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2014. május 14. – Új Szó, MTI, Népszabadság, Magyar Hírlap
Nem sérti Ukrajna szuverenitását Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a határon túli
magyar kisebbség autonómiájáról tett szombati kijelentése - vélekedett Danilo Lubkinszkij
ukrán külügyminiszter-helyettes. Viktor Baloga kárpátaljai független parlamenti képviselő,
az Egységes Közép vezetője szerint kárpátaljai magyarok számára biztosított a
kulturális autonómia. Ennek alátámasztására megemlítette az ungvári egyetem magyar
szakát, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, továbbá azt, hogy
Beregszászban regionális nyelv a magyar. Ľuboš Blaha, a parlament európai ügyi
bizottságának elnöke szerint a magyar kormányfő nézetei elfogadhatatlanok. Ján Figeľ, a
KDH elnöke szerint Orbán kijelentései a nemzetségek határokon túli összekapcsolásáról
újra a 19. századi képet kelti életre. Ivan Štefanec, az SDKÚ-DS alelnöke szerint az erősödő
nacionalizmus tanúi lehetünk. Sólymos László, a Híd képviselője úgy nyilatkozott, hogy a
területi autonómia nem tartozik pártja témái közé. Donald Tusk Tusk lengyel
miniszterelnök Orbán Viktor kijelentését nem tartotta szerencsésnek, de erről
Pozsonyban, a globális biztonsági konferencián részletesen fognak beszélni.

Vezető hírek

Ukrán, szlovák és lengyel politikusok reagáltak Orbán autonómiakijelentésére

A miniszterelnök által az autonómiáról mondottak nem tartalmaztak semmi
új elemet
2014. május 13. – Kormany.hu, MTI, hirado.hu, OrienPress, Magyar Nemzet
A miniszterelnök által mondottak nem tartalmaztak semmi új elemet az elmúlt huszonöt
évben az egymást követő kormányok magyar politikájához képest - szögezte le Martonyi
János külügyminiszter 2014 május 12-én Brüsszelben arra az újságírói kérdésre, hogy
miként kommentálja az Orbán Viktor által a szomszédos országokban élő magyarok
számára megfogalmazott autonómiaigényt. "Minden ilyen félremagyarázást, legyen az jóvagy rosszhiszemű, határozottan visszautasítunk" - válaszolta a külügyminiszter a horvát
hírügynökség tudósítójának kérdésére. Mint hozzátetette, a kérdéshez ezen túlmenően
nem kíván semmit hozzátenni.

A tartományi parlament elfogadta a vajdasági statútum javaslatát
2014. május 14. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, MNO, Magyar Hírlap
Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőháza szerdán elfogadta a tartomány új
statútumának javaslatát, amelyet most továbbítanak a szerbiai parlamentnek. A javaslatot
99 igennel és hat nemmel fogadtál el, és összesen 120 képviselő volt jelen az ülésen,
jelentették a hírügynökségek. A javaslat ellen a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) és a
Szerbiai Radikális Párt (SRS) képviselői szavaztak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga
(LSV) képviselői pedig nem vettek részt a szavazásban.

2

A közös pontok megtalálásán múlhat az autonómia
2014. május 14. – Krónika
Meg kell találni a közös pontokat a többséggel az autonómia-törekvések érvényesítéséhez
– hangzott el konklúzióként az önrendelkezés témájában szervezett kedd esti
sepsiszentgyörgyi fórumon. „Az autonómiatörekvések során fontos tényezőnek számít,
hogy a román többséggel milyen párbeszédet folytatunk. A közeljövőben meg kell
értetnünk velük, hogy a székelyföldi autonómia nem vesz el az ők jogaiból, hanem szintén
előnyükre válik, úgy ahogyan arról az olaszok vallanak Dél-Tirolban” – jelentette ki a
rendezvény meghívottjaként a hallgatóság soraiból érkező kérdésre Vincze Loránt. Az
RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje a Székely Nemzeti Múzeumban tartott
előadást az európai autonómiamodelleket bemutató fórumon, amelynek Markó Attila
háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselő volt a házigazdája.

Vezető hírek

2014. május 14. – Vajdaság Ma, MNO
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti frakcióvezetője
kijelentette, nem tudja, melyik jogszabályban szerepel az a kitétel, miszerint a nemzeti
kisebbségek képviselőinek beszélniük kell szerbül. Hozzátette, ez természetesen nem
jelenti azt, hogy a nemzeti kisebbségek képviselőinek saját érdekükben nem kell
elsajátítaniuk annak az országnak a nyelvét, amelyben élnek. Ezt mondta annak kapcsán
Pásztor, hogy a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) tartományi szervezete bejelentette,
megalakítja a „nyelvi őrjáratát”. Ezek az őrjáratok – így a DSS – megállapítják majd mely
településeken, különösen Bácska északi részén, nem beszélik a magyar nemzetiségű
polgárok a szerb nyelvet.

Erdély

Hol írja azt, hogy a nemzeti kisebbségeknek beszélniük kell szerbül?

Államfőválasztás: Pontának áll a zászló
2014. május 14. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság
Bár még indulását nem jelentette be hivatalosan, Victor Ponta szociáldemokrata
miniszterelnöknek van a legnagyobb esélye arra, hogy Románia következő elnöke legyen –
derült ki az Adevărul napilap által szerdán közzétett felmérésből. Az INSCOP
közvélemény-kutató intézet által végzett felmérés szerint a jobboldalon két lehetséges
jelölt: Klaus Johannis nagyszebeni polgármesternek és Mihai Răzvan Ungureanu volt
miniszterelnöknek van a legnagyobb esélye arra, hogy legyőzze a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnökét a második fordulóban.

Székelyföld még folyóiratként sem
2014. május 14. – szekelyhon.ro
A Nemzeti Liberális Párt EP-listavezetője, Norica Nicolai EP-képviselő szerint az erdélyi
magyaroknak nincs joguk Székelyföld címmel folyóiratot működtetni. Sógor Csaba EPképviselő május 14-ei marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján elmondta, az utóbbi időben
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Elítélte a MÚRE Norica Nicolai kirohanását

Erdély

több román politikus szólta el magát a magyarokkal kapcsolatban, Norica Nicolai pedig
„illeszkedik” a sorba. A kijelentésre a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) is
reagált, érthetetlennek és elítélendőnek tartva a kulturális folyóirat elleni támadást.

2014. május 14. – Krónika, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro
Érthetetlennek és elítélendőnek tartja a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének
(MÚRE) igazgatótanácsa Norica Nicolai európai parlamenti képviselő támadását a
Székelyföld kulturális folyóirat ellen. Bukaresti politikusok körében magyarellenes
indulatokat váltott ki, hogy a Csíkszeredában megjelenő kulturális havilap is támogatást
kapott a Kelemen Hunor vezette kulturális minisztériumtól. Az ellenzéki Nemzeti Liberális
Párt (PNL) európai parlamenti jelöltlistáját vezető Norica Nicolai azt is „súlyos
cselekedetnek” minősítette, hogy a kormány olyan folyóiratot támogat, amely kizárólag
magyar nyelven, ráadásul a tömbmagyar régió elnevezésével jelenik meg.

November 29-én tüntet Szentgyörgyön az MPP
2014. május 14. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
A román nemzeti ünnep előtt két nappal, november 29-én szervez utcai megmozdulást
Sepsiszentgyörgyön a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete. A polgáriak két
héttel ezelőtt még december elsején a Mihai Viteazul terén szerették volna megtartani
rendezvényüket azzal a céllal, hogy emlékeztessék a románokat, a gyulafehérvári
nagygyűlésen közfelkiáltással elfogadott dokumentum autonómiát és anyanyelvi
ügyintézést, igazságszolgáltatást ígér az erdélyi nemzeti kisebbségeknek, Antal Árpád
polgármester azonban nem engedélyezte a megmozdulás lebonyolítását. Kulcsár Terza
József, az MPP Kovászna megyei elnöke elmondta, a napokban egyeztettek a
polgármesterrel, és abban állapodtak meg, hogy az időpontot megváltoztatják. „A
célkitűzés és a helyszín nem módosul, a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul téren gyűlünk
össze, hogy felhívjuk a románok figyelmét: közel száz év után sem tartják be, amit
Gyulafehérváron, Erdély Romániához csatolásakor a nemzeti kisebbségeknek ígértek” –
fogalmazott.

Az autonómia – az más – Nem kampányol az MPP az RMDSZ-szel
2014. május 14. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) minden olyan megnyilvánulást támogat, amely az
autonómiáról szól. Ezek közé tartozik a tegnapi esemény is a Székely Nemzeti
Múzeumban, amely egy működő modell ismertetéséről szólt, még akkor is, ha volt némi
RMDSZ-kampány „felhangja” – jelentette ki Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke.
Kulcsár-Terza emlékeztetett: az MPP teljes mellszélességgel támogatta 2012-ben az
RMDSZ által szervezett zászlós és az Erdélyi Magyar Néppárt által szervezett autonómiatüntetést. Az MPP ezekben az ügyekben nem nézi, hogy ki kezdeményezte, s miért: minden
olyan megnyilvánulást, amely egy hajszállal is közelebb visz az autonómiához, támogatunk
– fogalmazott a megyei elnök.
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2014. május 14. – szekelyhon.ro
„Az a célunk, hogy a 103 ezer négyzetkilométernyi Erdélyből összegyűjtsük az értékeket, és
ezt elvigyünk Európába, hogy ne csak problémás, panaszkodó közösségként tekintsenek
ránk. Fel kell mutatnunk azokat az értékeinket, amelyekkel Romániát és Európát is
gazdagabbá tesszük” – mondta május 14-ei marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Sógor
Csaba EP-képviselő és képviselőjelölt. Hozzátette, Erdélybe 8,3 milliárd euró érkezett
főként infrastrukturális fejlesztésekre európai támogatásokból, de a pénz az nem minden,
és az ukrajnai állapotok is bizonyítják, hogy ott, ahol a kisebbség és a többség viszonya
rendezetlen, ott nincs gazdasági fejlődés és politikai stabilitás sem.

Erdély

Sógor csángótarisznyája Marosvásárhelyen

Erős Európát és eurót akar Winkler Gyula
2014. május 14. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság
Az euró bevezetése Romániában, a régiók és közösségek Európája felé elmozdulás az
RMDSZ és Winkler Gyula álláspontja szerint egyaránt fontos, ezt az EP-képviselő
jelentette ki szerdán délelőtt, Kolozsváron. Winkler elmondta, cél egy erős csapat jelenléte
az Európai Unióban, hiszen egy hétéves költségvetési ciklus előtt állunk, amely új
lehetőségeket nyújt Romániának. 2019. január elsején bevezetik az eurót az országban, ez
a tétel pedig az RMDSZ programjában is szerepel, hiszen úgy értékelik, nincs szükség lejre,
amikor euróban gondolkodunk.

Borbély Szatmáron: Mi nem más ellen fogunk össze!

Csáky–Simon vitaest a Pincében
2014. május 14. – Felvidék Ma, Új Szó
Május 14-én Érdek(érvényesítés) az EU-ban címmel tartott vitaestet a nemrégiben nyílt
komáromi egyetemi klub, melynek első vendégei Csáky Pál, az MKP és Simon Zsolt, a
Most-Híd európai parlamenti listavezetője voltak. Simon fő célkitűzésének azt tartja, hogy
az elkövetkező választási ciklus végére az unión belül olyan intézményi rendszer épüljön
ki, amely garantálja és ellenőrzi valamennyi tagállamban a kisebbségi standardot, a jog- és
a szociális biztonságot. Csáky a Hedvig-ügy, az állampolgárság, a kisiskolák helyzetének
megoldása, a nyelvi jogok és a hiányzó törvények (pl. a kisebbségek jogállásáról szóló
törvény) területén szeretne eredmény elérni. „Nem a szlovák elvárások alapján, hanem a

Felvidék

2014. május 14. – maszol.ro, Nyugati Jelen
„Nem más ellen, hanem Szatmárért fogunk össze! Itt is és máshol is, mindenkinek a javát
akarjuk” – mondta szerda délután Szatmárnémetiben Borbély László, az RMDSZ politikai
alelnöke, aki Antal Lóránt EP-képviselőjelölttel látogatott ide, hogy támogassa az RMDSZ
jelöltjeit a május 25-i választáson. Nemcsak a Brüsszelbe készülőket, de azt a Nagy
Szabolcsot, a megyei RMDSZ ügyvezető elnökét is, aki a 2-es számú szatmári körzetben
egy időközi megméretés keretében parlamenti képviselőjelölt.
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Berényi: egyre kevesebb lehetőséghez jutnak a kisebbségek
2014. május 14. – hirek.sk
Csöndes és kevésbé látványos jogfosztásnak nevezte a kisebbségi jogok szempontjából a
Fico-kormány elmúlt két évét a Magyar Közösség Pártjának elnöke. Berényi József úgy
véli, ugyan nincsenek durva magyarellenes támadások, mint korábban, de a kisebbségek
egyre kevesebb lehetőséghez jutnak.

Felvidék

szlovákiai magyar közösség érdekeit szem előtt tartva fogok politizálni az EU-ban” –
mondta Csáky. A felvidéki magyarok autonómiájára vonatkozó kérdésre válaszolva Simon
ez kivitelezhetetlennek, utópiának tartja.

Megkezdődött a GLOBSEC fórum Pozsonyban
2014. május 14. – hirek.sk
Miroslav Lajčák szlovák és Martonyi János magyar külügyminiszter üdvözlő beszédeivel
szerda délután hivatalosan is megnyílt Pozsonyban Közép-Európa legjelentősebb kül- és
biztonságpolitikai fóruma, a GLOBSEC. A megnyitó után egy szlovák újságíró - Orbán
Viktor kormányfő szombati parlamenti beiktatási beszédében elhangzott, a határokon túl
élő magyarok autonómiájával kapcsolatos kijelentése kapcsán feltett - kérdésére a magyar
diplomácia vezetője azt mondta: az autonómia kifejezés szélesebb kontextusban hangzott
el, s a miniszterelnök beszédében nem említette a területi autonómia fogalmát,
ugyanakkor a közösségek önrendelkezésére, önigazgatására utalt. Miroslav Lajčák
külügyminiszterhez fordulva hozzátette: a kollektív jogok szempontjából vannak ugyan
nézőpontbeli különbségek, de ezekben a kérdésekben folytatni kívánják a dialógust.

Kiskának nem lesz állandó kisebbségi tanácsadója

A VSZL többet árt Vajdaságnak, mint az SZDP
2014. május 14. – Pannon RTV
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga szerint az előző statútum és a módosítása sem
megfelelő. Közvetlenül az ülés előtt javaslatot tettek Vajdaság zászlajára és címerére, az
alkotmányügyi bizottság azonban nem hagyta jóvá a párt indítványát. Miután a
Tartományi Képviselőház elfogadta Vajdaság statútumának módosításait, Pásztor István a
Pannon RTV Közügyek című műsorában elmondta, a Liga szereplése csak részben
meglepő, mert eddig is nagyon ritkán fordult elő, hogy tartotta magát az előre egyeztetett
állásponthoz.

Vajdaság

2014. május 14. – Új Szó
Héttagú tanácsadói gárdát visz magával a Grassalkovich-palotába Andrej Kiska. Neveket
nem árult el, az azonban biztos, hogy a testületben nem lesz olyan szakértő, aki a
kisebbségek problémáival foglalkozna.
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2014. május 14. – Pannon RTV
Nem kötelező a szerb nyelv ismerete Szerbiában. Így reagált a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke a nyelvrendőrség felállítására. Korhecz Tamás szerint az alkotmány ezt nem írja
elő. Az viszont, ha valaki ismeri a környezete nyelvét, mindenképpen előnyére válik. A
Magyar Nemzeti Tanács korábban intenzív szerb nyelvi tanfolyamot szervezett.

A tartományi ombudsman aggodalmának adott hangot a DSS-féle "nyelvi
őrjárat" miatt

Vajdaság

Nem kötelező a szerb nyelv ismerete Szerbiában!

2014. május 14. – Vajdaság Ma
A tartományi ombudsman aggodalmát fejezte ki Milenko Jovanov a kijelentésének
esetleges következményei miatt. Mint ismeretes, Jovanov kijelentette, pártja, a Szerbiai
Demokrata Párt (DSS) „nyelvi őrjáratot“ indít, hogy megállapítsa, hány észak-vajdasági
településen nem beszélik a magyar nemzetiségű polgárok a szerb nyelvet. Muškinja
Heinrich Anikó értékelése szerint az ilyen bejelentések ronthatják a nemzetek közötti
viszonyt Vajdaságban, valamint félelem érzetét válthatják ki a nemzeti kisebbségek
tagjainak körében.

A Demokrata Párt elítéli a DSS-t a "nyelvi őrjárat" miatt
2014. május 14. – Vajdaság Ma
A Demokrata Párt (DS) elítéli a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) bejelentését, miszerint a
párt „nyelvi őrjáratot” alakít. „Egy bejegyzett politikai szervezet folytatja a hazafiatlanok,
alkalmatlan személyek, filmek és szervezetek neveit feltüntető listák készítését, amit
korábban szélsőséges szervezetek végeztek” – olvasható a DS közleményében. Kifejtik, az
ilyen soviniszta és nacionalista kijelentésekkel sérülnek a nemzeti kisebbségek tagjainak
szerzett jogai, nyugtalanság vesz erőt Vajdaság polgárain és veszélybe kerül az egymás
mellett való életük.

Várady Tibor: Nem lehet nyelvi őrjárattal ösztönözni a nyelvtanulást
2014. május 14. – Vajdaság Ma
Várady Tibor, a nemzetközi jog professzora szerint természetes az, hogy a kisebbségeknek
ismerniük kell a többségi lakosság nyelvét, de erre senkinek sem kell őket kényszerítenie,
hanem az embereknek maguknak kell a nyelvet tanulniuk a nemzeti tanácsok és az
iskolarendszer segítségével. „Nem hiszem, hogy a nyelvtanulást ösztönözni lehetne egy
politikai párt által szervezett nyelvi őrjárattal. Sokkal természetesebb, hogy ebben a
nemzeti tanács segítsen a szerbiai iskolarendszerrel együttműködve, mert az iskolákban
oktatják a többségi nemzet nyelvét, és úgy vélem, Vajdaság legnagyobb részében a
magyarok meglehetősen jól beszélnek szerbül, ott pedig, ahol nem, javítani kell ezen” –
jelentette ki Várady.
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2014. május 14. – Vajdaság Ma, MTI
Többen is részt vettek a Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét ért
inzultusban, a Budapesti Rendőr-főkapitányság valamennyiüket keresi - közölte a
rendőrség szerdán az MTI megkeresésére. A múlt héten már őrizetbe vettek egy 41 éves
budapesti nőt, aki a rendőrség megfogalmazása szerint "garázda magatartást tanúsított,
amelynek egyik eleme Pásztor István inzultálása volt". A rendőrség kezdeményezte, az
ügyészség pedig indítványozta a nő előzetes letartóztatását, de a bíróság a gyanúsítottat
szabadlábra helyezte.

Vajdaság

A magyar rendőrség több embert keres a Pásztor Istvánt ért inzultus miatt

Az MPSZ is elítéli a Pásztor Istvánt ért incidenst
2014. május 14. – Vajdaság Ma
A Magyar Polgári Szövetség elnöke, Rácz Szabó László mai zentai sajtótájékoztatóján
gusztustalan túlkapásnak nevezte a Pásztor Istvánt ért budapesti incidenst, amellyel
kapcsolatban leszögezte, a módszereket ugyan nem tartják megfelelőeknek, a tüntetésen
megfogalmazottakkal azonban egyetértenek.

VMDK: A koalíciós szerződés számos kivetnivalót tartalmaz
2014. május 14. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége álláspontja szerint a Vajdasági Magyar
Szövetség és a Szerb Haladó Párt között létrejött koalíciós szerződés számos kivetnivalót
tartalmaz, ugyanis a szerződésben foglaltak több eltérést is mutatnak a VMSZ választási
programjában foglaltakhoz képest – minderről a mai zentai sajtótájékoztatóján beszélt
Csonka Áron, a VMDK elnöke.

„Választásokat Vajdaságban!”
2014. május 14. – Magyar Szó, Vajdaság Ma
Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke úgy véli, hogy Vajdaságban vagy
át kell alakítani a kormányt, vagy kiírni a rendkívüli tartományi parlamenti választásokat.
Erre azért van szükség, mert megváltoztak az erőviszonyok és a Demokrata Párt
hatalmának jelenlegi szintje nem felel meg a párt aktuális támogatottsági szintjének, érvelt
Čanak, mondva: nem lehet, hogy a párt, amelyet jelenleg a polgárok hat százaléka
támogat, szinte százszázalékos hatalmat élvez a tartományban. Čanak hiszi, hogy miután a
DP lebonyolítja a tisztújító közgyűlést, ebben a témában is sok minden egyértelműbbé
válik.

Jelzésértékű a harmadik hely
2014. május 14. – Magyar Szó
A Szerbiai Képviselőház hétfő óta a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítási
javaslatáról vitázik. A törvényjavaslat sürgősségi eljárásban került a parlament
napirendjére, hiszen idén nemzeti tanácsi választásokat kellene tartani az országban. A
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A magyarság emlékjelei a Bánságban
2014. május 15. – Magyar Szó
Nagy érdeklődés mellett mutatták be kedden este a Zentai Alkotóházban a neves temesvári
író, műkritikus, helytörténész, Szekernyés János A magyarság emlékjelei a Bánságban
című, a történelmi Bánság még meglevő vagy valaha létezett magyar vonatkozású
történelmi, kulturális, tudományos emlékjeleit és emlékhelyeit bemutató könyvét, amely
kilenc magyarországi, harmincöt szerbiai és hatvannyolc romániai település azon
emlékjeleit és emlékhelyeit tárja az olvasók elé, amelyek valamilyen módon a magyarság
jelenlétét és együvé tartozását bizonyítják a térségben.

Vajdaság

módosítás a jogszabály mintegy 140 szakaszából majdnem hetvenet érint. Az aktuális
részletek, valamint a szóban forgó törvény következő, a Szerbiai Alkotmánybíróság januári
döntése folytán szükségessé vált módosítása kapcsán Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar
Szövetség köztársasági frakcióvezetőjével beszélgetett a Magyar Szó.

Előnyt a magyarságból

Fontos, hogy az EU döntéshozói tudjanak rólunk, halljanak céljainkról,
törekvéseinkről
2014. május 14. – Kárpátalja
Bocskor Andrea, a Fidesz kárpátaljai EP-képviselőjelöltje a Kárpátaljának adott
interjújában elmondta, ukrán állampolgárként mindent meg fog tenni Ukrajna EUintegrációja érdekében. Célja ukrán állampolgárokkal szembeni vízumkényszer
eltörlésének előmozdítása, valamint az ukrán–magyar határ menti térségek, elsősorban
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének ösztönzése.

Kárpátalja

2014. május 15. – Halász Csilla – Heti Válasz
Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nem érti, hogy miképp is
gondolhatnák komolyan a radikálisok, hogy így lehet a határon túli magyarok érdekeit
képviselni. Szerinte meg kellene határozni a nemzeti minimumot, amely alá egyetlen
politikai erő sem merészkedik ellenfelei bírálatakor. Hiába határolódott el a Jobbik GaudiNagy Tamástól éveken át a párt arca volt ráadásul Morvai Krisztina viszi magával
Brüsszelbe, így nem tekinthető őszintének az elhatárolódás.
(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. május 15-i számában olvasható.)
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Közösség- és társadalomfejlesztési műhely
2014. május 14. – Népújság
Péntektől vasárnapig zajlott a Bánffy Központban a Kárpát-medencei közösség- és
társadalomfejlesztési műhely második találkozója erdélyi, felvidéki, horvátországi,
vajdasági és muravidéki részvevőkkel. A szervezők, a Kárpát–medencei Közművelődési
Kerekasztal, a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány és az Emberi Erőforrás Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkárságának Közművelődési Főosztálya által áprilisban, Zentán
megrendezett találkozó kulturális műhelytevékenységei ezúttal Lendván folytatódtak.

Horvátország

2014. május 14. – HMDK
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége levélben kérte a Jutarnji list horvát
lap hétfői számában Orbán Viktor mint Vladimir Putyin – Magyarország
miniszterelnökének csapása Horvátországra – „A Drávaszög és a Muraköz a mieink” c.
írásának helyesbítését. A levélben leszögezték, a HMDK tudomása szerint „Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke soha és sehol sem mondta ki azt a mondatot, amit Önök az
iromány alcímében, idézőjelben közölnek miszerint „A Drávaszög és a Muraköz a
mieink”.”

Muravidék

A HMDK helyesbítési kérelme a Jutarnji List 2014. május 12-i számában
megjelent cikkéhez

A kiváló törvények továbbra sem valósulnak meg

Kincskeresés Oregonban
2014. május 14. – Nemzeti regiszter
A portlandi magyar cserkészet az utóbbi két évben kezdte bontogatni szárnyait, hála Tóth
Ildikó kitartó lelkesedésének. Azóta három fősre bővült a vezetőség: Balogh Tünde, a
Bóbita Magyar Iskola vezetője és Bogya Róbert, a Portlandi Magyar Klub elnöke is
elvégezték a fillmore-i vezetőképzőt, ami jelentős lendületet hozott a csapat életébe.

Diaszpóra

2014. május 14. – RTV Slovenija Hidak
Több bizottsági ülés, számos megbeszélés, képviselői kérdés és levél tartalmazta a
kétnyelvű ügyvitel megvalósításának kérdését, amit a törvények világosan és
példaértékűen előírnak. A kétnyelvűség a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a
gyakorlatban ennek ellenére nem valósul meg. Göncz László legutóbb képviselői kérdéssel
két minisztériumhoz is magyarázatért folyamodott.
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2014. május 15. – Nemzeti Regiszter
A 73. számú Patrona Hungariae és a 74. számú Kapisztrán Szent János cserkészcsapatok
soron kívüli nagyszabású tábortűzi est keretén belül köszöntötték parancsnokait, GerecsBata Annát és Bata Ervint. A fiatal pár 2009 – 2012-es cserkész év kezdetén vették át a ma
már közel 70 főt számláló cserkészcsapatok vezetését.

Diaszpóra

Cserkész Családi Est Calgaryban -(Ideiglenes) Búcsú a csapatparancsnokoktól
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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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