezelhetetlen orvosmigráció
2014. május 8. – Krónika
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) tavaly végzett magyar
hallgatóinak csaknem 38 százaléka hagyta el az országot, és vállalt külföldön munkát –
mondta el a Krónikának Tubák Nimród, a helyi diákszövetség elnöke. Az egészségügyi
minisztérium adatai szerint Románia uniós csatlakozása óta csaknem 15 ezer orvos lépett
ki a hazai egészségügyi rendszerből.

Tőkés László az elkezdett EP-munkát folytatja
2014. május 8. – Krónika
Az idei európai parlamenti választáson a Fidesz színeiben induló erdélyi politikus az
Erdélyi Napló csütörtöki számában megjelent interjúban elmondta: az Orbán Viktor
vezette alakulat alkotmányos felelősségvállalásnak is eleget tett, amikor nemzeti listát
állított az EP-választásokon, hiszen a magyar alaptörvény rögzítette a külhoni
közösségekért viselt felelősséget. „Eddigi életutamat figyelembe véve, el tudja bárki is
képzelni rólam azt, hogy cserbenhagyom az erdélyi magyarságot, hogy nem szeretett
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Erdély

népemért és szülőföldemért dolgozom?” – válaszolta Tőkés a hetilap ama felvetésére,
miszerint egyesek szerint „cserbenhagyta” az erdélyi magyarokat azáltal, hogy egy másik
tagország választásán nyer mandátumot. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke leszögezte: továbbra is Nagyváradon fog lakni, és lojális állampolgára marad mind
Magyarországnak, mind Romániának.

Érzékennyé kell tenni az EU-t a kisebbségi kérdések iránt

Bauer Edit: május 24-én mindnyájunknak az urnákhoz kell járulni!
2014. május 8. – hirek.sk
Az MKP EP-képviselője szerint a felvidéki választópolgárokban fel sem merülhet a kérdés,
hogy május 24-én érdemes-e elmenniük szavazni. Úgy véli, hogy az európai parlamenti
választások napján mindnyájunknak az urnákhoz kell járulni.

Nemet mondott volna a Hídnak és az MKP-nak is

Felvidék

2014. május 8. – Szabadság
Erdélyi jogérvényesítés Brüsszelben címmel tartottak beszélgetést szerdán este
Kolozsváron, a Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhely keretében. Az esemény
meghívottjai ezúttal Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje és
Markó Attila RMDSZ-es képviselő voltak. Házigazdaként Adorjáni Dezső Zoltán
evangélikus-lutheránus püspök köszöntötte a közönséget – akik között jelen volt Magdó
János kolozsvári magyar főkonzul is –, majd átadta a szót az est moderátorának, Benkő
Levente újságíró-történésznek, aki arról faggatta a meghívottakat, hogy vajon
szövetségesünknek tekinthető-e az Európai Unió (EU).

2014. május 8. – Új Szó
Petőcz Kálmán emberjogi szakértővel beszélgetett az Új Szó, aki az SaS listájának ötödik
helyéről vág neki az európai parlamenti választásnak. Elmondta, az SaS pillanatnyilag
Szlovákiában az egyetlen párt, amely liberálisnak vallja magát és az EP-ben a liberális
frakciót célozza meg. „Én mindig liberális nézeteket vallottam, az emberjogi szemlélethez a
liberális világnézet áll a legközelebb” – mondta Petőcz, hozzátéve, hogy egy esetleges
felkérés esetén az MKP és a Híd ajánlatát is elutasította volna az értékrendi különbségek
miatt.

Nem lesz iskola-összevonás Tornalján
2014. május 8. – hirek.sk
Létszámgondokkal küzd a tornaljai gimnázium. A diákok száma az elmúlt nyolc év alatt
több mint felével csökkent. Utánpótlás lenne, ám a jobb színvonalra hivatkozva egyre több
szülő íratja más városba, más intézménybe a gyerekét. A gimnáziumot a város magyar
oktatási nyelvű alapiskolájával akarták összevonni, csökkentve ezzel a költségeket. Az
összevonásból egyelőre nem lesz semmi. A megyei hivatalban már az intézmény
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2014. május 8. – Felvidék Ma
„Magyar iskolába jártál? Nem vagy egyedül” - hirdeti az a közösségi oldal, amely szlovákiai
magyar iskolában végzett felvidékieknek készült. Célja a közösségépítés és a kölcsönös
segítségnyújtás – mindez politikamentesen. A tavaly indult kezdeményezéshez a
www.intri.sk honlapon lehet csatlakozni.

Pásztor: Az elmúlt két évtized során láthattuk, hová vezet az ilyen viselkedés
2014. május 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az ellene intézett minapi budapesti támadásnak egészen biztosan köze van ahhoz, hogy
elítélte a Hatvannégy Vármegye Mozgalom szélsőjobboldali szervezet vajdasági
ténykedését, véli Pásztor István, a VMSZ elnöke. “Ettől függetlenül, a szélsőségesek
számomra elfogadhatatlanok, legyen annak bármilyen következménye”, mondta Pásztor a
belgrádi Politikának nyilatkozva, hozzátéve, mélyen megrendítette az őt ért támadás,
amelynek megtörténte bárhol elfogadhatatlan, hát még egy ország parlamentje előtt.

Felvidék

Egy politikamentes közösségi oldal azoknak, akik szlovákiai magyar iskolába
jártak

Vajdaság

átruházásának szerződéstervezetén dolgoztak, erről az áprilisi megyegyűlésnek kellett
volna döntenie, de a témát az utolsó pillanatban levették a napirendről.

Értékközösséget alkotnak az MNT ösztöndíjasai
2014. május 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Mindenhol jó, csak otthon nem?! címmel hirdetett esszépályázatot a Magyar Nemzeti
Tanács. Az elmúlt időszakban a vajdasági magyar közösségben is újra központi kérdéssé
vált a „menni vagy maradni” kérdése, és azt tapasztaljuk, hogy sokan a szülőföld elhagyása
mellett döntenek – indokolja a pályázat aktualitását az MNT. Dr. Korhecz Tamás a
díjátadó ünnepségen elmondta, hogy a nemzeti tanács ösztöndíjprogramja, amelybe
immár 1100 fiatalt kapcsoltak be, nem csupán arról szól, hogy a tanulók havonta 100-150
eurós segítséget kapnak a továbbtanuláshoz, hanem egyfajta szellemi kollégiumot,
értékközösséget is alkot, amely a szülőföldön maradás záloga. Az ösztöndíjasokból
hamarosan kinövi magát a vajdasági magyar közösség új, vezető értelmiségi generációja.

A remények szerint májusban elfogadják a nemzeti tanácsokról szóló
törvényt
2014. május 8. – Pannon RTV
Májusban a parlament elé kerül a nemzeti tanácsokról szóló törvény javaslata. A kormány
már tavaly decemberben is benyújtotta ezt a javaslatot, azonban akkor a rendkívüli
választások miatt lekerült a napirendről. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
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Szeparatizmus elleni hivatalközi munkacsoportot hoztak létre Kárpátalján
2014. május 8. – Kárpátalja, MNO
A szeparatizmus és az Ukrajna területi integritását veszélyeztető megnyilvánulások ellen
küzdő hivatalközi munkacsoportot hozott létre csütörtökön Kárpátalján a megyei
ügyészség. A munkacsoport céljai közé tartozik a nyelvi, vallási és nemzetiségi alapú
uszítás megakadályozása, továbbá az ilyen problémák kezelésére vonatkozó egységes
módszerek és cselekvési tervek kidolgozása a rendfenntartó és a helyhatalmi szervek
számára.

Aktív szerepet az új szaktanácsadónak
2014. május 8. – RTV Slovenija Hidak
Megkezdte munkáját a magyar nyelvi szaktanácsadó, amelyhez a magyar illetékes
minisztériummal megkötött megállapodás adott alapot. Feladata, hogy széleskörű
támogatást, segítséget nyújtson a kétnyelvű általános iskolákban dolgozó pedagógusoknak.
Alkalmazásáról a szlovén Oktatási Minisztérium és a muravidéki nemzeti tanács még nem
írt alá szerződést.

Bálozók Bostonban
2014. május 8. – Nemzeti Regiszter
A bostoni magyar élet idei évének egyik csúcspontja a 2014. április 5-én megrendezett
Magyar Bál volt, ami hagyományosan két évente kerül megrendezésre.

Vajdaság

2014. május 8. – Pannon RTV
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai idén már harmadik alkalommal
tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot Óbecsén. Az érdeklődés még mindig töretlen.
Idén több mint 400 polgár nyújtotta be kérelmét a magyar állampolgárság könnyített
megszerzésére Óbecsén. A lakosok számára nagy segítséget jelentenek a kihelyezett
fogadónapok, hiszen sokuknak problémát jelent Szabadkára utazni a kérelmek beadása
miatt. Az érzelmi okok mellett, vannak olyanok is, akik a könnyebb külföldi munkavállalás
miatt akarnak magyar, ezzel együtt uniós állampolgárok lenni.

Kárpátalja

Konzuli fogadónap Óbecsén

Diaszpóra Muravidék

arra számít, hogy májusban a törvényhozás kiszavazza a nemzeti tanácsokról szóló
törvényt, és őszre ki lehet írni a nemzeti tanácsi választásokat.
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2014. május 8. – Nemzeti Regiszter
Április végén a New York körzeti cserkészcsapatok is megtartották tavaszi portyájukat a
Carmel (NY) mellletti Fahnestock State Park-ban. Összesen kb. 50 cserkész vett részt New
York, New Jersey, Connecticut államok csapataiból.

Diaszpóra

New York körzeti tavaszi cserkészportya
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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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