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Semjén: köszönet a külhoni magyarok szavazataiért 
2014. április 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes megköszönte a külhoni 

magyaroknak, hogy az országgyűlési választáson a csaknem 130 ezer szavazatuk 95,5 

százalékával a Fidesz-KDNP szövetséget támogatták. A miniszterelnök-helyettes az MTI-

hez szombaton eljuttatott közleményben azt írta: a külhoni magyarok „szavazataikkal 

bizonyságát adták annak, ahogy ők is mindig számíthatnak ránk, úgy mi is számíthatunk 

rájuk”. 

 

Németh: Kiska nyilatkozata nagy előrelépés a magyar-szlovák viszonyban 
2014. április 12. – MTI, bumm.sk, Népszabadság 

Az újonnan megválasztott szlovák államfő nyilatkozata, amelyben kegyelmet ígért Zsák 

Malina Hedvignek, nagy előrelépést jelent a magyar-szlovák viszonyban - mondta Németh 

Zsolt külügyi államtitkár a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján szombaton 

Budapesten. A Magyarság Házában rendezett emlékműsoron az államtitkár kiemelte: 

Andrej Kiska szavaival Szlovákia „fényéveket lépett előre abba az irányba, hogy politikai 

berendezkedése ne csak a szlovák többség, hanem a szlovákiai magyarság számára is 

tényleges demokrácia legyen”. Ezzel a nyilatkozattal a magyar-szlovák viszonyban is nagy 

lépés történt „a történelmi megbékélés irányába” - mondta. 

 

Băsescu: a Hargita vagy a Kovászna megyei tanácselnökök is úgy viselkednek, 
mint a románok 
2014. április 14. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Traian Băsescu államelnök szerint aki autonómiát akar Romániában, az az ország 

alkotmányába és a román államba ütközik. Az államfő a Realitatea hírtelevízió által 

vasárnap késő este közvetített kétórás élő interjúban a riporter kérdésére kitért a 

székelyföldi területiautonómia-törekvésekre. „Az autonómia alkotmányellenes. Nem lehet 

tárgyalni róla, még akkor sem, ha az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén történt 

szavazás után most szelet fogott az etnikai alapú autonómia híveinek a vitorlája” - utalt az 

államfő az Európa Tanács (ET) kedden elfogadott határozatára. Az államfő arra is kitért, 

hogy meggyőződése szerint Románia most olyan helyzetben van, amikor az 

önkormányzatok autonómiájától is visszafelé kell lépnie, mert a megyei önkormányzati 

vezetők saját birtokuknak tekintik megyéiket. 

 

Nem vállal már vezető tisztségeket Borbély László 
2014. április 12. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, 

Nyugati Jelen 

Nem vállal már vezető politikai tisztségeket Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke – 

erősítette meg maga a politikus szombaton az MTI-nek a marosvásárhelyi ȘtiiTV helyi 

televízió adásában előző nap elmondottakat. Borbély László az MTI-nek elmondta: nem áll 

szándékában teljesen visszavonulni a politikából, tanácsaival továbbra is segíteni szeretné 
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http://www.hirado.hu/2014/04/12/semjen-koszonet-a-kulhoni-magyarok-szavazataiert/?source=hirkereso
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35999
http://itthon.transindex.ro/?hir=35999
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az RMDSZ munkáját, de azt már eldöntötte, hogy a szövetség 2015-ben esedékes tisztújító 

kongresszusán nem pályázik újabb alelnöki tisztségre, és újabb képviselői mandátumra 

sem jelölteti magát a 2016-os parlamenti választásokon. A politikus a generációváltás 

szükségességével magyarázta a tervezett háttérbe vonulását. Hozzátette, döntése nem 

számít újdonságnak az RMDSZ vezetői számára. 

 

Együttműködnek a magyarországi és az RMDSZ-es polgármesterek 
2014. április 11. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Együttműködési megállapodást írtak alá Kolozsváron a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségének (MÖSZ) és az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának (OÖT) 

képviselői. Az eseményt követő sajtótájékoztatón Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

elmondta, a megállapodással sikerült intézményesíteni azt a kapcsolatot, amelyet az 

RMDSZ önkormányzati tanácsa régóta ápol a magyarországi önkormányzatok 

szövetségével. A megállapodás a két oldalon felgyűlt tapasztalatok kicserélését teszi 

lehetővé. Gémesi György MÖSZ-elnök elmondta, a magyar polgármesterek tízedik 

világtalálkozóját előkészíteni jött Erdélybe. E találkozó azt tűzi ki célul, hogy tegyék 

hatékonyabbá az önkormányzatok munkáját. 

 

A magyarországi önkormányzatok segítségét várja az RMDSZ a szavazók 
mozgósításában 
2014. április 12. – transindex.ro 

A decentralizáció folytatásának szükségességéről beszélt politikai tájékoztatójában 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes az RMDSZ Országos 

Önkormányzati Tanácsának (ÖOT) és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) 

találkozóján. Az RMDSZ számára az önkormányzatok jelentik az egyik legfontosabb 

támpontot; az önkormányzatok az évek során megerősödtek, parlamenti és kormányzati 

segítséggel, ezért a közösségépítési munkát tisztességgel tudják végezni, amely nélkül a 

jövőt elképzelni nem lehet – ismertette bevezetőjében az RMDSZ elnöke. 

 

Magyarok a kulcsfontosságú bukaresti minisztériumokban 
2014. április 11. – Erdély Ma, Duna Tv 

Kulcsfontosságú minisztériumokban érvényesíthetik a magyarság érdekeit Bukarestben az 

RMDSZ új államtitkárai és intézményvezetői – állítják a párt újonnan kinevezett 

tisztségvezetői. Az RMDSZ 14 kabinetposztot kapott. A pénzügyi, egészségügyi, 

mezőgazdasági és kulturális minisztériumnak hosszú idő után újból lesz magyar 

államtitkára. Az RMDSZ-nek az ellenzéki politizálása idején is volt két államtitkára az 

oktatásban, és a kisebbségi hivatalban. 
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Kinevezte Ponta a Környezetvédelmi Őrség magyar elnökét 
2014. április 11. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Kinevezte szerdán Victor Ponta kormányfő Szép Róbertet, a Környezetvédelmi Őrség 

elnökét - tudósít az Erdély FM. Ő a hetedik államtitkár, akit a miniszterelnök kinevezett, 

amióta az RMDSZ kormányra lépett. Múlt héten a pénzügyi, a közlekedési és a vízügyi 

minisztériumban is tisztségükbe iktatták az RMDSZ-es államtitkárokat, ugyanígy Birtalan 

József is elfoglalhatta posztját a Köztisztségviselők Ügynökségénél. Két hete Borbély 

Károly és Hegedüs Csilla államtitkári kinevezését írta alá Victor Ponta kormányfő. A 

szövetség még az egészségügyi, a munkaügyi és az európai alapokért felelős államtitkárt 

jelölheti, emellett RMDSZ-es szakértőt neveznek majd ki a környezetvédelmi 

ügynökséghez is. 

 

Biró Zsolt az RMDSZ tervezetéről: a mi elképzelésünkben az autonómia ennél 
több 
2014. április 11. – transindex.ro 

Jelentős lépésnek tartjuk az RMDSZ autonómiatervezetét az autonómia felé, de a mi 

elképzelésünkben az autonómia ennél több - mondta el Biró Zsolt, az MPP elnöke a 

Transindexnek. "A mi elképzelésünk a történelmi Székelyföldet öleli fel, az RMDSZ 

elképzelése Maros, Kovászna és Hargita megyéket. Mi az SZNT autonómiastatútumát 

tekintjük zsinórmértéknek, és többet akarunk a három megye összefésülésénél" - 

magyarázta. Biró elmondta, hogy az MPP és az RMDSZ csapatából összeálló bizottságban 

folytatott beszélgetések révén fognak tárgyalni az autonómiatervezetről. 

 

Kelemen: Tőkés a Fidesz-listán nem Erdélyt, hanem Tőkést képviseli 
2014. április 11. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, Háromszék, 

Krónika 

Kelemen Hunor RMDSZ elnök szerint a Fidesz európai parlamenti választási listájának 

harmadik helyére került Tőkés László nem a Fideszt, nem Erdélyt, hanem Tőkés Lászlót 

képviseli. Leszögezte, az erdélyi magyarokat az EP-választáson az RMDSZ fogja képviselni, 

és figyelmeztetett: a kettős állampolgárok nem szavazhatnak a Fidesz listájára. 

 

A huszonegyezredik kérelmező Udvarhelyszéken 
2014. április 11. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki irodájában a huszonegyezredik 

honosítási iratcsomót állították össze: Sánduly András és felesége, együtt kérelmezték a 

magyar állampolgárságot a szentegyházi honosítási irodában. Az EMNT udvarhelyszéki 

irodáiban továbbra is segítséget nyújtanak a honosítási iratcsomó összeállításában: 

Székelyudvarhelyen, a Vár utca 4. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és16, és pénteken 9 és 

15 óra között várják az érdeklődőket. 
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Folytatódnak a zászlóperek 
2014. április 11. – szekelyhon.ro 

Folytatódnak a közösségi szimbólumok, zászlók elleni perek – jelentette ki pénteki 

sajtótájékoztatóján Marius Popica. Kovászna megye új kormánybiztosa hozzátette: a 

törvényes keretek betartása mellett, a további perek megelőzéséért a párbeszédet és a 

törvények módosítását látja járható útnak.  

 

Luxemburgi per: az SZNT elvárja, hogy a román kormány lépjen vissza 
2014. április 12. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elvárja, hogy a román kormány lépjen ki az Európai 

Unió (EU) bíróságán folyó perből, amellyel a nemzeti régiókról szóló polgári 

kezdeményezés bejegyzését szeretnék a kezdeményezők elérni. Izsák Balázs SZNT-elnök a 

Sepsiszentgyörgyön péntek délután tartott sajtótájékoztatója után az MTI-nek elmondta, 

azért tartja értelmetlennek Románia belépését a perbe, mert ha az általuk kezdeményezett 

szabályozás európai normává válna, azzal Románia is nyerne. „Ha a Székelyföld a 

szabályozás alapján többletforrásokat kapna az Európai Uniótól, azok a források 

Romániába jönnének" – magyarázta az SZNT elnöke. 

 

„Az EU kisebbségek iránti közönye lebontódik, mint a berlini fal” 
2014. április 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

A következő években uniós szinten napirendre kerül az őshonos nemzeti kisebbségek 

kérdésköre – fogalmazott Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, aki 

szombaton Temesváron tartott sajtótájékoztatót.  

 

Prefektust keresnek Maros megyében 
2014. április 13. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Magyar prefektust keresnek Maros megye élére. Victor Ponta kormányfő az RMDSZ 

szerint kinevezné az új kormánybiztost, a tisztségre azonban még nem találták meg a 

megfelelő személyt. Victor Ponta kormányfő tartja magát az RMDSZ-el kötött 

kormányzási feltételekhez és magyar prefektust fog kinevezni – tájékoztatta az Erdély TV-t 

Brassai Zsombor. Az RMDSZ Maros megyei elnöke azonban azt is elmondta, a 

szövetségnek egyelőre nincs jelöltje a kormánybiztosi tisztségre. 

 

Ülésezett az EMNT Választmánya 
2014. április 13. – Erdély Ma, Krónika, Nyugati Jelen 

Pénteken, április 11-én Csíkszeredában tartotta ez évi első választmányi ülését az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A 19 területi szervezet vezetői, valamint az országos 

elnökség tagjainak részvételével zajló tanácskozáson áttekintették a legutóbbi ülés óta 

eltelt félév eseményeit, programjait és számba vették az előttük álló feladatokat. Sándor 

Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke értékelve az elmúlt időszakot, kiemelte, hogy az idei 
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első negyedévben az EMNT területi szervezetei számára legfontosabb a magyarországi 

választásokra vonatkozó regisztráció, valamint a szavazatok begyűjtése volt. 

 

Folytatnák a „meneteléseket” 
2014. április 14. – Krónika 

Az SZNT állandó bizottságának pénteki sepsiszentgyörgyi ülésén az autonómiamozgalom 

szempontjából sikeresnek minősítették a március 10-ei megemlékezést. A folytatásról 

újságírói kérdésre Izsák elmondta, határozatot fogadtak el arra vonatkozóan, hogy a 

székely szabadság napját minden évben megszervezik, közvetlen veszély esetén pedig – 

például hátrányos közigazgatási átszervezés esetében – azonnal utcára szólítják a 

székelyeket. Izsák Balázs SZNT-elnök továbbá elmondta, sem az RMDSZ, sem az Erdélyi 

Magyar Néppárt autonómia-törvénytervezetét nem kapták még meg. 

 

Diaconu büntetné a „nemzetgyalázást” 
2014. április 14. – Krónika 

Újabb törvénytervezettel állt elő a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) szélsőséges 

megnyilvánulásairól és magyarellenességről hírhedt politikusa, Bogdan Diaconu, aki 

ezúttal a szerinte nemzetgyalázásnak minősülő megnyilvánulásokat tenné büntethetővé. 

Diaconu javaslatában a román népet, Romániát, az alkotmány első, az országot egységes 

nemzetállamként meghatározó és az államnyelvet rögzítő cikkelyét, a nemzeti ünnepet és a 

zászlót részesítené kiemelt védelemben a „nemzetgyalázó” megnyilvánulásokkal szemben. 

 

Megint „Tőkésezik” Corina Creţu 
2014. április 14. – Krónika 

Corina Creţu, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) európai parlamenti képviselője 

immár azt is indoknak tartja Tőkés László Románia Csillaga érdemrendjének 

visszavonására, hogy a magyar EP-képviselő – mint az csütörtökön kiderült – a Fidesz 

listáján indul a május 25-ei EP-választásokon. A Tőkés ellen valóságos hadjáratot folytató 

képviselőnő szerint ez annak a bizonyítéka, hogy az eddig is a Fidesz érdekeit képviselte az 

Európai Parlamentben, nem pedig Romániát. 

 

Románból jeles: tantárgyversenyen jól teljesítő székelyföldi diákokat 
tüntetett ki a miniszter 
2014. április 13. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A bukaresti kormánypalotában Remus Pricopie oktatásügyi miniszter tüntette ki vasárnap 

azokat a székelyföldi magyar anyanyelvű diákokat, aki jó eredményeket értek el a román 

nyelv és irodalom tanulmányi versenyén. Remus Pricopie miniszter román nyelvű 

könyvekkel és egy román zászlóval ajándékozta meg a székelyföldi diákokat. Beszédében 

elismerte, hogy a magyar környezetben élő magyar iskolában tanuló gyermekeknek 

különös erőfeszítéseket kell tenniük ahhoz, hogy a román nyelvet és irodalmat olyan 

szinten elsajátítsák, ahogy azt a verseny nyertesei tették. 
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Berényi: nem lehet egy népet büntetni a második világháborúért 
2014. április 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Nem lehet egy népet büntetni a második világháborúért, és semmiért sem lehet büntetni 

egy egész közösséget - jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

elnöke a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján tartott megemlékezésen 

Érsekújváron szombaton. Berényi József a huszadik század közép-európai történelme 

szégyenfoltjának nevezte a felvidéki magyarok kitelepítését. 

 

Berényi: elfogadhatatlan, hogy máig nem törölték el a kollektív bűnösség 
elvét 
2014. április 11. – hirek.sk 

Elfogadhatatlan, hogy máig nem törölték el a kollektív bűnösség elvét Szlovákiában - 

szögezte le Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a Felvidékről kitelepített 

magyarok emléknapja alkalmából kiadott közleményében. Az MKP a közlemény szerint 

sajnálattal veszi tudomásul, hogy Szlovákiában a „hatalom mai birtokosai” nem tanultak a 

múlt századi hibákból. „Polgártársainkat akartuk ellenére napjaikban is megfosztják 

állampolgárságuktól, vagy hatalmi játszmák játékszereként jogfosztottá, üldözötté 

válhatnak szülőföldjükön, esetenként annak elhagyására kényszerülnek. A Felvidékről 

kitelepített magyarok emléknapján határozottan elutasítjuk a jogtiprást és a 

kisebbségekkel szembeni félelemkeltést” – zárta nyilatkozatát Berényi József. 

 

Bugár: ha már nem akarnak a választók, azt megérzem 
2014. április 12. – bumm.sk 

Lucia Žitňanskáról, Pavol Hrušovskýról, az új, polgárközpontú Híd-politikáról, az MKP-

ról, és saját jövőjéről is beszélt Bugár Béla, a Híd elnöke a Sme napilapnak adott 

interjújában. Bugár elmondta: a Hídban történő változások nem azért vannak, mert a párt 

attól tartana, hogy úgy végzi, mint Pavol Hrušovský, a Népi Platform elnökjelöltje az 

elnökválasztáson. Leszögezte: a polgári vízió, melyről még március 8-án döntött a párt 

országos tanácsa, nem csak arról szól, mit tesznek négy év múlva, hanem arról is, hogy 

képzelik el az emberek életét Szlovákiában. 

 

Szakmai képzés a felvidéki magyar televíziósok és újságírók számára 
2014. április 13. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Második alkalommal szervezett többnapos szakmai képzést a felvidéki magyar televíziósok 

és újságírók számára a Kós Károly Kollégium, az MTVA külhoni magyarsággal kapcsolatos 

tanácsadó testülete. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140412212127/Berenyi-nem-lehet-egy-nepet-buntetni-a-masodik-vilaghaboruert.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140411165005/Berenyi-elfogadhatatlan-hogy-maig-nem-toroltek-el-a-kollektiv-bunosseg-elvet.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140411165005/Berenyi-elfogadhatatlan-hogy-maig-nem-toroltek-el-a-kollektiv-bunosseg-elvet.html
http://www.bumm.sk/94054/bugar-ha-mar-nem-akarnak-a-valasztok-azt-megerzem.html
http://www.hirek.sk/kultura/20140413163057/Szakmai-kepzes-a-felvideki-magyar-televiziosok-es-ujsagirok-szamara.html
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Várhatóan megszűnik a Comenius Pedagógiai Intézet 
2014. április 13. – Új Szó 

Megszűnik vagy átalakítják a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet – erősítette meg az 

Új Szónak Fodor Attila igazgató. Az intézetet a Selye Egyetem és a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége hozta létre tíz éve, az igazgatótanácsban az egyetemnek van 

többsége. Az intézet Fodor Attila igazgató szerint ellátta funkcióját, továbbképzésekkel 

segítette a hazai magyar tanárokat és iskolákat. A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség 

(SZMPSZ) számol azzal, hogy az intézet valamilyen formában folytatja tevékenységét, véli 

Pék László elnök, aki szintén tagja a Comenius igazgatótanácsának. 

 

Kormányalakítási találgatások 
2014. április 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A hétvégén folytatódtak a szerbiai pártok közötti kormányalakítási tárgyalások. A 

nyilvánosságot mindinkább érdekli, kik kerülnek közel a tűzhöz és milyen programmal. 

Nebojša Stefanović, a Szerb Haladó Párt alelnöke a Szerbiai RTV-nek azt mondta, a 

kormányba egészen biztosan bekerül Lazar Krstić és Kori Udovički korábbi 

bankkormányzó. Az elmúlt héten Szerbia politikai térképén a leglátogatottabb hely a 

haladók új-belgrádi székhelye volt, ahol vendégül látták Pásztor Istvánt, Ivica Dačićot és 

Boris Tadićot egyaránt, azt viszont, hogy tartósan társaságot csinálnak-e a haladóknak, az 

SNS főbizottsága dönti el hétfőn vagy kedden. 

 

Egy évre választják a házelnököt? 
2014. április 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt (SNS) azt fontolgatja, hogy az elkövetkező négy év során egy-egy évre 

válasszanak házelnököt a szerbiai parlament élére, ami lehetővé tenné más kisebb pártok 

számára, hogy az ő elnökük kerüljön e legfelsőbb törvényhozó testület élére – mondta el 

Nebojša Stefanović, az SNS alelnöke. Kifejtette, ennek a javaslatnak többek között az a 

célja, hogy a parlament ne a törvények megszavazásának gépezete, hanem komoly 

felügyelő testülete legyen a szerbiai kormánynak, írja a Tanjug. 

 

A szocialisták és a VMSZ a kormányban, az Új DP ellenzék? 
2014. április 12. – Pannon RTV 

A szocialisták és a Vajdasági Magyar Szövetség vesznek részt a Vučić kormányában, Boris 

Tadić pártja pedig az ellenzéket alkotja majd. Az Új Demokrata Párt azonban kész segíteni 

a hatalom működését – ezek az információk a Večernje Novosti napilapban jelentek meg. 

Ami viszont megerősített tény, hogy a Szerb Haladó Párt a hétvégén is tárgyal a 

kormányalakítás kapcsán a Szerbiai Szocialista Párttal és az Új Demokrata Párttal. 

Vasárnap már kiderülhet, ki lesz az új parlament elnöke, akit hivatalos szerdán 

választanak majd meg.  
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/13/varhatoan-megszunik-a-comenius-pedagogiai-intezet-fb
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5995/Kormanyalakitasi-talalgatasok.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20304/Egy-evre-valasztjak-a-hazelnokot.html
http://pannonrtv.com/web/?p=120639
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Az egységes nemzetpolitika ereje 
2014. április 12. – Magyar Szó 

Korhecz Tamással készített interjút a Magyar Szó. Az MNT elnöke a kisebbségi 

jogérvényesítés lehetőségeiről beszélt az európai integráció vonatkozásában, és szót ejtett 

arról is, hogy miként lehetne a legfájdalommentesebben, illetve a legbölcsebben orvosolni 

az alkotmánybíróság döntését. Korhecz elmondta: „Nekünk, a magyarság képviselőinek az 

a dolgunk, hogy a lehető leggyakrabban értesítsük közvetlenül, első kézből az uniós 

intézményeket és azok tisztségviselőit arról, hogy mi hogyan látjuk a csatlakozási 

folyamatot és a kisebbségvédelem helyzetét Szerbiában. Mindezt annak érdekében kell 

megtenni, hogy a csatlakozási tárgyalások során előmozdítsuk a jelenlegi gondoknak a 

megoldását.” 

 

Gajdos: jelenlegi formájában nem kerülhet a Velencei Bizottság elé az új 
nyelvtörvény tervezete 
2014. április 12. – MTI, InfoRádió, hirado.hu 

Nem kerülhet jelenlegi formájában a Velencei Bizottság elé az új ukrajnai nyelvtörvény 

tervezete: egy nem megfelelően kiegyensúlyozott, a nemzeti közösségek érdekeit nem 

kellően tükröző, jogaikat szűkítő törvény elfogadása csak erősítené a széthúzást az 

országban - hangsúlyozta Gajdos István. Ruszlan Kosulinszkij Szabadság (Szvoboda) párti 

parlamenti alelnök, a nyelvtörvény kidolgozásával megbízott parlamenti munkabizottság 

vezetője beszámolt a testület tevékenységéről. Bejelentette, hogy a testület befejezte a 

munkát, és az új jogszabály tervezetét megküldik a Velencei Bizottságnak. 

 

Népcsoporttanács: kritérium katalógus készül 
2014. április 11. – Volksgruppen 

Az idén összesen 33 magyar egyesület nyújtott be pályázatot, ami kétszer annyi 

projektkérelem, mint amennyire pénz van. „Sajnos a magyar népcsoport rendelkezésére 

álló keret 20 éve stagnál“ – mondta el Zsótér Irisz, a népcsoporttanács elnöke, miután 

péntek délután leadták támogatási javaslatukat a Kancellária Hivatalban. Az idén év elején 

újonnan megalakult magyar népcsoporttanács legnehezebb, majdhogynem 

megoldhatatlan feladata a támogatások elosztása, odaítélése volt. „Nagyon nehéz a helyzet, 

főleg azért is, mert Bécsben az utóbbi 2-3 évben több új egyesület is alakult és mindenki 

szeretne dolgozni. De mi ugyanannyi pénzt kapunk, mint 20 évvel ezelőtt” – tájékoztatott 

Zsótér Irisz. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2306/kozelet_politika/110151/Az-egys%C3%A9ges-nemzetpolitika-ereje.htm
http://www.hirado.hu/2014/04/12/gajdos-jelenlegi-formajaban-nem-kerulhet-a-velencei-bizottsag-ele-az-uj-nyelvtorveny-tervezete/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/04/12/gajdos-jelenlegi-formajaban-nem-kerulhet-a-velencei-bizottsag-ele-az-uj-nyelvtorveny-tervezete/?source=hirkereso
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2641477/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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