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2014. május 19. – MTI
A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint hármas tétje van az európai
parlamenti választásnak: Vasárnap eldől, lesz-e világos, karakteres képviseletük a magyar
érdekeknek, mekkora súllyal jelenik meg a Kárpát-medencei magyarság az Európai
Parlamentben, valamint az is, hogy milyen irányba halad tovább Európa. Németh Zsolt
kitért rá: a hét szomszédos ország mindegyikében jelentős számú magyar közösség él. Öt
országban szintén az EP-választásra készülnek, míg Ukrajna és Szerbia nem tagja az
Európai Uniónak. A Fidesz-KDNP a lista 9. és 10. helyén a két unión kívüli országban élő
magyar közösségeknek is lehetővé teszi EP-képviseletet - hangsúlyozta.

Vezető hírek

Németh Zsolt: hármas tétje van az EP-választásnak

Válasz Băsescunak: „a székelyek nem szakadárok, autonomisták”
2014. május 19. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro
„A székelyföldi magyar politikusok nem szakadárok, viszont a székelyek autonomisták” –
reagált Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester Traian Băsecu államfő nyilatkozatára.
A sepsiszentgyörgyi elöljáró sajtótájékoztatón kifejtette: „látjuk, hogy Băsescut és a román
politikai elitet, a jelenlegi geopolitikai helyzetben foglalkoztatja Moldova Köztársaság
jövője. Arra kérjük őket, hogy nézzék meg Gagauziát és Transznisztriát, és tegyenek
különbséget az autonómia és a szakadár mozgalmak között. Antal Árpád leszögezte: a
jelenlegi geopolitikai helyzetben érdekünk, hogy Románia stabil ország legyen, de a kettős
mércét nem fogadhatjuk el, így azt, hogy miközben az ukrajnai románok jogaiért
felszólalnak, a romániai magyarok jogairól nem tárgyalnak. Az is elfogadhatatlan, hogy az
ukránok támogatják a Krím félszigeti tatárok autonómiáját, de felszisszennek, ha a Kárpátmedencei magyarok kérnek autonómiát. „Kelet- közép Európa akkor lesz stabil, ha nem
lesz kettős mérce, és a nemzeti közösségek megkapják, amit kérnek, mondta Antal Árpád.

Meggyalázták a fehéregyházi Petőfi-emlékművet
2014. május 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Ismeretlenek magyarellenes feliratokat festettek a fehéregyházi Ispán-kútnál, Petőfi
Sándor halálának feltételezett helyén állított emlékműre – közölte hétfőn az RMDSZ
Maros megyei szervezete. A közleményhez mellékelt fényképeken látható, hogy az
elkövetők festékszóróval Magyarországra vonatkozó, trágár szöveget írtak a Petőfidombormű alá, a talapzatra pedig a Trianon szót festették. Az RMDSZ Maros megyei
szervezete aggodalmát fejezte ki a történtek miatt, elítélte a szélsőséges nemzetellenes
megnyilvánulást, és felkérte az illetékes hatóságokat, tegyék meg a szükséges lépéseket a
tettesek megtalálása és felelősségre vonása érdekében.

Deli a magyar kisebbség helyzetével foglalkozik majd
2014. május 19. – MNO.hu, MTI, Magyar Hírlap
Amennyiben bekerül az Európai Parlamentbe, Deli Andor délvidéki magyar képviselőjelölt
elsősorban a Szerbiára és a Nyugat-Balkánra vonatkozó kérdésekkel, illetve a magyar
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Kárpát-medencei magyar filmművészek találkozója lesz Budapesten
2014. május 19. – MTI
A határon túli magyar filmművészek alkotásai mellett egy őket segítő új támogatási
rendszer körvonalaival is megismerkedhetnek az érdeklődők a Kárpát-medencei magyar
filmművészek találkozóján, amelyet kedden és szerdán rendeznek meg Budapesten. A
budapesti tanácskozás összegzi a határon túli régiókban korábban rendezett találkozók
eredményeit, a legfontosabb célja pedig az, hogy a Kárpát-medencében élő magyar alkotók
közösen fogalmazzák meg a határon túli magyar filmesek munkáját biztosító támogatási
rendszerre vonatkozó javaslataikat.

Adevarul és Rosszijszkaja Gazeta: Magyarország is ki akar szakítani részeket
Ukrajnából

Magyarország

kisebbség helyzetével foglalkozik majd. Ezt maga a Fidesz–KDNP EP-képviselőjelöltje
közölte hétfőn az MTI belgrádi tudósítójával. Deli Andor elmondta azt is, hogy a választás,
illetve a végeredmény előtt még nem volt szó konkrét munka- és feladatelosztásról,
tapasztalatai révén viszont az említett területeken végzett munkához tudna a
leghatékonyabban hozzájárulni.

Letakarították a magyargyalázó feliratot a Petőfi-emlékműről
2014. május 19. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Megtakaríttatta a fehéregyházi polgármester a Petőfi Sándor tiszteletére emelt
emlékművet, amelyre magyarellenes feliratokat festettek ismeretlen elkövetők. "Az
emlékműről teljesen letakarították a feliratot, a talapzat nem károsodott maradandóan, a
költőt ábrázoló domborművet pedig nem érte festék" - tudta meg a Transindex a Maros
megyei rendőrség szóvivőjétől. Andreea Pop felügyelő elmondta, a Maros megyei
rendőrség hivatalból nyomozást indított ismeretlen elkövetők ellen.

Erdély

2014. május 19. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Népszabadság, Szabadság
Az Adevarul című román lap „Magyarország is ki akar szakítani részeket Ukrajnából"
címmel közölt cikket arról, hogy Orbán Viktor a magyar állam támogatásáról biztosította a
kárpátaljai magyarok autonómiaigényét. A liberális újság írásának szerzői „nemzetközi
elemzőkre" hivatkozva azt írják, hogy a magyar miniszterelnök a „Kreml-doktrínát" követi:
Oroszország határain túl élő oroszok védelmére hivatkozva csatolta el a Krím félszigetet, és
követeli Ukrajna föderalizálását. A cikk szerint megismétlődhet a krími forgatókönyv,
hiszen Orbán Viktor külpolitikája az „irredenta mozgalmak támogatását helyezi előtérbe az
egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén".
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2014. május 19. – transindex.ro
„Huszonhét napja vagyunk úton és több száz települést kerestünk fel. A cél az, hogy minél
több emberrel találkozzunk és elmondjuk nekik, hogy miért kell elvinnünk Erdélyt
Európába” – mondta hétfő délelőtti nagyváradi sajtótájékoztatóján Sógor Csaba. „Abban
hiszek, hogy nem csak kérnünk kell Európától, hanem adnunk is neki. Mi nagyon sok
mindent adhatunk abból a hagyományos világból, amely már nyugaton kiveszőben van” –
magyarázta.

Erdély

Sógor: nem csak kérnünk kell Európától, hanem adnunk is neki

Kelemen Hunor: az emberek nem szeretik a belpolitikai cirkuszt
2014. május 19. – transindex.ro
Fidesz-közeledés, az autonómiatervezet, Tőkés, MPP, katonai behívók, EP-választások és
MOGYE. Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével készített interjút a Transindex, aki
beszámolt az EP választásokat megelőző kampányról, a MOGYE ügy megoldásáról, illetve
arról, hogy miként éli meg az RMDSZ, hogy idén nem lesz magyar ellenfele az EP
választáson.

Kézdivásárhelyen is lekerülnek a székely zászlók
2014. május 19. – Krónika, szekelyhon.ro
Kézdivásárhelyen sem loboghat a székely zászló: a brassói táblabíróság jogerős ítélete
értelmében a városháza homlokzatáról és a főtéri Gábor Áron-szobor mellől is el kell
távolítani a székely lobogókat. Bokor Tibor polgármester a Krónika kérdésére elmondta, az
indoklást nem kapta meg, annak ismeretében döntenek majd a következő lépésekről.
„Azért is kíváncsian várom az értesítést, mert nem értem, mi alapján tiltják köztéren a
zászló kitűzését. A városháza homlokzatáról még eltávolíttathatják, ha úgy értelmezik a
törvényt, de köztérre nem vonatkozik tiltás” – fogalmazta meg az elöljáró.

Bedő Zoltán: lobogjon a székely zászló!
2014. május 19. – Erdély Ma, Háromszék
Jogtalannak tartja a székely zászló levételéről határozó bírósági ítéletet Bedő Zoltán, az
EMNP sepsiszéki ügyvezető elnöke. Egyrészt az indoklást nem hozták nyilvánosságra,
másrészt szerinte Romániában nincs olyan törvény, amely szabályozná a nemzeti
kisebbségek jelképhasználatát. Ez a mi jelképünk, amit nem lehet megtiltani jogszabállyal
– fűzte hozzá, megjegyezve: felszólítanak minden magyar pártot és szervezetet,
tiltakozzanak a zászló levétele ellen, illetve azt ígérte, a Néppárt megmozdulást tervez az
ügyben.

Winkler Gyula: legyen minél erősebb a magyar érdekképviselet
2014. május 19. – maszol.ro
„Május 25-én az erdélyi magyar nemzeti közösség brüsszeli képviseletéről döntünk, de
fontos nap május 25-e a Kárpát-medencei magyar nemzeti érdekérvényesítés
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Erdély

szempontjából is, hiszen nekünk, magyaroknak értékeinket és nemzeti érdekeinket
szolidárisan kell képviselnünk az Európai Parlamentben” – hangsúlyozta Winkler Gyula
vasárnap délután Besztercén, ahol a 14. alkalommal megszervezett magyar majális
vendége volt.

Újra ünnepelnek a nagyváradi magyarok
2014. május 19. – Krónika
A tavalyinál is színvonalasabb, több eseményt és több társszervezőt felvonultató Szent
László Napokat ígértek hétfőn a szervezők a tavaly jól bevált nagyváradi helyszínen, a
Rhédey-kertben (Bălcescu-park) megtartott sajtótájékoztatójukon. Mint Zatykó Gyula
főszervező hangsúlyozta, a június 26–29. között zajló rendezvények többnyire a város és a
környék magyarságát célozzák meg, nyitni próbálnak viszont a román lakosság irányába is
– tudatosítani akarják bennük, hogy Szent László városában élnek, ezért például román
nyelvű városnéző túrát szerveznek.

Aláírták a Hargita és Neamț megye közti együttműködési szerződést
2014. május 19. – Erdély Ma, Krónika, maszol.ro
Hargita Megye Tanácsa és Neamţ Megye Tanácsa együttműködési szerződést írt alá május
19-én. A megállapodás célja a szociális-gazdasági kapcsolatok erősítése. A fő terv, amelyet
e megállapodás révén valósítanának meg, a Gyimesközéplok községhez tartozó Hidegség
települést Gyergyódamukkal összekötő 127A jelzésű útszakasz leaszfaltozása, illetve egy
közösségi fejlesztési társulást hoznának létre a közös tervek megvalósítására, és arra
ösztönzik a megyehatár menti településeket, hogy azok is társuljanak.

Nem csak kérnünk kell Európától, hanem adnunk is neki
2014. május 19. – maszol.ro
„Huszonhét napja vagyunk úton és több száz települést kerestünk fel. A cél az, hogy minél
több emberrel találkozzunk és elmondjuk nekik, hogy miért kell elvinnünk Erdélyt
Európába” – mondta hétfő délelőtti nagyváradi sajtótájékoztatóján Sógor Csaba. Az
RMDSZ EP-képviselőjelöltje kiemelte: a választási kampány az utolsó hetéhez érkezett,
vasárnap ismét bizonyítanunk kell azt, hogy erős közösség vagyunk.

Vincze Loránt: a Magyar Házak a szórvány közösségek védőbástyái
2014. május 19. – maszol.ro
„Ezek a téglák, amelyeket önök egymásra raknak, küzdelemről, hitről és megmaradásról
szólnak. Annak bizonyítékai, hogy közösségünk él és megmarad. Ez a Magyar Ház olyan
hajléka a kultúrának, a magyar nyelvnek, amelyre Fogarasnak, az itteni magyar
közösségnek nagy szüksége van. Itt magyar iskola működött, ma pedig közösségi házként
épült újra, amelyben fakultatív magyar nyelvoktatás kezdődik” – mondta el vasárnap a
felújított fogarasi Magyar Házban Vincze Loránt európai parlamenti képviselőjelölt, ahol
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Székelyföld és Erdély fellendítését szolgálja az Erdély 2020 fejlesztési terv
2014. május 19. – maszol.ro, Nyugati Jelen
A szülőföldön való gyarapodás feltétele az erős helyi gazdaság – hívta fel a figyelmet hétfőn
Winkler Gyula Gyergyócsomafalván, ahol a térség vállalkozóival találkozott. Az RMDSZ
európai parlamenti képviselője az Erdély 2020 – a szülőföld fejlesztési terve aktualizált
változatát ajánlotta a gyergyószéki vállalkozók figyelmébe, kiemelve, hogy a helyi gazdaság
megerősítésében az uniós források kiemelt szerepet kapnak.

Erdély

Ambrus Attila gondnokkal, a Brassói Lapok főszerkesztőjével közösen vágta át a ház
felavatását jelző szalagot.

„Május 25-én ismét fel kell mutatnunk közösségünk erejét”
2014. május 19. – maszol.ro
Maros megyei polgármesterekkel, alpolgármesterekkel és helyi RMDSZ elnökökkel
találkozott hétfőn a Nyárádmagyaros községhez tartozó Nyárádselyében, a Bekecs-tetőn,
Kelemen Hunor szövetségi elnök és Borbély László politikai alelnök. Az egyeztetésen,
amelyen az önkormányzati vezetőkkel az európai parlamenti választásokra való felkészülés
utolsó szakaszáról, a helyi közösségek hatékony mozgósításáról egyeztettek, Brassai
Zsombor, a Maros megyei RMDSZ elnöke, valamint Kacsó Antal nyárádmagyarosi
polgármester is jelen voltak.

Összegyűltek az aláírások
2014. május 19. – szekelyhon.ro
Közel kilencszáz aláírást gyűjtöttek össze Balánbányán egy magyar kisebbségi iskola
létrehozása érdekében. Az aláírásokkal támogatott igénylést a héten nyújtják be több
intézményhez.

Áldás vagy átok?
2014. május 20. – Szőcs Levente – Népszabadság
Szinte csak Markó Béla a Romániai Magyarok Demokrata Szövetségének korábbi elnöke
helyeselte Orbán Viktor autonómiával kapcsolatos kijelentését. Két okot említ az szerző,
hogy miért is tett ilyen kijelentést Markó Béla, aki korábban kevés dologban értett egyet a
magyar miniszterelnökkel. Az egyik ok az EP választások közeledése, a másik pedig az EUval és az Egyesült Államokkal szembeni csalódottság.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. május 20-i számában olvasható.)
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2014. május 19. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Panaszt nyújtott be a parlament mandátumvizsgáló bizottságához Rafael Rafaj, az SNS
alelnöke, aki szerint Bugár Béla megsértette az alkotmányt és képviselői esküjét azzal,
hogy elénekelte a magyar himnuszt a Žák-Malina Hedvig melletti szimpátiatüntetésen. A
Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alelnöke szerint ugyanis egy másik ország himnuszát csak
hivatalos külföldi delegáció érkezése esetén lehet énekelni, akkor is csak a szlovák
himnuszt követően.

Felvidék

Rafaj panaszt tett Bugár ellen a magyar himnusz éneklése miatt

Elégedetlen a kormány gazdaságpolitikájával az MKP és a Most-Híd
2014. május 19. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd egyetért abban, hogy a Robert Fico vezette
kormány a gazdaságpolitika területén szinte semmit nem valósított meg abból, amit a
polgároknak ígért. Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke úgy véli, a
kabinet munkáját tétovaság jellemzi annak ellenére, hogy Robert Fico eddig soha nem
látott támogatással, koalíciós partner nélkül kormányoz.

Nagy és Csicsai nem sértette meg Kvarda becsületét
2014. május 19. – Új Szó
Rágalmazásért feljelentette Kvarda ózsef (MKP), Nagyszombat megye volt alelnöke
Csicsai Gábor (Híd) és Nagy ózsef (Híd) parlamenti képviselőt. A bíróság szerint nem
történt becsületsértés, és a képviselők szóhasználata nem lépte túl a törvényes kereteket,
így nem kell nyilvánosan bocsánatot kérniük Kvarda ózseftől, és pénzügyi elégtételt sem
kell fizetniük.

Vádaskodás a dunaszerdahelyi emlékmű körül

Nincs tabutéma a magyar–szerb viszonyban
2014. május 19. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség eredménye a márciusi szerbiai parlamenti választásokon
nyilvánvalóvá tette, hogy a vajdasági magyar közösség a racionális, kimért hozzáállást
tartja egyedül elfogadhatónak, s úgy tűnik, ez a tény a szélsőjobboldalt rendkívüli módon

Vajdaság

2014. május 20. – Új Szó
A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás tavaly állította a Felvidéki magyar
kitelepítettek emlékművét – utólag kiderült, tulajdonjogilag rendezetlen területre. Az
ügyészség névtelen bejelentés alapján kezdte vizsgálni az ügyet. Dunaszerdahelyen napok
óta több pletyka kering arról, hogy a Híd dunaszerdahelyi frakciója, illetve az egyik hidas
városi képviselő tett bejelentést. A Híd helyi szervezete visszautasította a vádat.
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Szabadka: Egyre több helyen folytatódik a gyűjtés az árvízkárosultak részére
2014. május 19. – Vajdaság Ma
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dolgozói és Hallgatói
Önkormányzata szerdáig a Kar épületében, a Strossmayer utca 11-es szám alatt fogadja az
adományokat - tartós élelmiszereket, palackozott vizet, tisztálkodási és fertőtlenítő
szereket -, reggel 7-től este 19 óráig. Az összegyűjtött adományokat a Vöröskereszt
szabadkai szervezetének továbbítják.

Vajdaság

irritálja – hangsúlyozta Deli Andor, aki a délvidéki magyarokat is képviseli a Fidesz
európai parlamenti listáján.

Régió és kultúra

Hallgatói Testület alakult a HMIK-ben
2014. május 19. – Új Magyar Képes Újság
A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) nemrég megalakította Hallgatói
Testületét, amelynek az eszéki magyar szakos hallgatók a tagjai. Ljubić Molnár Mónika, a
Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének az elnöke elmondta, a Hallgatói Testület
megalakításával elsődleges céljuk az, hogy a magyar szakos hallgatókat bekapcsolják az
itteni magyarság közösségi életébe.

Magyar cserkésztábor Aitolahtiban
2014. május 19. – Nemzeti Regiszter
A finnországi magyar gyerekek választhatnak, hogy a magyar vagy a finn Anyák napján
köszöntik-e az édesanyjukat, ráadásul a két hétvége közül az egyiken egy nagyszerű
táborban is részt vehetnek. Nem volt ez másként idén sem, hiszen a hagyományos
helyszínen, Aitolahtiban, Tamperétől 13 km-nyire, három napunk volt, hogy összerázódjon
az idei csapat és mindenki megtalálhassa a számára legkedvesebb programot.

Diaszpóra Horvátország

2014. május 20. – Magyar Szó
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében kerekasztal-tanácskozás
zajlott, amelyen bemutatták a Régió és kultúra című tartományi projektumuk
tanulmánykötetét, mialatt a tanulmányok szerzői, azaz a projektum résztvevői
beszámoltak kutatási tapasztalataikról és eredményeikről. A kiadványt és a projektumot
Németh Ferenc, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar egyetemi docense, a projektum
vezetője és a kötet szerkesztője mutatta be.
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2014. május 19. – Nemzeti Regiszter
Május második hétvégéjét magyar néptáncok tanulásával töltötte a hageni magyarság.
Szombaton és vasárnap kalotaszegi táncokat tanultak a kétnapos tanfolyam résztvevői,
míg vasárnap délután somogyi táncokkal ismerkedhettek a gyerekek.

Diaszpóra

Tánchétvége Hagenben
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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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