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Nemzetpolitikai Kutatóintézet: fontos előrelépés a kisebbségvédelemben az 
ET határozata 
2014. április 15. – MTI, hirado.hu, Felvidék Ma, hirek.sk, Krónika, Szabadság, Magyar 

Nemzet 

Fontos előrelépésnek tartja a kisebbségvédelemben a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a 

Kalmár Ferenc kereszténydemokrata politikus által jegyzett, előző héten elfogadott ET-

határozatot.A Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzése szerint a külhoni, különösen az 

erdélyi magyarok szempontjából kiemelkedő jelentőségűek a határozatnak a területi 

megoldásokra vonatkozó megállapításai. A határozat ezekre alapozva szólítja fel a 

tagállamokat, hogy tekintsék át és használják útmutatóként a kollektív vagy 

csoportjogokat biztosító Alto Adige/Dél-Tirol, valamint Finnország gyakorlatát, továbbá 

vezessenek be területi önkormányzati megoldásokat minden érintett fél által elfogadott 

formában –áll az elemzésben. 

 

Beavatkozási kérelmet nyújtott be Szlovákia az EMT-elnök EP elleni perében 
2014. április 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Beavatkozási kérelmet nyújtott be Szlovákia abban az EU luxemburgi bírósága által 

vizsgált perben, amelyet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke indított 

az EP ellen, amiért az EP petíciós bizottsága levette napirendjéről a szlovák 

állampolgársági törvény elleni beadványát. Lomnici Zoltán a szlovák beavatkozási 

kérelemre reagálva azt mondta az MTI-nek, a lépés is azt mutatja, hogy a szlovák kormány 

mindent megtesz annak érdekében, hogy „a hatóságai által elkövetett jogsértéseket” az 

európai fórumokon ne vizsgálhassák ki. 

 

Pásztor István: Államtitkárokkal veszünk részt az új szerb kormány 
munkájában 
2014. április 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

A VMSZ-nek sikerült realizálnia azt az ambíciót, amelyet a parlamenti választások kiírását 

követően megfogalmazott, nevezetesen, hogy önállóan indulnak, teljes listával, valamint, 

hogy a választásokat követően a parlamenti többség része lesz a párt abban az esetben, ha 

a politikai partnerek elfogadják a VMSZ célkitűzéseit – összegezte a március 16-ai 

rendkívüli parlamenti választások eredményét Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke kedden megtartott sajtótájékoztatóján, hozzátéve, a hétfői 

megbeszéléssel befejeződtek a koalíciós tárgyalások a Szerb Haladó Párt (SNS) és a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) között. A pártok elnöksége egyetértett 

kormánykoalíció összetételét illetően, így a jövő hét közepén szerződésben rögzítik az 

együttműködés mechanizmusait. 
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http://www.hirado.hu/2014/04/15/nemzetpolitikai-kutatointezet-fontos-elorelepes-a-kisebbsegvedelemben-az-et-hatarozata/?source=hirkereso
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http://www.bumm.sk/94167/beavatkozasi-kerelmet-nyujtott-be-szlovakia-az-emt-elnok-ep-elleni-pereben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17026/Pasztor-Istvan-Allamtitkarokkal-veszunk-reszt-az-uj-szerb-kormany-munkajaban.html
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Szatmári képviselőválasztás: Silaghi a legesélyesebb 
2014. április 15. – Krónika 

Úgy tűnik, a politikai versenytársak nem kívánják Ovidiu Silaghi Szatmár megyei liberális 

pártelnök régi parlamenti képviselői székének visszaszerzésére irányuló terveit 

veszélyeztetni, a volt turisztikai miniszter ugyanis komoly kihívó nélkül áll ki a május 25-

én (az európai parlamenti választással egy időben) tartandó voksoláson. Két nagy riválisa a 

Szociáldemokrata Párt (PSD), illetve az RMDSZ indulója lehetett volna, a PSD hétfő esti 

bejelentése szerint azonban a fiatal Ciprian Ardeleant, a párt ifjúsági szervezetének volt 

vezetőjét indítja, aki valószínűleg nem fogja túlságosan megszorongatni Silaghit. 

 

Jogerősen nemkívánatos személlyé nyilvánították Mikola Bélát 
2014. április 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Jogerősen nemkívánatos személlyé nyilvánította öt évre a legfelső bíróság Mikola Bélát, az 

Új Magyar Gárda tagját - közölte kedden a Mediafax hírügynökség. A legfelső bíróság 

kedden azt követően határozott erről, hogy Mikola Béla fellebbezett az első fokú ítélet 

ellen. A bukaresti ítélőtábla március 20-án ítélte öt évre nemkívánatos személlyé az Új 

Magyar Gárda tagját. Kommandósok még aznap kitoloncolták Romániából a magyar 

állampolgárt, akit a marosvásárhelyi lakásából kísértek a román-magyar határig. 

 

Izsák: Luxemburgban az RMDSZ Székelyföld érdekei ellen fog hadakozni? 
2014. április 15. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában Izsák Balázs, az SZNT elnöke arról is beszélgetett 

Süveges Gergő műsorvezetővel, hogy a Székely Nemzeti Tanács elvárja, a román kormány 

lépjen ki az Európai Unió bíróságán folyó perből, amellyel a nemzeti régiókról szóló 

polgári kezdeményezés bejegyzését szeretnék elérni. Kelemen Hunor érvére, miszerint 

Romámia az RMDSZ kormányba lépése előtt lépett be a perbe, Izsák azt mondta: ez 

egyáltalán nem releváns, ez a kérdés nem a múltról szól, hanem a jövőről, az RMDSZ-nek 

is fel kell mérnie, hogy a román kormány tagjaként Luxemburgban Székelyföld érdekei 

ellen fog hadakozni. 

 

Selejan: megfelelő központi források nélkül az autonómia öngyilkosság 
2014. április 15. – Erdély Ma, Duna Tv 

Egész Európában a romániai magyar kisebbség képviselői szólhatnak bele 

leghangsúlyosabban az ország sorsába, és elvárjuk, hogy a kormány magyar tagjainak 

olyan kezdeményezéseik legyenek, amelyek az ország egészét, nem csak egy kisebb térséget 

érintenek – ezt mondta a Duna Tv Közbeszéd című műsorában Kovászna és Hargita megye 

ortodox püspöke. A székelyföldi románok szellemi vezetőjének számító Ioan Selejan 

püspökkel Csíkszeredában Mihály László beszélgetett a román-magyar együttélés vélt és 

valós problémáiról. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szatmari-kepviselovalasztas-silaghi-a-legeselyesebb
http://itthon.transindex.ro/?hir=36013
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=162896&cim=izsak_luxemburgban_az_rmdsz_szekelyfold_erdekei_ellen_fog_hadakozni_video
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=162890&cim=selejan_megfelelo_kozponti_forrasok_nelkul_az_autonomia_ongyilkossag_video
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MPP: A kisvárosok fejlesztése legyen prioritás 
2014. április 15. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

A kis- és közepes városok integrált infrastrukturális fejlesztése legyen prioritás az Európai 

Uniós 2014 és 2020 közötti pályázási időszakában – szeretné a Magyar Polgári Párt, ezért 

arra kérik az RMDSZ leendő európai parlamenti képviselőit, vegyék be a programjukba és 

képviseljék ezt az ügyet. 

 

Vita az Arad megyei magyar oktatási stratégiáról 
2014. április 15. – Erdély Ma 

A román, illetve a magyarországi iskolák elszippantó ereje, a közösség kellő 

összefogásának hiánya, az 1990-es évek eleji elvándorlás, vagy a magyar oktatás iránti 

rossz beidegződés az oka többek között annak, hogy az Arad megyei magyar iskolák, vagy 

magyar tagozatok többsége állandó létszámgondokkal küszködik évek óta. Ezeket a Csiky 

Gergely Főgimnázium dísztermében sorolták fel, ahol az aradi magyar oktatási stratégia 

vitaindítóját tartották. A problémák megoldásának az igénye hívta életre a cselekvési 

tervet, amelyet az RMDSZ felkérésére egy szakemberekből álló testület állított össze, és 

bocsátotta közvitára. 

 

Romániai Magyar Kulturális Alapot akar a néppárt 
2014. április 15. – Krónika, Nyugati Jelen 

Kifogásolja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), hogy az erdélyi magyar intézmények, 

szervezetek, rendezvények nem nyertek támogatást a kulturális minisztérium 

alárendeltségében működő Román Kulturális Alap (AFCN) által meghirdetett idei 

pályázatokon. A néppárt álláspontja szerint a méltányosságot garantáló megoldás csakis 

strukturális változtatással és a kulturális autonómia elvének gyakorlatba ültetésével 

biztosítható. A néppárt sajnálatosnak tartja, hogy a magyar rendezvényeket és 

intézményeket hátrányosan érintő döntéseket egy hónappal az után hirdették ki, hogy az 

alapot felügyelő kulturális tárca élére Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét, egyik 

államtitkári tisztségébe pedig a szintén RMDSZ-es Hegedüs Csillát nevezték ki. 

 

Az RMDSZ szakemberei nélkül döntöttek a kulturális támogatásokról 
2014. április 15. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szakemberei nélkül döntött a román Nemzeti 

Kulturális Alap az idei támogatások első köréről – tájékoztatta az MTI-t Hegedüs Csilla, a 

román kulturális minisztérium RMDSZ-es államtitkára. Az államtitkár arra reagált, hogy 

az erdélyi magyar kulturális életben megütközést váltott ki, hogy a Kelemen Hunor 

miniszter által felügyelt kulturális alap pályázatán egyetlen magyar szervezet, intézmény, 

rendezvény sem nyert támogatást. Hegedüs Csilla az MTI-nek elmondta: osztozik a 

pályázók felháborodásban, de az alap Kelemen Hunor RMDSZ-elnök miniszteri 

kinevezése előtt hirdette meg a vitatott pályázatokat, és a bíráló bizottságokat is a korábbi 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/mpp-a-ahazata-ne-a-tetejetol-epitsuk
http://www.erdely.ma/oktatas.php?id=162899&cim=vita_az_arad_megyei_magyar_oktatasi_strategiarol_audio
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/emnp-meltanytalan-a-penzosztas
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162913&cim=az_rmdsz_szakemberei_nelkul_dontottek_a_kulturalis_tamogatasokrol
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miniszter idején jelölték ki. Az államtitkár elmondta, hamarosan új igazgatót neveznek ki 

az alap élére. 

 

Szenátusi igen az 1918. december 1. út térhódítására 
2014. április 15. – Krónika, Szabadság 

A képviselőházban próbálja megbuktatni az RMDSZ azt a törvénytervezetet, amely 

kötelezővé tenné, hogy valamennyi romániai városban főbb útvonal viselje az 1918. 

december 1. nevet. Márton Árpád háromszéki képviselő a Krónika kérdésére kedden úgy 

nyilatkozott, a parlamentben ugyanolyan nacionalista a hangulat, mint mindig, ám ennek 

ellenére megpróbálják megbuktatni a tervezetet. „Koalíciós feltételekhez kell kötni, 

nyomást kell gyakorolni, mint minden olyan alkalommal, amikor számunkra kedvezőtlen 

döntést akarnak életbe léptetni" – fogalmazta meg a politikus. 

 

Malina Hedvig ügye az EP-ben 
2014. április 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Malina Hedvig ügye is szóba került Strasbourgban, az Európai Parlament (EP) plenáris 

ülésén az egyperces felszólalások között. Malina Hedvig ügyéről Bauer Edit, az MKP 

képviselője beszélt, aki felidézte Hedvig hét éve tartó kálváriáját és azt, hogy ennek végén 

az egykori diáklányt vádolták meg hamis tanúzással. Felszólalása végén Bauer arra kérte 

az Európai Bizottságot, hogy tartassa be a jogállamiságot Szlovákiában. 

 

Gašparovič semmitmondó válasza a kettős állampolgároknak 
2014. április 15. – Felvidék Ma 

A Köztársasági Elnöki Iroda vezetője választ küldött a kettős állampolgárok és az Emberi 

Méltóság Tanácsának memorandumára. Ennek tartalma a következő: „A Szlovák 

Köztársaság állampolgárságának kérdése teljes egészében a szlovák Belügyminisztérium 

jogkörébe tartozik. Azt javaslom Önnek, hogy a szóban forgó törvény alkalmazásával 

kapcsolatos megjegyzéseivel és kifogásaival, valamint a szóban forgó törvényhez készülő 

módosító javaslattal kapcsolatos információk megszerzése ügyében mindenekelőtt ehhez a 

tárcához forduljon, amely minden bizonnyal megfelelő választ nyújt.” 

 

Vučić: SNS – SPS – VMSZ, ez az új kormány 
2014. április 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

„A szegénység és a nyomorúság, amit az előttünk lévők hagytak és az a tudat, hogy nekünk 

nem kell semmiért megdolgoznunk, mert minden az ölünkbe hull, nos, ez az a két dolog, 

ami ellen harcolni fogunk. Egy normális és sikeres, egészséges gazdasággal rendelkező 

Szerbiáért küzdünk, még ha az elkövetkező két-három évben sokat kell tűrnünk is.” 

mondta Aleksandar Vučić pártelnök a Szerb Haladó Párt (SNS) főbizottságának tagjaihoz 
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intézve szavait a délután kezdődött ülésen. Aleksandar Vučić közölte, pártja a Vajdasági 

Magyar Szövetséggel lép koalícióra, s ugyanezt felkínálták a Szerbiai Szocialista Pártnak is. 

Mint mondta, a Boris Tadić vezette Új Demokrata Párt nem volt hajlandó a szocialistákkal 

egy kormányban lenni, s ezért velük tovább nem tárgyalt. 

 

Ada: Újra napirenden a könyvtár alapítói jogainak átruházása 
2014. április 15. – Vajdaság Ma 

Az adai Szarvas Gábor Könyvtár alapítói jogainak átruházásával kapcsolatban tartottak 

sajtótájékoztatót a Vajdasági Magyar Szövetég adai községi szervezetének illetékesei. 

Világos Tibor, a VMSZ adai községi képviselő-testületbeli frakcióvezetője és Várkonyi 

Zsolt, a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke hangsúlyozták, az adai 

Szarvas Gábor Könyvtár társalapítói jogaival kapcsolatos szerződéskötés évek óta húzódik, 

a megbízott igazgató, valamint az igazgatóbizottság mandátuma pedig lejárt, és ezen 

pozíciók betöltésére még nem írták ki a megfelelő pályázatokat. 

 

Górcső alatt a nemzeti tanácsok 
2014. április 15. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács, az MNT által alapított, illetve társalapított bizonyos 

intézmények és az újvidéki Központ a Regionalizációért (CR) képviselőinek részvételével 

hétfőn kerekasztal-beszélgetést szerveztek Szabadkán a Magyar Házban. Az összejövetelen 

felülvizsgálták és értékelték a CR által összeállított jelentés tervezetét az MNT munkájának 

átláthatóságáról, nyilvánosságáról. A Nyílt Társadalomért Alapítvány és a szerb kormány 

emberi és kisebbségjogi irodájának támogatásával megvalósított projektum során a CR az 

MNT-n kívül a bolgár, a roma, a román és a szlovák nemzeti közösségek nemzeti tanácsai 

munkájának transzparenségét, finanszírozásának és működésének módját vizsgálta felül. 

 

Megszólítani a fiatalokat 
2014. április 15. – Magyar Szó 

Dr. Bori Imrének, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék egykori tanárának, vajdasági 

magyar irodalomtudós emlékének szentelte hétfőn megtartott költészet napi műsorát az 

újvidéki Magyar Tanszék. Az eseménnyel két évfordulóra is emlékeznek: Bori Imre 

születésének nyolcvanötödik és halálának tízedik évfordulójára. A rendezvényen a tanszék 

hallgatói, akik egyúttal az intézmény Drámaműhelyének tagjai, Bori tanár úrra 

emlékeztek, amikor jeles irodalmár verselemzéseiből olvastak fel. 

 

Választás 2014 – így látják Kárpátalján 
2014. április 16. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség reméli, hogy az újraválasztott Orbán-kormány 

rájön, hogy az eddig mellőzött UMDSZ is legitim, a kárpátaljai magyarság zöme által 

támogatott szervezet. A Fidesz–KDNP győzelme borítékolható volt, ugyanis olyan politikát K
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folytatott, amellyel meg tudta győzni az embereket, mondta Medvigy István, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Kárpátalja megyei képviselője. Azt reméli, hogy 

„hogy rájönnek, az UMDSZ legitim, a kárpátaljai magyarság által támogatott szervezet, 

amely majdhogynem ugyanúgy kétharmados többséggel rendelkezik itt, mint a Fidesz–

KDNP ott.”  

 

Megkoszorúzták Antall József mellszobrát 
2014. április 15. – Új Magyar Képes Újság 

Április 8-án, Antall József születésnapján 12. alkalommal gyűltek össze a zágrábi 

magyarok Antall József mellszobra előtt. A zágrábi magyar szervezetek és a zágrábi 

magyar nagykövetség képviselői közösen rótták le tiszteletüket a rendszerváltás utáni első 

magyar miniszterelnök 2002 óta a horvát fővárosban álló mellszobránál, a róla elnevezett 

utcában. A koszorúzási ünnepségen Magyarország zágrábi nagykövete, dr. Iván Gábor és 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának a titkára, Szekeres Péter emlékezett meg az 

egykori kormányfőről.  

 

Használjuk többet anyanyelvünket! 
2014. április 15. – RTV Slovenija Hidak 

A nemzetiségi közösségek elnökeit, valamint a nemzetiségi intézetek és a nemzetiségi 

programokat is megvalósító intézmények vezetőit hívta meg eszmecserére Göncz László, 

parlamenti képviselő. Szlovénia társadalmi-politikai helyzete és ezen belül a nemzetiségi 

kérdések megvitatása volt a találkozó témája. 

 

Erdélyben is észrevesznek minket 
2014. április 15. – RTV Slovenija Hidak 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, vagyis az EMKE is észrevette a Muravidéket. 

A hétvégén Kolozsváron az ottani magyar kulturális életet szervező intézmény a 

muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek díszoklevelet adományozott. Kepe 

Lili igazgatónőt pedig felvették az EMKE tiszteletbeli tagjai közé. 

 

A Hungarian (Magyar) Club of Chicago megtartotta idei első közgyűlését 
2014. április 14. – Nemzeti Regiszter 

A Hungarian (Magyar) Club of Chicago 2014. március 30-án megtartotta idei első, éves 

közgyűlését a rendkívül elegáns Venuti’s étteremben, Chicagóban. 

A Club vezetői hagyományosan ezen a rendezvényen összegzik a szervezet előző évi 

tevékenységeit. 2013 jól sikerült, így idén is volt miről beszámolni, bár a Club elnöke, 
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http://huncro.hr/magyarsagunk/5431-megkoszoruztak-antall-jozsef-mellszobrat
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8420
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8415
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-hungarian-magyar-club-of-chicago-megtartotta-idei-elso-kozgyuleset
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Krémer Sándor már a gyűlés elején hangsúlyozta, hogy beszédét nem szeretné túl hosszúra 

nyújtani, a szavak helyett továbbra is beszéljenek inkább a tettek. 

 

A Chicagói Szabad Magyar Református Egyház Költészet Napi Ünnepsége 
2014. április 15. – Nemzeti Regiszter 

A költészet napját minden évben április 11-én, József Attila születésének napjára 

emlékezve ünneplik szerte Magyarországon. A költészet és a magyar vers szeretete 

azonban nem ismer határokat: mi sem bizonyítja ezt jobban annál, minthogy a Chicagói 

Szabad Magyar Református Egyház idén immár a 16-ik alkalommal szervezte meg saját 

Költészet Napi Ünnepségét. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/korosi-csoma-program
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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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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/

