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Vezető hírek

Orbán Viktor: Új Közép-Európa kiépítése a cél
2014. május 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Népszabadság
Orbán Viktor a legnagyobb közép-európai biztonsági konferencián beszélt arról, hogy a
lehető legszorosabb együttműködésre van szükség a térség országai között. A Kárpátalján
élő magyarokról szólva úgy fogalmazott: saját maguknak kell meghatározniuk, milyen
keretek között szeretnének szülőföldjükön élni. A miniszterelnök azt is mondta, hogy
Ukrajnának tiszteletben kell tartania a közösségi jogokat. „Legyen szó bármilyen
közösségről, így akár a magyar kisebbségről is, tiszteletben kell tartani a jogaikat. Ha ezt
Ukrajna nem teszi meg, akkor joggal aggódunk az ország jövőbeni demokratikus jellege
miatt” - mondta a miniszterelnök.

Az MKP vezetőivel tárgyalt Orbán Viktor
2014. május 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A szlovák-magyar kapcsolatok nyitott kisebbségi kérdéseiről, az európai parlamenti
választásokról és más aktuálpolitikai témákról tanácskozott csütörtökön Orbán Viktor
magyar miniszterelnök Berényi Józseffel, az MKP elnökével, valamint Csáky Pállal, a párt
EP-jelöltlistájának vezetőjével Pozsonyban. A megbeszélésen szó volt az MKP
autonómiatervezetéről is. A pártelnök szerint a dokumentum elkészült, de azt a márciusi
államfőválasztás és a jövő heti európai parlamenti voksolás miatt nem hozták eddig
nyilvánosságra.

Magyarország továbbra is Ukrajna területi egységét támogatja
2014. május 16. – Krónika, MTI, Szabadság, InfoRadio.hu, Nemzeti Regiszter, Hvg.hu
Magyarország az ukrán konfliktus kialakulásának első pillanatától kezdve kijelentette,
hogy Ukrajna területi egységét támogatja, ezen az álláspontján a magyar állam nem
módosított – rögzítette a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a legújabb elemzésében. Az
elemzésben szerint Magyarországon az új kormányfő minden kormányalakítás előtt jelez a
külhonban élő magyaroknak is. Ez a jelzés ebben az esetben az eddigi nemzetpolitika
folytatása; a miniszterelnök kijelentése csak azok számára okozhatott meglepetést, akik a
magyar állam nemzetpolitikáját eddig nem követték figyelemmel.

Pásztor: Szerbia és Magyarország kapcsolatai kiválóak
2014. május 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap
Szerbia és Magyarország kapcsolata minden szempontból kiemelkedően jó, nincsenek
olyan nyitott kérdések, amelyek a közeljövőben „negatív kontextusban” jelenhetnének meg
a két ország között - értékelte Budapest és Belgrád viszonyát Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a Nedeljnik című szerb hetilapnak adott interjújában. A
legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke szerint Szerbia európai uniós tárgyalásai újabb
lehetőséget adnak arra, hogy tovább fejlődjön ez a kapcsolat.
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Letelepedés pozitív mérleggel
2014. május 16. – Magyar Nemzet
Az egyszerűsített honosítás bevezetése óta évente átlagosan több mint kétszer annyian
szereztek magyar állampolgárságot a magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldi
állampolgárok közül, mint korábban. A szomszédos országokból hazánkba letelepedő
magyarok több mint háromnegyede aktív korú, a hazai átlagnál fiatalabb, iskolázottabb és
nagyobb arányban dolgozik, így jelenlétük javítja a demográfiai és foglalkoztatási
mutatókat.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. május 16. számában olvasható)

Borboly: Bogdan Diaconu "zászlótörvénye" alkotmányellenes

Erdély

2014. május 15. – transindex.ro
Alkotmányellenesnek, ráadásul számos nemzetközi egyezményt sértőnek tartja Borboly
Csaba Hargita megyei tanácselnök az a törvénytervezet, amelyet Bogdan Diaconu
szociáldemokrata párti képviselő készített a területi-közigazgatási egységek zászlóinak
szabályozásáról. Borboly a tervezet elutasítását javasolja teljes egészében, hiszen az,
elfogadása esetén, súlyosan sértené az alapvető alkotmányos és emberi jogokat.

Hegedüs Csilla: a kultúra jövedelemhozó ágazat, nem pénznyelő
2014. május 15. – transindex.ro, Nyugati Jelen
"Ha uniós szinten sikerül elfogadtatnunk azt, hogy a kultúra, az örökségvédelem
támogatása tulajdonképpen egy olyan beruházás, amely gazdasági szempontból megtérül
különböző szolgáltatások és munkahelyek formájában, akkor az ágazatot prioritásnak
fogják tekinteni az Európai Unióban a fejlesztési források leosztásakor. Hiszek abban,
hogy a 2014–2020 közötti időszakban konkrét adatokkal be tudjuk bizonyítani itthon és
Brüsszelben, hogy érdemes európai forrásokat áldozni a műemlékek helyreállítására,
kulturális programok finanszírozására, mert az nem pénznyelő, hanem éppen
ellenkezőleg, jövedelemhozó befektetés. Éppen ezért támogatok minden erre irányuló civil
kezdeményezést" – mondta Hegedüs Csilla örökségvédelmi államtitkár, EP-képviselőjelölt
annak a kiáltványnak kapcsán, amelyet a Culture Action Europe civil kulturális
ernyőszervezet dolgozott ki és ajánlott az Európai Parlament hazai képviselőjelöltjeinek
figyelmébe.

Borbély: az EP-választások sikere a jó szervezésen is múlik
2014. május 15. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Az RMDSZ Szatmár Megyei Szervezetének kibővített polgármester találkozóján vett részt
Borbély László politikai alelnök, ahol Pataki Csabával, az RMDSZ Szatmár Megyei
Szervezetének elnökével, Antal Lóránttal, az RMDSZ EP-képviselőjelöltjével, valamint
Nagy Szabolccsal, az Szatmár Megyei Szervezet ügyvezető elnökével az európai parlamenti
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választást érintő teendőkről és a 2-es körzetbeli időközi parlamenti választással
kapcsolatos lehetőségekről egyeztettek.

A székelyek nem szakadárok – Brit politikai attasé Háromszéken
2014. május 15. – Erdély Ma, maszol.ro
Nagy Britannia Bukaresti Nagykövetségének politikai attaséja, Peter Thomas és
munkatársa szerdán Sepsiszentgyörgyre látogattak, akiket Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere fogadtak. A két
politikus ismertette a székelyföldi autonómiaigényt, és azt is, hogy mennyire fontosnak
tartják azt, hogy régiónkban a magyar nyelv a második hivatalos regionális nyelv legyen a
román nyelv mellett. Elmondták, hogy ezekben a kérdésekben létezik egy stabil társadalmi
konszenzus, ez a székelyföldi emberek akarata és kívánsága.

A Hargita megyei helyzetről érdeklődtek a brit nagykövetség munkatársai
2014. május 15. – Erdély Ma
A csíkszeredai megyeházára látogatott Nagy-Britannia bukaresti nagykövetségének két
munkatársa, Peter Thomas, a politikai osztály vezetője és munkatársa és Pompiliu Tamaș
május 15-én, csütörtökön. A vendégek a megye viszonyairól tájékozódtak a Borboly
Csabával, Hargita Megye Tanácsának elnökével folytatott beszélgetésen. Érdeklődtek a
közelgő európai parlamenti választásokra való helyi készülődésről, a magyar–román
viszonyról és a kettős állampolgárságról is. A megyeelnök elmondta, hogy az RMDSZ Csíki
Területi Szervezete elnökeként arra törekszik, hogy a térségben minél nagyobb számban
elmenjenek szavazni, és azt hangsúlyozzák a magyar szavazóknak, hogy ha nincs
megfelelő, erős képviselet akár Bukarestben, akár Brüsszelben, akkor könnyebben
születnek magyarellenes döntések, visszavonhatnak korábban hozott, a magyarság
számára pozitív törvényeket, rendeleteket. Erre példának hozta fel a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karainak ügyét.

"Elfelejtették" a kétnyelvű feliratot a sepsiszentgyörgyi állomáson
2014. május 15. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro
Két héten belül lesznek magyar feliratok a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson, ígérte meg
csütörtökön Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke sepsiszentgyörgyi
sajtótájékoztatóján elmondta: szerdán a vasútállomás ügyéről beszélt a szállítási
minisztériummal, melynek képviselője szerint a sepsiszentgyörgyi állomásépület felújítása
után elfelejtették kihelyezni a kétnyelvű feliratokat, de megrendelték már a táblákat, és
legtöbb két héten belül pótolják a mulasztást. Borbély László hozzátette: a vasúttársaság
(CFR) országos igazgatója elnézést kért az eset miatt, ugyanakkor arról számolt be, hogy
hamarosan megoldják hangosbemondón a vonatok érkezésének és indulásának magyar
nyelvű közlését is, ehhez egy számítógépes programot vásárolnak, amellyel lejátsszák majd
a magyar szöveget.
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Sógor Csaba: az a célunk, hogy európai Erdélyt építsünk
2014. május 15. – maszol.ro
"Az európai uniós pénzalapok lehetővé tették, hogy növekedjen az életszínvonal és az
életminőség a székelyföldi közösségekben. A jövőben is szükségünk van ezekre a
támogatásokra, hiszen az a célunk, hogy európai Erdélyt építsünk” – hangsúlyozta Sógor
Csaba Makfalván, ahol szerdán a Maros megyei önkormányzatok közül hat település kapta
meg az RMDSZ Pályázó önkormányzat – Sikeres közösség díját. A díjazott
önkormányzatok – Szováta, Nyárádszereda, Kerelőszentpál, Marosszentgyörgy,
Erdőszentgyörgy és Csíkfalva – összesen több mint 40 millió euró értékben hívtak le
pályázatokat. Sógor Csaba elmondta: azok a közösségek lehetnek sikeresek, amelyek
képesek hosszútávra tervezni.

Behívó parancsot kaptak székelyföldi hadkötelesek
2014. május 15. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Csupán Parajdról és a hozzá tartozó falvakból ötven – zömében fiatal – férfi kapott behívó
parancsot a Hargita megyei katonai központtól. Az értesítő levél szerint behívásuk célja a
„katonai helyzetük tisztázása” – tudta meg a maszol.ro csütörtökön a község
alpolgármesterétől, Nyagrus Lászlótól.

Mădălin Guruianu: tisztelni kell egymás ünnepeit
2014. május 15. – szekelyhon.ro
Egyetért Antal Árpád döntésével – miszerint nem engedélyezi a Magyar Polgári Párt
(MPP) tervezte december elsejei autonómiatüntetést a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul
téren – Mădălin Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt helyi szervezetének elnöke. Mint
mondta, egymás ünnepeinek megzavarása elfogadhatatlan.

Húsz új határátkelőt nyitnak Románia és Magyarország között
2014. május 15. – transindex.ro
A szerdai kormányülésen egy olyan memorandumot fogadott el a kormány, amely szerint
újabb húsz határátkelőt fognak nyitni Románia és Magyarország között - számolt be
Sepsiszentgyörgyön Borbély László. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalását illetően a
politikai alelnök azt is elmondta: „az RMDSZ kezdeményezésére, az önkormányzati
vezetőknek és képviselőknek ezentúl nem kell Bukarestbe menniük a különböző technikai
mutatók jóváhagyásáért, mostantól ez kizárólag az önkormányzatok hatáskörébe fog
tartozni”.

Korodi kétli, hogy az RMGC megszerzi az engedélyeket
2014. május 15. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság
A palagázkitermelés, Verespatak, a Schweighofer-beruházás és Ukrajna témája is terítékre
került Korodi Attila környezetvédelmi miniszter mai kolozsvári sajtótájékoztatóján. A
miniszter elmondta, saját forrásokból új tanulmányt készíttet a minisztérium a tervezett
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aranybánya zagytározója kapcsán, mivel kiderült, hogy a beruházás előkészítői által
benyújtott korábbi tanulmány félretájékoztató jellegű volt. A tervezett zagytározó karsztos
jellegű felületre épülne, amely alatt számos kis forrás is található, a korábbi tanulmány
viszont azt állította, nem okozhat gondot a szivárgás. Ám készítői négy nap alatt csapták
össze, miközben a Román Tudományos Akadémia és más kutatóintézmények neves
szakértői szerint négy hónap kellene egy ilyen tanulmány elkészítéséhez. Az új,
minisztérium által megrendelt tanulmány a tervek szerint még ebben az évben elkészülne.

Mihai Viteazulról emlékeznek meg a háromszékiek
2014. május 15. – maszol.ro, Krónika
Sepsiszentgyörgyön nagyszabású utcai megmozdulást szerveznek november 29-én, így
emlékeznek meg arról, hogy Vitéz Mihály vajda (Mihai Viteazul) 415 éve adományozta a
Sepsiszéki székelyeknek a szabadságjogokat – ha úgy tetszik, autonómiát – biztosító
dokumentumot – közölte csütörtökön Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere
szerint előkerítették ezt 415 éves latin nyelvű iratot, azt lefordítják magyar és román
nyelvre, és a novemberi megmozduláson mutatják be. Antal elmondta, a mai román
politikusok is tanulhatnának a havasalföldi fejedelemtől, és kiállíthatnak olyan
dokumentumot, amely rendezi a magyar kisebbség által igényelt jogokat, amelyek által
jobban érzik magukat ebben az országban.

A románokkal is ismerteti tervezetét az Erdélyi Magyar Néppárt
2014. május 16. – Krónika
A románoknak is bemutatja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a Székelyföld és a
Partium területi autonómiájával kapcsolatos elképzeléseit – mondta Bedő Zoltán, a
néppárt sepsiszéki ügyvezető elnöke az eseményt beharangozó csütörtöki
sajtótájékoztatón. A kéthetes karaván keretében zilahi, nagyváradi, szatmárnémeti és
nagybányai, gyergyószentmiklósi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, baróti, székelyudvarhelyi,
sepsiszentgyörgyi,
kovásznai
fórumokon
magyarul
mutatják
be
a
párt
autonómiakoncepcióját, és hamarosan a románokkal is elkezdik a párbeszédet.

Igen az autonómiára
2014. május 16. – Krónika, szekelyhon.ro
Uzon község önkormányzati képviselő-testülete – Háromszéken elsőként – egyhangúlag
fogadta el csütörtökön a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által javasolt, a Székelyföld
jogállására vonatkozó határozatot. A dokumentumban a testület kifejezésre juttatja
igényét, hogy a többi 152 székelyföldi önkormányzattal közösen egyetlen, önálló
közigazgatási régióba akar tartozni, amelynek különleges jogállását sarkalatos törvény
szabályozza, és ahol az állam nyelve mellett a magyar nyelv is hivatalos.
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Csákyt becsmérlő röplapok jelentek meg
2014. május 15. – bumm.sk, Új Szó
Szlovákia magyarlakta területein Csáky Pált, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti
listavezetőjét becsmérlő röplapok jelentek meg. „Az MKP mélységesen elítéli és elutasítja a
választási kampány minden hasonló formáját. Bízunk benne, a magyar választók valóban
bölcsen döntenek majd, és szavazatukkal a méltó képviseletet támogatják” – áll a párt
közleményében.

Csáky Pál és Andrej Danko a Nap témájában
2014. május 15. – Felvidék Ma
Andrej Danko, az SNS elnöke egy tévéműsorban kijelentette, hogy a Szlovákia területén
élő kisebbségek standard feletti jogokkal rendelkeznek. Vitapartnere, Csáky Pál elmondta,
az MKP erőteljesebben szeretné hallatni a hangját az unióban a magyarok jogai
védelmében. Hozzátette, nem ért egyet az SNS elnökével abban, hogy a kisebbségek
standard feletti jogokkal rendelkeznének Szlovákiában. „Sajnos ez nem így van” –
hangsúlyozta. „Annak ellenére, hogy Szlovákia multietnikus ország, a témák nagy részében
megtaláljuk a közös nevezőt, de amikor a jogaink csorbításáról van szó, mint például most
is, vegyük csak Malina Hedvig, a kisiskoláink vagy a kettős állampolgárság ügyét, illetve a
nyelvhasználati jogainkat, keményen védelmezni fogjuk azokat” – mondta.

Vajdaság

Díjat kapnak a családbarát önkormányzatok és a nagycsaládosok
2014. május 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács csütörtöki ülésén döntöttek a képviselők a családbarát
önkormányzatnak és a példamutató nagycsaládnak odaítélendő díjak létrehozásáról és
odaítélésének feltételeiről. Napirenden szerepelt három oktatásügyi kérdés, valamint
beszámoló hangzott egy, a tanács számára ingyenesen felajánlott ingatlan bérleti
szerződésnek esetleges megkötéséről.

Családbarát munkahelyek meghonosítása Vajdaságban
2014. május 15. – Vajdaság Ma
Korhecz Tamás, az MNT elnöke a mai tanácskozás megnyitójában elmondta, hogy
manapság a nőknek hátrány a családvállalás a munkaerőpiacon. Ez a probléma evidens
viszont összetett és szövevényes, ezért nehéz megváltoztatni a kirajzolódott tendenciákat,
de az MNT, Családbarát munkahelyek meghonosítása a Vajdaságban című programja
mégis megkísérli ezt. Nagy Beáta, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a családbarát
munkahelyekről beszélt, valamint arról, hogy kiknek fontos ez a program, és kik érintettek
benne. Elmondta, hogy a kutatások bebizonyították, hogy azokban az országokban, ahol
nagyobb az anyák foglalkoztatottsága, magasabb a termékenység is, azaz több gyermek
születik, ami az anyák kiszámíthatóbb és biztosabb helyzetének tudható be.
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2014. május 15. – Vajdaság Ma
A szerbiai kormány a Vajdasági Magyar Szövetség által delegált öt államtitkárt várhatóan a
mai ülésén nevezi ki, hétfőn pedig hivatalosan is elfoglalhatják helyüket a
minisztériumokban. Kern Imre a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettesi
funkcióját váltja az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium államtitkári posztjára.
Vajdaság Ma a jövőbeni feladatairól kérdezte Kern Imrét.

Vajdaság

Kern Imre: Az egyik fő cél a megkezdett építési projektumok befejezése

A többnyelvűség nyitottságot eredményez

Kárpátalja

2014. május 15. – Vajdaság Ma
A Magyar Tudományos Akadémia 185. ünnepi közgyűlésen Pálinkás József, az MTA
leköszönő elnöke adta át az Akadémia kiemelkedő elismeréseit. A jelentős tudományos
munkásságot felmutató külhoni magyar tudósok, kutatók elismerésére szolgáló Arany
János-életműdíjat a Magyar Tudományos Akadémia – mint az indoklásban olvasható –
Göncz Lajosnak, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi
tanárának a pszicho- és szociolingvisztika terén végzett eredményes tudományos
munkásságáért, a magyarpárú kétnyelvűség nemzetközileg is elismert kutatásáért,
kiemelkedő elméleti eredményeinek példamutató gyakorlati hasznosításáért, továbbá
iskolateremtő tevékenységéért adományozta.

Fontos magyar érdek az ukrajnai elnökválasztás sikere

Diaszpóra

2014. május 15. – MTI, Kárpátalja
Fontos magyar érdek a május 25-re tervezett ukrajnai elnökválasztás sikere –
hangsúlyozta újságíróknak Martonyi János külügyminiszter 2014. május 12-én
Brüsszelben, miután részt vett az EU-országok külügyi tárcavezetőinek tanácskozásán. A
külügyminiszter emlékeztetett arra: az egyik kárpátaljai magyar szervezet vezetője és Petro
Porosenko, az ukrán elnökválasztás egyik indulója között megállapodás jött létre, amely ha
realizálódna, az jelentős mértékben bővítené a kárpátaljai magyar közösség oktatási és
önigazgatási lehetőségét, esetleges részvételét a központi parlamentben, „minőségileg
javítana a kárpátaljai magyar közösség helyzetén”.

Cserkész Családi Est Calgaryban -(Ideiglenes) Búcsú a csapatparancsnokoktól
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.
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2014. május 15. 16:46
„Mindannyian angyalok vagyunk” – hangzott el a minap Gergely István, a csíksomlyói
Csibész Alapítvány vezetőjének előadásán. A jó hangulatú, székely anekdotákkal,
történetekkel, humorral fűszerezett prezentáció Torontóban, „az egyik legnagyobb magyar
városban”, az Árpád Vezér és a Szent Kinga Cserkészcsapatok jóvoltából az Árpádházi
Szent Erzsébet templomban valósult meg.

Diaszpóra

A Csibész Alapítvány vezetője Torontóban
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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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