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2014. május 16. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Ismét kiállt a kárpátaljai magyarok autonómiája mellett Orbán Viktor miniszterelnök az
M1 Az este című műsorában. Beiktatási beszédében a kárpátaljai magyarok
autonómiájáról tett, többek által bírált kijelentését megerősítve Orbán Viktor Az estében
kifejtette: „se stabil, se demokratikus nem lehet Ukrajna, ha nem adja meg az ott élő
kisebbségeknek, nemzeti közösségeknek, köztük a magyar közösségnek azt, ami őket
megilleti. Vagyis a kettős állampolgárságot, a kollektív, vagyis közösségi jogokat és az
autonómiát”. Az autonómia jogintézményének Európában számos megvalósítása létezik –
folytatta –, és „majd a kárpátaljai magyarok meg fogják mondani, hogy az autonómia
széles és színes világán belül melyik konkrét jogintézmény mellett törnek lándzsát”.
Hozzátette: „akármelyik mellett is törnek majd lándzsát, tudniuk kell nekik is meg az
ukránoknak is, hogy a magyar állam teljes súlyával ott van a kárpátaljai magyarok
autonómiaigénye mögött”.

Vezető hírek

Orbán Viktor újra kiállt a kárpátaljai magyarok autonómiája mellett

Semjén: Minden nemzetrészre szükség van a magyarság fennmaradásához
2014. május 16. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Semjén Zsolt szerint a magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze
megmarad. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes erről a Rákóczi Szövetség
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából tartott jubileumi ünnepségen beszélt
pénteken, a fővárosi Magyarság Házában. Kiemelte: a magyar kormány számára stratégiai
partner a szervezet. Ennek legfontosabb oka az a közös küldetés, hogy megőrizzék az
egyetemes magyarságot - mutatott rá. Semjén Zsolt elmondta: ahhoz, hogy a magyar
nemzet fennmaradjon, szükség van a nyelvi, kulturális és történelmi identitás
megerősítésére és „egybefogásár”" a közjog kötelekével. A szövetség missziójából kiemelte
az ösztöndíjprogramot, valamint méltatta Esterházy János örökségének ápolását.

Băsescu: nincs párhuzam Ukrajna és a Székelyföld között
2014. május 18. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, MNO
Nem lehet párhuzamot vonni az ukrajnai helyzet és a romániai magyarok
területiautonómia-törekvése között Traian Băsescu szerint. A román államfő erről a Népi
Mozgalom Alapítvány által az ország európai uniós prioritásai témájában vasárnap Iaşiban
rendezett fórumon beszélt. A hallgatóság soraiból érkezett kérdésre válaszolva Băsescu
leszögezte, a bukaresti hivatalos diskurzus az EU-n belüli egyesülésről beszél, így fel sem
merül a Székelyföld autonómiája. Az államfő szerint Ukrajnában és az egykori
Jugoszláviában egyaránt a nacionalizmus és a korrupció vezetett háborúhoz. „Nincs
összefüggés a Moldovai Köztársaság és Románia közeledése, illetve egyesek szeparatista
szándékai között. Elég sűrűn járok Hargita és Kovászna megyében, az ottani lakosságnak
pedig nincs kedve viszályra, szeparatizmusra, elszigetelődésre. Ez csak a politikusok
megközelítése. Én nem riadok meg ettől, még ha sokszor zavar is bennünket az, ahogy a
magyarok megülik nemzeti ünnepeiket” – idézte az Agerpres hírügynökség Băsescut.
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Tőkés: 1956 óta nem volt ilyen
2014. május 17. – MTI, MNO
Egyedül a Fidesz és a KDNP szövetsége képviselheti méltón a nemzetet Brüsszelben,
Strasbourgban, az Európai Unióban – mondta a Fidesz–KDNP listájának harmadik helyén
induló Tőkés László szombaton Miskolcon, a pártszövetség európai parlamenti választási
kampányrendezvényén. A volt református püspök, aki jelenleg is képviselő az Európai
Parlamentben, ezt saját tapasztalatára hivatkozva jelentette ki, emlékeztetve, hogy 2007től ott van Brüsszelben, 2010-től pedig Magyarország képviselője is. „A Fidesz a lovon ül, a
Jobbik átesik a ló egyik oldalára, az utódkommunisták, a darabjaira hullott szocialisták
pedig átestek a ló másik oldalára” – fogalmazott.

Semjén: az RMDSZ jó választási szereplése nemzeti érdek
2014. május 16. – Krónika, transindex.ro
Magyar nemzeti érdek, hogy az RMDSZ minél jobban szerepeljen az európai parlamenti
választásokon – jelentette ki az Erdélyi Magyar Televíziónak (ETV) Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, aki a magyar kormány nevében arra kért minden erdélyi
magyart, menjen el szavazni május 25-én, és voksoljon az RMDSZ listájára. Az ETV-nek
adott exkluzív interjúban a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kijelentette:
az RMDSZ képes képviselni a magyar érdekeket. Hozzátette: az uniót nem elszenvedni,
hanem alakítani kell, ezért fontos, hogy a magyar nemzetrészek minél nagyobb arányban
legyenek jelen az európai törvényhozói testületben. Rámutatott: az EU-ban egyrészt
keményen kell képviselni a magyar nemzeti érdeket, másrészt az uniót a keresztény
civilizáció értékei felé kell elmozdítani.

Magyarország

2014. május 17. – Megyeri Dávid – Magyar Nemzet
Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke szerint a felvidéki magyarságnak csak magyar EP
jelöltekre kellene szavaznia. Iskolai beiratkozási programjukkal kapcsolatban elmondta,
hogy bár kizárólag a programmal nem lehet megfordítani az asszimilációs folyamatokat,
azonban ha nem tesznek ellene semmit akkor csak elősegítik azt. Az Erdélyre kiterjesztett
program is sikertörténet, hiszen három év alatt több ezer családhoz jutottak el, főként
Nagyvárad és Dés környékén.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. május 17-i számában olvasható.)

Erdély

Kárpát-medencei építkezés
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2014. május 16. – Krónika, MTI
Kelemen Hunor kulturális miniszter szerint a kolozsvári Házsongárdi temető újabb
sírjainak kell műemléki védettséget biztosítani. A tárcavezető a történeti temetők örökségi
értékeinek a megőrzéséről és a Házsongárdi temetőről szóló nemzetközi szeminárium
megnyitóján mondott beszédet péntek reggel Kolozsváron. Kelemen Hunor emlékeztetett
arra, hogy korábbi miniszteri mandátuma idején, 2012-ben nyilvánították védettnek a
műemléknek minősülő temető 392 síremlékét. „Tovább kell haladni ezen az úton” –
jelentette ki az RMDSZ elnöki tisztségét is betöltő politikus.

Erdély

Újabb síroknak biztosítanának védettséget a Házsongárdban

Sógor: az autonómia nem elszakadást jelent!
2014. május 16. – transindex.ro
„A mi autonómia-törekvéseink nem hasonlíthatók össze azokkal az elszakadási
kísérletekkel, amelyekkel a kelet-ukrajnai szakadárok próbálkoznak. Ők nem valamiféle
autonómiát kérnek, hanem függetlenséget követelnek maguknak" – hangsúlyozta pénteki
máramarosszigeti látogatása során Sógor Csaba. Az RMDSZ EP-képviselőjelöltjének
kampánykörútja május 16-án Máramaros megyében tartózkodik.

Felfrissítette az RMDSZ az Erdély 2020 operatív programjavaslatot
2014. május 16. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro
Az RMDSZ újrafogalmazta az Európai Unió pénzkereteiből megvalósítandó fejlesztési
prioritásait. Az Erdély 2020 operatív programjavaslat frissített változatát pénteken
mutatta be Kolozsváron Borbély László, a szövetség politikai alelnöke, és Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő, a szövetség gazdasági tanácsának a koordinátora. Borbély
László elmondta, az RMDSZ párbeszédet kezdeményez a koalíciós partnerekkel annak
érdekében, hogy az Európai Unió pénzforrásai a következő költségvetési ciklusban jobban
szolgálják Erdély és az ország érdekeit.

Autonómia a közösség erejével
2014. május 16. – szekelyhon.ro
Az erejére ráébredő közösség, az erdélyi magyar politikai szervezetek erőegyensúlya, és a
magyar nemzetpolitika segíthet az erdélyi magyar közösség autonómiájának gyakorlati
megvalósításában – jelentette ki Toró T. Tibor Csíkszeredában. Az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke a politikai szervezet által indított autonómiakaraván pénteki csíkszeredai
találkozóján ismertette az önrendelkezésre épülő közigazgatási rendszer működését, amely
egy föderális Romániában életképes lehet. Az elnök rámutatott, 2003-ban vált
egyértelművé, hogy két út van az erdélyi magyarság előtt: beépülni a főhatalomba, vagy
hatásköröket hazahozni. Aki a főhatalomba akar beépülni, az labanc politikát folytat, az
autonómiapártiak pedig kurucok – mondta Toró, hozzátéve, ez a törésvonal néhány száz
éve végigkíséri a magyarságot, és ez Trianon után sem szakadt meg. Az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács akkor azért született meg, hogy legyen az autonómiának gazdája,
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Borbély: értékelnem kell a románok bölcsességét
2014. május 16. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
Sepsiszentgyörgyön tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján Borbély László, az RMDSZ
politikai alelnöke elmondta: értékelnie kell „a románok bölcsességét”, mert azok az utóbbi
választásokon nem szavaztak szélsőséges pártokra, és így a román parlamentben
nincsenek ilyen alakulatok. „Ez nem jelenti azonban azt – és ezt figyelmeztetésként
mondom a politikai pártoknak –, hogy egyes pártok néha nem veszik át ezt a nacionalista
diskurzust. Más országokhoz képest azonban, Romániában az emberek megértették, hogy
a szélsőséges pártoknak semmi keresnivalójuk a parlamentben. Nekünk egyes
politikusokkal akad gondunk, akiknek ezt meg kellene érteniük” – tette hozzá Borbély.

Erdély

zászlóvivője, és ezt a kérdést azóta is napirenden tartja. „Nem értünk el eredményt, de ez
nem lesz mindig így” – bizakodott.

Autonómiafórumot tartott a Néppárt
2014. május 16. – szekelyhon.ro
Megérkezett az Erdély Magyar Néppárt autonómiakaravánja Kézdivásárhelyre,
csütörtökön este. A Néppárt székházában levő Erzsébet teremben mintegy ötven
érdeklődő gyűlt össze, hogy a megismerjék az EMNP által kidolgozott autonómiatervezetet, amit közvitára is bocsátottak. A rendezvényen elsőként Benedek Erika, a
Néppárt háromszéki fiókszervezetének az elnöke fejtette ki véleményét a területi
autonómia fontosságáról, majd az önrendelkezés részleteit Szilágyi Zsolt, az EMNP
országos alelnöke ismertette.

Kiszivárgott a titkos RMDSZ-dokumentum
2014. május 17. – Erdély Ma, MTI, mno.hu
Az Erdélyi Napló hetilap megszerezte, a Mensura Transylvanica politikai elemzőcsoport
pedig már a kilátásba helyezett közvita előtt kielemezte a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) szakmai műhelyében készülő székelyföldi autonómiatervezetet. A
tervezet preambulumát és fontosabb cikkelyeit, valamint a dokumentumról készített
Mensura-elemzést az Erdélyi Napló hetilap és a Krónika napilap is közzétette pénteken. Az
elemzőcsoport megállapította, az RMDSZ székelyföldi autonómiastatútum-tervezete nem
a történelmi Székelyföldre, hanem a Székelyföldet magába foglaló, de más területekkel is
kiegészítő Hargita, Kovászna és Maros megyékre vonatkozik. Az RMDSZ e három megye
társulásos régiójának a kialakítását, valamint „sajátos státussal” való felruházását
javasolja.

Izsák: az RMDSZ autonómiatervezete „mindössze egy ötlethalmaz”
2014. május 17. – transindex.ro
Az RMDSZ először a Duna Tv Közbeszéd című műsorában reagált a kiszivárogtatott
autonómiatervezetre. Száva Enikő előbb Székely Istvánnal, a tervezeten dolgozó
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Erdély

politológussal beszélgetett. Székely István szerint nincs szó kiszivárgásról, csak nem látták
értelmét annak, hogy egy nem végleges munkadokumentumot nyilvánosságra hozzanak,
azt viszont elismerte: ami a sajtóban megjelent, az valóban az egyik tervezet. Ugyancsak a
műsor vendége volt Izsák Balázs, az SZNT elnök is, aki szerint az RMDSZ
autonómiatervezete nem Székelyföldre vonatkozik, „köszönő viszonyban sincs” az
autonómiával, és nem törvénytervezet, hanem mindössze egy „ötlethalmaz”.

Kelemen Hunor: az RMDSZ az emberekkel köt szövetséget
2014. május 17. – transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap
„Az infrastrukturális fejlődés, vagy az Európai Unióból érkező mezőgazdasági támogatások
hozadéka egyaránt látható Erdélyben, ezért ezeket a lehetőségeket ezután is ki kell
használnunk, ott kell lennünk Brüsszelben, amikor a változások történnek” – fogalmazott
Kelemen Hunor, szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes Szatmárnémetiben, május 17én, az RMDSZ Szatmár Megyei Szervezetének székházában tartott sajtótájékoztatóján.
Kelemen Hunor elmondta, az országot bejárva mindenhol európai üzeneteket fogalmazott
meg az RMDSZ annak érdekében, hogy az emberek megértsék az európai parlamenti
képviselet fontosságát.

Sógor Csaba: közösségünk jövője a családokon múlik
2014. május 17. – transindex.ro, maszol.ro
Idén is a jótékonyság jegyében zajlott szombat reggel a Szatmári Egyházmegyei Caritas
Szervezet gyalogmaratonja. A több száz résztvevő mellett Sógor Csaba európai parlamenti
képviselő és önkéntes csapata is felvonult a rászoruló családok megsegítéséért. Sógor
Csaba európai parlamenti képviselőjelölt a rendezvény kapcsán kifejtette: „Idén húsz éves
évfordulóját ünnepli a család első nemzetközi éve. 2012 végén elsőként csatlakoztam
aláírásommal a Nemzetközi Családfejlesztési Szövetségnek (International Federation for
Family Development - IFED) a 2014-es év távlatában készült nyilatkozatához” – tette
hozzá.

Winkler: a jól felkészült fiatalok révén lehet versenyképes a közösség
2014. május 17. – transindex.ro, maszol.ro
Alapos tudással rendelkező, jól felkészült fiatalok adják a versenyképes közösség erejét, és
ebben az iskolának elengedhetetlen szerepe van. Fiataljaink nemcsak Erdélyben, vagy
Romániában, de Európában is meg kell hogy állják helyüket – fogalmazott Winkler Gyula
szombaton Déván, ahol Kocsis Attilával, a Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatójával
egyeztetett.

Az MPP-be igazoltak az EMNP volt szatmári vezetői
2014. május 17. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
A Magyar Polgári Pártba igazolt Mihály András Imre, az EMNP szatmárnémeti
szervezetének volt elnöke és Vass Tamás József, a Minta ifjúsági szervezet Partiumért
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Magyargyűlöletre felszólító emléktáblák

Erdély

felelős országos alelnöke, az EMNP tasnádi szervezetének korábbi elnöke. Mindketten
részt vettek azon a szatmárnémeti sajtóbeszélgetésen, amelyre Biró Zsolt országos elnök és
Hegedüs Pál, az MPP Szatmár megyei elnöke hívta meg a helyi újságírókat.

2014. május 17. – szekelyhon.ro
Csupán Észak-Erdély tizenkét vasútállomására vonatkozik az Elie Wiesel Nemzeti
Holokausztkutató Intézet és a közlekedési minisztérium által a deportált zsidók emlékére
állított, a „fasiszta Horthy rezsimre” emlékeztető szövegük által magyargyűlöletre és
történelemhamisításra felszólító táblák elhelyezése. Szomorú, hogy mindez az RMDSZ
kormányzati szerepvállalása mellett, asszisztenciájával, és egyelőre tiltakozása nélkül
történik – hívja fel a figyelmet Ábrám Zoltán.

Winkler: május 25-én minden erdélyi magyarra szükség van
2014. május 18. – transindex.ro, maszol.ro
„Brüsszelben a legfontosabb feladatunk, hogy szövetségeseket találjunk a
kisebbségvédelmi törekvéseinkhez. Ezért munkám egyik fontos része az volt az elmúlt hét
évben, hogy megmutassam Erdélyt Európának, hogy megismertessem közösségünk
értékeit az Európai Parlamentben. Kultúránk és népi hagyományaink a legjobb eszközt
jelentik, hogy megmutassuk, kik vagyunk" – fogalmazott Winkler Gyula szombaton
Medgyesen, ahol a 12. alkalommal megszervezett Vándorcsizma Néptáncfesztiválon vett
részt, amelyet a Greweln parkban tartottak meg.

A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is
ott van?
2014. május 18. – transindex.ro
A kettős állampolgárságról tartott kolozsvári kerekasztal-beszélgetésen sziporkázott egy
történész, egy szociológus és egy sor politológus. Az Erdélyi Tudományos Diákköri
Konferencia (ETDK) keretében, a Sapientia EMTE épületében pénteken, Állampolgárság
téma a Magyar Kisebbség új számában címmel megszervezett kerekasztal-beszélgetést
Bárdi Nándor történész moderálta. Meghívottjai Bakk Miklós, Bodó Barna, Kántor Zoltán,
Salat Levente és Toró Tibor politológusok, valamint Kiss Tamás szociológus voltak.

Vincze Loránt: a közösségünk iránti felelősségből szavazunk
2014. május 18. – maszol.ro
Ünneplő brassói magyarok előtt szólalt fel Vincze Loránt szombaton este, a helyi
Reménység Háza udvarán tartott 14. Brassói Sokadalmon, a brassói magyarság
közösségépítő rendezvényén. Az európai parlamenti képviselőjelölt – utalva a rendezvény
nevére – úgy fogalmazott: ez egy olyan találkozási lehetőség, ahol sok magyar elfér, és
mindannyian azt szeretnénk, ha jövő vasárnap is olyan sokan mennénk el szavazni, hogy
alig férjünk el az urnáknál.
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2014. május 18. – Krónika
Az erdélyi társadalom még nem áll készen az autonómiára, túl kényelmes számára a
központosított állam és az, hogy Bukaresttől várja a pénzt – jelentette ki Sabin Gherman
újságíró pénteken, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) autonómiakaravánjának
nagyváradi állomásán. A politikai elemző a városháza dísztermében tartott előadásában
arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzeten az oktatás minőségének jobbításával és
sok közös munkával lehet változtatni. Sabin Gherman szerint az a tény, hogy az erdélyi
románok nem ismerik fel a regionalizmusban rejlő lehetőségeket, a megfelelő, regionális
értékeinken alapuló oktatás hiányával magyarázható.

Erdély

Gherman nyílt párbeszédet akar autonómiaügyben

RMDSZ–MPP-egyeztetés az autonómiatervezetről
2014. május 18. – Krónika
Az RMDSZ által kidolgozott székelyföldi autonómiastatútumról egyeztettek pénteken
Sepsiszentgyörgyön a szövetség és a Magyar Polgári Párt (MPP) politikusai. A
megbeszélésről szűkszavú közleményt adott ki az RMDSZ háromszéki szervezete, ebből
annyi derül ki, hogy a „megbeszélés során azonosították azokat a kérdéseket, amelyek
vonatkozásában konszenzus van, illetve feltérképezték azokat is, amelyek további
egyeztetést igényelnek”. Az RMDSZ-küldöttséget Márton Árpád háromszéki parlamenti
képviselő, az MPP-delegációt Kulcsár-Terza József háromszéki elnök vezette. Márton
Árpád a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a találkozó során azonosították azokat a pontokat,
melyekben teljes az egyetértés. Például, hogy a térségben második hivatalos nyelv legyen a
magyar, illetve, hogy a magyar közösség korlátozások nélkül használhassa szimbólumait.

Markó Béla: Európa stabilitásához szükség van az etnikai kérdés rendezésére
2014. május 18. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap,
KMS
Markó Béla szerint Európa stabilitásához szükség van az etnikai kérdés rendezésére. Az
RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) egyik adásában
beszélt erről. Markó Béla helyeselte Orbán Viktor miniszterelnöknek azt a kijelentését,
hogy a Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, az önigazgatási jog
és az autonómia.

Kelemen Hunor: május 25-én annyian leszünk, ahányan szavazunk
2014. május 18. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, KMS
"Beléptünk az európai parlamenti választási kampányunk utolsó hetébe, amikor erős
üzeneteket kell megfogalmaznunk annak érdekében, hogy mozgósítsuk választóinkat, mert
május 25-én annyian leszünk, ahányan szavazunk. Meg kell mutatnunk közösségünk
erejét, hogy képviselőink révén Európa számára is fontossá tegyük a magyar ügyet" fogalmazott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes, kulturális miniszter
vasárnap Nagyváradon, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének székházában tartott
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Szlovákia választópolgárainak csak az egyötöde venne részt az EPválasztásokon
2014. május 16. – hirek.sk
A Szlovákiában május 24-én zajló európai parlamenti választásokon csupán a
választópolgároknak több mint 21 százaléka venne biztosan részt. Az MVK közvéleménykutatása szerint a Smer jelöltjeire a választók 37,6 százaléka szavazna. A Most-Híd jelöltjei
a szavazatok 7,9 százalékát kapnák, míg az MKP az ötszázalékos küszöb alatt maradna.

Erdély
Felvidék

sajtótájékoztatóján. A szövetségi elnök elmondta, az elmúlt 3 hét kampánytapasztalatai azt
mutatják, hogy az erdélyi magyarok körében nőtt az európai intézményekbe vetett
bizalom, annak ellenére, hogy a megvalósítások nem minden esetben látszanak
egyértelműen, és a tagállamok többségében megnövekedett az euroszkepticizmus.

Kassai Gyula: az Esterházy-emléktábla nemzeti összetartozásunk jelképévé
válhat
2014. május 17. – hirek.sk
Léván, a Nemzeti Összetartozás Napján felavatják a vértanúhalált halt Esterházy János
gróf domborművét a Czeglédi Péter Református Gimnázium épületének falán.

A Csemadok fennállásának 65. évfordulóját ünnepelték Udvardon
2014. május 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Csemadok megalakulásának 65. évfordulóját ünnepelték az Érsekújvári járás
alapszervezetei Udvardon május 16-án. Az Érsekújvári Területi Választmány tavaszi járási
konferenciája keretében számos oklevelet adtak át azon csoportoknak és tagoknak, akik a
kultúra és a hagyományok ápolását tűzték zászlajukra.

Az MKP igyekszik megtartani két EP-mandátumát
2014. május 18. – hirek.sk
Végéhez közeledik az európai parlamenti választások kampányidőszaka. A Magyar
Közösség Pártjának 13 jelöltje az elmúlt hetekben számos lakossági fórumon és
rendezvényen hangsúlyozta: a szombati EP-választások tétje, hogy a felvidéki magyarság
megőrzi-e képviseletét Brüsszelben. Csáky Pál, az MKP EP-jelöltlistájának vezetője
emlékeztetett: a párt két alkalommal nem jutott be a szlovák parlamentbe. Az európai
parlamenti választásokon szeretnének sikert elérni. „Jó lenne, ha május 24-én
felülemelkednénk a kételyeken, az esetleges kényelmességeken és elmennénk szavazni,
mert ez a mi érdekünk. Ott kell lennünk a következő öt évben is az európai
tárgyalóasztalnál” – hangsúlyozta.
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A VMSZ önkénteseket toboroz
2014. május 16. – Magyar Szó
Buszjáratokat indított több településről a VMSZ az árvízsújtotta területeken élők
megsegítésére. Emellett Nagykikindáról és Zentáról is indultak buszok. A miniszterelnök
felkérésére gyűjtik az önkénteseket. Šabacnál és Obrenovacnál ugyanis tarthatatlan a
helyzet. A szervezők azt mondják, az önkéntesek vigyenek magukkal kesztyűt, lapátot és
ivóvizet.

Felvidék

2014. május 18. – hirek.sk
A magyar nyelvhasználat minél szélesebb körű előmozdítására hirdet ötvenezer eurós
kerettel pályázatot a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány. A pályázatokat június 30-ig várják. A szervezet közleménye szerint a pályázat
célja, hogy anyagi támogatás révén járuljon hozzá a szlovákiai magyar nyelvhasználat
minél szélesebb körű előmozdításához a helyi civil szervezetek közreműködésével.

Vajdaság

A magyar nyelvhasználat előmozdítására hirdet pályázatot a Rákóczi
Szövetség

A szerb parlament majd csak hétfőn dönt Vajdaság statútumáról
2014. május 16. – Vajdaság Ma
Hétfőn tartják meg a szerbiai parlamentnek azt az ülését, amelyen Vajdaság statútumának
elfogadásáról döntenek a képviselők, és amelyet korábban péntekre jelentettek be. A
képviselőház közleménye szerint az ülést a országban uralkodó rendkívüli helyzet, az
esőzések és az áradások miatt halasztották el. A vajdasági parlament szerdán megszavazta
a tartomány új statútumának javaslatát. Az alapokmányt azért kellet módosítani, mert a
szerbiai alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította több részét is. A
statútumjavaslatot most a szerbiai parlamentnek kell elfogadnia.

Magyar mentőcsoport indult Szerbiába
2014. május 17. – Vajdaság Ma
Elindult Magyarország hivatásos mentőalakulatának (HUNOR) egy csoportja szombaton
délelőtt Budapestről, hogy a szerbiai árvízi mentést segítse. A csoport az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság épülete elől indult útnak. A helyszínen Bakondi György
országos katasztrófavédelmi főigazgató újságíróknak elmondta: a szerb segítségkérésre a
magyar kormány haladéktalanul válaszolt. A HUNOR 26 emberrel, hat csónakkal, egy
mentőhelikopterrel és hét gépjárművel csatlakozik a szerb árvízi alakulatokhoz.
Magyarország ezen felül további erőket: helikoptert, homokzsákokat és egyéb eszközöket
is felajánlott, de erre Szerbia egyelőre nem tartott igényt - mondta a főigazgató.
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2014. május 17. – Magyar Szó
Rossz idő ide vagy oda, pénteken 10 órai kezdettel Kishegyesen megtartották a XIX.
Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozót. A rendkívüli helyzet miatt mindössze két
csoport mondta le a fellépést, viszont jelen voltak a bácsfeketehegyi, a szeghegyi, a
topolyai, a zentai, az óbecsei, a csókai, a temerini, a magyarkanizsai és a kishegyesi óvodák
csoportjai. A találkozót a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete szervezte, és 4.
alkalommal szolgált rendezvényhelyszínül a kishegyesi színházterem.

Vajdaság

Megmutatták magukat az ovisok

A tartományi statútumról várhatóan kedden vitázik a köztársasági parlament

Kárpátaljáról 2500 sorkötelest hívnak be az ukrán seregbe
2014. május 17. – MTI, Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó, hirado.hu
Mintegy kétezer-ötszáz sorköteles fiatalt és tartalékos tisztet hívnak be Kárpátaljáról az
ukrán hadseregbe az idei tavaszi sorozáson, május és július között írta szombati számában
az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lap a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokságra
hivatkozva. A behívás a 18-25 év közötti férfiakra és azokra a 35 év alatti tartalékos
tisztekre vonatkozik, akik egyetemi tanulmányaik során katonai képzésben is részesültek,
és tiszti rangfokozatot kaptak.

Kárpátalja

2014. május 17. – Pannon RTV
Az árvízhelyzet miatt elhalasztották a szerbiai parlament holnapra tervezett ülését. A
képviselők Vajdaság statútumát vitatták volna meg. Az ülést várhatóan kedden tartják
meg.

Minden a kárpátaljai magyarokon múlik
2014. május 18. – MTI, Magyar Nemzet Online
Magyarország a Szovjetunió felbomlása óta mindig támogatta Ukrajnát a
függetlenségében, a jelenlegi válságban is kiáll területi integritása és szuverenitása mellett
– mondta a Külügyminisztérium főosztályvezetője vasárnap Lakiteleken, a Keleti Nyitás
Kollégiumának hallgatói előtt tartott előadásában. Keskeny Ernő hangsúlyozta, a magyar
kormány alkotmányos felelősségéből adódóan kiáll a kárpátaljai magyar kisebbség mellett.
Tóth István beregszászi főkonzul hangsúlyozta: Kárpátalján a nemzetiségek békés
együttélésének komoly hagyománya van, ezért az ukrajnai konfliktus „sem vetítődik rá
teljes egészében” a magyarok által is lakott országrészre.
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2014. május 17. – Nemzeti Regiszter
Immár hagyománnyá vált, hogy minden hónap második vasárnapján a skót főváros,
Edinburgh és környékének magyarsága találkozóra gyűlik össze. A rendezvények
vezérfonala minden alkalommal egy-egy, főleg az ünnepnapokhoz kapcsolódó téma. Egy jó
találkozó pedig – valljuk be - nem lehet teljes finom falatok nélkül, így az említett téma
rendszerint (magyaros) fogásokkal társul.

Ballag már a véndiák a bostoni Boskolából

Diaszpóra

Közösség születik - Edinburghi Magyarok találkozója

2014. május 18. – Nemzeti Regiszter
Mint ahogy minden jóravaló iskolából, a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskolából (Boskola)
is elballagtak a középiskolát befejező diákok. A Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és
Óvoda 1999 októberében alakult meg Boston környéki lelkes szülők összefogásának
eredményeként. A megalakulás óta folyamatosan nő a programban résztvevő
gyerekek/családok száma.
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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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