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2014. május 9. – Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, MNO, Vajdaság Ma,
Magyar Szó, Pannon RTV
Rendkívüli sajtótájékoztatón ítélte el Áder János köztársasági elnök a Pásztor István elleni
keddi támadást, és megkövette a megtámadottat, és valamennyi vajdasági magyart.
Tűrhetetlen, hogy Magyarországon valakit magyarságában alázzanak meg fényes nappal a
hatóságok szeme láttára az Országház előtt - jelentette ki az államfő pénteken a Sándorpalotában. Úgy fogalmazott: akik minden emberi mivoltukból kifordulva megalázták
Pásztor Istvánt, azok valójában megalázták a Magyarországon élő kisebbségeket, a határon
túli magyarokat, köztük a Vajdaságban élőket, és megalázták „egész nemzetünket”.

Vezető hírek

Áder János megkövette Pásztor Istvánt és minden vajdasági magyart

Magyarország középre tart
2014. május 10. – Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, MTI, Kormány.hu
A nemzeti együttműködés, az egység és az európai közép megerősítésére irányul majd
harmadik kormányának politikája - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztása
után tartott szombati beszédében, az Országgyűlésben. A választások kapcsán kiemelte,
hogy mivel azon az egész magyar nemzet részt vett, így mind a parlament, mind a kabinet
joggal tekintheti magát a nemzet kormányának és a nemzet Országgyűlésének. A
következő négy év külpolitikájára kitérve azt mondta, hogy annak középpontjába a
gazdaságpolitikai kapcsolatok, valamint a markáns nemzetpolitika kerül majd. Utóbbival
kapcsolatban kijelentette: a Kárpát-medencében élő magyarokat megilleti a kettős
állampolgárság, a közösségi jogok és az autonómia.

2018-ra meglesz az egymilliomodik új magyar állampolgár
2014. május 10. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet
A következő ciklus végére meglesz az egymillió új magyar állampolgár, akik tudják: ez a
nemzet a nemzetük, ez a haza a hazájuk – ígérte Semjén Zsolt, a kormányfő helyettese, a
KDNP elnöke a miniszterelnöki eskütétel után a Kossuth téren tartott Fidesz–KDNP
nagygyűlésen. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes – kitérve a Pásztor
Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét a héten ért incidensre – azt mondta: pár
nappal ezelőtt „néhány figura” megtámadta a határon túli magyar vezetőt, aki a külhoni
magyarság egyik legjelentősebb személyisége, és akinek a délvidéki magyarság köszönheti
a kulturális autonómia megvalósulását.

Lajčák: a Vajdaság példát mutat a kisebbségi kérdés kezelésében
2014. május 10. – MTI, hirek.sk, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap
A Vajdaság példaként szolgálhat az Európai Unió számára a kisebbségi kérdés
kezelésében, Szerbia a kisebbségi jogok tiszteletben tartása tekintetében az elsők között
foglal helyet - mondta Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter Újvidéken. Miroslav
Lajčák Újvidéken megbeszélést folytatott Pásztor Istvánnal, a tartományi parlament és a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével.
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A Pásztort sértegető nő ellen nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság
gyanúja miatt indult eljárás
2014. május 10. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Szó, Pannon RTV, MNO, Népszabadság
Őrizetbe vette a rendőrség azt a nőt, aki kedden a budapesti Kossuth Lajos téren leköpte
Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét- erősítette meg a HírTV értesülését
a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője szombaton, a nyomozás érdekeire
tekintettel azonban többet nem közölt. A HírTV honlapján számolt be szombat délután
arról, hogy a rendőrség őrizetbe vette a 41 éves nőt. A BRFK azt közölte: a nő ellen
nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indult eljárás tették hozzá.

Vezető hírek

2014. május 9. – MTI, hirado.hu
A 2014-es választásokat követően kezdődő ötéves ciklusban a Fidesz-KDNP nemzeti
listájának köszönhetően, a Magyar Közösség Pártja és az RMDSZ jó szereplése esetén, a
Kárpát-medencei magyarság megerősítve képviseltetheti magát az EP-ben - olvasható a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet legújabb elemzésében. Ebben kitértek arra, hogy az elmúlt
tíz évben a Kárpát-medencei magyar képviselők munkájának eredményeként a
kisebbségek kérdése, a külhoni magyar közösségeket érintő legfontosabb problémák
folyamatosan szerepeltek az Európai Parlament, illetve annak szakbizottságai napirendjén.

Magyarország

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: megerősítve képviseltetheti magát a Kárpátmedencei magyarság az EP-ben

Kárpátaljai cserkészeké az idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj
2014. május 9. – MTI, hirado.hu
A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért
Díjat, az elismerést Mádl Dalma - az egykori államfő Mádl Ferenc özvegye - adta át
pénteken a fővárosban. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Polgári Magyarországért
Alapítvány díjának átadásán mondott ünnepi beszédében kiemelte: politikai közösségük
ma egy olyan közösségnek mondhat köszönetet, amely minden tekintetben példaként
szolgál. Az a bátorság és elkötelezettség, az a kemény és kitartó munka, amivel szolgálják
kisebb és nagyobb ifjúsági közösségeiket és ezen keresztül végső soron a kárpátaljai
magyarságot és az egész nemzetet, méltó őszinte tiszteletükre és nagyrabecsülésükre fogalmazott.
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2014. május 9. – Krónika, MTI, transindex.ro, Magyar Hírlap
Egy verespataki szakszervezet nyílt levélben kérte a román külügyminisztériumot arra,
hogy foglaljon állást Illés Zoltán magyar környezetvédelmi államtitkár vasárnapra
tervezett verespataki látogatása ellen. A magyar államtitkárt az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hívta Verespatakra a
ciántechnológiás bányászat elleni vasárnapi tiltakozó akcióra. Illés Zoltán felszólalása
szerepel a megmozdulás nyilvánosságra hozott programjában. A Bányászat Jövője
(Viitorul Mineritului) nevű szakszervezet a Titus Corlățean külügyminiszternek címzett
nyílt levélben felszólította a külügyi tárcát, hogy az állásfoglalás mellett „kérjen sürgősen
magyarázatot Magyarország kormányától” az államtitkár verespataki megjelenésének
ügyében.

Erdély

A román külügy közbelépését kérik Illés Zoltán verespataki jelenléte miatt

Illés Zoltán nem tervezte részvételét a verespataki megmozduláson
2014. május 9. – Krónika, MTI
Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár nem vesz részt a vasárnapra tervezett
verespataki megmozduláson, és ez korábban sem állt szándékában, neve előzetes
egyeztetés nélkül került a programba – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium. A román
külügyminisztérium pénteken szóbeli jegyzékben kért magyarázatot Magyarország
bukaresti nagykövetségétől azzal kapcsolatban, hogy a környezetvédelmi államtitkár is
szerepel a vasárnapra tervezett verespataki tiltakozó megmozdulás programjában.

Peti András válaszolt a kétnyelvűséget követelő marosvásárhelyi civileknek
2014. május 9. – transindex.ro
A kétnyelvű utcanévtáblák kérdése a kivitelezési szakaszba érkezett, hiszen a városi tanács
ebben a tekintetben már meghozta a szükséges döntéseket - reagált Peti András,
Marosvásárhely alpolgármestere arra a petícióra, amelyet marosvásárhelyi lakosok
indítottak a városban a valós kétnyelvűség megteremtése és a nyelvi jogoknak a
közhivatalokban történő érvényesítése érdekében. A petíció címzetteiként Peti Andrást és
Borbély Lászlót, az RMDSZ politikai alelnökét jelölték meg. Peti a reakciójában leírta, két
tanácsi határozat is szabályozza az utcanévtáblák kérdését, az egyik a külalakot, tartalmat,
méreteket határozza meg, a második tanácsi határozat pedig az utcák lajstromát és a
hivatalos fordításokat tartalmazza.

A székely zászló védelmében tüntettek Sepsiszentgyörgyön
2014. május 9. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
Mintegy kétszázan gyűltek össze csütörtök délután a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) hívására a sepsiszentgyörgyi központi parkban felhúzott székely zászló
védelméért. A felszólalók közül többen megfogalmazták: nem hagyhatjuk, hogy az
elnyomó román hatalom megtiltsa jelképeink használatát, ki kell állnunk jogainkért, mert
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Vincze: nincsen európai stabilitás megfelelő kisebbségi politika nélkül
2014. május 9. – maszol.ro
„Egybehangzó vélemény a FUEN kongresszuson, de általában a nyugat-európai
államokban, hogy Európában nem lesz tartós biztonság, amíg nem jön létre egy megfelelő,
európai szintű kisebbségi politika. Ehhez együttműködésre és párbeszédre van szükség,
amely nem történhet a kisebbségek felett, csak az ő bevonásukkal” – mondta el Vincze
Loránt FUEN-alelnök, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) kongresszusán az ukrajnai helyzetről rendezett
vitában.

Erdély

ez itt a szülőföldünk, kötelességünk megvédeni a székelységet a román asszimilációs
szándékkal szemben.

Kelemen Hunor: minden többség felelős a vele együtt élő kisebbségekért
2014. május 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes szerint minden többség kollektív módon felelős
azért, ami a vele együtt élő kisebbséggel történik. Az RMDSZ elnöki tisztségét is betöltő
politikus a gyergyószéki zsidók deportálásának a 70. évfordulója alkalmából
Gyergyószentmiklóson tartott megemlékezésen mondott beszédet pénteken. A többségnek
a kisebbség iránt viselt felelősségét Kelemen Hunor a 20. század 21. század számára
hátrahagyott üzenetének nevezte. „Nekünk kötelességünk arról gondoskodni, hogy éberen
tartsuk a kollektív memóriát azért, hogy a történelem kereke ne forogjon visszafele, hogy
ilyen tragédiák ne történhessenek meg" – fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Sógor Csaba: vissza kell állítani a munka becsületét
2014. május 9. – maszol.ro
„Nekünk kisebbségben élő közösségeknek kétszer annyit kell tudni, hogy a hazai
munkaerőpiacon megfeleljünk. Olyan képességekkel kell rendelkeznünk, hogy fel tudjuk
venni a versenyt a többségben élőkkel” – mondta Sógor Csaba Hunyad megyei körútján,
amelyen foglalkoztatás-politikai kérdésekről értekezett. Az RMDSZ EP-képviselőjelöltje
csütörtökön Szászvárosba, Vajdahunyadra, Pusztakalánra és Petrozsényba is ellátogatott.
Sógor Csaba hangsúlyozta: Európa számára kihívást jelent a növekvő munkanélküliség
orvoslása, hiszen vannak országok, ahol az ifjúság körében is kiemelkedő az álláskeresők
száma.

„Eltérítik” Pontáék az észak-erdélyi sztrádát
2014. május 10. – Krónika
A jelek szerint végleg lemondott a Victor Ponta vezette kormány arról, hogy az eredeti
tervek szerint, Nagyváradtól Brassóig épüljön meg az észak-erdélyi autópálya. Dan Şova
közlekedési miniszter szombaton bejelentette: a prioritás a Bors–Nagyvárad–Torda–
Szászsebes-szakasz megépítése. Ez annyit jelent, hogy nem az eredetileg tervezett keleti
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Erdély

irányba, hanem dél felé épül a sztráda, a Torda–Szászsebes-szakasz az észak- és a délerdélyi autópályát köti majd össze. Ennek a szakasznak a megépítéséről szombaton,
Tordán írta alá Şova a rendeletet, a munkálatok a tervek szerint májusban kezdődnek
majd, és 2015 decemberéig tarthatnak. Leszögezte: az eredeti tervekkel ellentétben a
Marosvásárhely–Segesvár–Brassó-szakasz nem fog megépülni.

Elnökválasztás 2014 – Döntő lehet a magyarok voksa
2014. május 10. – Erdély Ma, Duna Tv
Döntő lehet a magyarok szavazta a novemberi elnökválasztáson, véli a Deutsche Welle
romániai elemzője. A német közszolgálati rádió munkatársa szerint főleg egy alacsony
román részvétel esetében múlhat a magyarokon a romániai elnökválasztás kimenetele, de
csak abban az esetben, ha a magyarok egységesen szavaznak. A magyarság már többször
befolyásolta a romániai választások eredményét, mind a parlamenti, mind az államelnökválasztáskor – magyarázta Horatiu Pepine, a Deutsche Welle bukaresti tudósítója. Ha a
magyarok számára meggyőző jelölt kerül a második fordulóba, jó eséllyel ők dönthetik el a
választás kimenetelét – fejtette ki az elemző. Hozzátette: a romániai jobboldal nem tudja
megnyerni a választást, ha nem sikerül meggyőzze a magyar választókat.

Kelemen Hunor: tartozzon az Európai Unió hatáskörébe a nemzeti
kisebbségek védelme
2014. május 10. – Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro
Gazdaság, egyház és család – mind hozzátartozik egy életerős közösség mindennapjaihoz.
Ennek szellemében vett részt Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes
szombaton a székelykeresztúri új piac avatásán, a décsfalvi református templom
alapkőletételén és az RMDSZ Csíki Területi Szervezete által rendezett Csíkszeredai
Majálison.

„Annyian vagyunk, ahányan szavazunk”
2014. május 10. – maszol.ro
Az egyháznak megvannak az eszközei a magyarság választói közönyének legyőzésére, a
közösség merjen nagyot álmodni, vegyen részt a választásokon és akkor az RMDSZ három
vagy akár négy európai parlamenti képviselőjét is bejuttathatja az Európai Parlamentbe –
mondta Ft. Csűry István királyhágómelléki református püspök a Szatmár megyei
református lelkészek hadadi találkozóján. Ezen a brüsszeli magyar képviselet jövőjéről és a
megye műemlékeinek helyzetéről tanácskoztak Hegedüs Csilla európai parlamenti
képviselőjelölttel, örökségvédelmi államtitkárral.

Verespataki tiltakozás: Korodi meggyőzte Illést?
2014. május 11. – Krónika
Illés Zoltán magyar környezetvédelmi államtitkár a Krónika értesülései szerint Korodi
Attila romániai környezetvédelmi miniszter „rábeszélésére” mondta vissza részvételét az
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Erdély

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által vasárnap
Verespatakon szervezett tiltakozó megmozduláson. Az RMDSZ-es tárcavezető vasárnap az
erre vonatkozó kérdésre úgy válaszolt: „nem releváns", hogy mit tárgyalt a magyar
minisztériummal. A verespataki fórum megrendezésével, annak időszerűségével
kapcsolatban Korodi Attila úgy vélekedett, hogy az a hónap végi európai parlamenti
választások kampányával áll összefüggésben.

Érmihályfalván rajtolt a Néppárt autonómiakaravánja
2014. május 11. – Erdély Ma, Krónika
Az Erdélyi Magyar Néppárt több erdélyi település érintésével autonómiakaravánt indított,
amelynek keretében vezetői és szakértői ismertetik a korábban közvitára bocsátott
néppárti autonómiakoncepciót. A körút első állomása Érmihályfalván volt, ahol Bakk
Miklós politológus, egyetemi tanár az önrendelkezés és a föderális államberendezkedés
előnyeiről tartott előadást. Csomortányi István, a Partiumi Autonómia Tanács elnöke, a
Néppárt Bihar megyei szervezete elnökének köszöntője után Tőkés László szólalt fel
elsőként. Mint mondotta, egyházi emberként, európai parlamenti képviselőként, illetve a
több mint tíz évvel ezelőtt alakult Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként mindhárom
területen – az egyházban, az EP-ben és Erdélyben egyaránt – szükségesnek tartja az
önrendelkezésre való törekvést.

Színvallást kér az EMNT és az EMNP a pártoktól a bányanyitás ügyében
2014. május 11. – maszol.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma
Színvallásra szólította fel az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) a román pártokat a Verespatakra tervezet ciántechnológiás aranybánya
ügyében. A két szervezet szimpatizánsai Verespatakon tartottak tiltakozó megmozdulást a
ciántechnológiás bányászat ellen. Közös nyilatkozatukban kijelentették, "a bányanyitás
merénylet Erdély és az erdélyiek ellen". Felkérték ugyanakkor a választások utáni, új
Európai Bizottság elnökét és környezetvédelmi biztosát, hogy tartsák tiszteletben az
Európai Parlament (EP) éppen négy évvel ezelőtt hozott határozatát, amelyben Áder János
és Tőkés László kezdeményezésére a testület a cianidos bányászat betiltását határozta el.

Borbély: bele akarunk szólni a magyar közösséget érintő kérdésekbe
2014. május 11. – maszol.ro
A Brassói Magyar Evangélikus Egyházközség által szervezett Szórványnapokon vett részt
vasárnap, május 11-én Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. Az eseményen
Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök, Dr. Raffay Ernő magyarországi történész,
Magdó János Magyarország kolozsvári külképviseletének főkonzulja, Géczi Gellért,
Négyfalu alpolgármestere, valamint Fülöp Károly brassói egyházmegyei felügyelő is jelen
voltak.
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2014. május 11. – Krónika
A sic.hu internetes tartománynév használatára biztat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). A
szervezet közleménye szerint ezzel a domainnévvel május 7. óta készíthető levélcím, illetve
honlap. Az SZNT emlékeztetett: már évekkel ezelőtt felkarolta a székelység igényét, hogy –
a katalánokhoz hasonlóan – saját internetes tartománynévvel rendelkezzen. A választás a
latinul székelységet jelentő „siculitas” rövidítésére, a népszerűvé vált .sic-re esett.

Erdély

A sic.hu tartománynevet ajánlja az SZNT

Asztalos Csaba rendre utasítja Ilie Bolojant
2014. május 11. – Krónika
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elmarasztaló döntése ellenére még
mindig nem történt előrelépés Nagyváradon a kétnyelvűség terén. „A határozatot március
5-én közöltük ki katonai postával” – szögezte le a Krónika megkeresésére Asztalos Csaba, a
CNCD elnöke. Ehhez képest Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere állítja, ő továbbra sem
tud az elmarasztalásról, hozzá hivatalos formában nem jutott el a papír. „Talán tegyen
rendet a saját háza táján” – kommentálta ezt Asztalos, aki elmagyarázta: a küldeményt
kimondottan a polgármesternek címezték, és hatóságoknak szóló levelek nem szoktak
katonai postával elkallódni.

Winkler Gyula: a brüsszeli képviselet ugyanolyan fontos, mint a bukaresti

Csáky Pál: Ne adjuk fel az esélyt!
2014. május 9. – hirek.sk
Felvidéki szemszögből nézve a európai parlamenti választások tétje most először többek
között az, megőrzi-e folytonosságát brüsszeli képviseletünk, vagy félbe szakadnak a
korábbi törekvések. Csáky Pál, az MKP listavezetője szerint nem szabad feladni az esélyt, s
odadobni lehetséges mandátumunkat a legerősebb szlovák pártoknak.

Felvidék

2014. május 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen
„A brüsszeli képviselet ugyanolyan fontos, mint a bukaresti vagy az önkormányzati
képviselet, érdekeink érvényesítéséért minden szinten jelen kell lennünk a
döntéshozásban” – hívta fel a figyelmet a május 25-ei választások fontosságára Winkler
Gyula szombaton Szilágysomlyón, ahol közösségi majálison vett részt.

Negyvenmillió forint határon túli nyári akadémiák megszervezésére
2014. május 9. – Felvidék Ma
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idei esztendőben is meghívásos pályázatot
hirdetett a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által
szülőföldön megrendezendő, a magyar nyelvű továbbképzési rendszer megerősítését
szolgáló nyári akadémiák megszervezésének támogatására. Felvidékről a Szlovákiai
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Emlékezni a jövőbeli megmaradásért - Szanyi Mária és Élesztős Pál kapta a
Jedlik-díjat
2014. május 10. – Felvidék Ma
Szímőn a Jedlik Ányos Emlékünnepség keretén belül kilencedik alkalommal osztották ki a
Jedlik-díjakat. Idén Szanyi Mária és Élesztős Pál kapták a felvidéki magyar tudományos
elismerést.

Felvidék

Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázott és nyert 7,6 millió forintos támogatást. Ez a
tavaly elnyert összeghez képest hétszázezer forinttal többet jelent idén.

Jókai Tibor: szakmai kihívásnak tartom az SZMPSZ irányítását
2014. május 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Jókai Tibort, az eddigi országos elnök, Pék László kihívóját választották a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége első emberévé a május 10-én Rimaszombatban tartott
XII. tisztújító közgyűlés küldöttei. Elmondta, célja minőségi akkreditált pedagógus
továbbképzési programok szervezése. A kisiskolák kapcsán megjegyezte, régióspecifikus
problémáról van szó, erre általános megoldást, receptet nem lehet adni. „Ugyanakkor, ha
tetszik, ha nem, ebben a kérdésben össztársadalmi összefogásra lenne szükség, úgy a
politikai pártok, melyek a magyar ügyeket felvállalják, mind az országos szakmai civil
szervezetek, önkormányzatok, polgármesterek, pedagógusok részéről.”

XVI. Kodály Napok Galántán

Május 14-én Vajdaság statútumáról
2014. május 9. – Vajdaság Ma
Május 14-re jelentették be a vajdasági parlament ülését, amelyen a tartomány
statútumtervezetét vitatják meg, tájékoztatott a tartományi kormány sajtóirodája. Miután
a vajdasági parlament alkotmányjogi bizottsága elfogadta a statútumtervezetet, a Szerbiai
Alkotmánybíróság megfelelő döntésével összhangban a dokumentum a tartományi
képviselők elé kerül. Elengedhetetlen, hogy a statútum legelőször megkapja a kétharmados
támogatást a vajdasági parlamentben, hogy azután a szerbiai parlament elé kerülhessen
megerősítésre, majd pedig vissza a tartományi parlamentbe kihirdetésre. Az
alkotmánybíróság döntése értelmében június 6-ig be kell, hogy fejeződjön a vajdasági
statútum meghozatalának teljes eljárása.

Vajdaság

2014. május 11. – hirek.sk
A Csemadok Országos Választmánya, a Csemadok Galántai Területi Választmánya és a
Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága 2014. május 16-18. között rendezi a szlovákiai
magyar felnőtt énekkarok országos seregszemléjét, a XVI. Kodály Napokat Galántán.
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2014. május 9. – Vajdaság Ma, MTI
Az MSZP elnöke szerint Áder János köztársasági elnök megtette, amit államfőként
megtehetett: kemény szavakkal ítélte el a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét ért
támadást, Mesterházy Attila szerint azonban a Jobbik vezetőinek is meg kell követniük
Pásztor Istvánt. Mesterházy Attila, az MSZP elnök-frakcióvezetője pénteken, az MTI-hez
eljuttatott közleményében fontosnak tartotta, hogy minden politikai erő álljon ki az
államfő szavai mellett, tegye egyértelművé, hogy megbocsáthatatlannak tartja az ilyen,
indulat vezérelte politizálást. Kövessék meg ezért Pásztor Istvánt a Jobbik vezetői, Vona
Gábor elnök és Morvai Krisztina EP-listavezető is - fűzte hozzá.

Vajdaság

Magyar pártreagálások: Az MSZP szerint Áder megtette, amit államfőként
megtehetett

Milyen is lesz Vajdaság zászlaja és címere?
2014. május 10. – Vajdaság Ma
A politikai pártok kompromisszum nyomán és öt hónap munkát követően átírták Vajdaság
statútumának kétharmadát. A tartományi parlament alkotmányos és jogi kérdésekkel
foglalkozó bizottsága minapi ülésén elfogadta ezt a dokumentumot, amely összhangban
van a szerbiai alkotmánnyal, s amelyről a tartományi képviselők május 14-én, azaz szerdán
döntenek majd. „Megelégedéssel mondhatom, hogy megvalósítottuk azt, amit öt hónappal
ezelőtt közös kötelességünkként határoztunk meg. Nem volt egyszerű, a feladat
meglehetősen komplikált volt, mert időközben kampányt éltünk át, ez elvett több mint egy
hónapot, s magában hordozta annak a veszélyét, is, hogy Vajdaság statútumának ügye
kampánykérdéssé válik” – mondta el újságíróknak a bizottság ülését követően Pásztor
István tartományi házelnök, aki a bizottság elnöke is.

Davenport: Nem kielégítő a szerbiai médiahelyzet
2014. május 11. – Vajdaság Ma
Szerbia és az Európai Unió tárgyalásainak fontos pontja az emberi és kisebbségi jogok
kérdése, így a nemzeti és más kisebbségek – mint amilyen az LMBT populáció is –
jogainak a tiszteletben tartása, jelentette ki Michael Daveport. Az EU szerbiai
delegációjának vezetője szerint nem kielégítő a médiában uralkodó általános helyzet, s
egyes jelenségek nagyon kellemetlenek és elfogadhatatlanok. Hozzátette, támogatja az új
médiatörvényeket. Michael Davenport a FoNetnek adott interjújában emlékeztetett, hogy
Szerbia aláírta az összes nemzetközi megállapodást és konvenciót az emberi és kisebbségi
jogok védelme terén, viszont ezeknek az implementációjának a nemzetközi kötelességekkel
és előírásokkal összhangban kell megtörténnie.

Kisebbségi média a nemzeti tanácsok szorításában
2014. május 11. – Vajdaság Ma
A független balkáni médiaszervezetek tavaly elvégzett felmérése azt mutatta, a kisebbségi
médiumok helyzetét illetően Szerbia a régió legjobbjai között van, mert a kisebbségek
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Vajdaság

tájékoztatásának hagyománya van, kiváltképpen Vajdaságban, ahol nagyszámú ilyen
médium működik, ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy vannak képzett újságírók is. A valós
helyzet azonban némiképp másként fest, véli dr. Dubravka Valić-Nedeljković, az újvidéki
Bölcsészkar zsurnalisztikai tanszékének vezetője. A nemzeti tanácsok az alapítói szerepet
idővel a kisebbségi média tulajdonosi szerepére cserélték, ami merőben ellentétben áll az
európai országok demokratikus vívmányaival, de egyáltalán, az általunk is elfogadott,
demokratikus médiavilág szabályaival is, véli Rade Veljanovski, a belgrádi Politológiai Kar
tanára, aki hozzáteszi, ez a hatás mindinkább politikai színezetűvé válik.

A hét elején a honatyák előtt a nemzeti tanácsokról szóló törvény

Kárpát-medencei szintű községfejlesztő műhelymunkák Lendván
2014. május 10. – RTV Slovenija Hidak
A kisebbségben élő magyar közösségek együttműködési lehetőségeinek feltárása a legfőbb
célja annak a Kárpát-medencei társadalomfejlesztési műhelymunka-sorozatnak, melyet a
hétvégén tartanak Lendván. A három napos rendezvénynek a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet adott otthont.

Muravidék

2014. május 11. – Pannon RTV
Hétfőn vagy kedden kerül a szerbiai parlament napirendjére a nemzeti tanácsokról szóló
törvény módosítási javaslata. A javaslat szerint a Köztársasági Választási Bizottság lenne a
legfelsőbb szerve a közvetlen módon lefolytatott nemzeti tanácsi választás
lebonyolításának. Emellett azt is tartalmazza, hogy a végrehajtó szerv tagjai kizárólag a
nemzeti tanácsból kerülhetnek ki – azaz például a Magyar Nemzeti Tanács esetében a
tanácsosoknak MNT-tagoknak kell lenniük.

2014. május 10. – Volksgruppen
Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának 39. évfordulóján megemlékezést és
koszorúzást tartottak vasárnap, május 11-én délután 16:00 órakor Bécsben, az Irgalmasok
Kórházának aulájában, a Mindszenty szobornál. Köszöntőt mondott Szalay-Bobrovniczky
Vince, Magyarország ausztriai nagykövete, ünnepi beszédet mondott HabsburgLotharingiai Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnöke.

Őrvidék

Mindszenty bíborosra emlékeztek Bécsben
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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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