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Tőkés a kampánynyitón: nincs érdekütközés 
2014. április 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, MNO 

Tőkés László szerint nem kerül ellentmondásba a román és a magyar érdek azáltal, hogy a 

Fidesz–KDNP listáján indul az európai parlamenti (EP) választásokon egy újabb 

mandátum megszerzéséért. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 

Nagyváradon tartotta tegnap kampánynyitó sajtótájékoztatóját. Az EP-képviselő – aki a 

magyarországi kormánypárt jelöltlistájának a harmadik helyét foglalja el – örvendetesnek 

nevezte, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz–KDNP révén magasabb, Kárpát-medencei 

szinten valósul meg az az egység, amelyet Erdélyben a magyar politikai szervezetek nem 

tudtak megvalósítani. 

 

A VMSZ által jelölt államtitkárok 
2014. április 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség, élve a március 16-i választásokon kapott erőteljes 

felhatalmazással, a parlamenti többség részeként, kormányzati szerepet vállalt. A 

Vajdasági Magyar Szövetség kormányzati részvétele államtitkári szinten fog megvalósulni. 

A párt elnökségének döntése értelmében államtitkári tisztségre a VMSZ tagjainak sorából 

a következőket jelöli: az Egészségügyi Minisztériumba dr. Vickó Ferenc egyetemi docenst, 

sebész szakorvost, az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktúraügyi Minisztériumba Kern 

Imre vegyészmérnököt, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Hírközlési Minisztériumba dr. 

Győri Lukrécia rendkívüli egyetemi tanárt, idegenforgalmi szakembert, a Mezőgazdasági 

és Környezetvédelmi Minisztériumba Juhász Attila mezőgazdasági mérnököt, a 

Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Minisztériumba Csikós László szociális munkást. 

A Miniszterelnök projektumokért felelős legszűkebb szakmai stábjába Juhász Bálint 

közgazdászt delegálja a VMSZ. 

 

Hat százalékot jósolnak az RMDSZ-nek az EP-választásokon 
2014. április 29. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A PSD 42 százalékos támogatottságra számíthat a május 25-i európai parlamenti 

választáson, és megszerezheti a Romániának fenntartott 32 brüsszeli mandátum felét - 

közölte az Agerpres hírügynökség kedden egy felmérésére hivatkozva. A CSCI 

közvélemény-kutató intézet adatai szerint a PNL támogatottsága 15 százalékra esett vissza, 

ami nyolc mandátumot érhet. A PDL a voksok 10 százalékával négy, a Traian Basescu 

államfő védnökségével újonnan alakult Népi Mozgalom Párt (PMP) pedig 9 százalékkal 

három mandátumot szerezhet. Az RMDSZ a voksok 6 százalékára és két EP-mandátumra 

számíthat. 
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Háborúk helyett 
2014. április 30. – Ágoston Balázs – Demokrata 

Elfogadta az Európai Tanács a Kalmár Ferenc nevével fémjelzett kifejezetten a területi 

autonómia-megállapodásokra vonatkozó ajánlást. A dokumentum szerint a kollektív 

jogokat biztosító államok gyakorlata érvényes modellül szolgál az ilyen jogokat nem 

biztosító országok számára. A jelentés nyomán az ET Parlamenti Közgyűlése politikai 

prioritásként jelöli meg a nemzeti kisebbségek védelmét, ami segíti Európa fenntartható 

jövőjének építését. Azonban az előnyök nem korlátozódnak kizárólag a kisebbségekre, 

hanem ez a védelem mindenki számára stabilitást hozhat. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2014. április 30-i számában olvasható.) 

 

Zászlófelvonás 
2014. április 30. – Demeter Szilárd – Heti Válasz 

Bár több szomszédos országban is részt vesznek a kormányzásban magyar pártok mégsem 

gondolhatjuk azt, hogy az etnikai területi autonómia elérhető közelségben került, pedig a 

pártok programjaikban az autonómia valamilyen formájában látják az általuk képviselt 

nemzeti közösségek jövőjét. Azonban mind Szlovákiában, mind Romániában a többség 

nem támogat ilyen jellegű felvetéseket, Szerbia pedig már elvesztette Koszovót, a vajdasági 

statútumot hasonló félelmek miatt támadták meg.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. április 30-i számában olvasható.) 

 

Sógor Csaba: érezhető a változás 
2014. április 29. – Krónika, transindex.ro 

Sógor Csaba EP-képviselő szerint kedvező helyzet mutatkozik az Európai Unióban a 

kisebbségi érdekvédelem tekintetében. Az RMDSZ-es politikus keddi székelyudvarhelyi 

sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Európa már érzi, hogy a kérdést nem lehet túl sokáig 

tagállami hatáskörként kezelni. Rámutatott: az európai parlament februárban szavazta 

meg azt a jelentést, amely kimondja, az élet minden területén jogegyenlőséget kell 

biztosítani a kisebbségek számára. 

 

A román nemzeti ünnepen tüntetne az MPP 
2014. április 29. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Autonómiatüntetést szervezne Sepsiszentgyörgyön december 1-jén a Magyar Polgári Párt 

(MPP) – jelentette be kedden Kulcsár Terza József. A szervezet Kovászna megyei elnöke 

közölte, pártja engedélyt kért a sepsiszentgyörgyi önkormányzattól arra, hogy Románia 

nemzeti ünnepén 11 és 15 óra között a Mihai Viteazul téren – a sepsiszentgyörgyi román 

közösség szimbolikus terén – felvonulást szervezzenek, melynek keretében emlékeztetni 
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szeretnének az 1918. december 1-jén Gyulafehérváron elfogadott kiáltványban a nemzeti 

kisebbségek számára megfogalmazott ígéretekre. 

 

Önkormányzati csereprogramot indított a Miért 
2014. április 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Az önkormányzati határozatok törvényi, jogi megalapozása meglehetősen nehéz feladat 

főleg akkor, ha egy-egy tervezetet el is akarnak fogadtatni a többségi tanácsosokkal. Ezért 

is rendkívül hasznos, ha a különböző városok önkormányzati képviselői megosztják 

egymással tapasztalataikat – hívta fel a figyelmet Horváth Anna, Kolozsvár 

alpolgármestere abból az alkalomból, hogy hétfőn Kolozsváron kezdetét vette a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet (Miért) által hagyományteremtő jelleggel indított önkormányzati 

csereprogram. 

 

Beavatkozási kérelmet nyújtottak be Székelyföld érdekében 
2014. április 29. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Postázták az Európai Unió Bíróságához címzett beavatkozási kérelmet Kovászna Megye 

Tanácsának jogászai – közölte Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Mint 

ismeretes, az áprilisi soros ülése alkalmával a megyei önkormányzat testülete támogatta 

azt a kezdeményezést, hogy a tanácselnök, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a 

regionális kultúrák fenntarthatóságáért című tervezet elfogadásáért, vagyis Székelyföld 

jövője érdekében folytatott perben képviselje a megyét. 

 

Magyar nyelvű gyógyszerészsegéd-képzés indul Szatmáron  
2014. április 29. – maszol.ro 

Az elmúlt napokban megkapta az akkreditálást a magyar gyógyszerészasszisztens-képzésre 

a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium. A hírt az egyik kezdeményező, dr. Atyim 

Pál egyetemi oktató, az ősztől induló kar kémia-biológia tanára közölte a maszol.ro-val.  

 

Ópusztaszeri kirándulás román iskolában tanuló magyar gyerekek számára 
2014. április 29. – Nyugati Jelen 

A Temesvári Magyar Nőszövetség a XIX. Bánsági Magyar Napok keretében május 10-én 

kirándulást szervez Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti Emlékpark és a magyarok Kárpát-

medencei bejövetelét ábrázoló világhírű Feszty-körkép megtekintésére, elsősorban olyan 

magyar vagy vegyes házasságban született gyerekek, fiatalok számára, akiket szüleik 

román iskolába irattak. 

 

Magyar iskolát akarnak 
2014. április 29. – szekelyhon.ro 

Fenyegetettséget jelentene a magyar közösség számára, ha szétszakítanák a jelenleg egy 

épületbe járó magyar iskolaközösséget – vélik Balánbányán. A magyar szülők és 
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pedagógusok szeretnék, ha a magyar diákok egy helyen maradnának, ezért kisebbségi 

magyar iskola létrehozását kezdeményezték. 

 

Udvarhelyen majálisozik Sógor 
2014. április 29. – szekelyhon.ro 

Kampánykörútja során több udvarhelyszéki településre is ellátogat Sógor Csaba, az 

RMDSZ európiai parlamenti képviselőjelöltje. Május elsején az udvarhelyiekkel kerekezik 

ki Szejkefürdőre. A kampánykörút célja felhívni a figyelmet a május 25-ei európai 

parlamenti választásokon való részvétel fontosságára, hisz az erdélyi magyarság EP-

képviselői csupán így tudják folytatni az elmúlt években elkezdett munkát: elvinni Erdélyt, 

Székelyföldet az Európai Unióba, hangzott el kedden az RMDSZ széki szervezetének 

irodájában tartott sajtótájékoztatón. Sógor megosztotta: tarisznyával jár Brüsszelbe, 

melybe nemcsak az erdélyi értékek, hanem az erdélyiek sérelmei és panaszai is beleférnek. 

 

Miroslav Lajčákot meglepte Csáky Pál döntése 
2014. április 29. – hirek.sk 

Miroslav Lajčák külügyminiszter meglepetéssel fogadta Csáky Pál döntését, hogy a Žák-

Malina Hedvig melletti szimpátiatüntetés miatt lemondta részvételét a Szlovákia uniós 

csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten. 

 

Csákyt vitára hívják 
2014. április 29. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Országos Elnöksége sajnálattal vette 

tudomásul, hogy az MKP vezetői évek óta szisztematikusan megfeledkeznek a 

Csehországba kényszermunkára hurcolt magyarokról. 

 

Felmérés: 44 százalékkal a Smer nyerne 
2014. április 29. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, a Smer nyerné azokat. A MEDIAN SK 

felmérése szerint a Smer 44,4 százalékkal jutna be a parlamentbe, ha most lennének a 

választások. A második helyen, jócskán lemaradva az Egyszerű Emberek és a KDH állna 

9,4 százalékkal. Az SDKÚ-DS 8,7 százalékot érne el a választók körében. A SaS-t  az 

emberek 7,1 százaléka támogatná, míg a Híd 5,8 százalékkal jutna a parlamentbe. A Híd 

5,8 százalékkal jutna a parlamentbe, az MKP 3,6 százalékot szerezne. 

 

Gesztusnál több 
2014. április 30. – Bándy Péter – Demokrata 

Gubík László a Fidesz-KDNP EP-listáján indul a május 25-i EP választásokon. Szerinte 

nagyon sokat jelent a felvidéki magyar közösségnek, hogy a kormánypártok nem 
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feledkeztek meg róluk. Az állampolgárságától megfosztott Gubík László szerint az szlovák 

alkotmánybíróság akár 2054-ig is félrerakhatja a szlovák állampolgársági törvény 

felülvizsgálata. Malina Hedvig esete kirívó eset, hiszen el kellett hagyni hazáját. Azonban 

ettől függetlenül nem rózsás a felvidéki fiatalok helyzete, sokan külföldre mennek 

dolgozni, akik maradnak, azok közül sokan asszimilálódnak. Nagyon fontos lenne, hogy 

egy felvidéki magyar párt bejusson a parlamentbe, hogy egyenrangú félként lehessen 

tárgyalni az ottani magyarságot érintő ügyekről, ezért fáradozik, mint a Via Nova elnöke az 

MKP parlamentbe jutásáért. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2014. április 30-i számában olvasható.) 

 

Jelentős előrelépés Vajdaság statútumtervezetének véglegesítése felé 
2014. április 29. – Vajdaság Ma 

A vajdasági képviselőház kollégiumának tagjai jelentős előrelépést tettek a tartományi 

statútumtervezet szövegének véglegesítése felé azzal a céllal, hogy megállapodjanak a 

kérdésről a tartomány alkotmányos-jogi helyzetével foglalkozó bizottság ülését 

megelőzően – közölte a vajdasági kormány sajtóirodája. Vajdaság statútumának tervezetét 

„tovább finomították, majd pedig továbbítják a kollégium tagjainak, hogy tovább 

folytatódhasson az összehangolás az egyes frakciókon belül”, fejtik ki a közleményben. A 

kollégium tagjai egyébként a tartományi parlament elnöke és alelnökei, a parlament 

titkára és a frakcióvezetők. 

 

Az érdekérvényesítés új mezeje 
2014. április 29. – Pannon RTV 

Több pénz a vajdasági utakra, a kórházak felszerelésére, a mezőgazdaság fejlesztése és a 

falugondnok szolgálat beindítása. Csak pár célkitűzés a Vajdasági Magyar Szövetség 

választási kampányából. Ezeket a terveket a párt a kormányzati szerepvállalása révén 

kívánja megvalósítani. A VMSZ-nek 5 államtitkára lesz az új szerb kabinetben. Pásztor 

Bálint elmondta, már a törvénytervezetek előkészítésénél információkkal rendelkeznek 

majd, és hatni tudnak azok tartalmára. Ezen keresztül pedig a vajdasági magyarság 

hozzáférhet olyan fejlesztési eszközökhöz, amelyek hozzájárulhatnak a közösség 

gondjainak megoldásához. 

 

Tisztújításra készül a HMDK 
2014. április 29. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) április 26-án elnökségi 

ülését tartott. A beszámolók mellett a június 1-jei tisztújító közgyűlést is előkészítették az 

egybegyűltek. A HMDK elnökségi ülésén elsőként a szervezet vezetőinek a beszámolói 

hangzottak el, tartalmi és pénzügyi jelentést hallgathattak meg a résztvevők: az elnök és az 
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ügyvezető elnök a HMDK országos szervezetével és az általa működtetett kiadó 

gazdálkodásával kapcsolatos adatokat is ismertették. Több aktuális kérdésről is tárgyaltak. 

 

Összekapcsolni a két megye borútjait 
2014. április 29. – Új Magyar Képes Újság 

A Kárpát-régió Üzleti Hálózat eszéki irodájának a közreműködésével a Villány-Siklós borút 

borászai is bemutatkozási lehetőséget kaptak az eszéki Bor és Turisztikai Napon május 

első szombatján. Több mint egy évvel ezelőtt kezdte meg működését a Kárpát-régió Üzleti 

Hálózat eszéki irodája, amely munkája, programjai révén több területen is elősegítette 

Horvátország és Magyarország  nyitását egymás gazdaságai irányába. 

 

Nemzetek gyermekfelvonulása 
2014. április 29. – Nemzeti Regiszter 

2010 óta minden évben részt veszt magyar gyermekcsoport a zürichi céhek történelmi 

felvonulásán. A folytonosság jegyében, és felvonulás szervezőinek meghívását 

megköszönve vártuk az 5 és 15 év közötti gyerekeket, hogy a közel 20 felvonuló nemzet 

között a magyarokat képviseljék. 

 

„Sirítsd meg, fordítsd meg...” tavaszi táncház Lyonban 
2014. április 29. – Nemzeti Regiszter 

A világon egyedülálló táncház mozgalom nem csak Magyarországon hódít immár több 

mint 40 éve, de bátran mondhatjuk, hogy jó ideje hatóköre nemzetközi léptékű. A 

franciaországi magyarok körében is felmerült az igény a magyar népzene, tánc és 

népszokások megőrzésére. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

